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Numri i lëndës: 2021:116214 

Datë: 15.04.2022 

Numri i dokumentit:     02963143 

                                                                                                                                     

C.nr.1436/21 

GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, divizioni civil, 

gjyqtarja Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen kontestimore sipas padisë së paditësit B.O. nga 

.... të cilin me autorizim e përfaqëson Nazmije Ibrahimi nga Ferizaj, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve "Scardian" me seli në Prishtinë, të cilin me autorizim e përfaqëson 

Mahid Berisha, lidhur me shpërblim dëmi, vlera e kontestit 930.95 €, me datë 28.03.2022 merr, 

ndërsa me datë 20prill 2022 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T G J Y  K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.O. nga ...., dhe 

DETYROHET e paditura  Kompania e Sigurimeve "Scardian" me seli në Prishtinë që 

në emër të kompensimit të biletave të udhëtimit me aeroplan për udhëtim nga aeroporti 

i Prishtinës për në M... të Gjermanisë, t'i paguaj paditësit shumën prej 930.95 € 

(nëntëqind e tri dhjetë euro e nëntëdhjetë e pesë cent), me kamatë prej 8%, nga dita e 

paraqitjes së padisë me datë 10.06.2021 e deri në pagesën përfundimtare, të gjitha në 

afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit 

të detyrueshëm. 

 

II. DETYROHET e paditura”, të i’a paguajnë paditëses shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 155€ (njëqind e pesëdhjetë e pesë euro), në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

vendimi, nën kërcënimin e përmbarimit.  
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A r s y e t i m i 

 

Paditësi nëpërmjet të autorizuarës të tij me datë 10.06.2019 ka parashtruar padi kundër të 

paditurës,  lidhur me dëmin material dhe jomaterial si dhe dëmin e shkaktuar në emër të fitimit 

të humbur (biletave të udhëtimit me aeroplan).  

Në seancën e mbajtur të datës 28.03.2022, palët ndërgjygjëse kanë lidhur pajtim gjyqësor sa i 

përket dëmit material të shkaktuar në automjet në shumën prej 4,959.15 € dhe shpenzimet e 

procedurës në shumë të përgjithshme 609 € (për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për 

përfaqësim për 3 seanca shumën prej 405 €, për ekspertizë nga lëmia e makinerisë shumën prej 

100 €), ndërsa sa i përket dëmit material rreth shpenzimeve të udhëtimit (biletave) gjykata ka 

vazhduar me administrimin e provave. 

 

E autorizuara e paditësit gjatë seancave gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë lidhur me shpenzimet shtesë të udhëtimit nga 

aeroporti i Prishtinës për në aeroportin e Mynhenit ngase paditësi me familjen e tij të ngushtë 

jetojnë në ..... Tutje, ka deklaruar se baza juridike e kërkesëpadisë në emër të shpenzimeve 

shtesë nuk është kontestuese, pasi që e njëjta vërtetohet me anë të çmimeve të biletave, të cilat 

janë administruar si provë, si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës për seancën e mbajtur 

dhe për taksën gjyqësore. 

 

E paditura nëpërmjet të autorizuarit të saj në përgjigje në padi si dhe gjatë  seancave ka 

deklaruar se e kontestojnë në tërësi kërkesën e palës paditëse për rimbursimin e shpenzimeve të 

udhëtimit, pasi që kërkesa e palës paditëse nuk ka mbulesë siguruese dhe duhet të refuzohet si 

e pabazuar, kemi të bëjmë me autopërgjegjësi të kufizuar dhe bazuar që ligji special ( LSDA) e 

derogon ligjin e përgjithshëm  ( LMD) ku neni 9 parasheh se një kërkesë e tillë nuk ka mbulesë 

siguruese dhe si e tillë duhet të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit sa më të drejtë  të gjendjes së fakteve të çështjes në kuptim të 

nenit 7.1 të LPK-së, ka administruar një sër provash: raport i aksidentit nr.2020-CFT-181 

dt.02.04.2021; procesverbal mbi dëmtim në automjet; kërkesë për kompensimin e dëmit 

dt.06.04.2021; ankesë nga B.O.; fatura; ekspertizë e makinerisë dt.30.12.2021; parashtresë për 

precizimin e padisë dhe kërkesëpadisë; bileta të udhëtimit; fotografi; plotësim i ekspertizës 

dt.04.03.2022. 
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Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartcekura, në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku 

dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Gjykata konstaton se nëpërmjet palëve ndërgjygjëse ishte kontestuese baza juridike për 

kompensimin e dëmit material sa i përket shpenzimeve shtesë të udhëtimit.  

