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Numri i lëndës: 2019:107888 

Datë: 19.03.2021 

Numri i dokumentit:     01612103 

 

C.nr.918/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm, 

Divizioni civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me sekretaren juridike Drita Haxhishabani, në çështjen 

juridike kontestimore të paditëses S. S., nga Gjakova, rr.”. . .”, nr.. . .,  të cilën me autorizim e 

përfaqëson Ilir Hoxhaj, avokat nga Gjakova, kundër të paditurës B., nga Prishtina, rr.”. . .”, pa 

nr, Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, me objekt të padisë kompensimin e dëmit, vlera e 

kontestit 10.000,00 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor të datës 11.03.2020, në prezencë të 

autorizuarit të paditëses dhe të autorizuarit të paditurës, me dt.19.03.2020,  morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses S. S., nga Gjakova dhe 

DETYROHET e paditura B., nga Prishtina, që në emër te kompensimit te demit te shkaktuar në 

aksidentin e datës 12.11.2017, paditëses S. S., ti paguaj shumat në emër te demit material dhe jo 

material dhe atë: 

 

- Për të gjitha format e dhimbjeve fizike-trupore shumën 3.000,00 €. 

- Për të gjitha format e frikës shumën 2.000,00 €. 

- Për dhimbje shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aftësisë së përgjithshme jetësore prej 

12% shumën 3.200,00 €. 

- Për dhimbje shpirtërore për shkak të shëmtimit shumën 1.500,00 €,  

- Për përkujdesje dhe ndihmë të personit të tretë shumën 400,00 €. 

- Për ushqimin e përforcuar shumën 450,00 €. 

- Për terapi fizikale dhe shërim klimatiko-mjekësore shumën 600,00 €. 

- Për shpenzimet e shërimit 2.800,00 €, gjithsej në emër të kompensimit të dëmit material 

dhe jo material shumën prej 13.950.00 €, të gjitha këto me kamatë ligjore në lartësi prej 8% në 

vit duke e llogaritur atë nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri te pagesa definitive, të gjitha 

këto në afatin prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

II. DETYROHET e paditura B., nga Prishtina, që paditëses  S. S., nga Gjakova ti ja 

paguaj shpenzimet e procedurës dhe atë në shumën e përgjithshme prej 500,00 euro, në afatin 

prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses S. S., nga Gjakova, mbi shumat e aprovuara 

sikurse në diapozitivin nën I të këtij aktgjykimi e deri në shumën e përgjithshme të kërkuar prej 

45.800,00 euro, refuzohet si e pabazuar. 
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       A r s y e t i m 

  

Paditësja S. S., nga Gjakova, në këtë gjykate me dt.31.12.2018, ka parashtruar padi  

kundër të paditurës B., nga Prishtina,  duke theksuar se me dt.12.11.2017, rreth orës 12:00/h, në 

fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, ka ndodhur aksident trafiku, ku janë përfshirë dy automjete, 

nga ky aksident pasagjeri i automjetit (B) S. S., ka pësuar lëndime të rënda trupore. Aksidenti 

është shkaktuar me fajin e ngasësit të automjetit (A) mjet i punës traktor, tipi . . . viti i prodhimit 

1985, ngjyrë hiri, me numër të shasisë H4664VT1001, lëshuar nga Zvicrra, i cili nuk posedonte 

sigurim, të cilin e voziste T. (Xh). M., nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, i cili ka hyrë në rrugën 

kryesore nga rruga dytësore në mënyrë të pasigurt dhe e ka goditur veturën (B) me çrast edhe ka 

shkaktuar aksidentin, sipas raportit të policisë. E dëmtuara pas aksidentit është dërguar në 

Spitalin Rajonal “Isa Grezda”, në Gjakovë për të marr ndihmën e pare dhe pas marrjes së 

ndihmës së pare dërgohet në Repartin Ortopedik për trajtim të mëtutjeshëm për shkak të 

lëndimeve të shkaktuar nga aksidenti, ku kishte lënduar krahun e djathtë të thyer dhe lëndime I 

nervit, lëdnime në pjesën e kokës – ballit. E dëmtuara në Spital ka qëndruar e shtrirë nga data 

