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Numri i lëndës: 2019:155454 

Datë: 28.01.2020 

Numri i dokumentit:     00788861 

 

C.nr.42/2018 

 

Gjykata Themelore Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjyqtarit Besnik Pireva, në çështjen kontestimore të paditësit B.M nga Kamenica ,të cilën me 

autorizim e përfaqëson A.L, avokat nga Prishtina, lagja “...”, rr. “...”, ..., hy. .., nr..., kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “Sigma” me seli në Prishtinë, lagja Pejton, rr. “Pashko 

Vasa”, me objekt kontesti kompensim dëmi, vlera e kontestit 9.050.oo €, pa seancë, më datë 

28.01.2020, mori  këtë:  

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

 

I. Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit B.M nga Kamenica, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “Sigma” me seli në Prishtinë, 

lagja Pejton, rr. “Pashko Vasa”, që paditëses në emër të dëmshpërblimit të dëmit jo material 

dhe material nga baza e autopërgjegjësisë, që ka pësuar si pasojë e lëndimeve të marra në 

aksident trafiku të datës 12.11.2007 që ka ndodhur në fshatin Koretin, t’ia paguajë shumat siç 

vijon për dëmin jomaterial: në emër të dhimbjeve fizike, shumën prej 3.500.00 €; në emër të 

frikës së përjetuar, shumën prej 3.000.00 €; në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor (shuma do të precizohet pas dëgjimit të ekspertëve mjekësor); në emër të shëmtimit, 

shumën prej 2.000.00 €; dhe për dëmin material: në emër të ndihmës dhe kujdesit të huajë , për 

çdo muaj, shumën prej 150 €; në emër të ushqimit të përforcuar, për çdo muaj shumën prej 150 

€; në emër të shërimit klimatik- fizioterapeutik, shumën prej 250 €; dhe në emër të fitimit të 

humbur për çdo muaj nga dt. 12.11.2007 për cdo muaj shumën prej 300 €, e gjerë sa të 

ekzistojnë  kushtet ligjore për pagesë, të gjitha këto me kamatë ligjore-vjetore , duke llogaritur 

nga dita e shkaktimit të dëmit (dt. 12.11.2007) e gjerë në pagesën definitive, si dhe shpenzimet 

e procedurës, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij akgjykimi me 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Paditësi B.M nga Kamenica, përmes të autorizuarit të tij av. A.L ka parashtruar padi në këtë 

Gjykatë më datë 16.03.2018 (datë nët të cilën është vendosur në postë), kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “Sigma” me seli në Prishtinë, lagja Pejton, rr. “Pashko Vasa”, për 
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shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 9.050 €,  në të cilën ka theksuar se me datë 

12.11.2007 në fshatin Koretin ka ndodhur aksident në mes të R.M dhe B.M i cili ishte në 

cilësinë e këmbësorit, deri tek aksidenti ka ardhur me fajin ekskluziv të vozitësit- të  siguruari 

tek e paditura, i cili duke drejtuar veturën në rrugën magjistrale Kamenicë-Gjilan, në fshatin 

Koretin për shkak të mos përshtatjes së shpejtësisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës del në 

shiritin e kundërt  të lëvizjes dhe e godet vozitësin B.M, i cili në atë moment ishte në cilësinë e 

këmbësorit, si pasoj e këtij aksidenti, lëndime të rënda trupore ka pësuar paditësi B.M. Më tej 

ka theksuar se paditësi një muaj pas aksidentit ka paraqitur kërkesë për kompensimin e dëmit 

tek e paditura por e paditura nuk e ka trajtuar lëndën , çka do të thotë se rrjedha e fillimit të 

parashkrimit të lëndës është ndërprerë me rastin e paraqitjes së kërkesës tek e paditura në vitin 

