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Numri i lëndës: 2019:197933 

Datë: 20.04.2021 

Numri i dokumentit:     01710142 

 

C.nr.110/16 

 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil me 

gjyqtarin Nehat Qelaj, si dhe me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar Morina, në 

çështjen Juridike - Kontestimore të paditësve R.K., M. K., R. K. dhe O. K. të gjithë nga fshati B., 

Komuna e Malishevës të cilët me autorizim i ka përfaqësuar Av.Agron Kryeziu nga Malishevë, 

kundër të paditurës  Kompania e Sigurimeve “S.” U. G. A., me seli në Prishtinë, sipas bazës 

juridike kompensim i dëmit material dhe jo material, ndërsa pas shqyrtimit kryesor dhe dorëzimit 

të fjalës përfundimtare me shkrim, me datë 20.04.2021 merr këtë:   

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet pjesërisht  kërkesëpadia e paditësit M. K. dhe O. K. që të dy nga fshati B. nga 

fshati B., Komuna e Malishevës.  

 

II. Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S.” U. G. A., me seli në Prishtinë, që 

paditësve M. K. dhe O.K. t’ia kompensoj pjesërisht dëmin material dhe  jo material dhe 

atë: 

 

a) Paditëses M. K. 

 

- Në emër të dhembjeve  fizike shumën prej ............... 1,300.00 euro 

- Në emër të frikës së përjetuar shumën prej................ 1,100.00 euro 

- Në emër të ndihmës nga personi i tretë ......................   150.00 euro 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej............ 250.00 euro 

- Në emër të rehabilitimit fizioterapeutik  shumën prej... 200.00 euro, 

- Në emër të shpenzimeve të mjekimit  në shumën prej.. 100.00 euro, 

 Gjithsejtë shumën prej .................................................................... 3,150.00 euro, me kamatë 

ligjore prej 8%, duke filluar nga data e nxjerrjes të këtij aktgjykimi datë 20.04.2021 e deri në 

pagesën definitive në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm.   

 

Refuzohet kërkesëpadia si e pabazuar sa i përket pjesës tjetër të kërkesëpadisë mbi shumat e 

aprovuara si më lart për paditësen M. K. dhe ate për dhimbje fizike shumën prej 200.00 euro, për 

frikë shumën prej 400.00 euro, dhe në emër të ushqimit të përforcuar shumën 250 euro. 

 

b) Paditësit O.K. 

 

- Në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1,400.00 euro me kamatë ligjore prej 

8%, duke filluar nga data e nxjerrjes të këtij aktgjykimi datë 20.04.2021 e deri në 

pagesën definitive në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të ekzekutimit të detyrueshëm.   
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Refuzohet kërkesëpadia si e pabazuar sa i përket pjesës tjetër të kërkesëpadisë të paditësit O. K., 

dhe atë për frikë shumën prej 1,100.00 euro dhe në tërsi shumat e kërkuara në emër të ndihmës 

nga personi i tretë shumën 150.00 euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 150.00 

euro, në emër të rehabilitimit fizioterapeutik shumën prej 200.00 euro, në emër të shpenzimeve të 

mjekimit  në shumën prej 100.00 euro. 

 

III. Konsiderohet e tërhequr padia e paditësve R. K. dhe R. K. nga fshati B., Komuna e 

Malishevës me të cilën kanë kërkuar kompensimin e dëmit jo material ndaj të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S.” U. G. A.,sh.a me seli në Prishtinë. 

 

IV. Detyrohet e paditura që në bazë të suksesit në procedurë, paditësve pjesërisht t’ua 

kompensoj shpenzimet e procedurës gjyqësore në shumën prej 1,597.28  euro, në afat prej 

15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të detyrueshëm, 

ndërsa refuzohet pjesa tjetër e shpenzimeve në shumë prej 399.32 euro.  

 

A r s y e t i m  
      

      Në këtë gjykatë paditësit R. K., M. K., R. K. dhe O.K. të gjithë nga fshati B., Komuna e 

Malishevës përmes të autorizuarit të tyre Av.Agron Kryeziu nga Malisheva me datë 04.07.2016 

ka parashtruar padinë kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S.” U. G. A., me seli në 

Prishtinë sipas bazës juridike kompensim i dëmit. Sipas padisë me datë 09.03.2015 në aksidentin 

e komunikacionit në fshatin L., Komuna e Malishevës, paditësi ka pësuar lëndim trupor të rëndë 

si pasojë e aksidentit të komunikacionit ku ka kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën Klinike 

Universitare të Prishtinë, në Repartin Klinik të Psikiatrisë, Gj. në Prishtinë, për shkak të dhimbjes 

së kokës, qafës, ç ‘rregullimeve të brendshme, plogështisë të përgjithshme, frikës së intensitetit të 

lartë, çka dëshmojnë edhe raportet  mjekësore gjatë trajtimit të paditësve. Paditësit pas trajtimit 

mjekësorë kanë parashtruar kërkesa për kompensim dëmi jo material tek e paditura Kompania e 

Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, mirëpo KS “S.” ka kërkuar vendim të plotfuqishëm nga 

gjykata  lidhur me aksidentin e datës 09.03.2015 gjë të cilin paditësit përmes  të autorizuarit  e 

kanë dërguar  aktvendimin  e Gjykatës Themelore në Gjakovë – Dega në Malishevë- Divizioni për 

Kundërvajtje, gjykatës i ka propozuar aprovimin e padisë së paditësve si të bazuar, duke e detyruar 

të paditurën  që paditësve t’ua kompensojë dëmin  si pasojë e lëndimit të pësuar. 

