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Datë: 24.01.2020 

Numri i dokumentit:     00784214 

 

C.nr.146/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEGA NË GLLOGOC-Departamenti i 

përgjithshëm, Divizioni Civil, Gjyqtari Jeton Krasniqi, në çështjen juridike kontestimore të paditëses 

E.R.  të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor-babai O.R. të dy nga fshati S. Komuna e Gllogocit, e të 

cilit sipas autorizimit i përfaqëson avokati Rrahman M. Kastrati nga Prishtina, rruga “Luan Haradinaj”, 

nr.104, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve ”Skardian” me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson me autorizim Mahid Berisha, lidhur me kompensimin e dëmit, pas përfundimit të seancës 

kryesore, ku ishin të praniëshëm të autorizuarit e palëve me datën 10.12.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. MIRATOHET PJESËRISHTË E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses E.R. nga fshati S. Komuna 

e Gllogocit dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve ”Skardian” me seli në Prishtinë, 

që paditëses t’i paguaj në emër të dëmit jo material dhe material, të shkaktuar si pasoj e lëndimeve të 

marra në aksidentin e komunikacionit të datës 05.10.2016, shumat si vijon: 

 

Në emër të dëmit jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej ................................................................... 1, 600 

€ 

- për shkak të frikës së përjetuar .........................................................................................  1,200 

€ 

 

Në emër të dëmi material: 

- Për ndihmën dhe kujdesin nga personi tjetër shumën prej ................................................... 100 

€ 

-Për ushqimin e përforcuar shumën prej ....................................................................................70 

€ 

-shpenzimet e mjekimit shumën prej ................................................................................ 209.43 

€ 

 

II. KËRKESPADIA E PADITËSES e cila ka të bëjë për kompenzim në shumen më të lartë se 

sa shuma e gjykuar si nën piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe atë në emër të dëmit jo 

material për dhimbjeve trupore fizike shumën 900 €, për frikën e përjetuar shumën prej 800 €, 

ndërsa në emër të dëmit material dhe të për ushqimin e përforcuar shumën prej 30 € 

REFUZOHET SI E PA BAZUAR. 

 

III. DETYROHET  e paditura Kompania  e Sigurimeve ”Skardian” me seli në Prishtinë, që 

shumen prej 3,179 € të gjykuar, si në pikën I, në dispozitiv të këtij aktgjykimi, t’ia paguaj 
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paditëses me kamatë ligjore sipas normës 8%, nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit, e të gjitha këto 

ti përmbush  në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kanosjen e përmbarimit 

ligjor.  

 

IV. DETYROHET e paditura Kompania  e Sigurimeve ”Skardian” me seli në Prishtinë, që 

paditëses t’i paguaj shpenzimet e procedures kontestimore në lartësi prej 749 €, e të gjitha këto, 

t’i përmbush në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kanosjen e 

përmbarimit ligjor. 

 

A r s y e t i m 

 

  

Paditësja në padi dhe kërkesëpadinë e precizuar përmes të autorizuarit të saj, në shqyrtimin e 

mbajtur në këtë gjykatë, ka kërkuara që kërkesëpadinë e saj ta miratoj në tërësi si të bazuar për 

format dhe në shumën e precizuar si në parashtresën e dt.12.2019, ashtu që të detyrohet e paditura 

që paditëses t’ia kompensoj demin që e ka pësuar si pasoj e lëndimeve të marra në aksidentin e 

komunikacionit të ndodhur me datën 05.10.2016 dhe atë: në emër të dhimbjeve fizike trupore 

shumën prej 2,500 €, për friken e pësuar shumën prej 2,000 €, për ndihmën e personit tjetër 

shumën prej 100 €, për ushqimin e përforcuar shumën prej 100 € dhe për shpenzimet e mjekimit 

shumën prej 209.43 €, ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se duke patur parasysh se 

baza juridike e kërkespadisë nuk është kontestuese, po ashtu edhe dëmi i pësuar moral dhe 

material i paditëses është vërtetuar në bazë të dokumentacionit mjekësor si dhe ekspertizave 

