
 
 

C.nr.40/2010 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-DEGA MALISHEVË,divizioni civile,me 
gjyqtarin Haki Kryeziu si dhe sekretaren juridike Fatime Hoti, punëtore pranë kësaj 
gjykate, në çështjen juridike të paditësit B. H. nga M., Komuna e Malishevës, i 
përfaqësuar nga B. M. avokat nga P., ndaj të paditurës K. “E.” me seli në P., përfaqësuar 
nga E. N.-B., lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jo material, me pjesëmarrjen e 
të autorizuarit të paditësit dhe të paditurës, në shqyrtimin kryesor dhe publik, me datën 
01.11.2013 merr këtë. 
 

                                               
A K T GJ Y K  I M 

  
PJESERISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B. H. nga M., Komuna e 
Malishevë si e bazuar. 
 
Detyrohet e paditura K. “ E. ” me seli në P. që paditësit B. H. t’ia kompensoj në emër të 
dëmit jo material  dhe material shumat si më poshtë: 
 
. I . Në emër të dëmit jo material 

- Për dhimbje fizike të të gjitha llojeve të intensitetit shumën prej 7,000.00 euro. 
- Në emër të frikës së përjetuar të të gjitha llojeve të intensiteteve shumën prej 

7,000.00 euro. 
- Në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 15,000.00 

euro. 
- Në emër të shëmtimit trupor të shkalles së mesme shumën prej 4,500.00 euro. 

 
Në emër të dëmit material. 

- Në emër të zvogëlimit të aftësisë punuese shumë 7,004.54 euro duke filluar prej dt. 
27.01.2009 deri më dt. 30.09.2013, ndërsa që nga 01.10.2013 e tutje derisa të 
ekzistojnë kushtet ligjore shumën mujore prej nga 142.90 euro, të gjitha këto me 
kamat ligjore që paguhen nga bankat për mjetet pa destinacion të caktuar, të 
afatizuara mbi 12 muaj, duke filluar nga data e precizimit të kërkesëpadisë 
01.10.2013 deri në pagesën definitive.  

 
Detyrohet e paditura K. “E.” me seli në P. që paditësit t’ia kompensoj në emër të 
shpenzimeve procedurale dhe atë: për parashtrim të padisë shumën prej 104.00 euro, për 
seanca gjyqësore dhe atë: për tetë seanca gjyqësore shumën prej 1,080.00 euro,  për 
ekspertiza mjekësore shumën prej 450.00 euro, për ekspertizë të aktuaristikës shumën 
prej 150,00 euro, për taksa gjyqësore 270.00 euro. 
 
 
.II. REFUZOHET SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditësit dhe atë : 
Në emër të dhimbjeve fizike të të gjitha intensiteteve për shumën prej 500.00 euro. 
Në emër të frikës së përjetuar të të gjitha intensiteteve shumën prej 500.00 euro. 
Në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor shumën prej 5,000.00 euro. 
Në emër të shëmtimit trupor për shumën prej 3,000.00 euro. 
Në emër të ndihmësit të personit dhe kujdesit të personit të tret për shumën prej 450.00 
euro, në emër të ushqimit të përforcuar për shumën prej 300.00 euro , në emër të 
rehabilitimit klimatik shumën prej 600.00 euro, në emër të zvogëlimit të aftësisë punuese 
për shumën prej 3,000.00 euro. 
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A r s y e t i m 
 
Paditësi përmes të autorizuarit të tij me dt. 24.03.2010 pranë gjykatës Komunale në 
Malishevë ka parashtruar padi ndaj të paditurës K. “E.” me seli në P.  lidhur me 
kompensimin e dëmit jo material dhe material, lidhur me aksidentin e komunikacionit të 
dt. 27.01.2009, ku fajtor në këtë aksident ishte B. H..Kërkesëpadisë i janë bashkangjitur 
edhe provat lidhur me aksidentin e shkaktuar, duke i propozuar gjykatës që pas mbajtjes 
së shqyrtimit kryesor dhe publik kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj si të bazuar. 
 
Gjykata me dt. 29.01.2013 ka mbajtur seancën pregaditore ku i autorizuari i paditësit ka 
mbetur në tersi pranë kërkesëpadisë duke i propozuar gjykatës që i njëjti të aprovohet si i 
bazuar. 
 
