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Numri i lëndës: 2019:081786 

Datë: 12.11.2020 

Numri i dokumentit:     01266965 

          C.nr.227/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, gjyqtari Besnik Bislimaj, me zyrtaren 

ligjore Merita Xharavina, në çështjen kontestimore të paditësve B. B. dhe N. B., që të dy nga 

fshati . . ., Komuna e Gjakovës, të cilët i përfaqëson i autorizuari Visar Ostrozubi, avokat nga  

Prizreni, kundër të paditurës K. S. S.” me seli në Prishtinë, Qyteza . . ., rruga “. . .”, numër . . ., 

të cilën e përfaqëson me autorizim av. Dardan Morina nga Prizreni, për shkak të kompensimit të 

dëmit material dhe jo material, vlera e kontestit 11,429.21.-€, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

të datës 15.10.2020, me datë 12.11.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësve B. B. dhe N. B., që të dy nga 

fshati . . ., Komuna e Gjakovës, dhe DETYROHET e paditura K. S. S.” me seli në Prishtinë, që 

në emër të dëmit material dha atij jo material, t’ia kompensojë paditësve shumat si në vijim: 

 

Për paditësin B. B. :  

 

- për dhimbje fizike në shumë prej 700.00 euro  

- për frikën e pësuar shumën prej 500.00 euro   

- për ushqimin e përforcuar shumën prej 100.00 euro  

- për shpenzimet e mjekimit shumën prej 52.25 euro 

- në emër të dëmit material për veturën e dëmtuar në aksident komunikacioni shumën 

prej 2,103.36 euro, respektivisht shumën e përgjithshme prej 3,455.62 euro. (tremijë e katërqind 

e pesëdhjetë e pesë pik gjashtëdhjetë e dy euro). 

    

Për paditësen N. B. :  

 

- për dhimbje fizike në shumë prej 1,000.00 euro  

- për frikën e pësuar shumën prej 800.00 euro 

- për ndihmën e huaj shumën prej 150.00 euro 

  - për ushqimin e përforcuar shumën prej 100.00 euro 

  - për shpenzimet e terapisë fizikale shumën prej  234.00 euro 

- për shpenzimet e mjekimit shumën prej 52.25 euro, respektivisht shumën e 

përgjithshme prej 2,336.25 € (dymijë e treqind e tridhjetë e gjashtë euro), në shumë të 

përgjithshme për të dy paditësit, shumën prej 5,791.87 euro, me kapat prej 8%, duke filluar nga 

dita e përpilimit të aktgjykimit, datë 12.11.2020, deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat 

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

dhunë.   
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II. OBLIGOHET e paditura KS. “S.” me seli në Prishtinë që t’ia paguajë paditësve 

shpenzimet procedurale dhe atë në lartësi prej 1,334.60 € të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. PJESA TJETËR e kërkesëpadisë së paditësve, mbi shumat e aprovuara sikurse në 

dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi e deri në shumat e kërkuara dhe atë: 

 

Për paditësin B. B. :  

            

- për dhimbje fizike në shumë prej 400.00 euro  

- për frikën e pësuar shumën prej 300.00 euro   

- për ushqimin e përforcuar shumën prej 100.00 euro  

- për shpenzimet e terapisë fizikale shumën prej 800.00 euro 

- për shpenzimet e mjekimit shumën prej 147.75 euro 

- për veshmbathje në shumën prej 100.00 euro 

- në emër të dëmit material për veturën e dëmtuar në aksident komunikacioni shumën 

prej 525,84 euro, respektivisht shumën e përgjithshme prej 2,373.59 euro, refuzohet si e pa 

bazuar. 

