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Numri i lëndës: 2019:124447 

Datë: 30.12.2020 

Numri i dokumentit:     01381526 

C.nr. 348/18 

 
GJYKATA THEMELORE NË PEJË  Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, me 

gjyqtarin Veton Ademaj, në çështjen juridike-kontestimore të paditësve F. K. dhe M. K., qe të dy 

nga fsh. ......., K. ...., të cilët i përfaqëson av. Bajram Mujaj, nga Peja, sipas autorizimit, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “.......”, rruga “.......”, nr. 4, .............., të cilën e përfaqëson 

Enxhi Abazi, sipas autorizimit,  baza juridike: kompensim dëmi sipas bazës së auto 

përgjegjësisë, vlera e kontest 7,840.00 euro, pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit kryesor në 

prezencë te të autorizuarit të paditësve e në mungesë të përfaqësuesit te të paditurës, me dt. 

21.12.2020, ndërsa me dt. 30.12.2020, këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR  kërkesë padia e paditësve F. K. dhe M. K., nga 

fsh. ......., K. ........  

 
I. DETYROHET  e paditura Kompania  e Sigurimeve “.......”, rr. “.......”, nr. 4, ........., që 

paditësve F. K. dhe M. K., nga fsh. ......., K. ...., në emër të kompensimit të dëmit, për aksidentin 

e dt. 17.02.2018, tua paguaj shumat e specifikuara si më poshtë: 

 
Për paditësin F. K.:  

 
-në emër të dëmit jo material: 

- për të gjitha llojet e dhimbjeve fizike-trupore.........................................................800.00 Euro. 

- për të gjitha llojet e frikës së përjetuar .....................................................................500.00 Euro. 

 
- në emër të dëmit material: 

- për ndihmë dhe kujdes të huaj.................................................................................100.00 Euro. 

- për ushqim të përforcuar..........................................................................................100.00 Euro. 

 
Për paditësin M. K.:  

 
-në emër të dëmit jo material: 

- për të gjitha llojet e dhimbjeve fizike-trupore..........................................................800.00 Euro. 

- për të gjitha llojet e frikës së përjetuar ......................................................................500.00 Euro. 
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- në emër të dëmit material: 

- për ndihmë dhe kujdes të huaj.................................................................................100.00 Euro. 

- për ushqim të përforcuar..........................................................................................100.00 Euro. 

 
II. REFUZOHET SI E PABAZUAR, kërkesë padia e paditësve F. K. dhe M. K., nga fsh. ......., 

K. ..., përtej shumës së gjykuar si në pikën I, të dispozitivit te këtij aktgjykimi, për aksidentin e 

dt. 17.02.2018, për shumat e specifikuara si më poshtë: 

 
Për paditësin F. K.:  

 
-në emër të dëmit jo material: 

- për të gjitha llojet e dhimbjeve fizike-trupore........................................................1,200.00 Euro. 

- për të gjitha llojet e frikës së përjetuar ...................................................................1,000.00 Euro. 

 
- në emër të dëmit material: 

- për terapi fizikale .....................................................................................................220.00 Euro. 

 
Për paditësin M. K.:  

 
-në emër të dëmit jo material: 

- për të gjitha llojet e dhimbjeve fizike-trupore........................................................1,200.00 Euro. 

- për të gjitha llojet e frikës së përjetuar ...................................................................1,000.00 Euro. 

 
- në emër të dëmit material: 

- për terapi fizikale .....................................................................................................220.00 Euro. 

 
IV. DETYROHET  e paditura Kompania  e Sigurimeve “.......”,  rr. “.......”, nr. 4, ......., që 

shumat e gjykuara, si në pikën I, në dispozitiv të këtij aktgjykimi, tua paguaj paditësve me 

kamatë ligjore prej 8%, dhe atë sa i përket dëmit jomaterial duke filluar nga data nxjerrjes së 

këtij aktgjykimi 30.12.2020, ndërsa sa i përket dëmit material nga data e parashtrimit të padisë 

05.04.2018, e deri në pagesën definitive, e të gjitha këto në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së 

këtij aktgjykimi, nën kërcenim te përmbarimit te detyrueshëm. 

