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Numri i lëndës: 2019:129001 

Datë: 01.04.2020 

Numri i dokumentit:     00902581 

                                                                                                                     

C.nr.451/19 

 

  GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni 

civil nga Gjykatësi Drilon HARAÇIA, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valbone Hoxha, 

duke vendosur në çështjen juridike të paditëses H.S., Komuna e Gjakovës, të cilën e përfaqëson 

I.O., avokat nga Deçani, me autorizim në lëndë, kundër të paditurës KS“S.” – Sh.A - Prishtinë, 

të cilën  përfaqëson D.M., me autorizim në lëndë, për kompensim dëmi material dhe jo 

material, vlera e kontestit e precizuar 11.615,00 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me dt.08.02.2020, në prezencën e të autorizuarve të palëve në procedurë me 

dt.06.03.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I.PJESËRISHT MIRATOHET kërkesë-padia e paditëses H.S., Komuna e Gjakovës, 

ashtu që DETYROHET e paditura KS“S.” – Sh.A - Prishtinë, që paditëses në emër të 

kompensimit të dëmit material dhe jo material t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 6.075.00 

€, (gjashtëmijë e shtatëdhjetë e pesë euro), me kamatën përkatëse ligjore 8% në vit, e cila 

fillon të rrjedhë nga dt.30.01.2020 (precizimi i kërkesë - padisë) e tutje, e deri në pagimin 

definitiv, e të gjitha  këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së Aktgjykimit, e nën 

kërcenim të përmbarimit me dhunë dhe atë për këto kritere të dëmit: 

 

- për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej 3.100,00 €   

- për frikën e përjetuar shumën prej 2.300,00 €, 

- në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 200.00 €     

- në emër të për kujdesit dhe ndihmë së huaj shumën prej 225.00 €, 

- në emër të rehabilitimit fizik terapia dhe klimatik shumën prej 250.00 € 

 

II.KËRKESË-PADIA e paditëses H.S., Komuna e Gjakovës, me të cilën kanë kërkuar 

që të DETYROHET e paditura KS“S.” – Sh.A - Prishtinë, që t’ia paguaj edhe pjesën tjetër të 

mbetur në lartësinë e përgjithshme prej 5.540,00 € (pesëmijë e pesëqind e dyzetë euro), me 

kamatën e lartë cituar REFUZOHET në tërësi si e pathemeltë dhe atë për këto kritere të dëmit:  

 

- për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej 975,00 €   

- për frikën e përjetuar shumën prej 3.200,00 €  

- në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 215.00 € 
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- për shëmtim trupor shumën prej 500,00 €, 

- në emër të rehabilitimit fizik terapia dhe klimatik shumën prej 250.00 € 

- në emër të shpenzimeve mjekësore shumën e përgjithshme prej 500.00 €.   

 

III.DETYROHET e paditura KS“S.” – Sh.A - Prishtinë, që në emër të shpenzimeve 

procedurale, paditëses H.S., Komuna e Gjakovës, të iu paguaj shumën e përgjithshme prej 

670.00 € (gjashtëqind e shtatëdhjetë euro), në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së këtij 

Aktgjykimi, e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë, kurse pjesa tjetër përtej shumës së 

aprovuar refuzohet si e pabazuar, pasi shpenzimet janë llogaritur në bazë të suksesit në 

procedurë.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja pranë kësaj Gjykate ka parashkruar padi nëpërmes të autorizuarit të saj i cili 

ka deklaruar se mbesë në tersi pranë kërkesë-padisë, precizimit të saj si dhe deklarimeve gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore. 

 

I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga administrimi i 

provave në tërësi u vërtetua baza e kërkesë padisë, ashtu që Gjykatës i propozoi që mbi bazën e 

precizimit të kësaj kërkesë padie, pas dhënies së mendimit të ekspertëve mjeko ligjor, padinë 

dhe kërkesën e saj nga të gjitha kriteret e shënuara si në precizim ta aprovoi si të bazuar në 

lartësinë prej 11.615,oo €, po ashtu edhe shpenzimet e procedurës të krijuara në këtë çështje 

kontestimore kërkoi dhe atë për padi, taksa gjyqësore, ekspertizë dhe për çdo seancë nga 

135,oo €, të gjitha këto të llogaritura sipas TA-së, në lartësi prej 781.oo €. 