 

Për paditësen N. B. :  

 

- për dhimbje fizike në shumë prej 1,200.00 euro  

- për frikën e pësuar shumën prej 700.00 euro 

- për ndihmën e huaj shumën prej 150.00 euro 

  - për ushqimin e përforcuar shumën prej 300.00 euro 

  - për shpenzimet e terapisë fizikale shumën prej  566.00 euro 

- për shpenzimet e mjekimit shumën prej 247.75 euro, 

- për veshmbathje në shumën prej 100.00 euro respektivisht shumën e përgjithshme prej 

3,263.75€ (tremijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tre euro), në shumë të përgjithshme për dy paditësit 

shumën prej 5,637.34 euro, refuzohet si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësit B. B. dhe N. B., që të dy nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, përmes të 

autorizuarit të tyre Visar Ostrozubi, avokat në Prizren, me datë 22.03.2019, pranë kësaj gjykate 

kanë parashtruar padi për kompensimin e dëmit, kundër të paditurës K. S. S.” me seli në 

Prishtinë, duke theksuar se me datën 28.01.2019 në orën 09:20/h në fshatin Bishtazhin, Komuna 

e Gjakovës ka ndodhur aksident trafiku ashtu që deri te aksidenti ka ardhur derisa ngasësi i 

automjetit Mercedes me numër të regjistrimit . . ., F.GJ. kishte qenë duke qarkulluar rreth rrugës 

rajonale Damjan – Bishtazhin, ku me të arritur në fshatin Bishtazhin te udhëkryqi që lidhet me 

rrugën magjistrale Gjakovë-Prizren, duke mos e siguruar mirë rrugën kryesore është kyçur në 

rrugë pa u bindur mirë, ashtu që në atë moment ishte duke qarkulluar automjeti i tipit VW 1J 

Golf me numër të regjistrimit . . ., i cili drejtohet nga këtu paditësi B. B. prej drejtimit të 

Gjakovës, me ç ‘rast ngasësi i kësaj veture me ta vërejtur ka tentuar që t’i shmanget goditjes 

mirëpo pasi që kishte qenë shumë afër nuk i është dhënë mundësia që t’i evitohet goditjes dhe se 

me pjesën ballore të veturës së tij e godet veturën (B) të tipit VW 1J Golf në pjesën anësore ana 

e majtë, e pas goditjes të dy veturat barten nga ana e majtë e rrugës drejtimit të Prizrenit ku më 

pas janë ndalur në rrugë. Si pasojë e këtij aksidenti përpos dëmeve të konsiderueshme materiale, 
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po ashtu pësojnë lëndime trupore ngasësi i automjetit këtu paditësi B. B. dhe pasagjerja këtu 

paditësja N. B., të cilët më pas dërgohen në Spitalin Rajonal të Gjakovës “Isa Grezda”.  

 

Në shqyrtimin kryesor i autorizuari i paditësve, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë si dhe deklarimeve nga seancat e kaluara. Gjersa në fjalën e tij 

përfundimtare i njëjti ka deklaruar se: mbetemi në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së 

precizuar me parashtresën e datës 17.09.2020, duke i propozuar gjykatës që pas vlerësimit të 

provave të administruara në tërësi të aprovojë të njëjtën si të bazuar. Me administrimin e provave 

pa mëdyshje është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, me ç ‘rast edhe pretendimet e të 

paditurës për kontributin eventual të paditësit B. B. në këtë aksident janë vërtetuar me 

ekspertizën e komunikacionit të punuar nga inxhinieri A. S., i cili në mendimin e tij ka sqaruar 

se kontributin kryesor në shkaktimin e aksidentit ka qenë ngasësi i veturës “Mercedes Benz” 

F.GJ.. Të gjitha provat e administruara i propozojmë gjykatës që t’iu falë besimin e plotë pasi që 

konsiderojmë se janë provat të cilat vërtetojnë gjendjen faktike sa i përket lëndimeve të marrura 

nga paditësi në këtë aksident, intensitetin e frikës së përjetuar si dhe dëmit material të shkaktuar 

në automjetin e paditësit B. B.. Gjykatës i ka propozuar që ta obligojë të paditurën që përpos 

shumave të precizuara për dëmin  material dhe jo material, t’i paguajë edhe shpenzimet 

procedurale të përshkruara si në parashtresën e datës 17.09.2020, të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve, nga dita e pranimit të aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Përmes përgjigjes me shkrim në padi të datës 03.07.2019, e paditura K. S. S.” me seli në 

