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Numri i dokumentit:     00998724 

 

 

 

 

C.nr. 180/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, 

gjyqtarja Mevlide Shabani, me bashkëpuntoren profesionale Gentiana Shabani, në çështjen 

juridike të paditësit I.Rr nga Gjilani, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit av. E.B.S nga 

Prishtina,  L.”.....”, Hyrja ...., nr. ...,  kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “.....” me seli 

në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit M.B nga Prishtina, me objekt kontesti 

kompensim i dëmit material dhe jomaterial, pas mbajtjes së seancës kryesore dhe publike të 

datës, 11.06.2020, në prezencën e të autorizuarëve të palëve,  mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET – pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I.Rr nga Gjilani dhe  

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “....” me seli në Prishtinë që paditësit në 

emer të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial si pasojë e e lëndimeve të marra në 

aksidentin e komunikacionit të dt. 05.02.2017, t’ia paguaj  paditësit shumat si në vijim:  

 

- për dhimbje fizike shumën prej .................................................................... 4000.00€, 

- për  frikën e pësuar  shumën prej ..................................................................2500.00€, 

- në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor prej 10% shumen prej ...............2500.00€, 

- për shëmtim trupor në shkallen minimale shumen prej ................................500.00€ 

- për ushqim të përforcuar shumën prej ..........................................................300.00 €.  

 

të gjitha me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga data e marrjes/pranimit të këtij aktgjykimi 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmëris së këtijë aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.  

 

II. për pjesën tjetër të kërkesëpadisë me të cilën paditësi ka kërkuar që e paditura tia 

kompenzoi dëmin material dhe jo material edhe për shumen prej 10.100.00€ REFUZOHET si e 

pa bazuar  në mungesë të provave. 
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III. DETYROHET  e paditura, që paditësit tia kompenzoi shpenzimet e procedurës 

kontestimore  shumën prej 1050.00 €, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV.DETYROHET paditësi që të paguaj taksën gjyqësore për padi kësaj gjykate në shumë prej 

60 €, konform udhëzimit administrativ, për unifikimin e taksave gjyqësore.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, në këtë gjykatë ka ushtruar padi, me dt.15.02.2018, ndaj të paditurës Kompania e 

sigurimeve “....” me seli  në Prishtinë, për kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, duke 

theksuar se më dt. 05.02.2017 ka ndodhur aksident komunikacioni, në të cilin kanë marrë pjesë 

automjeti i markës VË 283 me targa ...., të cilin në momentin kritik e ka drejtuar B.D. Lidhur 

me shkakun dhe rrethanat në të cilin ka ndodh aksidenti Policia e Kosovës kanë hartuar 

raportin policor i cili rezulton  se në këtë rast aksidenti është shkaktuar me fajin ekskluziv të 

drejtuesit të automjetit të markës VË, në atë mënyrë që duke mos përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes dhe pa qenë i sigurt se një veprim të tillë mund t’a marr pa i penguar pjesëmarrësit e 

tjerë në komunikacion ashtu që duke u shmangur që të mos e godet veturën që ndodhej para tij, 

ka goditur këmbësorin – këtu paditësin I.Rr i cili ka qenë duke lëvizur në skajin e majtë të 

rrugës dhe më pas ka goditur shtyllën elektrike, ku në këtë rast paditësi ka pësuar lëndime të 

rënda trupore dhe për lëndimet e pësuara i njëjti ka kërkuar ndihmë mjekësore në Spitalin e 

Regjional në  Gjilan e që për shkak të natyrës së rëndë të lëndimeve të pësuara si pasojë e 

aksidentit i njëjti me urgjencë është dërguar për në QKUK-Prishtinë Klinika e Kirurgjisë  për 

ndihmë mjekësore, trajtim mjekësor dhe shërim. Ka shtuar se lartësia e kërkesëpadisë është 

provuar në bazë të mendimit të ekspertëve, mjekësor dhe për këto lëndime me anë të 

parashtresës së dorëzuar në këtë gjykatë më dt. 31.01.2020, ka bërë precizimin e kërkesëpadisë 

duke i propozuar gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit për kompensimin e dëmit 

material dhe jomaterial edhe atë për dhimbje fizike shumën prej 5,000.00€, për  frikën e pësuar  

shumën prej 4,000.00€, për dhembjet shpirtërore për shëmtim shumën prej 1,500.00€ dhe  për 

zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 8,000.00€, të gjitha me kamatë ligjore prej 8% duke 

filluar nga data e marrjes/pranimit të këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive. Po ashtu i ka 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës edhe atë : për përpilimin e padisë shumën prej 160 €, në 

emër të ekspertizave mjekësore shumën prej 302 €, për përfaqësim në 7 seanca gjyqësore nga 