 

I autorizuari i të paditurës në fjalën e tij përfundimtare deklaron se edhe pas 

administrimit të provave sikurse gjatë gjithë shqyrtimit deklaroi se për të paditurën nuk është 

kontestuese baza juridike e padisë, po ashtu nuk është kontestuese se paditësja ka pësuar 

lëndime të rënda trupore, duke u bazuar në mendimin e ekspertëve ligjor të dhënë gjatë këtij 

shqyrtimi. E paditura bazuar në kriteret e aplikueshme për kompensimin e dëmeve jo materiale, 

sipas Rregullores së nxjerrë nga BQK, ka bërë llogarinë e dëmit e cila është në lartësi prej 

2.456,oo €, mirëpo për faktin se e paditura ka gatishmëri që të negocio dhe këtë ofertë në 

suazat e lejueshmërisë, pas Mendimit të Komisionit pranë të paditurës, japim ofertë në shumë 

prej 3.000 €, ndërsa edhe njëherë deklaroi se qëndroi pranë fjalës të dhënë lidhur me 

precizimin si në fillim të kësaj seance, e duke i propozuar Gjykatës që padinë e precizuar përtej 

ofertës së dhënë ta refuzoi si të pa  bazuar. Sa i përket shpenzimeve procedurale, Gjykatës i 

propozojmë që të ketë parasysh parimin e suksesit në procedurë në njohjen e shpenzimeve të 

kërkuara. 

  

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike relevante të kësaj çështje, çmuarjes me 

ndërgjegje dhe të kujdesshme të provave të administruara veç e veç, të gjithave së bashku dhe 

në bazë të rezultatit të gjithë procedimit, e në mbështetje të nenit 8  të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore nr.38/2008 të publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës” me 
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dt.20.09.2008 vërtetoj se kërkesë-padia e precizuar e paditësve është pjesërisht e bazuar dhe si 

e tillë pjesërisht u aprovua.  

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore si prova i nxjerri këto prova si më poshtë: Raportit 

të aksidentit të Policisë së Kosovës, me nr. DR-3004-557-14 të dt. 12.09.2014, Kallximi penal i 

Policisë së Kosovës, me nr. DR-3004-557-14 dt. 18.09.2014, Procesverbali mbi vend shikimin 

e aksidentit të përpiluar nga Policia e Kosovës me nr. Dr-3004-557-14 dt. 12.09.2014, 

Aktakuza e PTH Pejë, me nr. PP.nr. 1940/14 dt. 10.12.2014, ndaj shkaktarit të aksidentit R.S., 

Raport nga konsulta të lëshuar nga Dr. S.B. të dt. 22.03.2018,  Aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Pejë, me nr. P.nr. 885/14 të dt. 30.11.2016, Ekspertiza e komunikacionit e 

përpiluar nga eksperti Y.K. me dt. 28.10.2014, Raporti i Emergjencës e lëshuar nga Spitali 

Rajonal “I.G.” në Gjakovë, me nr. 11678 t dt. 12.09.2014, Flete lëshimi me epikrizë të lëshuar 

nga Spitali Rajonal “I.G.” në Gjakovë, me nr. 368/14 të dt. 12.09.2014, Raporti i dt. 

20.09.2014, të lëshuar nga Dr. J.J., Ekspertiza e ekspertit të komunikacionit S.B. të dt. 

24.03.2016, Raporti Specialistik i lëshuar nga Dr. S.B. i dt. 25.10.2018, Ekstrakti nga 

dokumentacioni mjekësor që fillon nga datë e aksidentit në Kosovë me dt. 12.09.2014, e cila 

është përkthyer nga Prof. A.B., përkthyesi i autorizuar, me dt. 13.01.2020 si dhe procedimin e 

ekspertëve mjeko ligjorë Dr.I.S. – ortoped dhe Dr.A.Z. – neuropsikiatër. 

 

Sa i përket bazës së kërkesë-padisë e njëjta nuk ishte kontestuese në mes palëve, 

mirëpo me padyshim u argumentua edhe nga provat si; Raportit të aksidentit të Policisë së 

Kosovës, me nr. DR-3004-557-14 të dt. 12.09.2014, Kallximi penal i Policisë së Kosovës, me 

nr. DR-3004-557-14 dt. 18.09.2014, Procesverbali mbi vend shikimin e aksidentit të përpiluar 

nga Policia e Kosovës me nr. Dr-3004-557-14 dt. 12.09.2014, Aktakuza e PTH Pejë, me nr. 