Prishtinë, ka deklaruar se e konsiderojnë padinë të pajustifikueshme dhe jo legjitime në kuptim 

të nenit 253 par.1 të LPK-së, mungon kërkesa e caktuar në çështjen kryesore dhe kërkesave 

aksesore, mungojnë faktet mbi të cilat paditësit e bazojnë kërkesën si dhe mungon baza juridike 

dhe të dhënat tjera të lidhura me parashtresë. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurës Dardan Morina avokat në Prizren ka 

deklaruar se duke u bazuar në faktin se fillimisht ky rast është trajtuar në procedurë 

administrative dhe me shikimin e dokumentacionit sa i përket ngjarjes së ndodhur në inxhinierët 

e kompanisë, është konstatuar se kemi të bëjmë me përgjegjësitë primare nga ana e të siguruarit 

të KS “S.” si dhe lëshime – përgjegjësisë sekondare nga ana e paditësit B. B., duke u bazuar në 

faktin se në vendin ku ka ndodhur aksidenti shpejtësia e kufizuar e lëvizjes është 50 km/h, ndërsa 

dëmet në automjetin e paditësit janë të mëdha dhe kjo ndoshta është arsyeja se komisioni i 

inxhinierëve pranë kompanisë kanë konstatuar se nëse do të ishte paditësi në lëvizje me shpejtësi 

të kufizuar dëmet do të ishin më të vogla, mbi këtë për të paditurën baza juridike e padisë është 

pjesërisht kontestuese. Nuk është kontestuese fakti se nga ky aksident është shkaktuar dëm 

material dhe paditësit kanë përjetuar lëndimet të lehta trupore duke u bazuar nga vlerësimi nga 

ekspertët mjekësore të kompanisë. Gjersa në fjalën e tij përfundimtare i njëjti ka deklaruar se: 

pas administrimit të provave referohem ekspertizës nga lëmia e komunikacionit rrugor, është 

vërtetuar se shkaktar primar është i siguruari i të paditurës ndërsa është vërtetuar se me shkeljet 

e rregullave të komunikacionit gjegjësisht tejkalimin e shpejtësisë së kufizuar në atë pjesë të 

rrugës, këtij aksidenti dhe dëmeve të pësuara i ka kontribuar vet paditësi. Me provat të tjera të 

cilat u administruan në këtë çështje dhe referuar precizimit të kërkesëpadisë ka konsideruar se 

pala aktive ka vërtetuar pjesërisht kërkesëpadinë për të gjitha format dhe llojet e dëmit të cilat 

janë kërkuar me parashtresën për precizimin e kërkesëpadisë. Andaj i ka propozuar gjykatës që 

padinë e paditësve të precizuar me parashtresë ta refuzojë pjesërisht mbi bazën e kontributit të 

vet paditësit, po ashtu sa i përket shpenzimeve procedurale, e paditura nuk i ka kërkuar por me 

rastin e vendosjes për palën paditëse ka propozuar që të merret parasysh suksesi në procedurë. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 
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Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim ka 

bërë:  leximin në raportin e aksidentit me numër . . . e datës 28.01.2019, raportin e hetuesit mbi 

vend shikimin e aksidentit me numër . . . e datës 28.01.2019 së bashku me foto dokumentacionin 

e vendit të ngjarjes, faturën numër 3 të datës 28.01.2019 të lëshuar nga . . . në Rahovec, 

dokumentacionet mjekësore dhe atë raportet e emergjencës me numër 1410 të datës 28.01.2019, 

raporti me numër 1491 të datës 29.01.2019, të cilat i janë bashkangjitur edhe dokumentacionet 

tjera të datës 05.02.2019, 06.02.2019, 07.02.2019 dhe 12.02.2019, raportin e emergjencës me 

numër 1412 të datës 28.01.2019, flet lëshimin me numër të historisë 50 e lëshuar nga Spitali i 

Përgjithshëm “Isa Grezda” në Gjakovë e datës 31.01.2019 së bashku me dokumentacionet 

mjekësore të datës 07.02.2019 të datës 12.02.2019, kuponët fiskal të datës 06.02.2019, 

05.02.2019, 07.02.2019, 01.03.2019 dhe 12.02.2019, aktvendimin për hudhjen e kallëzimit penal 

me numër PP/II.nr.255/19 të datës 21.05.2019, ekspertizën e komunikacionit të ekspertit A. S.n 

e datës 10.03.2020, ekspertizën mbi vlerësimin e dëmit në automjet të ekspertit R. Sh. e datës 

22.06.2020, kuponët fiskal të datës 18.05.2019 së bashku me faturën si dhe kuponi fiskal së 

bashku me faturën e datës 13.05.2019. 