2007. Më tej ka shtuar se menjëherë pas aksidentit paditësi ishte dërguar në QKUK në 

Prishtinë për trajtim për shkak të lëndimeve që kishte pësuar nga aksidenti, dhe si pasojë e 

këtyre lëndimeve paditësi kishte përjetuar dhimbje trupore- fizike të intensitetit posaçërisht të 

rëndë- disa ore, intensitetit të lartë- disa ditë, intensitetit të mesëm disa javë dhe të intensitetit të 

ulët- ndien edhe sot, frikë primare dhe frikë sekondare të të gjitha shkallëve të intensitetit, 

zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor së paku në një shkallë prej 40 %, nevojë për 

ndihmë dhe kujdes të huaj, ushqim të përforcuar, si dhe shërim klimatik- fizioterapeutik. 

Gjithashtu ka shtuar se paditësi ka pësuar edhe dëm material në emër të fitimit të humbur, për 

shkak të paaftësisë së përkohshme dhe të përgjithshme punuese për të gjitha llojet e punëve, 

andaj nga të lartcekurat më lartë ka kërkuar nga gjykata që ta detyroj të paditurën që në emër të 

dëmshpërblimit të dëmit material dhe jo material nga baza e autopërgjegjësisë, për shkak të 

dëmit të shkaktuar në aksidentin e ndodhur më dt. 12.11.2007 shumën e përgjithshme prej 

9,050 € si dhe shpenzimet procedurale të procedurës kontestimore.     

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës, av. Bali Mahmuti në përgjigje në padi ka theksuar se e 

kundërshtojnë bazën juridike të padisë si dhe lartësinë e dëmit të kërkuar me kërkesëpadi duke 

u bazuar në atë se në shkresat e lëndës bashkangjitur padisë në këtë rast, ka të bëjë me 

parashkrimin e lëndës duke u bazuar në nenin 362 pika 3 të LMD-së, lënda është parashkruar 

pasi që ka kaluar afati ligjor lidhur me kërkesën për të kërkuar kompensim dëmi, këtë fakt e 

vërtetojnë provat të cilat janë të bashkangjitura në shkresat e lëndës si raportin policor me nr. 

CR-3004-462-07, që do të thotë se rasti ka ndodhur në vitin 2007, kërkesa për kompensimin e 

dëmit në procedurë administrative tek Kompania është bërë me datë 16.03.2018, ndërsa padia 

ndaj të paditurës KS “Sigma” është bërë me datë 19.03.2018, andaj duke u bazuar në faktet e 

lartcekura ka kërkuar nga gjykata që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta hudhë poshtë si të 

pabazuar. 

 

I autorizuari i paditësit av. Avni Leci me datë 14.01.2020 ka paraqitur parashtresë me të cilën 

ka theksuar se thëniet e paraqitura në përgjigje në padi nga e paditura se kinse është 

parashkruar lënda ngase rasti është hapur në Kompani në vitin 2018 nuk qëndron sepse 

ekziston dëshmi në shkresat e lëndës që rasti-kërkesa për kompensim dëmi nga pala paditëse 

është hapur në vitin 2007, por e paditura nuk ia ka kompensuar dëmin paditësit, ndërsa paditësi 

për shkak të metave fizike që ka, nuk ka qenë në dijeni se për këtë duhet të bëhet padi deri sa 

një familjar i paditësit në vitin 2018, ka kërkuar ndihmë nga avokati, për t’ia realizuar paditësit 

dëmin që i është shkaktuar.  

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata ka bërë 

administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: raportin e aksidentit nr.CR-3004-462-07, e dt. 

12.11.2007, skicën e aksidentit të datës 12.11.2007, kërkesën për plotësim dokumentacioni të 

dt. 12.12.2007, të parashtruar nga KS “Sigma” për padit]sin B.M, fletëlëshimi me epikrizë, me 

nr. të amzës 7851, të lëshuar nga QKUK në Prishtinë, Klinika e Kirurgjisë, udhëzim për 
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specialistin, me nr. 8453, të dt. 05.12.2007, të lëshuar nga QKUK në Prishtinë, udhëzim për 

specialistin me nr. 10213, të dt. 24.12.2007, udhëzim për specialistin me nr. 241, të dt. 

