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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

C. nr.806/19 

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Divizioni Civil, si gjykatë kontestimore e shkallës 

së parë, sipas gjyqtarit Venhar Salihu, sipas padisë së paditësit R... M.. nga Gjilani, rr. “...”, 

nr. ...  të cilin sipas atuorizimit e përfaqëson...., kundër të paditurës K..e S “S” me seli në 

Prishtinë, me objekt të kontestit kompensimi i dëmit material dhe jomaterial, pas mbajtjes 

së shqyrtimit gjyqësor të datës 13.07.2021, jashtë seance më dt.13.07.2021, mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I.  REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit R.. M...., në bazë të së cilës ka 

kërkuar, që e paditura ....që të bëjë kompensimin e dëmit material dhe jomaterial në shumë 

e përgjithshme prej 1.375.00€. 

 

II.  Secila palë i bart shpenzimet  procedurës kontestimore. 

  

A r s y e t i m i 

 

Paditësi, përmes të atuorizuari të tij më datën 10.09.2019 ka paraqitur padi në këtë 

gjykatë kundër të paditurës, duke theksuar se më dt. 17.07.2019 është  shkaktuar aksident 

trafiku në Gjilan, ku paditësi ka qenë duke vozitur makinën e markës “..”, kurse vetura tjetër 

ka qenë e kompanisë “...”, e cila ka qenë e siguruar tek e paditura, ku për këtë ngjarje, 

paditësi ka kërkuar kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, në vlerë prej 1.375€.  

 

I autorizuari i paditësit, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka mbetur në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë, kurse për t’i vërtetuar faktet si prova, gjykatës i ka propozuar që të 

administrohen:  Fotografitë e vendit të ngjarjes; Raportin e policisë, të dt....; Faturat e dt. 

27.08.2019 e lëshuar nga ....në shumë prej 148€; Fatura e dt. ...e lëshuar nga..”, në shumë 

prej 155€; Raporti Mjekësor i dt. 18.07.2019 e lëshuar nga Spitali në Gjilan, në emër të 

Ramdan Matoshi, si dhe Aktgjykimi  nr. ..... 
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I autorizuari i të paditurës, gjatë shqyrtimit gjyqësor në tërësi ka mbetur pranë 

përgjigjes në padi, duke e kontestuar në tërësi bazën juridike të kërkesëpadisë, ngase 

pretendimet e paditësit, janë të paqëndrueshme, për shkak se bazuar në raportin e policisë, 

si dhe në fotot e vendit të aksidentit, shihet qartë që deri tek aksidenti ka ardhë me lëshime 

ekskluzive të drejtuesit të mjetit A, tani paditës në këtë procedurë. Referuar Ligjit mbi 

Autopërgjegjësinë, konkretisht nenit 11, pika 1.1, nuk ofrohet mbulesë siguruese dhe nuk ka 

të drejtë dëmshpërblimi drejtuesi i mjetit i cili është shkaktar i aksidentit.  

 

Për palët ndërgjyqëse, nuk ka qenë kontestuese faktet se: ka ndodhur aksident 

trafiku më dt.:17.07.2019, dhe në këtë aksident ka qenë paditësi me një veturë të Taxi Luli, 

në veturën e paditësit janë shkaktuar dëme materiale, por për palët ndërgjyqëse ka qenë 

kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë dhe në këtë aksident se a ka pësuar lëndime 

paditësi1. 

 

Gjykata, me qëllim të zgjidhjes së çështjes, ka administruar dhe vlerësuar provat e 

propozuara nga përfaqësuesi i paditësit, dhe duke çmuar secilën provë veç e veç, dhe të 

gjitha së bashku, siç ka paraparë neni 8 i LPK-së, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Nga Raporti Policor, ..., Gjykata vërtetoi faktin se si shkaktar i aksidentit ka qenë vetë 

paditësi Ramadan Matoshi, kurse nga Aktgjykimi  nr..., Gjykata vërtetoi se për këtë aksident 

i njëjti është shpallur fajtor, ku është dënuar më dënim me gjobë.  

 

Gjykata, duke vërtetuar gjendjen faktike, përkatësisht duke vërtetuar faktin se 

shkaktar i aksidentit të dt. 17.07.2019, është vetë paditësi, dhe bazuar në nenin 136.1 të 

LMD-së, vendosi që ta refuzojë si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, për shkak se dëmi 

material dhe jomaterial i paditësit në aksidentit të lartëcekur, e ka shkaktuar vetë i njëjti 

dhe jo personi i cili ka qenë ngasës i veturës tjetër, ku ka qenë i siguruar tek e paditura. 

Prandaj, për këto arsye vendosi si në pikën I të dispozivit. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke u bazua në nenin 

450 të LPK-ës, që secila palë t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore.   

 

Gjykata administroi edhe prova të tjera materiale, por të njëjtat nuk i arsyetojë veç e 

veç nuk do të kishin ndikim në vendosjen siç është vendosur si në dispozitiv.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë e bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të 

LPK-ës, u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                 
1
 Kjo është konstatuar edhe në procesverbalin e dt. 13.07.2021.  
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                  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                                               C.nr.806/19, dt 13.07.2021 

 

                                                           Gjyqtari 

                                                  Venhar Salihu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 