 

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 paditëseve është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga leximi në raportin e aksidentit me numër . . . e datës 28.01.2019, gjykata ka vërtetuar 

faktin se deri te aksidenti ka ardhur derisa automjeti “A” Mercedes kishte qenë duke qarkulluar 

në aksin rrugor Damjan-Bishtazhin, ku me të arritur në fshatin Bishtazhin te udhëkryqi që lidhet 

me rrugën magjistrale Gjakovë-Prizren, ngasësi i këtij automjeti duke mos e siguruar mirë rrugën 

kryesore, kyqet në rrugë, e në atë moment ishte duke qarkulluar automjeti “B” VW 1J Golf, prej 

Gjakovës në drejtim të Prizrenit, por pasi që ishte shumë afër e godet direkt me pjesën ballore 

në pjesën anësore ana e majtë. Përpos dëmeve materiale po ashtu kanë pësuar lëndime trupore 

vozitësi dhe pasagjerja e tij. 

 

Nga leximi raportin e hetuesit mbi vend shikimin e aksidentit me numër . . . e datës 

28.01.2019 së bashku me foto dokumentacionin e vendit të ngjarjes, gjykata ka vërtetuar faktin 

se me datën 28.01.2019 rreth orës 09:30/h në fshatin Bishtazhin ka ndodhur aksident trafiku me 

lëndime trupore. Aksidenti kishte ndodhur në rrugën magjistrale Prizren-Gjakovë, saktësisht në 

fshatin Bishtazhin tek udhëkryqi që lidhet me rrugën për Demjan, e që vërtetohet se në këtë 

aksident dëme materiale kishte pësuar automjeti i paditësit B. B., dëmtime këto të specifikuara 

edhe në ekspertizën e makinerisë. 

 

Nga leximi në faturën numër 3 të datës 28.01.2019 të lëshuar nga . . . në Rahovec, gjykata 

ka vërtetuar faktin se çmimi për transportimin e automjetit Golf 4 në emër të B. B. është 100 

euro. 

 

Nga leximi në dokumentacionet mjekësore dhe atë raportet e emergjencës me numër 

1410 të datës 28.01.2019, raporti me numër 1491 të datës 29.01.2019, të cilat i janë bashkangjitur 

edhe dokumentacionet tjera të datës 05.02.2019, 06.02.2019, 07.02.2019 dhe 12.02.2019, 

gjykata ka vërtetuar faktin se paditësit janë pranuar, janë trajtuar dhe kanë marrë terapinë në 

Spitalin Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë. 

 

Nga leximi në raportin e emergjencës me numër 1412 të datës 28.01.2019, gjykata ka 

vërtetuar faktin se paditësja N. B. është pranuar, trajtuar dhe ka marrë terapinë në Spitalin 

Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë. 
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Nga leximi në fletlëshimin me numër të historisë 50 e lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm 

“Isa Grezda” në Gjakovë e datës 31.01.2019 së bashku me dokumentacionet mjekësore të datës 

07.02.2019 të datës 12.02.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësja N. B. është lëshuar në 

shtëpi në gjendje të përmirësuar, me imobilizim me longet gipsi për gjurin e majtë, hematoma 

dhe e enjtur e gjurit janë tërhequr në mënyrë të kënaqshme. 

 

Nga leximi në kuponët fiskal të datës 06.02.2019, 05.02.2019, 07.02.2019, 01.03.2019 

dhe 12.02.2019, gjykata ka vërtetuar çmimet e terapisë së blerë nga paditësit, e cila terapi është 

adekuate për trajtimin e lëndimeve që paditësit kanë pësuar në këtë aksident. 

 

Nga leximi në aktvendimin për hudhjen e kallëzimit penal me numër PP/II.nr.255/19 të 

datës 21.05.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti 

i Përgjithshëm e ka hudhur kallëzimin penal ndaj të dyshuarit F.GJ. për shkak të veprës penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.1 të KPRK-së, sepse nuk ekziston dyshimi i 

arsyeshëm se është kryer vepër penale, me arsyetimin se me kodin e ri penal nuk është paraparë 

si vepër penale rrezikimi i trafikut publik që rezulton me lëndim të lehtë trupor.. 