12.11.2017 deri me 16.11.2017, në repartin ortopedik në Spitalin Rajonal “Isa Grezda”, në 

Gjakovë, ku eshtre trajtuar me terapi të përshkruar në raportin e e fletëlëshimit. E dëmtuara ka 

vazhduar trajtimin me terapi të dhenë nga personeli mjekësor në shtëpinë e saj e pastaj i është 

rekomanduar ndërhyrja kirurgjike. E dëmtuara në mungesë të stafit mjekësor dhe pritjeve të gjata 

gjë që nuk ja ka lejuar gjendja shëndetësore ka vazhduar trajtimin në klinikën private për trajtime 

të mëtutjeshme dhe atë në Ortomedika Hospital në Prizren. E njëjta është pranuar në këtë 

institucion shëndetësor me dt.24.11.2017 dhe ka qëndruar deri me 30.11.2017, ku i është 

nënshtruar operacionit, ër përmirësimin e lëndimit të shkaktuar në aksident, të përshkruar në 

raportin e specialistit Ortoped dhe Traumatolog Dr. E. F. A.. E dëmtuara shpenzimet e mjekimit 

në këtë institucion i ka mbuluar në mënyrë private të cilat vërtetohen nga pagesat që i ka bërë 

me fatura të rregullta. E dëmtuara konsideron se dëmshpërblimi për dëme material dhe jomateril 

është një satisfaksion moral, për atë që ka përjetuar në aksident të komunikacionit. Duke pasur 

parasysh te lartcekurat i propozoj Gjykatës Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm 

që pas shqyrtimit gjyqësore dhe administrimit te provave lidhur me këtë padi te marre Aktgjykim 

ku aprovohet kërkesëpadi e paditëses S. S., nga Gjakova si e bazuar dhe te detyrohet e paditura 

B., nga Prishtina qe paditëses për lëndime te pësuara në aksidentin e komunikacionit me datën 

12.11.2017, ti kompensoj në emër te demit material dhe jo material dhe atë: për - Për ushqimin 

e përforcuar. - Për ndihmë të personit të tretë. - Për rehabilitim klimatikerik. - Për shpenzimet e 

shërimit. - Për të gjitha format e dhimbjeve fizike-trupore. - Për dhimbje shpirtërore për shkak 

të shëmtimit. - Për dhimbje shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aftësisë së përgjithshme 

jetësore. -  Për të gjitha format e frikës. Si dhe në pagesën e shpenzimeve procedurale sipas TA-

së.   

 

Me parashtresën e dt.28.01.2021, i autorizuari i paditëses ka bërë precizimin e kërkesë 

padisë, ku ka theksuar se pas kryerjes së ekzaminimit dhe marrjes së mendimit nga ana e 

ekspertëve mjekësor, bëjmë precizimin e kërkesëpadisë në kuptim të lartësisë, ashtu që pas 

administrimit të provave nga kjo gjykatë kërkojmë që të merr aktgjykim ku Detyrohet e paditura 

B., nga Prishtina, që në emër te kompensimit te demit te shkaktuar në aksidentin e datës 

12.11.2017, paditëses S. S., ti paguaj shumën në emër te demit material dhe jo material dhe atë: 

- Për ushqimin e përforcuar shumën 950,00 euro. - Për përkujdesje dhe ndihmë të personit të 

tretë shumën 850,00 euro, - Për rehabilitim fiziatriko - psikik shumën 750,00 euro, - Për 

shpenzimet e shërimit 4.900,00euro, - Për të gjitha format e dhimbjeve fizike-trupore shumën 

18.700,00 euro, - Për shkak të zvogëlimit të aftësisë së përgjithshme jetësore shumën 3.200,00 

euro, - Për shkak të shëmtimit shumën 4.700,00 euro, -  Për të gjitha format e frikës shumën 
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11.750,00 euro. Gjithsej në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material shumën prej 

45.800.00 €, të gjitha këto me kamatë ligjore në lartësi prej 8% në vit duke e llogaritur atë nga 

parashtrimi i padisë.  