E autorizuara e të paditurës e ka kontestuar kërkesëpadinë si për nga baza ashtu edhe nga 
lartësia duke theksuar se e njëjta nuk është e mbështetur në prova . Ka theksuar se e 
paditura në procedurë të rregullt e ka trajtuar kompensimin e paditësit , por meqenëse 
paditësi nuk e ka prezantuar ekspertizën e komunikacionit dhe aktgjykimin penal me të 
cilën do të sqarohej baza e kërkesëpadisë nuk ka mundur të konstatoj dhe të sqaroj 
rrjedhjen e aksidentit dhe pozitën përfundimtare të paditësit si dhe të automjetit me të 
cilën është shkaktuar aksidenti.  
 
Gjykata me dt. 19.02.2013 ka mbajtur seancën kryesore. 
 
I autorizuari i paditësit gjatë gjithë seancave gjyqësore ka mbetur pranë padisë dhe 
kërkesëpadisë si dhe precizimit të saj të dt. 01.10.2013 duke i propozuar gjykatës që 
kërkesëpadia të aprovohet si e bazuar. 
 
Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka theksuar se me provat e propozuara 
dhe të administruara nga ana e gjykatës është vërtetuar në tërësi baza juridike e 
kërkesëpadisë së paditësit dhe lartësia e saj duke kërkuar nga gjykata që me rastin e 
vendosjes në këtë qeshje juridike kontestimore ti merr për bazë të gjitha provat e në 
veçanti aktgjykimi i gjykatës Komunale në Prizren P.nr. 1002/09 , me të cilën aktgjykim i 
siguruari i të paditurës është shpallur fajtor, ta merr për bazë super ekspertizën mbi 
aksidentin e komunikacionit të dt. 22.05.2013, deklaratën e dëshmitarit R. K., mendimin 
e ekspertëve mjeko ligjor të dhënë në procesverbalin e dt. 18.03.2013 , ofertën e të 
paditures të dt. 03.03.2010, ofertën e dt. 25.03.2010, mendimin dhe konstatimin e 
ekspertit nga lëmia e aktuaristikes dhe financave të dt. 07.09.2013 duke i propozuar 
gjykatës që kërkesëpadinë ta aprovon në tersi si të bazuar, si dhe ka kërkuar shpenzimet 
sipas tarifës së odës së avokatëve. 
 
E autorizuara e të paditurës si gjatë seancave gjyqësore si dhe në fjalën përfundimtare e 
ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit si nga baza ashtu dhe nga lartësia me arsyetimin 
se në bazë të provave të administruara nuk është arritur të vërtetohet baza e kërkesëpadisë 
si dhe përgjegjësia e të paditures në këtë aksident komunikacioni. I ka propozuar gjykatës 
që kërkesëpadia e paditësit dhe precizimi i saj ta refuzoj në tersi si të pa bazuar. 
Gjithashtu në parashtresën e dt. 01.11.2013 ka theksuar se ekspertet e komunikacionit 
nuk kanë mundur të konstatojnë se cili ka qenë drejtuesi i automjetit të aksidentuar në 
momentin e aksidentit, nuk kanë konstatuar se në momentin kritik është përdorur rripi i 
sigurisë nga paditësi, ku sipas ekspertëve në bazë të analizave shkencore dhe simulimeve 
softwerike kanë ardhur në përfundim se poqese do të ishte përdorur rripi  
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i sigurisë, paditësi nuk do të dilte nga automjeti dhe nuk do të shkaktoheshin lëndime 
trupore të pësuar na paditësi. Lidhur me deklaratën e dëshmitarit R. K. mbi të cilën 
ekspertet kanë lënë mundësin e përcaktimit të drejtuesit të automjetit në momentin e 
aksidentit e paditura ka theksuar se kjo dëshmi nga gjykata të hudhet poshtë si e pa vërtet 
sugjestive dhe e ndikuar nga paditësi pasi që i njëjti ka dhënë deklarata kundërthënëse , 
për faktin se në deklaratën e dhënë në polici me dt. 21.01.2009 ka deklaruar se me dt. 
27.01.2009 rreth orës 14:40 minuta ka qenë brenda në restorant ku një automjet kishte 
humbur kontrollin duke e goditur kamionin, por rastin nuk e ka parë vetëm se ka dëgjuar 
krisma dhe ka dalur për ta ndihmuar, ndërsa në deklaratën e dhënë në gjykatë me dt,. 
25.07.2013 dëshmitari ka ndërruar deklaratën duke thënë se ditën e aksidentit ka qenë 
ditë me shi, meqenëse aty e ka edhe restorantin ku ka qenë brenda në të, mirëpo pjesa e 
përparme ka rruga ka qenë me xhama dhe ka mundur ta vërej aksidentin që ka ndodhur , 
duke e parë makinën që rrokonisej që ka rënë në përroin e tij. 
 