 

          Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancat e shqyrtimit pergadditore dhe atë kryesorë 

          

    I autorizuari i paditësve edhe gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor ka mbetur në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, në seancën e datës 28.01.2020 ka theksuar duke e bërë përmirësimin e 

padisë në aspektin subjektiv të padisë ku paditësi R.K. është kompensuar  nga e paditura, ndërsa 

në seancën e shqyrtimit të datës 20.11.2020 i autorizuari i paditësve ka njoftuar gjykatën se 

paditësja R. K. ka vdekur, duke  mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë vetëm për M. K. dhe O.K., 

ndërsa pas marrjes së mendimit të ekspertëve mjekësorë të lëmisë së ortopedisë dhe të psikiatrisë 

përmes parashtresës së datës 20.11.2020 ka bërë precizimin e padisë për paditësen M. K. në emër 

të dhembjeve fizike të të gjitha formave shumën prej 1,500.00 euro, në emër të frikës të të gjitha 

formave shumën prej 1,500.00 euro, në emër të rehabilitimit shumën prej 200.00 euro,  në emër të 

pagesave të shpenzimeve  të mjekimit shumën prej  100.00 euro, në emër të fitimit të humbur 

shumën prej 150.00 euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 500.00 euro, në emër të 

kujdesit të personit të tretë shumën prej 150.00 euro,  në shumën e përgjithshme prej 4,100.00 

euro, për paditësin O.K. në emër të frikës të të gjitha formave dhe intensiteteve shumën prej 

2,500.00 euro, në emër të rehabilitimit shumën prej 200.00 euro, në emër të shpenzimeve  të 

mjekimit shumën prej 100.00 euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 150.00 euro, në 

emër të kujdesit për personin e tretë shumën prej 150.00 euro në shumën e përgjithshme prej 
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3,100.00 euro, ndërsa në fjalën përfundimtare të parashtruar me shkrim ka deklaruar se me 

administrimin e  provave të propozuar nga ana e paditësve  është vërtetuar se padia dhe 

kërkesëpadia e paditësve është e bazuar, po ashtu ka deklaruar duke mbetur në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë të parashtruar pranë gjykatës si dhe precizimit të bërë me shkrim sa i përket 

lartësisë së dëmshpërblimit për dëmin material dhe jo material, ashtu siç është paraqitur në 

precizimin  e kërkesëpadisë të datës 20.10.2020, gjykatës i ka propozuar aprovimin e padisë së 

paditësve si të bazuar duke e detyruar të paditurën në kompensimin e dëmit material dhe jo material 

të gjitha me kamatë prej 8% të llogaritura që nga dita e paraqitjes të kësaj padie e gjerë në pagimin 

definitiv të tyre  

 

       Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe atë për përpilimin  e padisë shumën 

prej 156 euro, për përfaqësim në 7 seanca nga 202.80 euro shumën prej 1,419.60, në emër të 

ekspertizave mjekësore shumën prej 400 euro, dhe në emër të taksës për padi shumën prej 21.00 

euro. 

           

       I autorizuari i të paditurës gjatë gjithë seancave të shqyrtimit kryesor e ka kontestuar padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar, sa i përket kërkesëpadisë së paditësit R. K. për të 

cilin i autorizuari i paditësve e tërheq kërkesëpadinë, nuk e kundërshtojmë, meqenëse  me të njëjtin  

kemi arritur marrëveshje jashtë gjyqësore si për dëmin material, ashtu edhe për atë material, 

ndërkaq sa i përket paditësve R. K., M. K. dhe O. K. e kontestojmë në tërësi bazën juridike të 

kërkesëpadisë, meqenëse këta tre paditës  nuk evidentohen  në raport policor dhe as në ekspertizë 

të komunikacionit që kanë qenë pasagjerë në automjet, andaj në rastin konkret akoma nuk është 

vërtetuar se këta paditës kanë qenë pasagjer të lënduar në aksidente,  ndërsa në fjalën 

përfundimtare të parashtruar me shkrim ka deklaruar duke e kontestuar në tërësi bazën juridike të 

kërkesëpadisë së paditësve  nga arsyet e deklaruara  në të gjitha seancat e kaluara, duke i 

specifikuar arsyet si në vijim: në raportin policor është konstatuar se nuk ka lëndime në njerëz, në 

aktvendimin e Gjykatës për Kundërvajtje në dispozitivin e këtij aktvendimi konstatohet me dëme 