07.01.2008. 

Gjykata pas vlerësimit te pohimeve të palës paditëse dhe provave te nxjerra në kuptim të nenit 

8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo 

provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar, pasi erdhi në përfundim se kërkesa e paditësit është përfshirë në parashkrimi.  

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues koha në të cilën ka ndodhur aksidenti i 

trafikut,  kontestuese ishte baza juridike, lartësia e dëmit të kërkuar në kërkesëpadi, si dhr 

faktin nëse kërkespadia e paditësit ka arritur afatin e parashkrimit. 

Me qenëse pala e paditur në këtë çështje kontestimore është thirrur në parashkrim, gjykata në 

këtë çështje është lëshuar vetëm në vërtetimin fakteve lidhur me pretendimet e palës së padiur 

sa i përketë parashkrimit të kërkespadisë së paditësit. 

Nga raporti i aksidentit me nr. CR-3004-462-07, e dt. 12.11.2007, gjykata e ka vërtetuar faktin 

se aksidenti i trafikut ka ndodhur me datë 12.11.2007, ashtu që i siguruari i të paditurës ka qenë 

duke lëvizur nga Kamenica në drejtim të Gjilanit dhe me të arritur në fshtin Koretin duke mos 

ju përshtatur shpejtësisë dhe kushteve të rrugës, has në pengesa që ta ndal veturën, deri sa 

paditësi ishte duke trupuar rrugën nga ana e djatht në të majt, e me të vrejtë këtë veprim të 

paditësit i siguruari i të paditurës tenton që ta shmang nga goditja paditësin duke dal 

krejtësishtë në shiritn e kundërt të rrugës ku me pasqyrën e djatht të veturës godet paditësin e 

më çërast i njëjti pëson lëndime trupore.  

 

Nga parashtresa e datës e dt. 12.12.2007, gjykata vërtetoi faktin se Kompania e Sigurimeve 

“Sigma” ka kërkuar nga paditësi plotësimin e dokumentacionit për aksidentin e dt.12.11.2007 

me dokumente orgjinale. 

 

Me ligjin e mbi Mrrdhënjet e Detyrimeve të aprovuar në kuvendin e RFSJ-së në vitin 1978, në 

nenin 360 paragrafi 1 është parapar se “ Me parashkrim pushon e drejta e kërkimit të 

përmbushjes së detrimit. Parashkrimi lind kur të ketë kaluar afati i caktuar me ligj brenda të 

cilit kreditori ka mundur të kërkojë përmbushjen e detyrimit.Gjykata nuk mund të përfillë 

parashkrimin në qoftë se debitori nuk e ka invokuar atë“  me nenin 361 parashihet se “ 

Parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur kreditori të ketë pasur të drejtë të 

kërkojë përmbushjen e detyrimit në qoftë se me ligj për raste të veçanta nuk është parashikuar 

diçka tjetër“, në nenin 362 parshihet „Parashkrimi lind kur të ketë skaduar dita e fundit e 

kohës së caktuar me ligj“, me nenin 371 është rregulluar afati i përgjithshëm i parashkrimi ku 

parashihet se  „Kërkesat parashkruhen për pesë vjet në qoftë se me ligj nuk është caktuar 

ndonjë afat tjetër i parashkrimit” në nenin 376 është parapar se  “Kërkesa e shpërblimit të 

dëmit të shkaktuar parashkruhet prë tre vjet nga data kur i dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe 

për përsonin që e ka bërë dëmin.Sidoçoftë kjo kërkesë parashkruhet për pesë vjet nga data kur 

është krijuar dëmi”. Ndërsa në nenin 380 është parapar se “Kërkesat e sigurimeve nga 

kontrata e sigurimit parashkruhet për tre vjet“. 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të administruara, si dhe fakteve të vërtetuara, gjykata 

ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjykata provoj fatin se aksidenti i 

komunikacionit ka ndodhur me datën 12.11.2007 në fshatin Koretin Komuna e Kamenicës në 

të cilin aksident kanë qenë të përfshirë i siguruari i të paditurës dhe paditësi, ndërsa paditësi në 

gjykatë me datën 16.03.2018 ka ushtruar padi ndaj të paditurës me kërkespadinë si në 

petitumin e këtij aktgjykimi. Nga kjo gjendje e vërtetuar faktike gjykata ka gjetur se në këtë 

çështje kontestimore për paditësin ka pushuar e drejta e kërkimit të përmbushjes së detyrimit 

përmes gjykatës për shkak të arritjes së parashkrimit të kërkesës, pra ka kaluar afati ligjore 

brenda të cilit paditësi ka mundur të kërkoj përmbushjen e detyrimit, nga se që nga data  kur 
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është shkaktuar aksidenti i komunikacionit e deri në datën e ushtrimit të padisë kanë kaluar  më 

shumë se 10 vjet (gjegjësisht 10 vjet e 4 muaj). Konform nenit 380 të LMD-së për kërkesat e 

sigurimeve nga kontratat e sigurimit parashkruhen për 3 vjet, ndërsa rrjedhimitsht kërkespadia 

e paditësit ka arritur dhe afatin e  përgjithëshëm të parashkimit prej 5 vjet e me që e paditura 

është thirr në parashkrim, gjykata e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit për shkak se kërkesa 

e saj është përfshirë në parashkrim. 

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe pretendimet e paditësit në këtë çshtje se kërkespadia e paditësit nuk 

e ka arritur parashkrimin për faktin se paditësi ka kërkuar në vitin 2007 nga e paditura 

kompensimin e dëmit për aksidentin lëndor, gjykata ka gjetur se prtendimet e lartëcekura nuk 

kanë ndonjë relevacë sa i përketë pengesës së arritjes së parshkrimit nga se nuk është 

kontestues fakti se paditësi në procedurë administrative i është drejtuar të paditurës me kërkesë 

për kompensimin e dëmit të pësuar në aksidentin lëndor fakt i cili vërtetohet edhe nga 

parashtresa e të paditurës e datës 12.12.2007 me të cilën kishte kërkuar plotësimin e kërkesës 

së paditësit për kompensim me dokumentacion orgjinal, pro gjykata vlerson se kërkesa e 

ushtruar nga paditësi ndaj të paditurës nuk ndikon në ndërprerjen e parashkrimit, nga se 

konform nenit 391 të LMD-së vejtër është parapar se “Për ndërprerjen e parashkrimit nuk 

mjafton që kreditori ta ftojë debitorin me shkrim ose me gojë që ta përmbushë detyrimin” andaj 

mbi këtë bazë dhe këto dispozita ligjore kjo kërkesë e paditëses për të kërkuar përbushjen e 

kërkespadisë  përmes gjykatës ndaj të paditurës është parashkruar. 

 

Meqenëse palët në mënyrë të specifikuar nuk i kanë kërkuar shpenzimet në mënyr specifike në 

seancë për shqyrtim kryesor, gjykata vlerëson se në kuptim të nenit 463 parag. 1 dhe 2 të LPK-

së, ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedures. 

Për këtë çështje juridike, gjykata vendosi pa mbajtur shqyrtim kryesor, konform nenit 399 

paragrafi 1 të LPKës në të cilin prashihet se  “Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, 

konstaton se nga faktet e treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë ajo do 

te jep vendimin meritor me të cilin refuzohet si e pathemeltë kërkesëpadia”. 

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,konform dispozitave të 

lartëcekura e duke u bazuar në nenin 362 parag. 3 të LMD-së, lidhur me nenit 143 të LPK-së. 

 

Gjykata Themelore Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.42/2018, më datë 28.01.2020 

Gj y q t a r i, 

Besnik Pireva d.v 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE - Kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 