 
V. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “.......”, rruga. “.......”, nr. 4, ......., që 

paditësve F. K. dhe M. K., nga fsh. ......., K. ...., tua paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 

në lartësi prej 1,341.00 Euro, e të gjitha këto, ti përmbush në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit te detyrueshëm. 

 
A r s y e t i m 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre, në këtë gjykatë me dt. 05.04.2020, kanë parashtruar padi 

kundër të paditurës, për kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, të njëjtën e kanë precizuar 

si në parashtresën  e  dt. 03.12.2020. I autorizuari i paditësve gjatë shqyrtimit kryesor dhe ne 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saj dhe 

provave të propozuara si në padi si dhe parashtresës mbi rregullimin dhe preicizimin e 
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kërkesëpadisë te dt. 03.12.2020. Vlerësojmë se me provat e propozuara dhe te administruara nga 

ana e gjykatës u vërtetua në tërësi baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë se paditësve, andaj 

kërkojmë  nga gjykata qe më rastin e vendosjes lidhur me këtë çështje juridiko kontestimore te i 

merr parasysh të gjitha provat e propozuara dhe te administruara e në veçanti mendimin dhe 

konstatimin e ekspertëve mjekësor të dhënë si në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të dt. 

02.12.2020, si dhe qëllimin për çka shërben ky zhdëmtim-kompensim dëmi, ngase paditësit si 

pasojë e aksidentit të dt. 17.02.2018, kanë pësuar lëndime trupore dhe faktin se të njëjtit janë të 

moshës relativisht të re. Nga të cekurat me lartë kërkojmë nga gjykata që kërkesëpadinë e 

paditësve ta aprovoj në tërësi si të bazuar e te precizuar si në parashtresën mbi rregullimin dhe 

precizimin e kërkesëpadisë te dt. 03.12.2020. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar si në listën 

me shkrim të cilën ia ka dorëzuar gjykatës.  

E paditura në përgjigje në padi ka deklaruar se paditësit kanë bërë kërkesë për kompensim të 

dëmit tek e paditura në procedurë të rregullt dhe të njëjtëve në afat ligjor u është kthyer përgjigje 

për trajtimin e kërkesës për dëmshpërblim nga komisioni për trajtimin e dëmeve, ku paditësit F. 

K.i janë ofruar 567.00 €, ndërsa paditësit M. K. i janë ofruar 388.00€, oferta këto te bazuara në 

rregulloret e BQK-së, Ministrisë se Shëndetësisë dhe praktikës gjyqësore. Bazuar në këtë e 

kundërshtojmë lartësinë e padisë dhe kërkesëpadisë se paditësve në tërësi mbi shumat e ofruara 

nga ana e të paditurës në procedurë administrative njëherit i propozojmë gjykatës që pjesërisht ta 

hedhë poshtë si të pabazuar padinë dhe kërkesëpadinë mbi shumën e ofruar nga e paditura në 

procedurë të rregullt. Ndërsa gjatë shqyrtimit gjyqësor e autorizuara e të paditurës iu ka ofruar 

shumën prej 800,00 €, për secilin paditës veç e veç dhe atë për shkak të ekonomizimit të 

procedurës. 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike, sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat siç janë: 

raporti fillestar i aksidentit me numër DR-3004-94-18, i dt. 17.02.2007 i lëshuar nga  Policia e 

Kosovës  njësiti regjional i trafikut ne Peje, procesverbali mbi vend shiqimin e aksidentit me 

numër DR-3004-94-18, i dt. 21.02.2018 i lëshuar nga  Policia e Kosovës  njësiti regjional i 

trafikut ne Peje. 