përkatëse mjekësore edhe pse lëndimet e saj janë  kategorizuar si lëndime të lehta trupore shihet 

qart se paditesja ka pësuar lëndime të tilla te cilat e tejkalojne natyren e lendimeve të lehta për 

shkak të pasojave te cilat ende vërehen te ajo, siq është frika e përjetuar  dhe dhimbjet e 

intensiteteve të ndryshme, duke shtuar se kërkesat në precizimin e padisë janë bërë në mënyrë 

reale të cilat pak a shumë do të ishin një satifaksion për lëndimet e saja të pësuara, përfshirë edhe 

shpenzimet e mjekimit të cilat janë provuar me faturat përkatese, andaj gjykatës i ka propozuar 

që kërkepadinë e paditëses ta aprovoj si të bazuar me kamatë ligjore prej 8 % nga dita e 

parashtrimit të padisë. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura në përgjigje të padisë ka kontestuar si bazën juridike poashtu edhe lartësinë e saj duke 

shtuar se e paditura ka trajtuar kërkesën për kompenzimin e dëmit dhe në bazë të provave të 

prezantuara është konstatuar se kemi të bëjmë me lëndime të lehta trupore, ka mbetë pranë ofertës 

së dhënë në procedurë të rregullt për paditësen duke konsideruar se oferta është e bazuar në 

maksimumin e kritereve siç janë të përcaktuara me Rregulloren për përcaktimin e kritereve për 

vlerësimin  e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësia.  

Në seancën kryesore përfaqësuesi i të paditurës ka mbetë në tërsi pranë përgjigjës në padi dhe 

ofertës së dhënë në procedurë të rregullt në shumën prej 1.100 €, ka kontestuar lartësiën e 

kërkespadisë të precizuar me anë të parashtresës nga ana e të autorizuarit të paditëses me 

arsyetimin se natyra e lëndimeve që ka pësuar paditësja janë të natyrës së lehtë pasi që kjo është 

vlerësuar nga ekspertët mjekësor dhe shumat e kërkuara janë në disproporcion të madhë me 

natyren e lëndimeve, ndërsa sa i përket kamatës ligjore e njëjta është e pa bazë për arsyje se ne 

si në procedurë të rregullt e po ashtu edhe ne proces gjyqesor kemi ofruar ofertë serioze për 

paditësen, ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se oferta e ofruar nga e paditura është 

reale, nërsa kërkespadia e paditsëses e precizuar është shumë e lartë dhe nuk argumentohet me 

prova ku këtu kërkohet edhe kompenizimi për ndihmën e personit tjeter, ushqimi i perforcuar, 

shpenzimet e mjekimit, e të cilat kategori duhet të argumentohen me prova materiale se këto 

shpenzime janë bërë nga paditesja, po ashtu ka theksuar se edhe shumat e kërkuar për lëndime 

trupor si për dhimbjet fizike ashtu edhe për friken e përjetuar janë shumë të larta me natyren e 
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lëndimeve qe ka pësuar paditësja, andaj gjykatës i ka propozuar që kërkespadinë e paditëses mbi 

shumën e ofruar nga e paditura ta refuzoj si të pa bazuar në prova dhe fakte, i dhe pjesërisht ka 

kontestuar edhe shpenzimet e procedurës duke propozuar që lidhur me këto të vendoset në bazë 

