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Numri i lëndës: 2019:123224 

Datë: 10.12.2019 

Numri i dokumentit:     00758213 

C.nr.10/18 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Habib 

Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit, Qendra Tregtare ‘’......, me 

seli në Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim av. N.I kundër të paditurve: B.P, të cilin e 

përfaqëson me autorizim av. B.I, përmes zyrës së Avokatisë ‘..... Sh.p.k me seli në Gjilan dhe 

Kompania e Sigurimeve ‘’.....’’ me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim M.B, 

në çështjen juridike kompensim dëmi, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit të kryesore më 10 

dhjetor 2019, në praninë të paditësit dhe të autorizuarës së tij, si dhe në prani të autorizuarve të 

të paditurve, të njëjtën ditë mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Refuzohet kërkesëpadia si e pa bazuar e paditësit,  Qendra Tregtare ‘’....., me seli në 

Ferizaj, kundër të paditurve:  B.P nga fshati ......, komuna e Vitisë, dhe Kompania e Sigurimeve 

‘’.....’’ me seli në Prishtinë lidhur me kompensim dëmi material në emër të dëmit material si 

pasojë e aksidentit të datës 30 korrik 2018.  

 

II. Obligohet paditësi që në emër të shpenzime të procedurës kontestimore, të paditurit B.P t’ia 

kompensoj shumën prej 239 € (dyqind e tridhjetë e nëntë euro) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, në kundërtën do të urdhërohet procedura 

përmbarimore. 

 

III. Refuzohet pjesa tjetër e kërkesës së të paditurit për shpenzime të procedurës dhe atë për 

shumën prej 270 € (dyqind e shtatëdhjetë euro) si e pa bazuar. 

 

 

A r s y e t i m i 
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Më datë 05 janar 2018, në këtë gjykatë paditësi Qendra Tregtare ‘’....., me seli në Ferizaj përmes 

të autorizuarit të tij av. A.I, me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e tij, ashtu që të 

detyrohet i padituri B.P që ta paditësen kompensoj shumën prej 1687.40 €, me kamatë ligjore 

prej 8 %, si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

I padituri përmes përgjigjes në padi fillimisht ka kërkuar që kjo gjykatë të shpallet jo kompetente 

në pikëpamje territoriale dhe lënda të dërgohet në Gjykatën Themelore në Gjilan-Dega në Viti. 

Ndërsa e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit duke konsideruar se paditësi nuk ka 

qenë përgjegjës për dëmin e shkaktuar sepse reklama e vendosur nga e paditura ka qenë jashtë 

standardeve të lejuara dhe ka qenë më poshtë se 3.20 metra kundr rregullave të qarkullimit rrugor 

publik. E ka kontestuar edhe lartësinë e kërkuar duke theksuar se vlera e dëmit ka qenë afërsisht 

1000 euro. Po ashtu kërkesëpadinë e paditësit e ka kundërshtuar edhe për faktin se mjeti me të 

cilin është shkaktuar dëmi, ka qenë i siguruar dhe për kompensim e dëmit, i dëmtuari është 

dashur që ti drejtohet kompanisë së sigurimeve ku ka qenë mjeti i siguruar, të dhënat për të cilin i 

ka pasur dha ka mund të i marrë në stacionin policor ku është iniciuar rasti, duke i siguruar 

shkresat e lëndës si palë e dëmtuar. 

 

Paditësja, përmes të autorizuarës së saj me parashtresën e datës 11 shtator 2019 ka bërë zgjerimin 

e padisë edhe për të paditurën, Kompania e Sigurimeve ‘’.....’’ me seli në Prishtinë nga fakti se i 

padituri në seancën gjyqësore të datës 03 shtator 2019 e ka njoftuar gjykatën se automjeti 

transportues me të cilin është shkaktuar dëmi material ka qenë i siguruar tani tek e paditura e 

dytë, duke i prezantuar gjykatës si provë edhe Konfirmimin e Sigurimit për TPL-Mjetet motorike  

të datës 03 shtator 2019 sipas së cilës provë automjeti ka pasur sigurim nga data 25 prill 2016 

deri më 25 prill 2017, e cila provë paditëses i është dorëzuar nga gjykata më 03 shtator 2019. 

 

E paditura e dytë, Kompania e Sigurimeve ‘’.....’’, përmes përgjigjes në padi të dorëzuar në 

gjykatë më 21 tetor 2019 e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, për faktin se kjo kërkesë 

nuk është adresuar në procedurë të rregull administrative dhe se duke parasysh faktin se dëmi 

është shkaktuar më 17 gusht 2016, në bazë të nenit 362 paragrafi 3 dhe 5 të LMD-së, 

kërkesëpadia e paditësit për kompensim është parashkruar.  