 

I autorizuari i paditëses gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbesim në tërësi pranë  

deklarimeve të mëparshme si dhe parashtresës mbi precizimin e kërkesëpadisë për precizimin e 

lartësisë, dhe i propozojmë Gjykatës që gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor të bëhet administrimi i 

provave të propozuara nga pala paditëse, kështu që do të vërtetohet bazueshmëria e padisë së 

paditëses Gjykatës i propozojmë që të aprovohet si e tillë. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se se mbesim në tërësi pranë deklarimeve të mëparshme, nga administrimi i provave 

është vërtetuar përgjegjësia mbi kompensimin e dëmit tek e paditura, po ashtu është vërtetuar 

bazueshmëria, e kërkesëpadisë së paditëses, Gjykatës i propozojmë të aprovohet si e tillë ashtu 

që petitumi i kërkesëpadisë të jetë petitumi i Aktgjykimit të ardhshëm në këtë çështje 

kontestimore. Shpenzimet lidhur me procedurën kontestimore kërkojmë nga Gjykata që t’i 

barten të paditurës dhe atë sipas TA të OAK-së, për përpilimin e padisë, për seancë gjyqësore si 

dhe përpilimin e parashtresës mbi precizimin e padisë. 

 

E paditura B., nga Prishtina, pranë kësaj gjykate me dt.31.01.2019, ka parashtruar 

përgjigje në padi ku ka theksuar se e konteston kërkesëpadinë e paditëses për nga baza dhe për 

nga lartësia e saj.  

 

E autorizuara e të paditurës në seancën kryesore ka deklaruar se fillimisht deklaroj se pas 

pranimit të ekspertizës mjekësore të punuar nga eksperti ortoped F. M.dhe psikiatër  

dr.J. Z., heqim dorë nga oferta e dhënë në seancën e dt.19.11.2020 dhe në ktë seanë me qëllim 

të arritjes së pajtimit gjyqësor ofrojmë ofertë prej 6.800,00.-€. Gjithashtu kundërshtojmë 

precizimin e kërkesëpadisë pasi që vlerat e kërkuara me precizim janë tejet të larta në krahasim 

me natyrën e lëndimeve si dhe me praktikën gjyqësore me qëllim të mos krijimit të shpenzimeve 

të mëtutjeshme të procedurës, edhe ne jemi pranë propozimit që të vazhdohet me administrim të 

provave. Ndërsa në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar mbesim pranë ofertës së dhënë në 

këtë seancë dhe kërkojmë nga Gjykata që ti refuzojë vlerat e  kërkuara me precizm të kërkesë 

padisë mbi këtë ofertë, si dhe sa i përket shpenzimet e mjekimit të refuzojë shumën mbi 2.800,00 

euro, shumë kjo që është aprovuar nga mjeku cenzur i kompanisë dhe shumat përtej ofertës dhe 

kësaj vlere të refuzohen si të pabazuara, sa i përket shpenzimeve të procedurës për të njëjtën 

Gjykata le të vendosë sipas suksesit në procedurë.   

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

e  raportit të emergjencës nr.15664 i dt.12.11.2017, fletëlëshimin me nr. të historisë 435/17 i 

lëshuar nga Spitali Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë, raportet mjekësore dhe atë raporti mjekësor 

nga konsulta i dt.29.01.2018, raporti mjekësor nga konsulta i dt.05.02.2018, raporti mjekësor 

nga konsulta i dt.28.05.2018, raport kthyes nga diagnostika i dt.20.11.2017, raport kthyes nga 

diagnostika i dt.15.10.2018, raporti i lëshuar nga “AKAT” Sh.p.k Prizren . . ., me datë të pranimit 

24.11.2017 dhe datë të lëshimit 30.11.2017, raporti mjekësor nga konsulta i lëshuar nga . . .në 