Gjykata bazuar në nenin 8 pika 1 dhe 2 të LPK-së duke i shqyrtuar të gjitha provat që 
gjenden në shkresat e lëndës, duke e çmuar me ndërgjegje e të kujdesshme të provave dhe 
duke çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha provat së bashku, vërtetoj këtë gjendje 
faktike: 
 
Nuk është kontestuese në mes të palëve procedurale se aksidenti në komunikacion ka 
ndodhur me dt. 27.01.2009 në rrugën P.-G. te pompa e derivateve “K.” në fsh.L.. 
 
Sipas aktgjykimit të gjykatës komunale në Prizren P.nr. 1002/09 i dt. 01.11.2012 shkaktar 
i aksidentit B. H. nga M. është shpallur fajtor për veprën penale rrezikim i trafikut publik 
nga neni 297 par.5/3 të KPK-së dhe është dënuar me dënim me kusht në kohëzgjatje prej 
3 muajve, dënim që nuk do të ekzekutohet në afat prej dy viteve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 
 
Meqenëse e autorizuara e të paditurës e ka kontestuar bazën juridiket kërkesëpadisë , 
pavarësisht prej faktit se në procedurën penale është kryer ekspertiza nga ana e ekspertit 
të komunikacionit, në seancën e dt. 05.04.2013 ka propozuar që sa i përket përgjegjësisë 
deliktore të hartohet super ekspertiza dhe për këtë Gjykata me aktvendimin të po kësaj 
date e ka aprovuar propozimin e të autorizuarës së të paditurës duke caktuar fakultetin e 
inxhinjeris dega e komunikacionit në P. për hartimin e super ekspertizës. 
 
Ekspertet e komunikacionit të fakultetit të inxhinjeris të dt. 22.05.2013 kanë hartuar super 
ekspertizën duke ju referuar shkresave të lëndës dhe kanë ardhur në përfundim se deri te 
aksidenti ka ardhur për shkak të lëshimit të drejtuesit të automjetit “Alfa Romeo” duke 
mos ja përshtatur shpejtësinë kushteve dhe rrethanave të rrugës, sepse ka drejtuar 
automjetin me shpejtësi prej rreth 110 km/h e cila është më e madhe se shpejtësia e lejuar 
për atë pjesë të asaj rruge. Sa i përket se kush e ka drejtuar automjetin , grupi i eksperteve 
nuk ka mundur ta vlerëson se cili ka qenë drejtuesi i automjetit me arsyetimin se për këto 
të dhëna paraprakisht është dashur ti mbledh ekipi i specializuar i kriminalistikes dhe në 
bazë të këtyre dëshmive sipas eksperteve ka pasur mundësi të nxirren konstatimet e 
nevojshme lidhur me këtë çështje. 
 
Ekspertet e komunikacionit kanë dhënë përgjigje edhe sa i përket rripit të sigurisë ku 
thuhet se rripi i sigurisë e ndalon pasagjerin të dal jashtë nga automjeti , por e kanë lënë 
të hapur çështjen sa i përket deklaratës së dëshmitarit R. K. si pronar i kamionit që në 
bazë të asaj deklarate në një mënyrë të vërtetohet çështja e rripit të sigurisë, po edhe 
personave që kanë qenë në automjet. 
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Që të vërtetohet baza juridike e kërkesëpadisë meqenëse edhe nga ekspertiza e ekspertit 
të komunikacionit ka mbetur “pezull” çështja e rripit të sigurisë dhe çështja e personave 
në automjet përkatësisht kush ka qenë vozitesi i automjetit gjykata me propozim të palëve 
procedurale në cilësi të dëshmitarëve ka dëgjuar B. H. nga M. dhe R. K. nga L.. 
 