Shiqohen 8 foto te vendit te ngjarjes, raporti nga emergjenca  e Spitalit Regjional ne Peje me 

numër protokollit 2713/18 te dt. 17.02.2018 ne emër te paditësit F. K., raporti nga konsulta i 

lëshuar për paditësin F. K. nga Spitali Regjional ne Peje me dt. 20.02.2018 me numër te 

protokollit- emergjenca 2942, raporti nga konsulta e lëshuar për paditësin F. K. nga Spitali 

Regjional ne Peje Reparti i Ortopedisë me numër te regjistrit 88 dt. 21.02.2018, raporti i lëshuar  

për paditësin F. K. nga Spitali Regjional ne Peje reparti i Psikiatrisë me numër te regjistrit  200 

me dt. 21.02.2018, raporti nga konsulta i lëshuar për paditësin F. K. nga Spitali Regjional ne Peje 

reparti i Psikiatrisë me numër te regjistrit 318 te dt.20.03.2018, raporti nga konsulta e lëshuar për 

paditësin F. K. i lëshuar nga Spitali Regjional Pejë me numër regjistrin 2967-1324 i dt. 

22.03.2018 lëshuar nga neurologu Gezim Shoshi, udhëzimi për hulumtime diagnostikime e 

lëshuar për paditësin F. K.e lëshuar nga Spitali Regjional ne Peje me numër regjistrit 154 te dt. 

23.03.2018, letërnjoftimi i paditësit F. K.me numër personal 1009738491, raporti i lëshuar për 

paditësin M. K. nga emergjenca e Spitalit  Regjional ne Peje me numër te protokollit 27/12 i dt. 

17.02.2018, raporti nga konsulta e lëshuar për paditësin M. K.  e lëshuar nga emergjenca me 

numër 2941 me dt. 20.02.2018, raporti nga konsulta i lëshuar për paditësin M. K. nga Spitali 
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Regjional ne Peje me dt.  21.02.2018 me numër te regjistrit  202, raporti nga konsulta i lëshuar 

për paditësin M. K. nga Spitali i Përgjithshëm ne Peje me numër te regjistrit 89 i dt. 21.02.2018, 

raporti nga konsulta i lëshuar për paditësin M. K. nga Spitali i Përgjithshëm ne Pejë me numër te 

regjistrit 2968-1325 te dt. 22.03.2018, udhëzimi për hulumtime diagnostike i lëshuar për 

paditësin M. K. nga Spitali i Përgjithshëm ne Peje me numër te regjistrit 151 i dt. 23.03.2018, 

raporti nga konsulta i lëshuar për paditësin M. K. nga Reparti i Psikiatrisë e numër te regjistrit 

317 dt. 20.03.2018, letërnjoftimi i paditësit M. K. me numër personal 1009738513, mendimin e 

ekspertëve nga lëmi i ortopedisë Dr. Enver Muja, dhe nga lëmi i psikiatrisë Dr. Muhamet Halitaj, 

të dhënë në seancën e dt.02.12.2020, pas ekzaminimit te drejtpërdrejtë të paditësve, e po ashtu 

gjykata pati parasysh edhe deklarimet e të autorizuarve të ndërgjyqësve bërë gjatë seancës se 

shqyrtimit kryesor. 

 
Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, arriti në përfundim se në këtë çështje juridike- civile duhet vendosur si në 

dispozitiv, të këtij aktgjykimi, pasi që: 

 
Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se: me dt. 17.02.2018, rreth orës 13:00 në 

magjistralen ............., në fsh. ......, Komuna e Pejës, kishte ndodhur aksident trafiku, deri te 

aksidendi kishe ardhur përderisa të dy drejtuesit ishin duke qarkulluar në të njëjtin drejtim 

Prishtinë-Pejë, dhe me të arritur në dalje të fshatit ......, te automekaniku “......”, drejtuesi i 

automjetit (A), ......, me ngjyrë të hirit, nuk i është përshtatur shpejtësisë dhe kushteve të rrugës, i 

njëjti hyn në tejkalim të dy e më shumë automjetesh në mënyrë të pa sigurte duke mos e vërejtur 

drejtuesin me automjetin (B), që ishte duke u kthyer majtas dhe ishe në përfundim të kthimit me 

automjetin e markës ......, me ngjyrë të kaltër, me ç’rast drejtuesi i automjetit (A) frenon 

vrullshëm dhe nuk arrin që ti shmanget aksidenti, ku me pjesën e parë të krahut të djathtë të parë 

e godet automjetin (B), në pjesën e pasme anësore te krahut te majtë, ku nga goditja në të dy 

automjetet shkaktohet dëm material si dhe lëndime trupore kanë pësuar drejtuesi i automjetit (B) 