 

Nga leximi në ekspertizën e komunikacionit të ekspertit A. S.n e datës 10.03.2020, 

gjykata ka vërtetuar faktin se aksidenti ka ndodhur me lëshimet e bëra nga ana e ngasësit të 

automjetit A “Mercedes ML 270”, me targa të regjistrimit . . ., të cilin e drejtonte F.GJ., i cili 

gjatë kyçjes nga rruga dytësore për në rrugën kryesore nuk ndalet para shenjës “STOP” – ndalje 

e detyrueshme, për tu dhënë përparësi kalimi automjeteve të cilat qarkullonin në rrugën kryesore. 

Ngasësi i automjetit B “VW 1J Golf”, me targa të regjistrimit . . . gjatë lëvizjes në rrugën 

magjistrale e cila kalon nëpër vendbanim nga Gjakova në drejtim të Prizrenit ka lëvizur me 

shpejtësi rreth 63.08 km/h, ku kufizimi i shpejtësisë në atë pjesë të rrugës është 50 km/h, i cili 

edhe po të lëvizte me shpejtësi të lejuar për atë pjesë të rrugës, prapë do të vinte deri te aksidenti. 

Gjykata kësaj ekspertize ja fali besimin e plot, pasi që e njëjta është e punuar sipas ligjit dhe se 

e njëjta me saktësi pasqyron rrjedhën e aksidentit, e gjithashtu në këtë ekspertizë nuk kanë pasur 

vërejtje as të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse. 

 

Nga leximi në ekspertizën mbi vlerësimin e dëmit në automjet të ekspertit R. Sh. e datës 

22.06.2020, gjykata ka vërtetuar faktin automjeti i paditësit B. B. nga fshati . . ., Komuna e 

Gjakovës, në aksidentin e trafikut të datës 28.01.2019, ka pësuar dëmtime, përkatësisht pjesë të 

dëmtuara, të cilat pjesë janë të specifikuara në ekspertizë, dhe se i njëjti ka bërë vlerësimin e 

këtyre pjesëve, varësisht nga dëmtimi i tyre. Eksperti gjatë vlerësimit të automjetit ka përdorur 

këto të ndryshme të vlerësimit dhe se nga vlerësimet me metodat e llogaritjes së këtij dëmi, 

riparimi i automjetit nuk është teknikisht dhe ekonomikisht i arsyeshëm pasi që edhe vlera e 

riparimit e tejkalon çmimin real të automjetit për kompensim në ditën e aksidentit. Andaj nga i 

gjithë vlerësimi i automjetit, eksperti ka konstatuar se vlera e automjetit në ditën e aksidentit ka 

qenë shuma prej 3,933.00 euro, vlera e pjesëve të mbetura është[ shuma prej 1,303.79 euro, 

ndërsa vlerësimi i automjetit në bazë të metodës në bazë të dëmit total është shuma prej 2,629.21 

euro, e cila është shumë për kompenzimin e automjetit të paditësit B. B.. Gjykata kësaj ekspertize 

ja fali besimin e plotë, pasi që e njëjta ekspertizë është e punuar në bazë të ligjit dhe se në këtë 

ekspertizë nuk kanë pasur vërejtje edhe të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse. 

 

Nga leximi në kuponët fiskal të datës 18.05.2019 së bashku me faturën si dhe kuponi 

fiskal së bashku me faturën e datës 13.05.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësja N. B. ka 

bërë rehabilitimin fizioterapeutik duke qëndruar 7 ditë në Spitalin Special për Rehabilitim të 

Përgjithshëm “. . .” – Banja e Pejës në Istog dhe ka paguar shumën prej 26.00 euro për një ditë, 

në shumën e përgjithshme prej 234.00 euro. 
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Gjatë seancës së shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 14.09.2020, eksperti i ortopedisë 