materiale, përveç kësaj sikur të kishte të lëndur atëherë të zhvillohej procedurë penale dhe jo 

kundërvajtës, në procesverbalin e datës 06.08.2020 në pyetjen e shtruar nga e autorizuara e të 

paditurës se a kanë qenë  prezentë në vendin e ngjarjes paditëset  M., R. dhe O. K., përgjigja e 

policit të komunikacionit në cilësi të dëshmitarit  ishte jo nuk kanë qenë  ne vendin e ngjarjes, në 

këto prova materiale dhe deklarimi i policit  zyrtar F. M.është vërtetuar mjaftueshëm fakti se 

paditësit nuk kanë qenë të lënduar në aksidentin e komunikacionit, gjykatës i ka propozuar që në 

bazë të provave të lartcekura të merrë aktgjykim me të cilin do të refuzojë në tërësi kërkesëpadinë 

e paditësve si të pa bazuar. 

 

            Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar.  

 

     Për vërtetimin e gjendjes faktike gjykata shqyrtoj këto prova: dëgjimin e paditëses M. K. në 

cilësinë palës, dëgjimin e dëshmitarëve R. K. , F. M.-polic në S.Policor në Malishevë, H. S., Xh. 

P., mandej provat materiale ekspertizën mjekësorë përmes eksperteve mjekësor Dr. N. D.- 

Ortoped-Traumatolog dhe Dr. J. Z.- Psikiatër, ekspertizën e komunikacionit rrugor të ekspertit Z. 

Z., Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë – Dega në Malishevë K.I.nr. ... të datës 

01.04.2016, deklarata e KS. “S.” për pranimin e vlerës  së dëmshpërblimit numër 238/2015, 

vendimin e të paditurës numër ... të datës 24.03.2015, vendimin e të paditurës  numër 235/15 të 

datës 09.06.2016 për kërkesën e paditëses M. K., vendimin e të paditurës  numër ... të datës 

09.06.2016 për kërkesën e paditëses R.K., vendimin e të paditurës  numër ... të datës 09.06.2016 

për kërkesën e paditëses O.K., Raportin e aksidentit numër .... të datës 09.03.2015, Raportet 

mjekësore në emër të R. K., R. K.., M. K.dhe O. K., faktuarat me kuponë  fiskal, kërkesa për 

kompensim  dëmi e paraqitur nga R. K. tek e paditura e datës 25.11.2014, certifikatën e lindjes në 
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emër të paditësit O. K. nr. ..., ekspertizën e komunikacionit të datës 14.01.2016 të ekspertit Z.S. 

dhe aktvendimin e divizionit të kundërvajtjes K.I.nr. ... të datës 01.04.2016. 

 

    Gjykata pas vlerësimit deklarimeve të të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse dhe provave të 

administruara në kuptim të nenit  8 të LPK-së vlerëson se: Kërkesëpadia e paditësve është e bazuar, 

ndërsa e aprovoj pjesërisht për nga lartësia, Pasi që vërtetoj ketë gjendje faktike; 

 

  Nuk ishte kontestuese fakti se shkaktari i aksidenti ishte i siguruari i të paditurës për çka edhe e 

njëjta kishte bërë marrëveshje jashtë gjyqësore me të dëmtuarin në këtë Aksident R. K. i cili që në 

fillim të këtij procesi gjyqësor është tërhequr nga padia për çka edhe gjykata pas pëlqimet të 

paditurës edhe e konsideroi si të tërhequr padinë e të njëjtit, andaj edhe në këtë drejtim të gjetjes 

së shkaktarit të aksidenti të datës 09.03.2015 nuk i shqyrtoi provat që kanë të bëjë me shakatarin 

e aksidenti dhe të vërtetoj përgjegjësin për dëmin e shkaktuar. 

 

Kontestues mes ndërgjyqësve doli fakti se në këtë aksident a kanë qenë paditësit tjerë në këtë 

rast M. dhe O.K.dhe se të njëjtit a ishin të lënduar nga ky aksident andaj gjykata në këtë 

drejtim administroi provat si më lart nga të cilat vërteton gjendjen faktike si më poshtë. 

 

   Nga provat material përkatësisht Raporti i policisë në Malishevë nr ... datës 09.03.2015 dhe 

Aktvendimi i GJ. TH. Gjakovë dega në Malishevë, Divizioni të Kundërvajtjes K.I.nr. 830/2015 të 

datës 01.04.2016, gjykata përveç rrethanave të Aksidentit dhe të involvuarve në këtë Aksident si 

dhe shkaktarit të këtij aksidenti njëkohësisht gjeti edhe faktin se paditësit ishin në këtë aksident 

kjo pasi që siç shihet në këtë Aktvendim nga dëshmia e R. K. pjesëmarrës në këtë aksident - 

drejtuesit të automjeti  përveç tij ishin edhe paditësit të cilit para se të vini policia i kishte dërguar 

në shtëpi përmes vllaut të tij ndërsa më vonë kur ka shkuar në shtëpi i ka dërguar për mjekim pasi 

që paditësit kishin filluar të ndijën dhimbje dhe frik. 