F. K.dhe pasagjeri M. K..  

 
Me provat e administruara te potencuara si me lartë, e veçanërisht ne bazë te raporti fillestar i 

aksidentit me numër DR-3004-94-18, i dt. 17.02.2007 i lëshuar nga  Policia e Kosovës  njësiti 

regjional i trafikut ne Peje, procesverbali mbi vend shiqimin e aksidentit me numër DR-3004-94-

18, i dt. 21.02.2018 i lëshuar nga  Policia e Kosovës  njësiti regjional i trafikut ne Peje, të cilave 

gjykata në tërësi ua fali besimin pasi që ishin në përputhje me njëra tjetrën dhe me provat e tjera 

nga shkresat e lëndës, gjykata ka konstatuar se deri te aksidenti ka ardhur për shkak të lëshimeve 

të ngasësit të automjetit (A) ......, me ngjyrë të hirit E. G., – i siguruar tek e paditura, kjo nuk 

ishte kontestuese as nga e paditura pasi që e njëjta edhe në procedurë administrative por edhe 

gjatë shqyrtimit kryesor, paditësve iu ka bërë ofertë për kompensimin e dëmit.  

 
Baza juridike e kërkesë padisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësin 

gjene mbështetje në dispozitat e nenit 136.1, 140 dhe 159.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve. 
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Sipas dispozitës së nenit 136 të LMD-së, parashihet se kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për 

detyrë të ja kompensoi, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij, ndërsa me 

dispozitën e nenit 140, parashihet se fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me 

dashje apo nga pakujdesia, kurse me dispozitën e nenit 159 parashihet se “në rast aksidenti të 

shkaktuar nga automjeti në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një poseduesi të automjetit 

vihen në zbatim rregullat mbi përgjegjësin në bazë të fajësisë”. 

 
Meqenëse në mes palëve ndërgjyqëses kontestuese ishte vetëm lartësia e kërkesëpadisë gjykata 

për ta vërtetuar lartësinë e kërkesë padisë, sipas propozimit të palëve, në cilësinë e provave 

materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga lëmi i ortopedisë nga Dr. Enver Muja, dhe lëmi i 

psikiatrisë nga Dr. Muhamet Halitaj, të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional pas 

ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditësit në seancën e shqyrtimi kryesor të dt. 02.12.2020.  

 
Eksperti Dr. Enver Muja Ortoped – Traumatolog, për paditësin F. K., ka deklaruar se ne 

baze te ekzaminimit direkt te pacientit ne gjykatë si dhe ne bazë te shkresave te lendes qe i 

takojnë anës mjekësore konstatojmë se i aksidentuari ka pësuar këto lëndime: Ndrydhje te kokës, 

qafës, si dhe trupit, natyra e lëndimit është  e lehte, i aksidentuari ka përjetuar dhimbje te 

intensitetit tejet te larte ne kohëzgjatje prej gjysmë ore, i aksidentuari ka përjetuar dhimbje te 

intensitetit te larte ne kohëzgjatje prej 2 orëve, i aksidentuari ka përjetuar dhimbje te intensitetit 

te mesëm ne kohëzgjatje prej 10 ditëve, i cili gjate kësaj kohe ka qene ne ndikimin e terapisë : 

Mobilizimi i qafës, terapia ampulare, si dhe me tablete, me qe tregon se i njëjti ka pasur dhimbje 

për një kohe te gjate. I aksidentuari ankohet ende ne dhimbje te intensitetit te ulet i cili i 

menaxhon me barna, i aksidentuari ka pasur nevoje për ndihmën e personit te trete ne 

kohëzgjatje prej 10 ditëve për shkak te lëndimit te qafës, marramendjes, mpirjes se duarve. I 

aksidentuari ka pasur nevoje për ushqim te përforcuar te pasur me vitamina dhe proteina ne 

kohëzgjatje prej 10 dite. I aksidentuari ka pasur nevoje për tretman fizikal ne kohëzgjatje prej 10 

ditëve pas heqjes se imobilizimit, i aksidentuari nuk ka shëmtime, i aksidentuari nuk ka zvogëlim 

te aktivitetit te përgjithshëm jetësor. 