270 € (270*7=1890 €), për parashtresën lidhur me precizimin e padisë shumën prej 160 €, të 

gjitha këto në shumë prej 2,200.00 €, të gjitha me kamatë prej 8 %, duke filluar nga dita e 

aksidentit e deri në pagesën definitive, nën kërkcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

 

E paditura në përgjegje në padi, në seancat gjyqësore dhe në shpjegimet përfundimtare nuk e 

ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë, por e konteston lartësinë e shumës së 

kërkesëpadisë  duke theksuar se shumat e  precizuara nga ana e të autorizuarit të paditësit janë  

të larta dhe nuk janë në harmoni me lëndimet që ka pësuar paditësi.  Ka shtuar se paditësi ka 

dhënë kontribut në shkaktimin e këtij aksidenti pasiqë i njëjti ka qenë duke lëvizur skaj rrugës e 

cila sipas ligjeve në fuqi ka qenë e destinuar për automjete dhe jo për këmbësorë. Poashtu, ka 
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theksuar se si palë e paditur i kanë ofruar paditësit ofertën për mbylljen e kësaj lënde në 

shumën prej 5,500.00 €, duke zbritur shumën e akontacionit, pra shumën prej 1,000.00 €, 

ofertë kjo e bazuar në kritere reale për lëndimet që ka pësuar paditësi. Të njëjtit kanë 

kontestuar edhe shpenzimet e procedurës nisur nga fakti i mosmbajtjes së disa seancave, duke i 

propozuar gjykatës që me rastin e vendosjes sa i përket shpenzimeve të procedurës, të aprovojë 

kërkesën e për shpenzime në harmoni me nenin 452 pika 2 të LPK-ës. Në fund, gjykatës i ka 

propozuar që kërkesëpadinë e paditësit mbi shumën e ofruar nga e paditura, t’a refuzojë në 

tërësi si të pabazuar në prova dhe fakte. 

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë shqyrtimit 

kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: raporti i aksidentit nr. 2017-

CR-49 i datës 05.02.2017: Flëtëlëshimi i lëshuar nga QKUK-Klinika e Kirurgjisë torakale 

Prishtinë, më dt. 05.02.2017; Aktgjykimi i lëshuar nga Gjykata e Apelit të Kosovës PA1.nr. 

1293/2017, i dt. 28.12.2017; Aktvendimi për ndarjen e mjeteve në emër të akontacionit-

paradhënies, i lëshuar nga K.S.”....”, me numër 2006, i datës 28.06.2017 së bashku me 

fletëpagesën e dt. 06.07.2017; Ekspertiza mjekësore nga Dr. Sh.D-kirurg torakal dhe V.A 

Sereci-psikiatër e dt. 14.09.2018, si dhe plotësimi i ekspertizës së dt. 14.09.2019 . 

 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK-ës si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, 

gjykata arriti në përfundim se në këtë çështje civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi për këto arsye:  

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë,  meqë i 

autorizuari i palës së paditur  as njëherë nuk e ka kontestuar, madje palës paditëse i ka ofruar 

ofertë për arritjen e marrëveshjes shumen prej 4500.00€, duke e llogaritur edhe shumen për 

ndarjen e mjeteve në emër të akontacionit(paradhënjes) në shumë prej 1000.00€, gjithsejt 

shumen prej 5500.00€. 