Prizren, lexohet fatura nr.12143 e dt.12.10.2018, lëshuar nga . . ., së bashku me kuponin fiskal, 

fatura nr. 10586/18 e dt.17.05.2018 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 

9787/2018 e dt.09.02.2018. së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9117/2017 

e dt.24.11.2017 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9653/2018 e 

dt.26.01.2018 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr.9636/18 e dt.25.01.2018 

së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9628/18 e dt.24.01.2018 së bashku me 

kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9620/18 e dt.23.01.2018 së bashku me kuponin fiskal 

e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9610/18 e dt.22.01.2018 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga 
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. . ., fatura nr. 9606/18 e dt.21.01.2018 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 

9592/18 e dt.20.01.2018 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9550/18 e 

dt.19.01.2018 së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9203/17 e dt07.12.2017 

së bashku me kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., fatura nr. 9374/17 e dt.28.12.2017 së bashku me 

kuponin fiskal e lëshuar nga . . ., dëftesat e lëshuara nga Spitali Regjional “Isa Grezda” të 

dt.15.10.2018, 17.04.2018, 05.02.2018, 12.02.2018 dhe 19.03.2018. vendimi i lëshuar nga e 

paditura me datë 14.11.2018, ekspertiza mjekësore e punuar nga ekspertët mjekësor dr.F. M.–

ortoped dhe dr.J. Z. –psikiatër forenzik, e dorëzuar në Gjykatë me dt.21.12.2020. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të theksuara më 

lartë në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), duke i çmuar me kujdes 

dhe me ndërgjegje çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku ka konstatuar se kërkesëpadia 

e paditëses është pjesërisht e bazuar. 

 

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

autorizuara e palës së paditur nuk e ka kontestuar bazën juridike duke deklaruar se baza juridike 

nuk është kontestuese dhe së bashku me të autorizuarin e palës paditëse kanë propozuar që të 

administrohen vetëm provat mjekësore dhe ekspertiza mjekësore. Po ashtu e paditura palës 

paditëse i ka ofruar ofertë për arritjen e marrëveshjes edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor në shumën 

prej 10.000,00 euro, pastaj e ka ulur ofertën në 6.800,00euro. 

 

Në këtë rast, kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë, ashtu që për ta vërtetuar lartësinë 

e kërkesëpadisë, gjykata ka nxjerr ekspertizat  mjekësore të punuara nga Dr. F. M., ekspert i 

ortopedisë i punësuar në SHSKUK-QKUK, Klinika e Ortopedisë në Prishtinë dhe Dr. J. Z., 

psikiatër forenzik, i punësuar në SHSKUK-QKUK, të cilët në bazë të dokumentacionit mjekësor 

dhe pas ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditëses, e kanë dhënë mendimin profesional përmes 

ekspertizës në formë të shkruar e të dorëzuar në gjykatë me dt.21.12.2020.  

 

 Sipas eksperteve bazuar në dokumentacionin mjekësor te bashkangjitura ne shkresat e 

lëndës dhe ekzaminimin e drejtpërdrejtë klinik te paditëses, paditësja S. S., në aksident 

komunikacioni te dt.12.11.2017, në cilësinë e pasagjeres ka pësuar këto lëndime trupore: 

ndrydhje të regjionit të krahut të djathtë, thyerje shumëpjesëshe e ashtit të krahut të djathtë në 

1/3 e sipërme. Lëndimet e tilla si pasojë e aksidentit në trafik klasifikohen si lëndime trupore të 

renda me pasoja te përhershme.  