të suksesit në procedurë. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 
faktike, sipas propozimit të të autorizuarve të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka 
administruar këto prova si: Raporti i aksidentit i dt. 16-AR-2672 i dt. 05.10.2016, skica e vendit 
të ngjarjes me numër dhe datë të njëjtë, raporti mjeksor nga QKUK i dt. 05.10.2016, raporti 
mjekësor i dt. 12.10.2016, raporti specialistik në Polikliniken Dr.Sh.Hasi i dt. 07.10.2016, me 
kuponin fiskal të dates së njëjtë, raporti mjekësor nga Spitali Amerikan i dt. 06.10.2016, raporti 
mjekësor nga Dr. Rrezarta Sahiti i dt. 10.11.2016, raporti mjekësor i dt. 17.10.2016, raporti 
mjekësor i dt. 08.10.2016, raporti mjekësor i dt. 10.06.2016, raporti  mjekësor i dt. 05.10.2016, 
i lëshuar nga QKMF në Drenas, raporti mjekësor i dt. 05.10.2016, i lëshuar nga QKMF në Drenas, 
raporti i analizave i dt. 05.10.2016, raporti mjekësor nga QKUK në Prishtinë i dt. 05.04.2017, 
raporti specialistik nga Vita Hospital i dt. 16.03.2017, raporti mjekësor nga QKUK i dt. 
03.05.2017, raporti specialistik për urologji i Vita Hospital i dt. 10.12.2016, fatura  për 
shpenzime të mjekimit të datave të ndryshme, kërkesa e të dëmtuarit drejtuar KS “Skardian” e 
dt. 07.12.2016, njoftim i të paditures për të autorizuarin e paditëses i dt. 31.01.2017, certifikata 
e lindjes për paditësen e lëshuar me dt. 24.11.2016, nga Zyra e Gjendjes Civile në Prishtinë, testi 
psikologjik për paditësen E.R. i dt. 17.10.2016, kopja e letërnjoftimit e përfaqësuesit ligjor të 
paditëses , aktgjykimi penal i kësaj gjykate P.nr.40/17 i plotfuqishëm i dt. 18.09.2017, raporti 
spcialistik i Vita Hospital i dt. 16.03.2017, raporti mjekësor nga QKUK i dt. 03.05.2017, raporti 
specialistik i Vita Hospital i dt. 10.12.2016, raporti mjekësor i dt. 22.05.2017, lëshuar nga QKMF 
ne Drenas, fletpagesa për ekspertiza të Ortopedise dhe Psikiatrisë të dt. 23.10.2019. 
 
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, erdhi në përfundim se në këtë çështje juridike – kontestimore duhet vendosur 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që: 
 
Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se: me datën 05.10.2016, rreth orës 16:50 në 
fshatin S. Komuna Gllogoc, konkretisht në lagjen R. shkaktarja e aksidentit derisa ishte duke e 
drejtuar automjetin e saj të udhëtarëve e markës ËV të tipit Golf me targa të regjistrimit ... viti 
i prodhimit ... me ngjyr të k. nga pakujdesia ka shkelë Ligjin mbi Trafikun Publik, ka rrezikuar 
jetën e njerëzve dhe pasurinë me kundërshtim me nin 42.2 dhe 72.1 të LSKRR-or e cila duke 
mos ja përshtatur lëvizjen e automjetit kushteve dhe rreathanave të rrugës brenda 
vendbanimit fillon tejkalimin e automjetit-kombi për transportin e nxënësve duke mos 
parashikuar se në qdo rast fëmijet mund të dalin në rrugë dhe si pasojë e kësaj e ka goditur 
këmbësoren-paditesen E.R. e cila kishte zbritur nga kombi dhe kishte filluar të kalojë rrugën me 
qrast kishte pësuar lëndime të lehta trupore. 
 
Në bazë të provave të administruara e posaçërisht nga  Raporti fillestar i Policisë me  16AR2672 
i dt.05.10.2016 dhe nga akgjykimi i plotëfuqishëm i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në 
Gllogoc P.nr.40/2017  i dt.18.09.2017, gjykata vërtetoi faktin se aksidenti i komunikacionit ka 
ndodhur me datë 05.10.2016, si pasojë e të cilit paditësja E.R. pëson lëndime të lehta trupore, 
dhe mbështetur në provat e administruara gjykata ka konstatuar se shkaktare e aksidentit ka 
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qenë H.H. e cili në momentin e aksidentit ka pasë mbulesë siguruese për veturen e saj  tek e 
paditura Kompania e Sigurimeve “Skardian”. 
 
Për të vërtetuar këtë gjendje faktike gjykata mori për bazë dhe ia fali besimin në tërësi 
aktgjykimit të plotëfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në GllogocP.nr.40/2017 
të dt. 18.09.2017. 
 
Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësen 
gjejnë mbështetje në dispozitat e nenit 136.1, 140 dhe 159.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 
Detyrimeve. 
 
