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Numri i lëndës: 2019:104929 

Datë: 15.03.2021 

Numri i dokumentit:     01596552 

 

 

C.nr.603/18 

  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm - 

Divizioni Civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me sekretaren juridike Drita Haxhishabani, në 

kontestin e paditësit P. B., nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, të cilin me autorizim e përfaqëson 

Agim Muhaxhiri, avokat nga Gjakova, kundër të paditurës K. K. sh.a. Distrikti në Gjakovë, rr. 

“Mbretëresha Teutë”, pa nr, Gjakovë, me objekt të padisë kompensim dëmi, vlera e kontestit 

300,00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me dt.01.03.2021, morri këtë  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit P. B., nga fshati . . ., Komuna e 

Gjakovës, me të cilën ka kërkuar që të “Detyrohet e paditura K. K. sh.a. Distrikti në Gjakovë, që 

paditësit P. B., të ia kompensoj dëmin dhe atë: 1. Në emër të dhimbjeve fizike të intensitetit të 

rëndë 100,00 euro, 2. Në emër të dhimbjeve fizike të intensitetit të mesëm për dhjetë ditë 300,00 

euro, 3. Për ushqim të përforcuar në shumën prej 100 euro, 4. Në emër të  frikës sekondare të 

intensitetit mesatar të lartë 150,00 euro, 5. Në emër të  frikës sekondare të intensitetit të ulët 

100,00 euro, respektivisht shumën e përgjithshme prej 750,00 (shtatëqind e pesëdhjetë) euro, me 

kamatë në lartësi prej 8% nga dita e precizimit të kërkesëpadisë 01.02.2021 gjerë në pagesën 

definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 732.00 euro. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Seanca kryesore është mbajtur në mungesë së palës së paditur, konform nenit 423 parag. 

4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). 

 

Paditësi P. B., nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, të cilin me autorizim e përfaqëson 

Agim Muhaxhiri, avokat nga Gjakova, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi për kompensimin 

e dëmit, kundër të paditurës K. K. sh.a. Distrikti në Gjakovë, duke theksuar se paditësi gjersa 

ishte duke e drejtuar kamionin e tij . . . me targa . . ., ngjyrë e bardhë në fshatin . . ., në aksin 

rrugor nga erërat , një shtyllë e drurit (jashtë standardeve) e rrymës elektrike së bashku me kabllot 

e rrymës I kishte rënë mbi kamion duke e dëmtuar pjesën anësore të kamionit dhe nga kjo gjendje 
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paditësi kishte pësuar një shkallë të lartë të stresit dhe frikës, ashtu q I njëjti kishte marrë trajtim 

mjekësor në Spitalin Rajonaj “Isa Grezda”. Nuk trajohet kontestuese se dëm i shkaktuar material 

dhe jo material ishte si pasojë e vjetërsisë së shtyllës elektrike që ishte jashtë çdo standardi të 

sigurisë. I ka propozuar gjykatës që të merr aktgjykimi dhe të detyrohet e paditura që ta 

kompensoj dëmin e shkaktuar, me kamat prej 8% nga dita e parashtrimit të padisë si dhe 

shpenzimet e procedurës. 

 

 Përmes parashtresës së dt.01.02.2021, i autorizuari i paditësit e ka precizuar 

kërkesëpadinë, përmes së cilës ka kërkuar nga gjykata që të merr aktgjykim dhe të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësit dhe të Detyrohet e paditura K. K. sh.a. Distrikti në Gjakovë, që paditësit 

P. B., të ia kompensoj dëmin dhe atë: 1. Në emër të dhimbjeve fizike të intensitetit të rëndë 

100,00 euro, 2. Në emër të dhimbjeve fizike të intensitetit të mesëm për dhjetë ditë 300,00 euro, 

3. Për ushqim të përforcuar në shumën prej 100 euro, 4. Në emër të  frikës sekondare të 

intensitetit mesatar të lartë 150,00 euro, 5. Në emër të  frikës sekondare të intensitetit të ulët 

100,00 euro, respektivisht shumën e përgjithshme prej 750,00 (shtatëqind e pesëdhjetë) euro, me 

kamatë në lartësi prej 8% nga dita e precizimit të kërkesëpadisë 01.02.2021 gjerë në pagesën 

definitive si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor i autorizuari i paditësit, ka deklaruar se mbes në tërësi 

pranë parashtrimeve në padi dhe shqyrtimet e kaluara propozoj gjykatës që mendimin e 

ekspertëve mjeko ligjor në bazë të mundësive të bëhet ekzaminimi i drejtpërdrejte i paditësit. 

Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nga provat e administruara u vërtetua baza e 

kërkesëpadisë kështu që propozoj gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit P. B. ta aprovoj në tërësi, 

duke e detyruar të paditurën K.-Sh.a, që paditësit ti paguaj kompensimin e përshkruar në tërësi 

si në petitum të parashtresës të dt.01.02.2021, si dhe të ia kompensoj shpenzimet kontestimore, 

për kërkesëpadisë 127.00 euro, e për 3 seanca nga 135.00 euro dhe për 2 ekspertiza shumën prej 

200.00 euro, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 732.00 euro, e krejt këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

E paditura si në përgjigjen në padi e konteston në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësve si të pa bazuar për shkak të parashkrimit të kërkesës duke u bazuar në dispozitat e 

LMD-së, me arsyetim se kanë kaluar mbi 3 vite nga data e aksidentit.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat: ka bërë 

dëgjimin e ekspertëve mjekësor Dr. F.V.- ortoped – traumatolog i punësuar në SHSKUK-Spitali 

Rajonal Isa Grezda, në Gjakovë dhe Dr. A. Z. psikiatër nga Gjakova, ka bërë leximin e raportit 

të veçantë policor nga Drejtoria Rajonale e Policisë, sektori i hetuesisë në Gjakovë, Nr. rasti 

2015-EA-637 dt.02.09.2015,  raportin fillestar të incidentit i lëshuar nga Policia e Kosovës, 

stacioni policor në Gjakovë, nr. rastit 2015-EA-637, së bashku me deklaratën e viktimës P. 

Bajrami të dt.09.05.2015, deklarata e dëshmitarit Z. B., e dt.09.05.2015, raporti i oficerit i 

dt.09.05.2015, numër 2015-EA-637, shikimi i kopjeve të fotove nga vendi i ngjarjes, raporti i 

emergjencës lëshuar nga Spitali Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë me dt.09.05.2015, raporti 

kthyes nga diagnostika e dt.12.05.2015, raporti për mbylljes e rastit i lëshuar nga PTh- Gjakovë, 

numër PPN/II. Nr.309/2015, dt.29.06.2020. 

  

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e pa bazuar. 
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Gjykata ka administruar provat e propozuara nga i autorizuari i paditësit me qëllim të 

ruajtjes së objektivitet të gjykatës si dhe me qëllim të mos paragjykimit të çështjes, mirëpo pas 

analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura gjykatës i rezultoi se nuk është kontestuese se 

me dt.09.05.2015, ka ndodhur incidenti, ku vërtetohet se paditësi gjersa ishte duke e drejtuar 

kamionin e tij . . . me targa . . ., ngjyrë e bardhë në fshatin . . ., në aksin rrugor nga erërat , një 

shtyllë e drurit (jashtë standardeve) e rrymës elektrike së bashku me kabllot e rrymës I kishte 

rënë mbi kamion duke e dëmtuar pjesën anësore të kamionit dhe se në incident paditësi P. B., 

është frikësuar dhe ka marr trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal Isa Grezda në Gjakovë. Po ashtu 

Prokuroria e Themelore në Gjakovë ka zhvilluar procedurën por e ka mbyllur rastin në mungesë 

të provave për ndonjë vepër penale. Për gjykatën nuk është kontestues fakti se më datën 

09.03.2015, në incidentin në fshatin . . . për pasojë paditësi P. B., ka pësuar dëme material dhe 

jo material i cili fakt pohohet edhe nga palët ndërgjyqëse dhe vërtetohet nga provat e 

administruara e më saktësisht nga shkresat e procedurës penale si dhe ekspertiza e dhënë në 

seancën kryesore nga ekspertet mjekësor Dr. F.V.- ortoped – traumatolog i punësuar në 

SHSKUK-Spitali Rajonal Isa Grezda, në Gjakovë dhe Dr. A. Z. psikiatër nga Gjakova. 

Kontestues mbetet fakti se paditësi a e ka ushtruar në afatin e paraparë ligjor padinë për 

kompensim dëmi. Nga analizimi dhe vlerësimi i shkresave të lëndës del se pretendimi i të 

paditurës është i bazuar dhe se kërkesëpadia e paditësit P. B., është parashkruar pasi që incidenti 

respektivisht dëmi është shkaktuar me dt.09.05.2015, ndërsa padia në gjykatë është ushtruar me 

dt.21.09.2018, që do të thotë se kanë kaluar më tepër se 3 vite nga koha e shkaktimit të dëmit e 

deri në kohën e paraqitjes së padisë në gjykatë. 

 

Me nenin 357 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) – Ligji  Nr.04/L-077, i 

aplikueshëm, është paraparë se “Kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar  parashkruhet për 

tri (3) vite nga  data kur i dëmtuari ka marrë dijeni për dëmin dhe për personin, i cili e ka 

shkaktuar dëmin”. Po ashtu me nenin 7.1 të LPK-së është paraparë se “Palët kanë për detyrë të 

paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të 

cilat konstatohen faktet e tilla”, ndërsa me nenin 7.2 të po këtij Ligji decidivisht ceket se “Gjykata 

është e autorizuar ti vërtetojë edhe faktet të cilat palët nuk i kanë paraqitur si dhe ti marrë edhe 

provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i të 

provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin me kërkesat me të cilat nuk mund 

te disponojnë lirisht (të përcaktuar në nenin 3 paragrafi 3 të këtij ligji), në qoftë se me ligj nuk 

është përcaktuar ndryshe”. 

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dipozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 450  të LPK-së.    

 

Nga arsyet e cekura më lartë e konform nenit 143 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.603/18, datë 01.03.2021 
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Sekreatre Juridike                              Gjyqtari 

Drita Haxhishabani       Malsor Kryeziu  

                  

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