 

Me këto prova të administruara gjykata në emër të të gjitha formave të dhimbjeve  fizike 

trupore e aprovoi kërkesën në shumën prej 3.000,00 euro dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë 

dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse paditësja, sipas mendimit të ekspertit mjekësor 

ortoped, si pasojë e këtyre lëndimeve të rënda trupore ka pësuar: I. Dhembje fizike: a) Te 

intensitetit posaçërisht të rëndë në kohëzgjatje prej 1 ore, koha prej momentit të lëndimit, 

transportit deri në qendrën shëndetësore, ordinimit dhe veprimit të terapisë adekuate. b) Të 

intensitetit të rëndë 3 ditë,  përkundër ordinimit dhe marrjes së terapisë kundër dhimbjeve, c) Të 

intensitetit të mesëm 30 ditë, kohe mbas kohe deri ne marrjen e terapisë adekuate, me te 

shprehura në regjionin e krahut me shpërndarje përgjatë tërë anësisë së sipërme dhe regjionit të 

shpatullës së djathtë, ç) Të intensitetit të ulët, në baze te anamnezës dhe ekzaminimit te 

drejtpërdrejtë klinik janë te pranishme edhe në ditët e sotme sidomos gjate sforcimeve fizike dhe 

lëvizjeve të sforcuara të nyjeve.  

 

Në emër të frikës së pësuar dhe atë frikën primare dhe sekondare të intensitetit të lartë, 

të mesëm dhe të ulët, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumë prej 2.000.00 euro dhe e ka 

vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të ekspertit mjekësor të 
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psikiatrisë J. Z., psikiatër forenzik, paditësja ka përjetuar: Frikë primare (2 deri 3 sekonda). Frikë 

sekondare të intensitetit të lartë ka ekzistuar 5-20 ditë, te shprehur me gjendje të reagimit akut 

ndaj stresit të përjetuar, një ndjenjë subjektive e mpirjes, shkëputjes apo mungesës së reagimit 

emocional. Gjithashtu të pranishme kanë qenë vështirësitë me gjumë, iritabilitet, përqendrim i 

dobët, hipervigjiliteti dhe reagimi i tepruar emocional, frikë për invaliditet të përhershëm. Frika 

sekondare e intensiteti të mesëm me kohë zgjatje rreth 15-30 ditë, e shprehur me rikujtime 

rekurente (të përsëritura) dhe intrusive (të imponuara) të ngjarjes duke përfshirë pamjet, 

mendime apo perceptime. Ëndrra rekurente shqetësuese rreth ngjarjes, sjellje apo ndjenja sikur 

ngjarja traumatike të ishte duke u përsëritur. Një shqetësim intensiv psikologjik pas ekspozimit 

ndaj faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm cilët simbolizojnë, apo ngjajnë me ndonjë aspekt të 

ngjarjes traumatike. Frika e intensitetit të ulët e cila ka zgjatur prej më shumë se 2 muajve e deri 

në disa vite pas aksidentit, e shoqëruar me brengën e vazhdueshme për të ardhmen shëndetësore 

të saj duke marr parasysh pasojat e lëndimit trupor. 

 

Në emër të dhimbjes shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aftësisë së përgjithshme 

jetësore prej 12% gjykata e aprovoi  kërkesën në shumën prej 3.200.00 euro dhe e vlerësoi si 

shpërblim te drejte duke u nisur nga fakti se sipas  mendimit të ekspertit ortoped, paditësja ka 

zvogëlim të aktivitetit te përgjithshëm jetësore i cili është i shprehur në shkallë 12 %, ky 

zvogëlim është bazuar tabelat qe paraqesin përqindjen e zvogëlimit te aktivitetit te përgjithshëm 

jetësore bazuar ne rregulloren te miratuar nga BQK dhe Ministria e shëndetësisë të viti 2016, 

duke u bazua ne kapitullin III, sistemi osteoartikular (kockat dhe nyjet) pika 1 dhe 2 krahu dhe 

nyja e krahut pika 1.2.2 kontraktura e nyjës se krahut pas lëndimit te strukturave kockore-

ligamentare pika nën b në shkallë te mesme e shprehur ne përqindjen 12 % për dorën jo 

dominonte. 