 

Në këtë rast kontestuese është lartësia e kërkesëpadisë, ashtu që për t’a vërtetuar lartësinë e 

kërkespadisë, gjykata nga ekspertiza mjekësore e punuar nga, dr. Sh.D specialist i kirurgjis 

torakale dhe V.S- specialiste e psikiatrisë, të cilët në bazë të dokumentaciont mjekësor dhe pas 

ekzaminimit të drejtëpërdrejtë të paditësesit  kanë dhënë mendimin e tyre profesional  ku sipas 

tyre paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore me pasoja të përkoshme  me kohëzgjatje një 

muaj e gjysmë (për aq sa ngjiten brinjët e thyera), lëndimi i rëndë është për shkak të lëndimit të 

pëlhurës së mushkrive me pasojë pneumatoraksin,  dhembje fizike me intenzitet posaqërisht të 

rëndë  kanë zgjatur përafërsisht një orë, dhimbje fizike të intenzitetit të rëndë 5 ditë, të 

intenzitet të mesëm 30 ditë dhe intenzitet të ulët 1 muaj. Frigë primare të intenzitetit shumë të 

lartë, rreth një minut, frigë sekondare të intenzitetit shumë të lartë rreth 30 min. , frikë 

sekondare me intensitet të lartë  rreth 1 orë, frikë sekondare të intenzitetit mesatar  rreth një 

javë, dhe frikë sekondare të intenzitetit të ulët janë të shprehura edhe sotë e kësaj dite sidomos 

gjatë sforcimeve fizike dhe ndrrimeve të motit.  
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Frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda kohë brenda së cilës paditësi ka përjetuar ndjenjën 

e përfundimit tragjik  d.m.th. frik nga vdekja dhe kërcënimi direkt për integritetin e tijë fizik, 

frikë sekondare e intenzitetit të lartë që ka zgjatur 3 ditë, frikë sekondare që ka zgjatur rreth 4 

javë, frik me intenzitet të ulët që ka zgjatur rreth 4 muaj, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm  

për 10%, për shkak të lëndimeve të pësuara në krahëror, shëmtimi trupor i shprehur në shkallë 

minimale, ndihma dhe kujdesi i personit tjetër në kohëzgjatje prej 30 ditësh, ushqimi i 

përforcuar në kohëzgjatje prej 60 ditësh , shërimi klimatik dhe fizioterapik në kohëzgjatje prej 

30 ditësh brenda 2 viteve pas aksidentit.  

 

Me këto prova të administruara gjykata në emër të dhimbjeve fizike e aprovoi kërkesën në 

shumë prej 4000€, dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë e që i shërben qëllimit të shpërblimit 

sepse paditësi sipas mendimit të ekspertit kirurg-torakal,   si pasojë e lëndimeve të marra , ka 

pësuar dhembje fizike me intenzitet posaqërisht të rëndë rreth një orë, me intenzitet të rëndë 5 

ditë, me intenzitet të mesëm 30 ditë dhe intenzitet të ulët janë të shprehura edhe tani kur është 

bërë egzaminimi klinik. 

 

Në emer të përjetimit të frikës , gjykata ka caktuar shpërblimin në shumën prej 2500.00€ dhe e 

ka vlerësuar si shprëblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të eksperit 

mjekësor  të psikiatrit, paditësi ka pësuar frigë primare e cila ka zgjatur disa sekonda,  frigë 

sekondare të intenzitetit e intenzitetit të lartë që ka zgjatur 3 ditë, frikë sekondare të intenzitetit 

mesatar  rreth 4 javë dhe frikë sekondare të intenzitetit të ulët që ka zgjatur 4 muaj. 

Në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 

2500€, duke vlerësuar si shpërblim të drejtë duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të 

ekspertëve paditësi ka zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor  prej  10%, për shkak të 

lëndimeve të pësuara në krahëror. 

 

Në emër të shëmtimit trupor gjykata ka caktuar shumen prej 500€, pasi që nga ekspertët është 

konstatuar se  shëmtimi trupor tek paditësi është i shprehur  në shkallë minimale ndërsa në 

emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shumen prej 300€, pasi që nga mendimi i 

ekspertëve është konstatuar se tek paditësi ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 6 ditësh i 

pasur me proteina , albumina, karbohidrate , minerale dhe vitamina. 