 

Gjykata pasi vlerësoi provat e administruara ka vërtetuar këtë gjendje faktike: aksidenti i 

komunikacionit ka ndodhur me dt.02.04.2021, ky aksident është shkaktuar me fajin e vozitësit 

të automjetit VW Golf ngjyrë të artë ku paditësit i është shkaktuar dëm material në automjet, e 

si rezultat i kësaj paditësi është detyruar të blejë biletat e aeroplanit për në Gjermani, me çka i 

është shkaktuar dëm material shtesë për shpenzimet e udhëtimit. 

 

Gjykata nga fakti se e paditura ka arritur pajtim gjyqësor me paditësin sa i përket dëmit 

material dhe jomaterial lidhur me aksidentin e datës 02.04.2021, ka vlerësuar se edhe pse e 

paditura e konteston bazën juridike sa i përket shpenzimeve për biletat e udhëtimit, ka 

vlerësuar se biletat e udhëtimit kanë rrjedhur si rezultat e aksidentit të datës 02.04.2021 andaj 

edhe e ka aprovuar padinë sa  i përket këtyre shpenzimeve. 

 

Nga shikimi i biletave të udhëtimit vërtetohet fakti se paditësi me datë 06.04.2021 ka rezervuar 

dhe paguar 5 bileta të aeroplanit për relacionin Prishtinë- Minhen në shumë prej 939.95 € 

 

Neni 140 I LMD-së Ekzistimi i fajësisë parasheh se ‘’Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka 

shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia’’, ndërsa neni 159 i LMD-së apo Përgjegjësia 

në rast aksidenti të shkaktuar nga mjetet motorike në lëvizje paragrafi 1 parasheh se ‘’ Në rast 

aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një 

zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit’’, ndërsa neni 173 I LMD-së 

Dëmi i real dhe fitimi i humbur paragrafi 1 parasheh se ‘’ I dëmtuari ka të drejtë si për 

shpërblimin e dëmit të rëndomtë, ashtu edhe për shpërblimin e fitimit të humbur’’. 

 

Nga sa u theksua më lart u vërtetua se paditësi si pasojë e aksidentit të datës 02.04.2021, ka 

pësuar dëm material, dhe se e paditura si përgjegjëse për kompensimin e dëmit, duke u bazuar 
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në dispozitat ligjore neni 18 dhe 9 të LSDA-së, si dhe duke u bazuar në nenet 136, 137, 169, 

173 të LMD-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me dispozitat e neneve 918 dhe 919, 922, 923 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve janë 

parashikuar të drejtat dhe detyrimet e siguruesit dhe të siguruarit e të cilat janë bazë për të 

vërtetuar themelësinë e kërkesëpadisë së paditësit. 

 

Gjykata sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë ka vendosur duke u bazuar ne biletat e udhëtimit 

e të cilat janë pjesë e shkresave të lëndës dhe të cilat vërtetojnë faktin se shuma e biletave ka 

qenë 930.95 €, pasi kemi 5 bileta  për familjen O.. 

 

Gjykata sa i përket kamatës është bazuar në neni 382 të LMD-së, përkatësisht kamata të rrjedh 

nga dita pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të ja paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën e përgjithshme prej 155 €, gjegjësisht për 1 seancë në shumë prej 135 

€ dhe për taksë gjyqësore 20 € (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të 

Këshillit Gjyqësor) gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore i ka bazuar në 

nenin 452 të LPK-së si dhe Tarifën e Odës së Avokatëve. 

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 të 

LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM 

C.nr.1436/21, me datën 15 prill 2022 

                                                                                          Gjyqtarja 

                                                                                                Mirlinda Rexhepi – Bytyqi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtine, e të dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 