 

Në emër te dhimbje shpirtërore për shkak të shëmtimit gjykata e caktoi shpërblimin në 

shumën prej 1.000,00 euro dhe e vlerësoi si shpërblim te drejte ku sipas mendimit te ekspertit se 

te paditësja shëmtimi truporë është i shprehur në shkalle të lehte për shkak te vrajave në regjionin 

e krahut të djathtë me gjatësi 15 cm dhe gjerësi 0.5 cm e cila në stinët e ngrohta është me 

ekspozim të kohëpaskohshëm. 

 

Për përkujdesje dhe ndihmë të personit të tretë gjykata e ka caktuar shpërblimin në 

shumën prej 400.00 euro bazuar ne mendimin e ekspertit i cila rezulton se ndihma e personit 

tjetër ka qenë e nevojshme ne kohëzgjatje prej 2 muajve për kryerjen e nevojave te përditshme 

siç është veshja, zhveshja, ushqyeshmëria, higjiena personale, e të cilat paditësja nuk ka mund 

te realizoj ne mënyre te pavarur. 

 

Për ushqimin e përforcuar gjykata e ka caktuar shumën prej 450.00 euro, pasi qe e ka 

vlerësuar si te drejte ku sipas mendimit te ekspertit, ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm 

me kohëzgjatje prej 2 muajve, kohe e nevojshëm për konsolidimin e indit kockor dhe indeve 

tjera e domosdoshme për përmbajtjen e mineraleve vitaminave, proteinave , karbohidrateve etj. 

 

 Po ashtu gjykata ka vërtetuar se paditësja ka pasur nevojë për terapi fizikale dhe 

rehabilitimit ku ka qenë i nevojshëm 2 here nga 15 dite ne vitin e pare pas lëndimit dhe 1 here 

15 dite në vitin e dyte pas lëndimit për shkak te kufizimit te lëvizjes te nyejve të ekstremiteteve 

të sipërm të djathtë si pasoje e kufizimit te lëvizjeve të tyre, pasojë e lëndimit dhe 

moslëvisshmërisë së tyre gjatë kohës së trajtimit, rritjen e forcës muskulare të muskujve të 

hipotrofuar (dobësuar) në regjionin e anësisë së sipërme si pasojë e lëndimeve të pësuara dhe 

nga inaktiviteti gjatë kohës së shërimit, për këtë arsye gjykata e ka caktuar shumën prej 600.00 

euro si shpërblim të drejtë për këto shpenzime. 
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Nga provat e administruara konkretisht nga faturat dhe kuponët fiskal, si dhe nga 

dëshmitë e siguruara-lëshuara nga institucionet shëndetësore, gjykata ka vërtetuar shpenzimet e 

shërimit dhe mjekimit në shumën prej 2.800,00 euro, andaj edhe gjykata e ka aprovuar vetëm 

shumën prej 2.800,00 euro.  

 

Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia fali besimin e plotë ekspertizës respektivisht 

mendimit profesional të ekspertëve mjekësor të lartpërmendur, ngase ekspertizat i përmbajnë 

elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale dhe arsye te mjaftueshme të 

cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare ne këtë çështje 

kontestimore. Po ashtu mendimin e dhënë nga ana e ekspertëve mjekësor nuk e kanë 

kundërshtuar, respektivisht nuk kanë pasur vërejtje palët ndërgjyqëse. 

 

Duke u bazuar në këtë gjendje faktike gjykata ka vendosur për kompensimin e dëmit 

duke u bazuar në nenin 323 të LPK-së lidhur me në nenin 136 të LMD-së i cili përcakton: ”Kush 

i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur 

pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 159 par.1 të po këtij ligji është paraparë se “Në rast aksidenti të 

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

në zbatim rregullat mbi përgjegjegjësinë në bazë të fajësisë”. Sipas nenit 14 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), është paraparë se “Në procedurën kontestimore gjykata më 

pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur 

me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur 

fajtor”. 

 

Me dispozitën e nenit 183, paragrafi 1 i LMD-së janë parashikuar llojet apo format e 

shpërblimit të dëmit jo material dhe atë për dhimbjet e pësuara fizike, për frikën e pësuar etj. 