 
Eksperti Dr. Enver Muja Ortoped – Traumatolog, për paditësin M. K., ka deklaruar se në 

baze te ekzaminimit direkt te pacientit ne gjykate, na baze te dokumentacionit mjekësorë ne 

shkresat e lendes konstatojmë se i njëjti ka pësuar ndrydhje te kokës, qafës, dhe krahut te djathte, 

natyra e lëndimit është e lehte, i aksidentuari ka përjetuar dhimbje te intensitetit tejet te larte ne 

kohëzgjatje prej gjysmë ore, i aksidentuari ka përjetuar dhimbje te intensitetit te larte ne 

kohëzgjatje pre dy ore e gjysmë, i aksidentuari ka përjetuar dhimbje te intensitetit te mesëm ne 

kohëzgjatje prej dy jave për shkak te natyrës se lëndimit, si dhe terapisë te cilës e ka marr gjate 

kësaj kohe për trajtimin e ankesave. I aksidentuari ka dhimbje te intensitetit te ulet shpesh here 

sidomos ne ndryshimin e kohës i cili e menaxhon me përdorimin e barnave, i aksidentuari ka 

pasur nevojë për ushqim te përforcuar me proteina dhe vitamina ne kohëzgjatje prej 10 ditëve, i 

aksidentuari ka pas nevoje për tretman fizikal mbas heqjes se imobilizimit (heqja e qafores) ne 

kohëzgjatje prej 10 ditëve, i aksidentuari nuk ka shëmtime trupore, i aksidentuari nuk ka 

zvogëlim te aktivitetit te përgjithshëm jetësor, i aksidentuari ka pasur nevoje për ndihmën e 

personit te trete ne kohëzgjatje prej 10 ditëve për shkak te lëndimit te qafës dhe krahut te djathtë, 

ku i njëjti ka pasur marramendje dhe mpirje te duarve si dhe kufizim te lëvizjes me dorën e 

djathë për shkak te lëndimit te krahut te djathtë. 
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Eksperti mjekësor Dr. Muhamet Halitaj - Psikiater, për paditësin F. K. ka deklaruar se në 

baze te dokumentacionit mjekësor si dhe ekzaminimit direkt te të aksidentuarit konstatoj se i 

njëjti ka përjetuar frike primare te intensitetit te larte ne kohëzgjatje prej disa sekondave, kjo 

periudhe është e percjelluar me shtangim afektiv dhe frik nga vdekja e drejtpërdrejtë, frike 

sekondare  me intensitetet te larte ka pasur ne periudhën kohore prej dy orëve duke llogaritur 

kohen nga momenti i aksidentit dhe dërgimi i tije ne spitalin e përgjithshëm ne Peje ku janë bere 

ekzaminimet dhe rehabilitimi mjekësore, kjo periudhe është e përcjellë me mundim rrahura te 

shpejtuara te zemrës, dridhje te muskujve, dhe ankesa te tjera trupore, frike sekondare me 

intensitetet te mesëm ka pasur ne periudhën kohore gjere ne katër jave, kjo periudhe është e 

përcjellë me një çrregullimin te stabilitetit psiko-fizik si pasoje e aksidentit si : indisponim, 

pengesa te here pas hershme ne gjumë, rikujtim te ngjarjes traumatike, shkalle me te ulet te 

tolerancës frustrative, dhe ankesa te tjera trupore, frike sekondare me intensitet te ulet ka pasur 

ne periudhën kohore gjere ne tre muaj e qe është manifestuar gjate kohës kur ka dal ne 

komunikacion apo ngjarjes qe i rikujtojnë aksidentin. 