 

Pas këtyre veprime procedurale, gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor më datë 10 

dhjetor 2019, në të cilën e autorizuara e paditësit ka mbetur pranë padisë dhe zgjerimit të 
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kërkesëpadisë dhe atë fillimisht në raport me të paditurin e parë ngase është vërtetuar 

përgjegjësia e tij për kompensimin e dëmit të shkaktuar ngase i njëjti me asnjë provë gjatë 

procedurës s[ë hetimeve pranë Prokurorisë Themelore në Ferizaj nuk ka argumentuar pafajësinë 

e tij dhe përgjegjësinë për evitimin e dëmit ngase i njëjti në bazë të deklaratës së dhënë në 

procesverbalin e datës 06 shtator 2018 deklaratë e dhënë 19 ditë pas incidentit, në polici është 

deklaruar se nuk din çfarë tabela të regjistrimit ka pasur automjeti transportues të cilin e ka 

drejtuar në ditën kur e ka shkaktuar incidentin gjegjësisht dëmin material paditëses. Po ashtu i 

njëjti në këtë procesverbal nuk është deklaruar se automjeti a ka qenë i regjistruar, a ka qenë i 

siguruar dhe a ka pasur me vete dokumentacione të nevojshme-lejen e qarkullimit për të dalur në 

komunikacion, që sipas ligjit çdo drejtues i automjetit është i obliguar që me vete të ketë 

dokumentacion të rregullt për drejtimin e automjetit të caktuar.  

 

Ka shtuar se i padituri deri në seancën e parafundit të mbajtur në këtë gjykatë nuk ka prezantuar 

prova se automjetin me të cilin është shkaktuar dëmi ka qenë i siguruar, i regjistruar dhe cilat 

tabela të regjistrimit i ka pasur, prandaj edhe provat e prezantuara nga i padituri se automjeti me 

të cilin është shkaktuar dëmi ka qenë i siguruar te Kompania e Sigurimeve ‘’......’’ tani e paditura 

e dytë nuk vërteton se automjeti i siguruar te e paditura e dytë atë ditë ka qenë duke u drejtuar 

nga i padituri i parë dhe nga këto arsye ekziston përgjegjësia  objektive e të paditurit të parë për 

kompensimin e dëmit material  të shkaktuar paditësit në lartësinë e paraqitur në kërkesëpadi e 

cila lartësi vërtetohet nga fatura e administruar si provë. I ka propozuar gjykatës që ta aprovojë 

kërkesëpadinë e paditësit në raport me të paditurin e parë, ndërsa po ashtu i ka propozuar 

gjykatës që nëse gjen se ekziston edhe përgjegjësia e të paditurës së dytë në rastin konkret 

atëherë të aprovohet kërkesëpadia edhe ndaj të paditurës së dytë si e bazuar. Krejt në fund i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

I padituri i parë, përmes të autorizuarit të tij, gjatë gjithë zhvillimit të  kësaj procedure por edhe 

në seancën e shqyrtimit kryesor e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit duke 

theksuar se i padituri nuk është përgjegjës dhe nuk i takon përgjegjësia deliktore për 

kompensimin e dëmit, duke shtuar se paditësja me kohë ka qenë e njoftuar se pronare e 

automjetit me të cilin është shkaktuar dëmi është kompania ‘’......’’ shpk me seli në ....., duke 

konsideruar se po të ishte iniciuar padia me kohe edhe ndaj pronarit të mjetit me të cilin është 

shkaktuar aksidenti, atëherë se natyrisht do të ishte njoftuar me kohë për faktin se automjeti 

transportues ka qenë i siguruar tek tani e paditura e dytë K.S. ..... me seli në Prishtinë. Mbi këtë 

bazë ka konsideruar se ka qenë përgjegjësia e personit juridik ashtu siç ka përcaktuar dispozita e 
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nenit 152 të LMD-së, duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ra refuzoj si të pa 

bazuar në mungesë të përgjegjësisë deliktore. 