 

Gjykata pati parasysh edhe ndihma dhe kujdesi i personit tjetër që është caktuar sipas mendimit 

të ekspertëve në kohëzgjatje prej 30 ditësh, por një kërkesë e tëllë nuk është kërkuar me rastin e 

precizimit të kërkesëpadisë nga ana e të autorizuarës së tijë. 

 

Po ashtu gjykata pati parasysh edhe kërkesën e paditësit për shërim klimaterik dhe 

fizioterapeutik e të cilat i kanë preferuar edhe ekspertët mjekësor, por meqë paditësi nuk ofroi 

prova-dëshmi se e ka shfrytëzuar këtë terapi e refuzoi si të pa bazuar. 

 

Gjykata e mori në tersi si të bazuar  dhe ia dha besimin e plotë ekspertizave të  lartpërmendura , 

ngase  i përmbajn të gjitha elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale 

dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për vërtetimin e fakteve 

vendimtare në këtë çështje kontestimore.  
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Në dispozitën e nenit 183 paragrafi 1 i LMD-së- janë parashikuar llojet apo format e dëmit 

jomaterial dje atë për dhimbjet e pësuara fizike, për firkën e pësuar etj... 

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike, gjykata vlerësoi se e paditura mban përgjegjësi në bazë të 

fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësit me rastin e lëndimit gjatë aksidentit të trafikut , 

për çka në rastin konkret e paditura është e obliguar që paditësit t’ia kompensojë dëmin , meqë 

shkatuesi i dëmit ka lidhur kontratë me të paditurin dhe në këto rrethana kompensimin e dëmit 

e bën e paditura mbi bazën e sigurimit të autopërgjegjësisë  konform nenit 159 dhe 136 të 

LMD-së. 

 

Duke u bazuar në dispozitat e cekura me lart si dhe duke i vlerësuar të gjitha kriteret dhe masat 

për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit jomaterial , e posaqërisht duke marr parasysh 

natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore që i janë shkaktuar paditësit dhe moshën e tijë, në 

bazë të vlerësimit të ekspertizave mjekësore, gjykata e aprovoj  kërkesëpadinë e paditëses në 

vlerat e shpërblimit të dëmit si në pikën I . të dipozitivit të aktgjykimit, duke e vlerësuar si 

shpërblim real dhe objektiv dhe me bindje se ky shpërblim është në pajtueshmëri me natyrën 

dhe pasojat e lëndimit.  

 

Gjykata  konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi paraqesin një 

satsisaksion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të paditësit, lëndimin dhe 

pasojat , duke marrë parasysh kriteret e parapara me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, 

standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe praktiken e deritanishme të Gjykatave të 

Kosoves.  

 

Gjykata vendosi si në dispozitivin II të këtij aktgjykimit, duke e refuzuar pjesën  kërkesëpadisë 

së paditësit të kërkuar më tepër se shuma e gjykuar duke pasur parasysh se shumat e kërkuara 

janë të larta , nuk kanë mbështetje në kriteret e përcaktuara lidhur me kompenzimin e dëmit  

dhe në vlersimin e lirë të gjykatës.  

 

Gjykata lidhur me kërkesën për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 382, paragrafi 2 i 

LMD-së .  

Vendimin për mbulimin e shpenzimeve e procedurës gjyqësore gjykata e ka mbështetur në 

dispoziten e neneve 449 dhe 452  pika 2 të LPk-së, duke marrë parasysh faktin se paditësi 

vetëm pjesërisht ka patur sukses në procesin gjyqësor , pjesën proporcionale të shpenzimeve,  

sipas të cilave paditësit i pranohen shpenzimet e përgjithshme në shumë prej 1050.00€   edhe 

atë : për taksë gjyqësore në shumë prej 60€, për dy ekspertiza në shumë prej 300€, për 

përpilimin e padisë shumën prej 208€, për 4 seanca gjyqësore të mbajtura  shumën nga 135€ 

dhe dy seanca të shtzra në shumë prej 140€ . 
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Nga arsyet e cekura më lartë e bazuar e në nenin 136,159 ,183 dhe 382.2 të LMD-së dhe nenit  

143 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                   C.nr. 180/2018, më datë 11.06.2020                               

 

 

Gjyqtarja, 

               Mevlide Shabani 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit aktgjykim 

. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