 
Eksperti mjekësor Dr. Muhamet Halitaj - Psikiater, për paditësin M. K. ka deklaruar se 

Ne baze te dokumentacionit mjekësore si dhe ekzaminimit direkt te të aksidentuari konstatoj se i 

njëjti ka përjetuar frike primare te intensitetit te larte ne kohëzgjatje prej disa sekondave, kjo 

periudhe është e përcjellë me shtangim afektiv dhe frike nga vdekja e drejtpërdrejtë, frike 

sekondare te intensitetit te larte ka pasur ne periudhën kohore gjere ne dy ore te manifestuar me 

mundim te rrahura te shpejtuara te zemrës, frymarrje te vështirësuar, dridhje te muskujve, dhe 

ankesa te tjera trupore. Frike sekondare me intensitetit te mesëm ka pasur ne periudhën kohore 

gjere ne katër jave e qe janë te manifestuar me çrregullim afektiv afatgjate si pasoje e aksidentit 

si indisponim pengesa te here pas hershme ne gjumë, rikujtim te ngjarjes traumatike, shkalle me 

te ulet te tolerancës frustrative dhe ankesave te tjera trupore. Frike sekondare me intensitet te ulet 

ka pasur ne periudhën kohore gjere ne tri muaj e qe është manifestuar gjate kohës kur ka kaluar 

nga vendi i ngjarjes, apo ngjarjet qe i rikujtojnë aksidentin. 

 

Për lartësinë e kërkesë padisë dhe për kategoritë e caktuara  për aspektin e dëmit jo material 

gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitat e nenit 183 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, me këtë rast gjykata 

pati parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës, dhe qëllimin të cilit i shërben kompensimi i 

gjykuar, gjithmonë duke pasur parasysh, që kompensimi të jetë satifaksionin, për të dëmtuarin, 

duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasojë e dëmit në 

cenimin e vlerave personale të paditësit. 

 

Gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit duke pasur parasysh lartësinë e kompensimit për këtë 

kategori të dëmit jo material, gjykata mori parasysh natyrën e lëndimeve trupore te cilat i kishin 

pësuar paditësit në aksidentin e ndodhur, mënyrën e manifestimit, intensitetit dhe kohëzgjatjen e 

frikës se përjetuar, sipas gjetjeve të bëra nga ekspertët mjekësor, moshën e paditësve ne kohën e 

aksidentit, por edhe praktikën e gjertanishme gjyqësore, duke u siguruar që kompensimi në 

shumën e gjykuar për këtë lloji dëmi të jetë satisfakcion për paditësit, duke shmangur qëllimet 

tjera materiale (lukrative) qe mund të bien ndesh më qëllimin e kompensimit në raste të 

tilla, praktikën e mirë gjyqësore,  gjykata  vendosi si  në dispozitiv të aktgjykimit në pjesën e 
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aprovuar, si dhe duke iu referuar paragrafit 2 të nenit 183 të LMD-së përcaktohet se “me rastin e 

vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të 

tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cenimit të së mirës dhe qëllimit të 

cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me të mos të favorizohen synimet që nuk janë në 

pajtim me natyrën e saj dhe qëllimin shoqëror”. Pra, nga interpretimi i kësaj dispozite ligjore 

rezulton se kompensimi duhet të jetë adekuat me kohëzgjatjen e dhimbjeve të përjetuara, ashtu 

që kompensimi të përfaqësoj një lehtësim në përballimin e tejkalimit të pasojave të dëmit që në 

këtë rast paditësi ka pësuar në aksidentin e komunikacionit. 

 
Gjykata vlerëson se shpërblimi i dëmit jo material, nuk është shpërblim i plotë, por është 

satisfaksion, për të dëmtuarin, çka në rastin konkret shumat e gjykuara janë të drejta për të. 

 
Gjykata në tërësi i ka pranuar konstatimet e eksperteve me fjalë të njëjtit janë dhënë nga ana e 

ekspertëve përkatës, të njëjtat përputhen në mes veti si dhe me provat tjera e posaçërisht me 

dokumentacionin mjekësor që ju është bashkangjitur shkresave të lëndës. 

 
Për pjesën e refuzuar të kërkesë padisë, si në pikën II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, që 

ndërlidhet me dëmin jo material, gjykata vendosi, pasi që vlerësoi se kompensimi përtej shumës 

së gjykuar, nuk do të ishte në harmoni me të mirën e shkelur, dhe me qëllim që kompensimi të 

ishte i drejt. 