– traumatologjisë Dr. I. S. ka konstatuar se: bazuar në dokumentet e ofruara në lëndë të cilat janë 

raporti i emergjencës, raporti i mjekut i datës 05.02.2019 dhe 07.02.2019, ka konstatuar se 

paditësi B. B. në këtë aksident ka pësuar ndrydhje të qafës dhe ndrydhje të kraharorit. Ky lëndim 

i pësuar në aksidentin e datës 28.01.2019. Karakterizohet si lëndim i lehtë trupor, i cili ka 

shkaktuar: dhimbje fizike të intensitetit të rëndë 6 orë, që nga momenti i aksidentit deri në 

marrjen e terapisë kohë pas kohe, dhimbje të intensitetit të mesëm siç deklaron edhe vet 10 ditë, 

dhimbje të intensitetit të lehtë 1 muaj, shëmtim trupor nuk ka, zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor nuk ka, ndihma e personit të tretë nuk ka qenë e nevojshme, ushqim i 

përforcuar ka qenë i nevojshëm 21 ditë, në kuptim të përzgjedhjes së ushqimit të pasur me 

proteina, minerale dhe vitamina, rehabilimi fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm 10 tremujorshin 

e parë dhe 10 në tremujorin e dytë. Sa i përket paditëses N. B., eksperti ka deklaruar se: në lidhje 

me lëndimet trupore të pësuara në aksidentin e datës 28.01.2019 dhe të bazuara në raportin e 

emergjencës, flet lëshimin e spitalit të Gjakovës të repartit të ortopedisë dhe të kirurgjisë 

konstatoi se paditësja në këtë aksident ka pësuar këto lëndime: ndrydhje të qafës, ndrydhje të 

muskujve të kraharorit, dërmishje në regjionin e gjurit dhe hematomë (gjakderdhje e brendshme) 

në regjionin e gjurit (periartikular), ndrydhje në krahun e majtë, ky lëndim i pësuar në aksidentin 

e lartcekur karakterizohet si lëndim i lehtë trupor i cili ka shkaktuar: dhimbje fizike të intensitetit 

posaçërisht të rëndë nga momenti i aksidentit deri në dhënien e terapisë në emergjencë 25 minuta, 

dhimbje fizike të intensiteti të rëndë kohë pas kohe deri në marrjen e terapisë 24h, dhimbje fizike 

të intensitetit të mesëm 30 ditë, dhimbje fizike të intesitetit të lehtë 2 muaj,  zvogëlim të aktivitetit 

të përgjithëshëm jetësor nuk ka, ndihma e personit të tretë ka qenë e nevojshme për 30 ditë, kohë 

kjo deri sa pacienti ka ecur me ndihmën e shtagave, ushqim i përforcuar ka qenë i nevojshëm 

deri në 2 muaj, në kuptim të përzgjedhjes së ushqimit të pasur me proteina, minerale dhe vitamina 

deri në konsolidimin e plagës në gju, rehabilimi fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm 10 ditë në 

tremujorin e parë dhe 10 ditë në tremujorin e dytë. Duke u bazuar në faturat e datës 18.05.2019 

periudha rehabilituese e përshkruar më lartë përkon me lëndimet e pësuara në aksident. Gjykata 

ja fali besimin e plotë kësaj ekspertize pasi që e njëjta është e përpiluar në mënyrën ligjore dhe 

duke pas parasysh qe edhe të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse nuk kanë pasur vërejtje.  

 

Gjatë seancës së shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 14.09.2020, eksperti i psikiatrisë 

Dr. N. F. ka konstatuar se: në bazë të dokumentacionit mjekësor si dhe intervistës në seancë pala 

e dëmtuar B. B. në aksidentin e komunikacionit me datë 07.02.2019 përpos lëndimeve trupore 

ka përjetuar edhe frikë: ka përjetuar frikë primare e cila ka zgjatur rreth 2 sekonda, me ç ‘rast ka 

pasur një bllokim emocional instiktiv se do të vdes në këtë rast, ka përjetuar frikë sekondare të 

intensitetit të lartë e cila ka zgjatur rreth 24h, e shprehur në formë të ankthit, dridhjeve, 

plogështisë, pamundësisë për të fjetur, ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të mesëm e cila 

ka zgjatur rreth 2 javë të manifestuar në formë të frikës së kohëpaskohshme, mendimeve 

negative, trembjeve natën, për këto shqetësime ka kryer edhe vizitë psikiatrike dhe ka marrur 

edhe barna qetësues, ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të ulët e cila ka zgjatur rreth 1 

vit, e shprehur në formë të ankthit të kohëpaskohshëm, parashikimeve negative, ndjeshmërisë 

emocionale të shtuar si dhe vështirësive gjatë përfshirjes në aktivitete që kanë të bëjnë me 

komunikacionin, sidomos ballafaqimin në vendin e aksidentit. Sa i përket paditëses N. B. 