 

  Njëkohësisht sa i përket faktit se a kanë qenë në këtë aksident M. dhe O.K., gjykata bëri dëgjimin 

dëshmitarëve dhe paditësi M.K. si në vijim;    

    

     Nga dëshmia e dëshmitarit R. K. si i dëmtuar nga ky aksident (përkatësisht drejtuesi i automjeti 

në të cilin paditësit ishin në veturën e tij në momentin e aksidentit)  e dhënë në procesverbalin e 

datës 06.08.2020 i njëjti ka deklaruar se në ditën e aksidentit kamë qenë duke shkuar në shtëpi në 

momentin kur kemi ardhur tek pompa “L.” në fshatin L., jam goditur nga një automjet nga H. S., 

në automjetin në momentin e aksidentit kanë qenë gruaja ime  M. K., djali im O. K. dhe gruaja e 

agjes R. K., pas pak kanë ardh policia dhe më kanë marrë deklaratën, polici A.H. dhe ka pyetur se 

a ka të lënduar, unë i kamë thënë se po, bashkëshortja ime M., ndërsa më pas më ka thënë  se t’i 

dërgojë te mjeku dhe pastaj të i’a dërgoj dokumentin . Të nesërmen i kamë dërguar  raportet 

mjekësore për M., R. dhe O., mirëpo ai nuk i ka pranuar për arsye pasi sipas tij ka qenë dashtë t’i 

dorëzojë atë ditë kur ka ndodhur aksidenti, ndërsa nga pyetja e përfaqësueses së të paditurës se  

lëndimin a e keni parë në vendin e ngjarjes apo në shtëpi, dëshmitari ka deklaruar se kur jam shkuar 

në shtëpi bashkëshortja ka kërkuar ndihmë mjekësore sepse ka pasur dhimbje në krahë, menjëherë 

e kamë dërguar M., O. dhe R. K. në ambulancën emergjence private në M.. 

 

 

    Nga dëshmia e dëshmitarit F. M. polic në Stacionin Policor në M. e dhënë në procesverbalin e 

datës 06.08.2020 i njëjti ka deklaruar se aksidenti ka ndodhur me datën 09.03.2015 në fshatin 

L.rreth orës 12, të përfshirë në këtë aksident kanë qenë H. S. dhe R. K.. Kur kemi shkuar në vendin 

e ngjarjes fillimisht i pyesim palët a ka të lënduar dhe mbajë mend që rreshteri A. H.e ka pyetur 

R. K.  a ka të lënduar dhe me këndë ke qenë në veturë, mbajë në mend se R. ka thënë se  e kamë 

pasur  gruan dhe fëmijët të cilët i kamë dërguar në shtëpi, por nuk  kanë lëndime, unë i kamë marrë 
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deklaratën e H. S. dhe në deklaratën e R. K. të cilën e ka marrë A.H., nuk kemi vërejtur që ka të 

dhëna  për persona të lënduar në këtë deklaratë, kur jemi kthyer në stacion kemi filluar të hapim 

rast pa lëndime, por vetëm me dëme materiale, nga pyetja e përfaqësueses të së paditurës se bërë 

dëshmitarit se në momentin që keni mbërri në vendin e ngjarjes a mund të na konfirmoni edhe një 

herë se a kanë qenë prezentë paditësit M., R. dhe O.K., dëshmitari ka deklaruar se jo nuk kanë 

qenë, nga pyetja tjetër e të njëjtës se në çfarë kohe i keni marrë deklaratat e drejtuesit R. K., 

dëshmitari ka deklaruar se deklaratën e kemi marrë po atë ditë në vendin e ngjarjes, ndërsa nga 

pyetja e bërë nga gjyqtari se pasi që ju deklaruat se paditësit nuk kanë qenë prezentë në kohën e 

aksidentit, a mund të tregoni se a janë paraqitur më vonë personalisht të njëjtat në stacionin policor 

në M. për të paraqitur pjesëmarrjen e tyre në aksidente, dëshmitari ka deklaruar se sa më kujtohet 

në ditën e nesërme pas ditës së aksidentit të njëjtit kanë qenë në stacionin policor me raporte 

mjekësore, mirëpo unë nuk kamë qenë personalisht në atë moment, ndërsa nga pyetja se gjatë 

kohës derisa e keni bërë raportin e aksidentit a e keni pas në dispozicion rrethanën se paditësit janë 

paraqitur në stacionin policor me raportin mjekësorë, dëshmitari ka deklaruar se raportin e kamë 

bërë në ditën e aksidentit dhe po atë ditë është mbyllur ky raport, ndërsa të nesërmen kur personat 

e lartpërmendur janë udhëzuar që t’i dërgojmë këto raporte në gjykatë. 