 
Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e aprovuar kërkesën sa i përket dëmit 

material për ndihmën dhe kujdesin e huaj, dhe ushqimin e përforcuar, duke pas parasysh 

kohëzgjatjen e nevojës për përkujdesjen e huaj dhe ushqimin e përforcuar të konstatuar në 

mendimin e ekspertëve mjekësor në shqyrtimin kryesor, si dhe nga fakti që praktika gjyqësore i 

njeh rastet e tilla të kompensimit. Duhet të kihet parasysh fakti se për këto kategori të dëmit 

material në shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë të pamundur apo shumë të vështirë qe te 

sigurojnë dëshmi konkrete, pasi qe kryesisht kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët e tyre 

dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshin ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm është vështirë të 

argumentohet me prova konkrete. Mirëpo pasi që paditësit kanë pasur nevojë për ndihmën e huaj 

dhe ushqim të përforcuar për 10 ditësh, sipas mendimit të ekspertëve mjekësor, të njëjtëve  

ligjërisht iu takon ky lloji dëmi i kërkuar në shumat e gjykuara. 

 
Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  duke e refuzuar kërkesën që ndërlidhet me 

dëmin material sa i përket shpenzimeve për terapi fizikale, pasi që paditësit nuk e kanë 

argumentuar me asnjë provë kërkesën e tyre për këtë pjesë të kërkesëpadisë,  e që sipas 

dispozitës së nenit 7 të LPK-së, palët kanë për detyrë ti paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta, dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa 

sipas dispozitës së nenit 319 të LPK-së, secila palë ndërgjyqëse, ka për detyrë ti provoi faktet 

mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. 

 

Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike si më lartë, vlerësoi se e paditura mban 

përgjegjësi për dëmin që është i shkaktuar, palës paditëse, me rastin e lëndimit, dhe dëmit të 

pësuar, në aksidentin e trafikut, për çka e paditura është e obliguar që ta kompensoi mbi bazën e 
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përgjegjësisë, sipas dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, me 

nr. 04/L-018, e lidhur dispozitat e nenit 136, 140, 159, 169, 179 dhe 183 të LMD-së.   

 
Gjykata pati parasysh edhe pretendimet e ngritura nga përfaqësuesi i palës se paditur i cili në 

përgjigje në padi dhe gjate shqyrtimit kryesor e ka kontestuar pjesërisht lartësinë e 

kërkesëpadisë, mirëpo për gjykatën pretendimet e përfaqësuesit te të paditurës ishin jo relevante 

për vendosje ndryshe në këtë çështje kontestimore, pasi që në kuptim të nenit 7 dhe 319 të LPK-

së për vërtetimin e pretendimeve të tilla barra e provës i binte palës së paditur, mirëpo e paditura 

me asnjë provë nuk i ka argumentuar këto pretendime, për çka gjykata ka vendosur si ne 

dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

Në lidhje me kamatën ligjore gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në 

nenin 382 parag.1 dhe 2 të LMD-së, si dhe duke marr parasysh mendimin juridik për kamatën të 

Gjykatës Supreme të Republikës se Kosovës Nr.265/2020, të dt. 02.12.2020, pika XIV dhe XV.  

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat 

e nenit 449 dhe 452, e lidhur me nenin 463 të LPK-së si, duke mare parasysh suksesin e palës 

paditëse ne këtë procedurë, si dhe duke u mbështetur në tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës. 

 

Lartësia e shpenzimeve të procedurës i referohen shpenzimeve të përfaqësimit të autorizuarit të 

palës paditëse dhe atë për: përpilimin e padisë shumën prej 156,00 euro, taksën për padi shumën 

prej 21,00 euro, përpilimin e parashtresës për precizimin e padisë për dy paditës shumën prej 

156,00 euro, për ekspertët mjekësor shumën prej 400,00 euro, tri seanca të mbajtura (3x202.80) 

shumën prej 608,40 euro, e në shumë të tërësishme prej 1.341,40 euro.  

 

Nga të lartë cekurat u vendos sikur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 par.1, 

të LPK-së. 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departament i përgjithshëm, 

C.nr. 348/18, me datë 30.12.2020 

                                                                                                                                                          

Gj y q t a r i 

                                                                                                                      Veton Ademaj       

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta 

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit 

në Prishtinë e  përmes kësaj gjykate. 

 

 

 