deklaroj se gjatë aksidentit përveç lëndimeve trupore ka përjetuar edhe frikë: ka përjetuar frikë 

primare e cila ka zgjatur rreth 2-3 sekonda, ku për shkak të perceptimit të rrezikut fatal për veten 

siç e përshkruar ka pasur një bllokim “si në mjegull”, ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit 

të lartë e cila ka zgjatur rreth 24h, e shprehur në formë të ankthit, dridhjeve të trupit, qarjes si 

dhe pamundësisë për të fjetur, ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të mesëm e cila ka 

zgjatur rreth 1 muaj, e shprehur me ankthet dhe brengosjet të lidhur me nevojën e trajtimit të 

mëtejshëm mjekësor, ndihmën e personit tjetër si dhe dhembjet e kohëpaskohshme, gjatë kësaj 
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periudhe ka shprehur nervozizëm, vështirësi të fjetjes si dhe disponim të ulët, ka përjetuar frikë 

sekondare të intensitetit të ulët dhe atë rreth 1 vit, të manifestuar me ankth të kohëpaskohshëm, 

nervozizëm të shtuar, ndjeshmëri emocionale, prishje të gjumit nga ëndërrat e prishta të cilat 

kanë vazhduar edhe pse ka përdorur barna të përshkruara në psikiatri për një periudhë prej 4 

muaj, po ashtu ka pasur vështirësi gjatë përfshirjes me aktivitetin që ka të bëjë me 

komunikacionin. Gjykata ja fali besimin e plotë kësaj ekspertize pasi që e njëjta është e përpiluar 

në mënyrën ligjore dhe duke pas parasysh qe edhe të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse nuk kanë 

pasur vërejtje.  

 

 Baza ligjore dhe vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

 

Me nenin 136 par.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është paraparë se 

“kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensojë, në qoftëse nuk provon se dëmi ka 

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

shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen 

rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit.”. Si dhe sipas nenit 183 par. 1 i cili parasheh që “për 

dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të 

aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të autoritetit, të nderit, të lirive ose të të drejtave të 

personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe frikës, gjykata, po të konstatojë se rrethanat 

e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, do të 

gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga shpërblimi i dëmit material si dhe nga 

mungesa e dëmit material” ndërsa në par. 2 parashihet që “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 të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për 

atë, se me te mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin 

shoqëror”. 

 

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

paditësve, për kompensimin e dëmit material dhe jo material të shkaktuar në aksidentin e datës 

28.01.2019, të parapara me dispozitën e nenit 169 të LMD-së, sipas të cilit parashihet se “personi 

përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet aksidenti”, e 

lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) i cili parasheh se “Po që se 

vërtetohet se palës i takon e drejta që t’i shpërblehet dëmi me të holla apo me sende 

të zëvendësueshme, por pa mundësi që të caktohet shuma e të hollave, apo sasia e sendeve të 

tilla, apo se  një gjë e tille do të mund të bëhej me vështirësi shumë të mëdha, gjykata për këtë 

do të vendosë sipas  çmuarjes së lirë.” Gjykata nga administrimi e provave ka vërtetuar bazën 

juridike të kërkesë padisë së paditësve pasi që me ekspertizën e komunikacionit e përpiluar nga 

eksperti A. S., aksidenti i datës 28.01.2019 ka ndodhur me lëshimet e bëra nga ana e ngasësit të 

automjetit A “Mercedes ML 270” me targa të regjistrimit . . . të cilin e drejtonte F.GJ. e që këtij 

aksidenti i  ka kontribuar edhe paditësi B. B., por me përgjegjësi sekondare, dhe nga ky aksident 

të paditurit kanë pësuar lëndime të lehtat trupore, lëndime të cilat gjykata i ka vërtetuar nga 

dokumentacionet mjekësore dhe raportet e emergjencës të përshkruara më lartë. Ashtu që gjykata 

me rastin e caktimit të lartësisë së kompensimit për paditësin B. B. kishte parasysh edhe 

kontributin sekondar të tije në këtë aksident. 

Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata 

vendosi sipas nenit 183 të LMD-së, pasi që është e mendimit se të njëjtat janë adekuate, duke 

marr parasysh dëmin që i është shkaktuar paditësve dhe se lartësia e shumës së të hollave në 

emër të kompensimit, do t’i mundësojë paditësve, satisfaksion që ata të jenë në gjendje që deri 

në një masë, t’i kompensojnë të mirat jo materiale nga të cilat janë privuar, respektivisht atë 

shkallë të satisfaksionit të cilën ata do ta kishin po qe se të njëjtat nuk do t’i kishin humbur, e 
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krejt kjo duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e 

dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre, kohën e nevojshme të shërimit dhe nevojat e shtuara 

të ushqimit, respektivisht pasojat e lëndimeve, forma të dëmit të vërtetuara dhe më afër të 

përshkruara si në mendimin e ekspertit të ortopedisë - traumatologjisë Dr. I. S. Ortoped 

Traumatolog, dhe ekspertit të psikiatrisë Dr.N. F. psikiatër. Me rastin e vendosjes për kërkesën 

mbi kompensimin e dëmit material dhe jo material, si dhe në lidhje me shumën e 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 (kompensim), të mos u 

shkojë përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e këtij kompensimi dhe qëllimin 

e tij shoqëror. Me shumat e aprovuara si në dispozitiv të aktgjykimit, gjykata është e bindur se 

paditësit do të mund t’i plotësojnë nevojat e tyre si dhe do të iu mundësohet që të iu lehtësohen 

dhimbjet shpirtërore që i kanë përjetuar me rastin e aksidentit.  

Gjykata, pjesërisht aprovojë kërkesën e paditësit B. B. nga fshati . . ., Komuna e 

Gjakovës, për kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin e tije, duke u bazuar në 

ekspertizën e makinerisë së ekspertit R. Sh. nga Prizreni, i cili ka përcaktuar vlerën e 

kompensimit të automjetit, për të cilën ekspertizë palët nuk kishin vërejtje, mirëpo duke pas 

parasysh që paditësi ka kontribuar në aksident, dhe gjykata me rastin e caktimit të vlerës së 

kompensimit, pati parasysh edhe kontributin e paditësit.,  

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

gjykata të njëjtat i refuzoi ngase konsideroi se shumat e kërkuara mbi shumat e aprovuara janë 

mbi shumën e cila nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarve 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 refuzoi në tërësi kërkesën për kompensimin e dëmit në emër të shpenzimeve për 

terapi fizikale për paditësin B. B. dhe atë shumën prej 800 euro, në emër të shpenzimeve për 

veshmbathje për paditësit B. B. dhe N. B. dhe atë shumën prej 100 euro për secilin, për shkak se 

paditësit as me padi, as në precizimin e padisë e as gjatë shqyrtimit kryesor nuk kanë prezantuar 

prova materiale për të vërtetuar këto lartësi të kërkesave, ashtu që duke u bazuar në nenin 7.1 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është paraparë se “palët kanë për detyrë që të 

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

cilat konstatohen faktet e tilla”. në rastin konkret paditësit kanë dështuar të ofrojnë prova për t’i 

vërtetuar shpenzimet e krijuara. 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitën e nenit 382 ku në 

par.1 të këtij neni është paraparë se : “debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla 

debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën”, ndërsa në par.2 është përcaktuar se “lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të 

veçantë”. Ndërsa si datë nga e cila rrjedh detyrimi i të paditurës për pagesën e kamatës gjykata 

ka caktuar datën e marrjes së aktgjykimit. 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

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

LPK-së.  
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Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.2 të LPK-së, në 

bazë të suksesit në procedurë dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 208.00 euro, për 

përfaqësim në 2 seanca nga 202.80 euro për seancë në shumë të përgjithshme prej 405.60 euro, 

për tre ekspertiza shumën prej 620.00 euro,  si dhe në emër të taksës për padi shumën prej 101.00 

euro, e në shumë të përgjithshme prej 1,334.60 euro.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                     C.nr.227/19, datë 12.11.2020 

 

  

Zyrtarja ligjore,                                                                                 Gjyqtari: 

Merita Xharavin                                                                           Besnik Bislimaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 dite pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 