 

    Nga dëshmia e dëshmitarit H.S. e dhënë në procesverbalin e  datës 09.09.2020 i njëjti ka 

deklaruar se atë ditë pasi kamë dalur nga pompa e benzinës dhe kur jam kyçur në rrugën kryesore 

dikur rreth 50 metra jashtë lidhjes së rrugës kryesore më ka goditur një veturë R. K., gjatë 

aksidentit unë në veturë nuk e kamë pasur askënd, ndërsa R. sa me kujtohet ka qenë vetë i treti, 

por nuk jam i sigurt se sa persona kanë qenë, e di që dy prej tyre kanë qenë femra dhe Rexhepi, 

nga pyetja e të autorizuarit të paditësit se pos R. dhe dy femrave që i ke pa, a ka pasur edhe një 

fëmijë i vogël, dëshmitari ka deklaruar se ndoshta ka pasur, por unë nuk i kamë vërejtur dhe për 

këtë nuk jam i sigurt, ndërsa nga pyetja e të autorizuarit të paditësit se pas aksidentit a janë larguar 

gratë dhe fëmija para se me ardh policia prej vendit të ngjarjes, dëshmitari ka deklaruar se nuk jam 

i sigurt, veç e di që kur ka dalur prej kerrit kanë qenë aty.  

              

      Nga dëshmia e dëshmitarit Xh.P. e dhënë në procesverbalin e  datës 08.10.2020 i njëjti ka 

deklaruar se në ditën  aksidentit kamë qenë duke punuar në punëtorinë “L. P.” dhe aksidenti ka 

ndodhur afër kësaj punëtorie, kamë dëgjuar krismat dhe menjëherë kamë dalur me ç’ rast kamë 

parë se dy automjete ishin aksidentuar, kamë parë që ka pasur njerëz, kanë qenë shoferët e 

automjeteve dhe sa më kujtohet kanë qenë dy gra dhe një fëmijë, më kujtohet se ju kamë ofruar 

edhe ujë, nga pyetja e të autorizuarve të paditësve se pas aksidentit a keni qëndruar në vendin e 

aksidentit deri sa ka ardhur policia, dëshmitari është përgjigjur se po, nga pyetja e të autorizuarve 

të paditësve se para se të vijnë policia në vendin e ngjarjes a ka ardhur dikur për mi marrë me 

veturë dy gratë dhe djalin, dëshmitari ka deklaruar se po ka ardh, nga pyetja e gjyqtarit drejtuar 

dëshmitarit se a keni parë lëndime të dukshme  tek dy gratë  dhe fëmijën që i përmendët, dëshmitari 

ka deklaruar se për lëndime nuk mund të deklaroj vetëm se i kamë parë që kanë qenë në aksident, 

lëndime të dukshme nuk kamë parë, vetëm i kamë ofruar ujë.    

 

 

    Nga dëgjimi i paditëses M. K. në cilësi të palës e dhënë në procesverbalin e  datës 08.10.2020, 

e  njëjta deklaroi se  me datën 09.03.2015 kemi qenë në M. dhe kemi qenë duke shkuar në shtëpi 

dhe kur kemi arritur te firma “L. Petrol” ka dalur një automjet  dhe na ka goditur, në automjet 

kamë qenë unë me djalin O. dhe bashkëshortin tim R. dhe gruaja e agjes së burrit R.. Nga aksidenti  

kam pasur dhimbje në kraharorin e djathtë ku dhe tani kamë, djali në atë moment ka pësuar shumë 

frikë ku edhe tani është në atë gjendje. Pas aksidentit bashkëshorti  e ka thirrur vëllain e vet i cili 

na ka marrë, na ka dërgua në shtëpi, mirëpo pasi që kishim dhimbje, ka ardh burri dhe na ka 

dërguar në ambulantë në M., ndërsa me ambulanten e M. kemi shkuar në P., ku dhe jemi mjekuar. 
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    Kurse sa i përket faktit se a kanë qenë të lënduar nga ky aksident paditësi M. dhe O.K. përveç 

dëshmisë së R. K. si pjesëmarrës – i dëmtuar në këtë aksident dhe nga dëshmia e paditëses M.si 

dhe pjesërisht nga dëshmia e Policit F. M., gjithashtu edhe shkresat mjekësore, gjykata e vërtetoi 

ketë faktin gjegjësisht se paditësi M. dhe O. K. nga ky aksident kanë pësuar lëndime dhe frik. Pra 

siç u përshkrua më lart në dëshminë e R.K.dhe M. K. dhe këtë më të besueshme e bënë edhe pjesa 

e deklaratës së policit në fjalë i cili nga pyetja e bërë nga gjyqtari se pasi që ju deklaruat se paditësit 

nuk kanë qenë prezentë në kohën e aksidentit, a mundë të tregoni se a janë paraqitur më vonë 

personalisht të njëjtat në stacionin policor në Malishevë për të paraqitur pjesëmarrjen e tyre në 

aksidente, i njëjti deklaroi se sa më kujtohet në ditën e nesërme pas ditës së aksidentit të njëjtit 

kanë qenë në stacionin policor me raport mjekësore, mirëpo unë nuk kamë qenë personalisht në 

atë moment, ndërsa nga pyetja se gjatë kohës derisa e keni bërë raportin e aksidentit a e keni pas 

në dispozicion rrethanën se paditësit janë paraqitur në stacionin policor me raportin mjekësorë, 

dëshmitari ka deklaruar se raportin e kamë bërë në ditën e aksidentit dhe po atë ditë është mbyllur 

ky raport, ndërsa të nesërmen kur personat e lartpërmendur janë udhëzuar që t’i dërgojmë këto 

raporte në gjykatë. 