PP.nr. 1940/14 dt. 10.12.2014, ndaj shkaktarit të aksidentit R.S., Aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Pejë, me nr. P.nr. 885/14 të dt. 30.11.2016, Ekspertiza e komunikacionit e 

përpiluar nga eksperti Y.K. me dt. 28.10.2014, ku i siguruari i të paditurës ka qenë shkaktar i 

aksidentit. 

 

Sa i përket kërkesës të paditëses H.S. që ka të bëjë dhimbjet e përjetuara fizike, si 

pasojë e aksidentit lëndor, eksperti nga lëmia ortopedike, Dr.I.S., ka deklaruar se tek paditësja 

kemi të bëjmë me lëndim të natyrës së rëndë trupor. Intensiteti i dhimbjes; - Dhimbje e 

intensitetit posaçërisht të rëndë – ka në kohëzgjatje prej 30 min. Dhimbje e intensitetit të rëndë 

– 2 ditë. Dhimbje e intensitetit të mesme – 21 ditë. Dhimbje të intensitetit të ultë – ka pasur dhe 

ende ka. Zvogëlimi aktivitetit të përhershëm jetësor nuk ka. Andaj, Gjykata për këtë kriter të 

dëmit paditëses ia gjykoj shumën prej 3.100,00 Euro, ndërsa nuk gjeti bazë për aprovimin edhe 

të shumë tjetër të mbetur prej 975,00 €, për arsye se Gjykata vërtetë konstaton se kërkesë padia 

edhe për këtë kriter të dëmit është përcaktuar në mënyrë paushallë duke konsideruar së është në 

shpërputhje me dënim e pësuar, për çka edhe kjo shumë u refuzua si e pabazuar.  

 

Sa i përket kërkesës të paditëses H.S., që ka të bëjë më frikën e përjetuar, Gjykata e 

procedoj ekspertin e lëmisë së neuropsikiatrisë, Dr. A.Z. i cili ka deklaruar se në bazë të 

dokumentacionit mjekësor që posedon paditësja, si dhe në bazë të vizitës së drejtë për drejtë, 

dhe në bazë të anamnezës së drejtë për drejtë të mare nga i aksidentuara, (Raporti i Repartit të 



 Numri i lëndës: 2019:129001 
 Datë: 01.04.2020 
 Numri i dokumentit: 00902581 
 

4 (5)  

 2
0

1
9

:1
2

9
0

0
2

 

emergjencës ditën e fatkeqësisë së aksidentit, si dhe flet lëshimin me epikrizë nga Reparti 

ortopedik në Gjakovë, Raporti nga neurologu,  sa i përket përjetimit të frikës ajo ka ekzistuar si 

frikë primare e intensitetit të lartë si dhe frikë sekondare e intensitetit të lartë në kohëzgjatje 

prej disa sekondave para aksidentit dhe pas aksidentit. Kjo frik shfaqet me frikën nga 

përfundimi fatal. - Intensitetit i mesëm i frikës ka zgjat një muaj pas aksidentit (duke marrë 

parasysh lëndimet trupore  dhe ajo shfaqet me frikë nga invaliditeti i përhershëm. Gjatë kësaj 

kohe e aksidentuara është trajtuar me Xanax tablete, e cila është për qetësim. - Frika e 

intensitetit të ulët ka zgjatë 3 muaj pas aksidentit dhe ajo shfaqet me shqetësime neurotike gjatë 

pjesëmarrjes në komunikacion si dhe gjatë zhurmave të ndryshme që prodhohen si në 

komunikacion ashtu edhe në natyrë. Andaj, Gjykata për këtë kriter të dëmit paditëses ia gjykoj 

shumën prej 2.300,00 Euro, ndërsa nuk gjeti bazë për aprovimin edhe të shumë tjetër të mbetur 

prej 3.200,00 €, për arsye se Gjykata vërtetë konstaton se kërkesë padia edhe për këtë kriter të 

dëmit është përcaktuar në mënyrë paushallë duke konsideruar së është në shpërputhje me 

dënim e pësuar, për çka edhe kjo shumë u refuzua si e pabazuar. 

 

Në emër të shëmtimit trupor për paditësen H.S., Gjykata po ashtu qëndrimin e saj e 

bazoi në ekspertizën e ekspertit të lartpërmendur Dr.I.S., ortoped, i cili ka deklaruar se tek 

paditësja nuk kemi shëmtim trupor. Andaj, Gjykata për këtë kriter të dëmit paditëses nuk gjeti 

bazë për aprovimin në shumë prej 500,00 €,  për arsye se Gjykata vërtetë konstaton se kërkesë 

padia edhe për këtë kriter të dëmit është përcaktuar në mënyrë paushallë duke konsideruar së 

është në shpërputhje me dënim e pësuar, për çka edhe kjo shumë u refuzua si e pabazuar duke 

u bazuar në mendimin e ekspertit të lartcekur i cili ka konstatuar se paditësja nuk ka shëmtim 

trupor. 