Sipas dispozitës së nenit 136 të LMD-së, parashihet se kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për 
detyrë të ia 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”. 
 
Për të vërtetuar lartësinë e kërkesë padisë, gjykata sipas propozimit të të autorizuarit të 
paditëses, në cilësinë e provave materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga ekspertët 
Dr.Vjollca Binqe ortoped dhe Dr. Nazmije Musliu  psikiatër, të cilat  kanë dhënë mendimin e 
tyre profesionale pas ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditëses dhe të cilët janë deklaruar për 
natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve që e njëjta ka pësuar si pasojë e këtij aksidenti.  
 
Eksperti Dr.V. B.  ortoped, ka deklaruar se paditësja E.R. si pasoj e këtij aksidenti ka pësuar këto 
lëndime: ndrydhje të qafës, ndrydhje të gjoksit, ndrydhje të kofshës së majtë dhe ndrydhje të 
gjunjëve e të cilat lëndime kualifikohen si lëndime të lehta trupore, si pasoj e të cilave paditësja 
ka pësuar dhimbje fizike të intenzitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 24 orëve të shoqëruara më 
dhimbje në regjionin e kofshës së djathtë të gjunjëve të qafës dhe gjoksit, dhimjbe fizike të 
intenzitetit te mesëm që kanë zgjatur edhe për 15 dite kryesisht perjudha gjatë së cilës kemi 
rënje të hematomës dhe edemes në regjionin e gjunjëve  të ndrydhur për qka paditësja nuk ka 
mundur të shkoje as në shkollë, dhimbje fizike të intenzitetit të ulët që kanë zgjatur edhe 15 
ditë tjera. Pasjtaj paditësja ka konstatuar se paditësja nuk ka pasur zvogëlim të aktivitetit të 
përgjithshëm jetësor e as shëmtim trupor por paditëses i është nevojitur ndihma nga personi i 
tretë në kohëzgjatje prej 7 ditësh për shkak të ndrydhjeve të shumëfishta në trup dhe bazuar 
në moshën e saj, i është nevojitur ushqimi i përforcuar në kohëzgjatje prej 15 ditësh me 
proteina dhe vitamina si dhe i është nevojitur terapi fizikale në kohëzgjatje prej 5 ditësh për 
përforcimin e muskujve të regjionit të qafës kofshës së djathtë pas ndrydhjeve. 
 
Eksperti Dr.N.M. psikiatër, ka deklaruar se paditësja E. R.  si pasoj e aksidentit ka pësuar frikë 
primare në formë të frikës nga vdekja dhe kërcënimit të dretpërdrejtë për integritetin e saj fizik 
e cila ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të intenzitetit të lartë në kohëzgjatje prej 3 ditësh 
e shoqëruar me reagim akut me stres për qka edhe ka bërë kontroll te psikiatri i fëmijëve dhe 
i’u ka nënshtruar psikoterapisë – terapisë së sjelljes dhe suportive ,frikë sekondare të 
intensitetit të mesëm ne koëhzgjatje prej dy muajsh, gjendje e qrregullimit  të stresit pas 
traumës të përjetuar e shoqëruar me ëndrrat e frikshme gjatë natës, zgjime të shpeshta si dhe 
urinim të pakontrolluar për qka paditëses i është përshkruar edhe terapi tabletare si dhe 
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psikoterapi e sjelljes, pastaj ka kaluar ne fikë sekondare të një intensiteti me të ulet e cila është 
prezentë sot e kësaj ditë e shoqëruar me qrregullim të përshtatjes, vështerësi të adaptimit dhe 
reagimeve emocionale për qka paditësja sipas raporteve ka ende urinim të pa kontrolluar gjatë 
natës dhe për këtë arsye i është nënshtruar edhe trajtimit psikiatrik bazuar në raportet që 
gjenden në shkresat e lëndeës. Paditësja herë pas herë ka pasur  ankthe, zgjime gjatë natës, 
ënndrra të këqija si dhe pasiguri sidomos gjatë pjesëmarrjes në komunikacion duke marrur 
parasysh moshën e saj. 
 