 

  Njëkohësisht ky fakt u vërtetu edhe nga dokumentacioni mjekësor si në shkresat e lëndës dhe 

ekzaminimit të drejtpërdrejte të paditëses M. dhe O.K., dhe nga dëgjimi përkatësisht dhënia e 

mendimit të ekspertit ortoped-traumatolog Dr.N. D., të dhënë në seancën e shqyrtimit kryesorë të 

datës 09.11.2020,  sa i përket shkallës dhe natyrës së lëndimeve të marra, nga edhe vërtetohet se 

paditësja M. K. ka pësuar lëndime trupore: shtypje të kokës dhe qafës, shtypje e bërrylit të djathtë, 

kokë dhembje post-traumatike, sindrom anksioziteti, këto lëndime klasifikohen si lëndime të lehta 

trupore,  paditësja  ka pasur dhimbje fizike me intensitet posaçërisht të rëndë, të cilat kanë zgjatur 

prej 15 min, dhembje të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 24 orë, dhembje të intezitetit të 

mesëm që kanë zgjatur edhe për 7 ditë, dhembje të intezitetit të ulët ka pasur dhe ka ende kohë pas 

kohe dhe atë gjatë bartjes së peshës, shëmtim truporë nuk ka, zvogëlim të aktivitetit jetësorë nuk 

ka, ndihma e personit të tretë ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 4jave, ushqimi i përforcuar 

në kohëzgjatje prej dy herë nga 10 ditë.  

 

       Ndërsa Sipas mendimit të ekspertit Dr. J. Z. -psikiatër të dhënë në seancën e datës së 

shqyrtimit kryesorë të datës 09.11.2020, pas ekzaminimit të drejtpërdrejtë të paditëses 

M.K.vërtetohet se paditësja ka pësuar frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare 

të një intensiteti të lartë e cila ka zgjatur për 4 ditë, frikë sekondare të intenzitetit të mesëm që ka 

zgjatur prej 20 ditë, frikë sekondare e intenzitetit të ulët  e cila ka zgjatë për dy muaj deri disa vite 

pas aksidentit.  

 

    Gjithashtu nga dokumentacioni mjekësor si në shkresat e lëndës dhe ekzaminimit të 

drejtpërdrejtë të paditësit O. K., dhe nga dëgjimi, dhe dhënia e mendimit të ekspertit ortoped-

traumatolog Dr.N. D., të dhënë në seancën e shqyrtimit kryesorë të datës 09.11.2020, sa i përket 

shkallës dhe natyrës së lëndimeve të marra, konstatohet se nga raporti  mjekësorë nga qendra 

diagnostike terapeutike G. të datës 09.03.2015 ku nga diagnoza është përshkruar reagim akut në 

stres lëndime të tjera nuk ka pasur, andaj për dhënien e mendimit lidhur me lëndimet trupore nuk 

kemi ndonjë diagnozë që ka pasur ndonjë lëndim trupor, përpos reagimit akut në stres.  

 

        Kurse sipas mendimit të ekspertes Dr. J. Z. -psikiatër të dhënë në seancën e datës së shqyrtimit 

kryesorë të datës 09.11.2020, pas ekzaminimit të drejtpërdrejtë të paditëses O.K. vërtetohet  se 

paditësi  në bazë të dokumentacionit i cili gjendët në shkresat  e lëndës të cilët janë përshkruar më 

lartë të një gjendje të reagimit akut ndaj stresit të përjetuar me rastin  e aksidentit dhe duke marrë 

parasysh moshën e reagimit, duke mos pasur mundësi të kuptoj natyrën e traumës apo rrezikun e 

tij, me rastin e aksidentit ka shfaqur  një tërheqje dhe një zvogëlim  të interesimit rreth aktiviteteve  

që më parë i shkaktonin kënaqësi, po ashtu në bazë të të dhënave nga ana e familjarëve  kanë qenë 



 Numri i lëndës: 2019:197933 
 Datë: 20.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01710142 
 

7 (9)  

 2
0

1
9

:1
9

7
9

3
4

 

prezentë edhe sjelljet regresive siç është eneureza (urinim  të pa vullnetshëm) si dhe frika  nga 

fjetja apo qëndrimi vetëm, po ashtu kanë qenë prezentë edhe  problemet me gjumin dhe 

shpërthimet e reagimit.    