 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë për përpilimin e përgjigjes në padi 

104 € dhe për përfaqësimin në gjykatë për tre seanca nga 135 €, e që në total ka kërkuar shumën 

prej 509 €. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës së dytë, në seancën e shqyrtimit kryesor e ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke përsëritur se e njëjta është e parashkruar. Po ashtu e ka 

kundërshtuar edhe për shkak të bazës juridike, sepse dokumentet e lëshuara nga policia dhe 

prokuroria e shtetit ku në asnjë vend nuk ceket se çfarë tabela ka pasur mjeti për transport dhe 

numrin e shasisë me të cilin ishte vërtetuar se aj automjet a ka qenë i siguruar tek e paditura e 

dytë  apo jo.  Sa i përket konfirmimit të lëshuar nga ..... më 03 shtator 2019 për automjetin 

1.2000 Man me nr. Të targave ..... nuk mund të vërtetohet në raportet të cilat janë të lëshuara 

zyrtarisht nga policia dhe prokuroria se ky automjet ka shkaktuar këtë aksident. Konfirmimi 

është lëshuar nga .....me kërkesë të klientit ..... se ky automjet ka qenë i siguruar tek ..... ka 

shkaktuar aksidentin më 17 gusht 2016 pasi që në asnjë provë të vetme nuk ceket se çfarë tabela 

ka pasur. I ka propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar. 

 

Gjykata lidhur me këtë çështje gjatë seancës kryesore ka bërë administrimin e provave, dhe atë  

janë lexuar:  

-Aktvendimi i Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1894-5/16 i datës 02 nëntor 2017; 

-Kallëzimi Penal numër ..... i datës18 tetor 2016 i bërë nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor në 

Ferizaj; 

-Procesverbali i të dyshuarit me autorizim të prokurorit të shtetit i datës 06 shtator 2016 i bërë 

nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor në Ferizaj; 

-Raporti fillestar i incidentit ..... i datës 18 gusht 2016 me të cili janë përfshirë deklarata e 

dëshmitarit A.SH, raporti i oficerit B.H. dhe fotografit; 

-Kopja e Çertifikatës së Regjistrimit të automjetit me numër të tabelave 06-875-BQ; 

-Konfirmimi i Sigurimit i lëshuar nga e paditura K.S.... më 03 shtator 2019; 

-Kopja e Faturës e lëshuar nga ‘..... Shpk. e datës 07 dhjetor 2017 dhe 

-Kopja e Urdhërpagesës me e-banking pranë ..... me datë 07 dhjetor 2017 

 



 Numri i lëndës: 2019:123224 
 Datë: 10.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00758213 
 

5 (7)  

 2
0

1
9

:1
2

3
2

2
5

 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së  ka konstatuar se kërkesë padia e paditëses në raport me dy të paditurit është e pa 

bazuar, për arsyet si në vijim: 

 

Para se të jepen arsye lidhur me aspektin e vendim marrjes, gjykata vlerëson se në mes palëve 

nuk ishte kontestues fakti se më datë 17 gusht 2016 në Ferizaj, respektivisht në oborrin e 

Qendrës Tregtare ‘’..... është shkaktuar dëmi material dhe se për këtë çështje ishte zhvilluar 

procedurë penale kundër të paditurit të B.P në drejtim të veprës penale ‘’asgjësimi apo dëmtimi 

i pasurisë’’ nga neni 333 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktvendimin PP/II.nr.1894-5/16 të datës 02 nëntor 2017 e 

ka hudh kallëzimin penal të ushtruar nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor Ferizaj për shkak 

se vepra penale nga neni 333 të KPRK-së kryhet vetëm me dashje. 

 

Për gjykatën ky fakt ka qenë vendimtar mbi bazën e së cilës është vendosur që të refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit në raport me të paditurin e parë B.P, ngase përmes procedurës penale 

nuk është vërtetuar përgjegjësia e tani të paditurit. Në këtë kuptim bëhet fjalë për mungesën e 

përgjegjësisë subjektive të paditurit. Natyrisht se po të ishte vërtetuar elementi i dashjes në 

procedurë penale, detyrimi për kompensim dëmi nga ana e të paditurit do të buronte nga 

dispozita e nenit 152 par. 2 të LMD-së. Nga shkresat e lëndës është vërtetuar se i padituri në 

ditën e aksidentit ka qenë duke vozitur automjetin e ndërmarrjes ‘’Euro Fisi’’, që nënkupton se 

e njëjti ka qenë i punësuar në atë ndërmarrje. 

 

Pretendimi i të autorizuarës së paditësit se: i padituri me asnjë provë gjatë procedurës së 

hetimeve pranë Prokurorisë nuk ka argumentuar pafajësinë e tij me prova materiale dhe 

përgjegjësinë për evitimin e dëmit, për gjykatën ky pretendim është i pa bazuar ngase në 

procedurën penale për përcaktimin e përgjegjësisë të dyshuarve (të pandehur apo të akuzuar)  

barra e të provuarit i bie ekskluzivisht Prokurorit të Shtetit, ngase ky është standard universal. 

Për më tepër sipas aktvendimit të cekur më lartë është theksuar se; hudhja e kallëzimit penal 

është bërë për shkak se nuk është vërtetuar elementi i dashjes së të dyshuarit (të paditurit).  