 

Sa i përket i përket dëmit për paditësen që i referohet ushqimit të përforcuar, si pasojë 

e aksidentit lëndor, eksperti nga lëmia e ortopedike, Dr.I.S. ka deklaruar se paditëses, i është 

nevojite ushqimi i përforcuar për 45 ditë në kuptim të përzgjedhjes së ushqimit me minerale 

dhe vitamina. Andaj, Gjykata për këtë kriter të dëmit paditëses, ia gjykoj shumën prej 200,00 

Euro, ndërsa nuk gjeti bazë për aprovimin edhe të shumë tjetër të mbetur prej 215,00 €,  për 

arsye se Gjykata vërtetë konstaton se kërkesë padia edhe për këtë kriter të dëmit është 

përcaktuar në mënyrë paushallë duke konsideruar së është në shpërputhje me dënim e pësuar, 

për çka edhe kjo shumë u refuzua si e pabazuar. 

 

Sa i përket i përket dëmit për paditësen që i referohet përkujdes dhe ndihma e personit 

trete si pasojë e aksidentit lëndor, eksperti nga lëmia e ortopedike, Dr.I.S. ka deklaruar se 

paditëses, iu është nevojite ndihma nga personi i trete për 45 ditë. Andaj, Gjykata për këtë 

kriter të dëmit paditëses, ia gjykoj shumën prej 225,00 Euro, duke marrë për bazë kohëzgjatjen 

për të cilën iu është nevojitur paditëses. 

 

Sa i përket i përket dëmit për paditësen që i referohet rehabilitimit fizik terapik dhe 

klimatik shumën prej 250.00 €, si pasojë e aksidentit lëndor, eksperti nga lëmia e ortopedike, 

Dr.I.S. ka deklaruar se paditëses, i është nevojitur terapia fizikale –  ku ka qenë e nevojshme 15 

ditë për tre mujorin e parë dhe 10 ditë pas 6 muajve. Andaj, Gjykata për këtë kriter të dëmit 

paditëses, ia gjykoj shumën prej 250,00 Euro, ndërsa nuk gjeti bazë për aprovimin edhe të 
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shumë tjetër të mbetur prej 250,00 €,  për arsye se Gjykata vërtetë konstaton se kërkesë padia 

edhe për këtë kriter të dëmit është përcaktuar në mënyrë paushallë duke konsideruar së është në 

shpërputhje me dënim e pësuar, për çka edhe kjo shumë u refuzua si e pabazuar. 

 

Sa i përket kërkesës së paditëses, lidhur me shpenzimet mjekësore, Gjykata paditëses 

ia refuzoj shumën e kërkuar prej 500,00 €, nga fakti se e njëjta nuk e ka argumentuar në asnjë 

mënyrë, me asnjë provë eventuale materiale (faturë apo pro faturë, kupon fiskal), të lëshuar nga 

Institucioni i Shëndetësisë (spitalit, barnatoret etj.), dhe se ato pretendime sa i përket këtij 

kriteri të dëmit material mbetën vetëm pretendime deklarative, të pa argumentuara në asnjë 

mënyrë dhe si të këtilla, pa ndikim për vendosje ndryshe të çështjes. Përveç kësaj është parimi i 

njohur juridik se barra e të provuarit bie pikërisht mbi palën aktive në procedurë-paditësin, e në 

rastin konkret  Gjykata lidhur me këtë kriter të dëmit vendosi duke i aplikuar rregullat mbi 

barrën e provës (neni 322.1 i LPK). 

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenin 452.1 të LPK, dhe konform 

suksesit në kontest ashtu që Gjykata paditësve ia pranoj shumën e përgjithshme prej 670.00 €, 

e cila i referohej përpilimit të padisë, taksave gjyqësore, kryerjes së ekspertizave mjeko-ligjore, 

përfaqësimit të autorizuarit të saj në seanca gjyqësore.  

  

Nga të lartcekurat u vendos si në diapozitiv të këtij Aktgjykimi.                                     

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  

C.nr.451/19 të dt.06.03.2020  

                                         GJ Y K A T Ë S I,  

                                 Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi  lejohet e drejta e ushtrimit të ankesës, në 

afat prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtine, nëpërmes kësaj Gjykate.  