 

     Në bazë të provave të sipërpërmendura gjykata vlerëson se e paditura obligohet për 

kompensimin e dëmit ndaj paditësve pasi që u nuk ishte kontestuese se me datë 09.03.2015 kishte 

ndodh Aksident në mes të siguruarit të paditurës dhe këtu R. K. pjesëmarrës në këtë aksident - 

drejtuesit të automjeti në të cilën ishin paditësit, fakt ky që u vërtetua nga dëshmia e dëshmitarëve 

të përshkruar si më lartë ndërsa sa i përket pjesë më kontestuese se a kishin pas lëndim paditësit 

M. dhe O. K. gjë e cila në rastin konkret është kontestuese për të paditurën, gjykata lidhur me 

vërtetimin e një fakti të tillë bëri dëgjimin e dëshmitarëve si më lart, nga të cilët u vërtetua se 

paditësit në ditën e aksidentit ishin prezentë në aksidentin e komunikacionit edhe përkundër faktit 

se të njëjtit nuk ishin të evidentuar si persona të lënduar në raportin e përpiluar të aksidentit por që 

me prova tjera siç u përshkrua më lart u vërtetu se paditësit kanë qenë në veturë në momenti e 

aksidentit dhe pasi kanë shkuar në shtëpi pas një kohe kanë filluar të ndjej dhimbje trupor , frik , 

e më pastaj kanë bërë trajtim mjekësorë e që për gjykatën është fakt i pa kontestuar së të njëjtit 

kishin pësuar lëndime trupore dhe frikë si pasojë e aksidentit gjë e cila pra siç thamë më lart 

vërtetohet nga dëshmia e dëshmitarëve, raportet mjekësore dhe mendimi i eksperteve mjekësor, 

ndërsa paditësi M. K. si rezultat i këtij aksidenti ka pësuar dhembje dhe frik të të gjitha 

intensiteteve të përshkrua nga ekspertët, ndërsa paditësi O. K. vetëm frik të intensiteti të konstatuar 

nga eksperti në fjalë andaj në rastin konkret vërtetohet se në mes ditës së aksidentit dhe shkaktimit 

të lëndimit dhe pasojave tjera të paditësve ekziston lidhja kauzale andaj mbi provat e lartcekura 

dhe konform dispozitës së nenit neni 183 parg 1 të LMD-së në të cilën përcaktohet se “Shpërblimi 

në të holla 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 parg 2. “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 

mbi kompensimin e dëmit”.   

 

    Me këto prova vërtetohet lidhja kauzale edhe baza juridike e kërkesë padisë sa I përket 

përgjegjësi për lëndimet e shkaktuar e që në rastin konkret rezulton se I siguruari I të paditurës me 

rastin e aksidentit të përshkruar më lart këtu paditëses M. i shkakton lëndim të lehtë trupor dhe 

frik ndërsa paditësit O. vetëm frik të përshkruar si në mendimin e ekspertëve si më lart. 

   Mbi bazën e kësaj gjendje faktike gjykata vlerësoj se e paditura mban përgjegjësin në bazë të 

fajit për dëmin që i është shkaktuar paditëses me rastin e lëndimeve gjatë aksidentit të trafikut për 

çka e paditura është e obliguar qe paditësve t’ia kompensoj demin me që shkaktuesi i dëmit ka 

lidhur kontratë me kompaninë e sigurimeve, dhe në këto rrethana kompensimin e demit e bënë e 

paditura mbi bazën e përgjegjësisë sipas  Neni 136 parag.1 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

i cili ka paraparë se “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse 

vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Pra, në rastin konkret nga provat e administruara 

vërtetohet se dëmi është shkaktuar me fajin e drejtuesit të automjetit “A” i cili automjetin e ka pas 

të siguruar te e paditura.  

 

    Duke u bazuar në dispozitat e cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të gjitha kriteret dhe masat 

për caktimin e lartësisë se shpërblimit të demit jo material, posaçërisht duke marrur parasysh 
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natyrën dhe shkallen e dëmtimeve trupore te shkaktuar paditësve, friken e përjetuar, në bazë të 

vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si me lartë, në veçanti edhe moshën e fëmijës në 

këtë rast paditësit O., gjykata kërkesë padinë e paditësve e miratoj pjesërisht si të bazuar e në 

vlerën e shpërblimit të demit si në piken II të dispozitivit të aktgjykimit, me kamat prej 8% nga 

marrja e Aktgjykimit e deri në përmbushjen definitive të detyrimit. 

 

    Lidhur me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitivin nën II. të aktgjykimit, gjykata është 

e mendimit se të njëjtat janë adekuate duke marr parasysh dëmin që i është shkaktuar paditësve, 

shkallën dhe natyrën e lëndimeve, pasojat e shkaktuara nga këto lëndime, frika, në veçanti moshat 

e paditësit O. K. dhe lartësia e shumës së të hollave të aprovuara do ti mundësoj satisfaksion 

paditësve që do të jenë në gjendje t’i kompensoj të mirat jo materiale nga të cilat janë privuar, për 

shkak të aksidentit të pësuar respektivisht ajo shkallë e satisfaksionit të cilën do ta kishin poqë se 

të njëjtën nuk do ta kishin humbur, e kjo duke patur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të 

shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen  e tyre, sidomos gjate kalimit te 

automjeteve dhe udhëtimit me mjete te transportit, si dhe kohën e nevojshme të shërimit.  