 

Edhe sa i përket kërkesëpadisë së paditësit, në raport me të paditurën e dytë, Kompania e 

Sigurimeve ‘’.....’’ gjykata ka konstatuar po ashtu se është e pa bazuar. E paditura 

kërkesëpadinë e paditësit e ka kundërshtuar për dy arsye e që sipas gjykatës janë të natyrës 
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materiale-juridike; e para, kundërshtimi ka qenë për shkak të ekzistimit të institutit të 

parashkrimit dhe e dyta për shkak se me asnjë provë nuk vërtetohet se mjeti me të cilin është 

shkaktuar dëmi, është i siguruar tek e paditura.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes është përcaktuar për arsyen e dytë që do të thotë se, paditësi nuk 

ka arritur ta vërtetojë me prova bindëse që mjeti me të cilin është shkaktuar dëmi është 

pikërisht mjeti i siguruar tek e paditura, e që kësaj çështje i mungon lidhja kauzale mes 

shkaktimit të dëmit dhe mjetit motorik me të cilin është shkaktuar dëmi. Edhe pse sipas 

përshkrimit të dispozitivit të kallëzimit penal (i administruar në këtë çështje) përcaktohet se 

dyshuari ka qenë duke e vozitur kamionin e firmës së stiroporit ‘’......’’ e që në ndërlidhje me 

provën-konfirmimin e sigurimit është pretenduar se mjeti motorik i përshkruar në atë shkresë 

është mjeti me të cilin është shkaktuar dëmi, megjithatë kjo nuk është vërtetuar në mënyrë 

bindëse ashtu siç kërkohet standardi i të provuarit, konkretisht dispozita e nenit 319 par.1 të 

LPK-së, obligon palët që të provojnë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e 

tyre. Në këtë drejtim fillimisht barra e të provuarit bie mbi palën e cila ka iniciuar procedurën 

gjyqësore dhe atë sipas dispozitës së nenit 322 par.2 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton 

‘’Pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin që është qenësor për 

krijimin ose realizimin e saj, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër’’.  

 

Përfundimisht gjykata vlerëson se veprimet hetimore paraprake nga ana Policisë lidhur me këtë 

rast nuk rezultojnë të jenë të qarta në kuptim të qartësimit të faktit që ka të bëjë me mjetin 

motorik me të cilin është shkaktuar dëmi, konkretisht të dhënat lidhur me mjetin motorik, e që 

natyrshëm do ta lehtësonte pastaj rrjedhën normale të procedurës në drejtim të realizimit të 

kërkesës për kompensim dëmi. Për më tepër në raportin policor të datës 18 gusht 2016 mes 

tjerash është theksuar, tekstualisht  ‘’Vërejtje: Rasti nuk ka mundur të përfundohet më datën 

17.08.2016 arsye se kemi qen të angazhuar në detyra konkrete me ardhje e Zv.kryetarit të 

SHBA Baiden’’. 

 

Lidhur me pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, që ka të bëjë me shpenzimet e procedurës 

gjykata ka vendosur që pjesërisht të aprovohet kërkesa e të paditurit dhe atë për përpilimin e 

përgjigjes në padi 104 € dhe për pjesëmarrje në një seancë gjyqësore 135 €, duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 452 par.1 të LPK-së, në ndërlidhe me tarifat e përcaktuara nga OAK. 
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Ndërsa për pjesën tjetër të kërkesës për shpenzime të procedues në lartësi prej 270 €, gjykata 

ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit, duke e refuzuar si të pa bazuar, për 

faktin se i padituri në momentin e deklarimit të tij në përgjigje në padi dhe pjesëmarrjes në një 

seancë gjyqësore, përmes të autorizuarit të tij, konsiderohen veprime të nevojshme, konkretisht 

të domosdoshme për ndjekjen e çështjes në gjyq, ashtu siç përcakton dispozita e nenit 453 

par.1 të LPK-së. Në kuptim të kësaj, pretendimet e të paditurit në përgjigje në padi deri në 

pjesëmarrjen e seancës së parë, kanë qenë të natyrës materiale-juridike, ndërsa kjo çështje është 

përcjell me rrjedhë jo të zakonshme procedurale, për faktin se paditësi në një fazë të procedurës 

ka bërë zgjerimin e padisë edhe në raport me të paditurën e dytë K.S....... krejt kjo me qëllim të 

realizimit të drejtës për kompensim dëmi pavarësisht epilogut të kësaj çështje të vendosur si në  

dipozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.10/18 më 10 dhjetor 2019 

 

 

                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                               Habib Zeqiri 

 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE, kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite, nga dita e pranimi të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