 

Mbi bazën e kësaj gjendjeje faktike, gjykata vlerësoi se e paditura mban përgjegjësi 

primare në bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditëses me rastin e lëndimit gjatë 

aksidentit të trafikut, për çka e paditura është e obliguar që paditëses t’ia kompensojë dëmin, 

meqë shkaktuesi i dëmit ka qenë i siguruar tek e paditura, dhe në këto rrethana kompensimin e 

dëmit e bën e paditura mbi bazën e sigurimit të auto përgjegjësisë, konform nenit 159 dhe 136 të 

LMD-së. 

 

Në bazë të lartcekurave gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse ndaj këtu 

paditëses konform përgjegjësisë në bazë të fajësisë, të paraparë me dispozitat e nenit 136 par.1 

të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe dispozitave mbi kompensimin e dëmit 

konform shkallës së përgjegjësisë së saj për dëmin material të shkaktuar, e të parapara me 

dispozitat e nenit 173 al.2 të LMD-së, si dhe dëmit jo material konform nenit 183 të LMD-së, e 

lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). Në lidhje me kërkesat e 

aprovuara në shumat si në dispozitiv I të këtij aktgjykimi, gjykata është e mendimit se të njëjtat 

janë adekuate, duke marrë parasysh edhe kriteret e parapara me dispozitën e nenit 183 të LMD-

së, standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe praktikën e deritanishme të Gjykatave të 

Kosovës, e po ashtu duke marr parasysh dëmin që i është shkaktuar paditëses dhe se lartësia e 

shumës së të hollave në emër të kompensimit, do t’i mundësoj të dëmtuarës – këtu paditëses, 

satisfaksion që ajo të jetë në gjendje që deri në një masë, t’i kompensojë të mirat jomateriale nga 

të cilat është privuar, respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të cilën ajo do ta kishte po qese të 

njëjtat nuk do t’i kishte humbur, e krejt kjo duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve 

të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve fizike dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre, kohën e 

nevojshme të shërimit, respektivisht pasojat e lëndimeve më afër të përshkruara si në mendimin 

e ekspertëve Dr. F. M., ortoped , i punësuar në SHSKUK-QKUK Klinika e Ortopedisë në 
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Prishtinë dhe ekspertit psikiatër forenzik Dr. J. Z., i punësuar në SHSKUK-QKUK. Me rastin e 

vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit jo material, si dhe në lidhje me shumën 

kompensimit të këtij dëmi, mes tjerash, gjykata ka pasur parasysh rëndësinë e shkeljes së të 

mirave dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe faktin se me të njëjtin, të 

mos u shkoj përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e këtij kompensimi dhe 

qëllimin e tij shoqëror. 

 

 Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara, 

gjykata të njëjtat i refuzoi ngase konsideroi se shuma e kërkuar mbi shumën e aprovuar është 

mbi shumën e cila nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarës të sillet aty ku do të ishte po mos 

të kishte ndodhur veprimi dëmtues. Mbi bazën e të lartcekurave, gjykata vlerëson se shumat e 

kërkuara me kërkesëpadi përtej shumave të aprovuara, nuk janë reale dhe se të njëjtat nuk i 

përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të të paditurës. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës 

posaçërisht të institucionit shëndetësore publike pjesë e shkresave të lëndës, por meqenëse të 

njëjtat janë shfrytëzuar nga ekspertet mjekësor për të dhënë ekspertizat mjekësore të cilave 

ekspertiza gjykata plotësisht i fali besimin, gjykata konsideroi se të njëjtat veç janë administruar 

dhe nuk ka nevojë që të administrohen veç e veç se edhe po të administroheshin veç e veç të 

njëjtat nuk do të ishin me ndikimin që në këtë çështje të vendosej ndryshe.  

 

Kamatëvonesa është  vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382 të LMD-së.   

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 452 par.2 të LPK-së.    

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.918/18, datë 19.03.2021 

 

                          GJYQTARI 

                       Malsor Kryeziu 

 

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: 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.  