 

Sa i përket aprovimit të kërkesëpadisë së paditësve rreth lartësisë së shumës së kompensimit, 

përveç asaj që u përmend më lartë,  gjykata vendosi në bazë të bindjes së saj të lirë, praktikës 

gjyqësore në Kosovë në çështjet juridiko civile të kësaj natyre, si dhe referuar kritereve të 

vlerësimit për zhdëmtim  që zbatojnë kompanitë e sigurimeve në Republikën në Kosovës, edhe 

pse të njëjtat nuk janë obliguese në vendosje nga ana e gjykatës. 

 

     Pretendimet e të përfaqësuesit të të paditurës, se paditësit nuk kanë qenë në këtë aksident dhe 

s’kanë pas lëndime janë të paqëndrueshme për shkak se me provat e administruar si më lart u 

vërtetua bindshëm se paditësit në kohën e aksidenti ishin në veturën e R. K. pjesëmarrës dhe i 

dëmtuar në këtë aksident - drejtuesit i automjetit , e që kjo u vërtetua me dëshminë e tij e paraqitur 

si më lart, pastaj të shkaktarit të asindetit H. . dëshmitarit Xh. P., vetë paditëses M.K. si dhe 

pjesërisht me dëshminë e policit F. M. dhe në anën tjetër në këndvështrim edhe të raportet 

mjekësore dhe mendimit të ekspertëve u vërtetua se paditësi M. K. ka pësuar lëndime dhe frik të 

cilat ishin nga ky aksident dhe paditësi O.K. ka pësuar vetëm frik po ashtu nga ky aksident. Andaj 

gjykata mbi bazën e këtyre edhe e bazoi vendimin e saj pasi që të ndërlidhura njëra me tjetrën 

krijuan bindjen që gjykata të vendosur në këtë mënyrë  si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

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

e mendimit se shumat e kërkuara me kërkesëpadi janë në shpërpjesëtim me dëmin  real të pësuar 

nga paditësit, pasi që shumat e kërkuara nuk korrespondojnë me lëndimet e pësuara, pasi që edhe 

pse këto lëndime sipas shkresave të lëndës dhe po ashtu në bazë të ekzaminimeve të bëra 

drejtpërdrejtë në seancat e shqyrtimit gjyqësorë nga ekspertët e ortopedisë dhe të psikiatrisë,  

gjykata erdhi në përfundim se shumat e refuzuara  janë në proporcion me shkallën e lëndimit të 

pësuar nga paditësit dhe pasojat tjera në aksidentin e komunikacionit. Njëkohësisht sa i përket 

paditësit O. K. gjykata e refuzoi kërkesë padinë në tersi për shumat e kërkuara në emër të ndihmës 

nga personi i tretë shumën 150.00 euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 150.00 

euro, në emër të rehabilitimit fizioterapeutik shumën prej 200.00 euro, në emër të shpenzimeve të 

mjekimit  në shumën prej 100.00 euro për shkak se sipas mendimit të ekspertit ortopedisë nuk 

rezultoi se i njëjti të ketë pasur lëndime trupor nga ky aksident përveç frikës së përjetuar të 

konstatua nga eksperti i psikiatrisë si më lartë e për të cilën gjykatë e aprovoj pjesërisht kërkesë 

padinë ndërsa e refuzoi pjesën tjetër të kërkesë padisë për frik si në pikën II të disozitiv të këtij 

Aktgjykimit pasi që nuk ishin harmoni me ato që u konstatuan si më lart për pjesën e aprovuara të 

kërkesë padisë.   
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   Meqenëse i autorizuari i paditësve ka deklaruar duke e tërhequr padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësve R. K.dhe R. K., gjykata të njëjtat gjatë seancave të shqyrtimit kryesorë mori aktvendim 

me të cilat i konsideroi si të tërhequra. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 452.2 si dhe Rregullores për 

Tarifat e Avokatëve të Odës së Avokatëve të Kosovës duke detyruar të paditurin që pjesërisht 

paditësit t’ia paguajë shpenzimet e procedurës, dhe atë përpilimin e padisë shumën prej 208 euro,  

për 7 seanca  gjyqësore  në shumën prej 1,419.60 euro (nga 202.80 euro për një seancë), në emër 

të taksës shumën prej 21.00 euro si dhe në emër të ekspertizave mjekësore shumën prej 400 euro 

mirëpo meqenëse paditësi pati pjesërisht sukses në procedurë deri 80% atëherë gjykata i pranoi 

shumën 1597.2 euro si në pikën IV të dispozitivit ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve prej 399.32 €  

ju refuzuar për shkak të suksesit në procedurë. 

   

Gjykata lidhur me kërkesën për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 382, paragrafit 2 të 

LMD   

                    

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 të LPK. 

 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë,  

Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil. 

C nr.110/16 me datë 20.04.2021 

 

                                                                                                      Gjyqtari               

                                                                          Nehat Qelaj 

 

 

 

Këshilla 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. 
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