Për lartësinë e kërkesëpadisë 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 satisfaksionin, për të 
dëmtuaren, duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasojë e 
dëmit në cenimin e vlerave personale të paditëses. 
 
Gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit duke pasur parasysh dhimbjet e përjetuara fizike, 
intensitetin, dhe kohë zgjatjen e tyre, natyrën, shkallën, dhe pasojat e lëndimeve, intensitetin 
e frikës, e duke marr për bazë edhe rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së 
kompensimit, si dhe moshën e sa, praktikën e mirë gjyqësore,  gjykata  vendosi si  në dispozitiv 
të aktgjykimit në pjesën e aprovuar. 
 
Gjykata vlerëson se shpërblimi i dëmit jo material, nuk është shpërblim i plotë, por është 
satisfaksion, për të dëmtuaren, çka në rastin konkret shumat e gjykuara janë të drejta për të. 
 
Gjykata në tërësi i ka pranuar konstatimet e eksperteve të ortopedisë-traumatologjisë dhe 
psikiatrisë, sepse të njëjtat janë dhënë nga ana e ekspertëve përkatës dhe  përputhen në mes 
veti si dhe me provat tjera e posaçërisht me dokumentacionin mjekësor. 
    
Për pjesën e refuzuar të kërkesë padisë, si në pikën II, në dispozitiv të këtij aktgjykimi, që 
ndërlidhet me dëmin  jo material, dhe 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 drejtë. 
 
Gjykata ka vendosur si në pikën I të disozitivit duke i aprovuar paditësit kërkesën sa i përket 
ndihmës së personit të tretë bazuar në mendimin e ekspertit të ortopedisë sipas së cilit nevoja 
për personin ndihmës ka qenë në kohëzgjatje prej 7 ditësh, ndërsa lartësia e saj është marrë 
për bazë nga paga e një ndihmës shtëpiake që realizon në Kosovë, për ushqimin e përforcuar 
ka vendosur duke u bazuar në konstatimin e ekspertit të ortopedisë sipas të cilit paditësja për 
ushqimin e përforcuar ka pas nevoj për 15 ditësh  e duke marrë parasysh se ky ushqim është 
më i shtrenjtë për 7 € se ushimi i zakonshëm, ndërsa kërkesën për  shpenzimet e mjekimit i ka 
bazuar në kuponat fiskal të cilët sipas eksperteve kanë lidhje kauzale me llojin dhe  natyrën e 
lëndimeve të pësuara të paditëses . 
 
Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit  382 të LMD-së, për 
faktin se paditësja  për dëmin, natyrë dhe lartësinë e shkaktuar  ka mësuar me dt.10.12.2019 
kur gjykata ka vendosur për lartësinë e dëmit. 
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Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike si më lartë, vlerësoi se e paditura mban 
përgjegjësi për dëmin që është 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 përgjegjësisë, sipas dispozitave të Ligjit nr. 04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm nga 
Autopërgjegjësia, e lidhur dispozitat e nenit 136.1, 140, 159.1, 169, 179 ,183 dhe 317, 382 të 
Ligjit nr.04/L-077 e Marëdhënjeve të Detyrimeve.   
 
Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 
dispozitat e nenit 449 dhe 452 të LPK-së. 
 
Lartësia e shpenzimeve të procedurës i referohen shpenzimeve për përpilimin e padisë  në 
shumën prej 104 €, për tri seanca gjyqësore shumën prej 405 €, (nga 135 € për secilën), për 
taksën gjyqësore për padi shumën prej 40 €, dhe për dy ekspertiza gjyqësore shumën prej 200 
€ (nga 100 € për secilën) duke u bazuar në Tarifën e Odës së Avokatëve (TAOK-së) 
 
Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në nenin 
143.1 të LPK-së.   
 

NGA GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË, dega në Gllogoc 
C.nr. 146/2017 me dt. 10.12.2019 

 
                                                                                                                  
                                                                                                                                               G j y q t a r i  
                                                                                                                                             Jeton Krasniqi 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite, 
nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes të kësaj gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