Në seancën e dt. 05.04.2013 në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar B. H. nga M. i cili ka 
deklaruar se i kujtohet data kur është shkaktuar aksidentit , me dt. 27.01.2009 në L. ku 
sipas tij në vetur ka qenë personalisht dhe duke e drejtuar veturën, por për një moment e 
ka humbur kontrollin në automjetin e tij dhe si pasoj e kësaj është rrokullisur automjeti 
ku nuk është lënduar por ka pasur disa gërvishje, ndërsa pasagjeri B. H. ka pësuar 
lëndime dhe për këtë e kanë dërguar në spitalin e P.. Se ku ka enë i ulur paditësi, 
dëshmitari ka deklaruar se paditësi ka qenë i ulur në ulësen e parë, ndërsa sa i përket 
pozitës së paditësit pas aksidentit ka deklaruar se ka qenë i shtrirë nën automjet në shpinë, 
dhe se automjeti është rrotulluar mbi 5 herë duke u ndalur diku 25 metra largësi nga pika 
goditëse ku gjatë rrokullisjes është goditur edhe një kamion i parkuar, por vetura është 
rrokullisur edhe më tej , ndërsa kamioni ka qenë i R. K.. Sa i përket gjamave përkatësisht 
gjamit të parë të veturës, ka deklaruar se jo vetëm gjami i parë por të gjithë gjamat e 
veturës janë thyer. Dëshmitarit i është parashtruar edhe pyetja sa i përket rripit të siguris, 
i cili ka deklaruar se të dytë i kemi pasur të vendosur rripat e siguris, duke shtuar se para 
aksidentit jemi ndalur nga policia për një kontroll dhe sikur mos ti kishim pasur rripat e 
sigurisë, mesiguri do të pasonte dënimi. 
Në deklaratën e dëshmitarit nuk kanë pasur vërejtje të autorizuarit e paditësit dhe të 
paditures. 
 
Pavarësisht prej faktit se në seancën e dt. 05.04.2013 e autorizuara e të paditurës ka hjek 
dorë nga dëgjimi i dëshmitarit R. K. prapë se prapë është pa e arsyeshme që të merret 
deklarata e dëshmitarit R. K. kështu që në seancën e dt. 25.07.2013 është dëgjuar në cilësi 
të dëshmitarit R. K. nga L.. Në deklaratën e tij thekson se në ditën kur ka ndodhur 
aksidenti i komunikacionit ka qenë ditë me shi, sipas tij aty e ka pasur restorantin e tij dhe 
në atë moment ka enë brenda në restorant , mirëpo pjesa e përparme kah rruga dhe ka 
mundur ta vërej aksidentin që ka ndodhur. Sipas tij e ka parë makinën duke u rrokullisur , 
ku e njëjta ka rënë në pronën e tij. Sipas dëshmitarit paditësi ka qenë përfuni makinës, 
makina ka qenë në krahë e rrotulluar në krahun e djathtë, edhe pse ndoshta nuk mund të 
jem bash i saktë ngase aksidenti për dëshmitarin ka qenë ngjarje trishtuese ku gjysma e 
trupit të paditësit ka qenë përfuni makinës , ndërsa tjetri ka dal prej veturës dhe bashkë e 
kemi larguar veturën. Sa i përket pyetjes së të autorizuarës të të paditurës lidhur me të 
dhënën se personi tjetër ku ka qenë i ulur , dëshmitari është përgjigjur se ka qen i ulur te 
timoni i veturës duke e arsyetuar faktin se largësia nga restoranti ku është rrokullisur 
automjeti e ka një distancë prej më pak se 25 metra , ndërsa sa i  përket rripit të sigurisë, 
ka deklaruar se rripi i sigurisë ka qenë i vendosur, ndërsa se si ka dal nga makina këtë 
nuk mund ta them. 
 
Sipas ekspertizës së grupit të eksperteve sa i përket rripit të sigurisë deklarata e 
dëshmitarit R.K. mund të kontriboj në zgjidhjen e kësaj qeshje , Gjykata ka dëgjuar 
dëshminë e dëshmitarit dhe në bazë të kësaj dëshmie ka ardhur në përfundim se paditësi 
me rastin e këtij aksidenti e ka pasur të vendosur rripin e sigurisë përderisa edhe 
dëshmitari ka deklaruar se rripi i sigurisë ka qenë i vendosur. Ndërsa sa i përket të dhënës 
për identifikimin e personit i cili ka drejtuar automjetin , edhe pse ekspertet nuk kanë 
mundur ta bëjnë një vlerësim të tillë se kush ka qenë drejtuesi i automjetit , pavarësisht  
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prej faktit se nuk janë mbledhur prova nga ekipi i specializuar i kriminalistikes, dëshmia 
e dëshmitarëve B. H. dhe R. K. e ka sqaruar se në automjet kanë qenë dy persona, por 
dëshmitari B. H. veçanërisht ka deklaruar se ka qenë personalisht duke e drejtuar 
automjetin. 
 
Në bazë të këtyre të dhënave, super ekspertizës së eksperteve të komunikacionit, 
deklarimeve të dëshmitarëve B. H. dhe R. K. gjykata erdhi në përfundim se ekziston baza 
juridike e kërkesëpadisë dhe kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 
 
Nga flet dalja e lëshuar nga spitali i qarkut në Prizren me nr. të historisë 603 shihet se 
paditësi B. H. ka qenë i shtruar në pavionin e kirurgjisë që nga data 27.01.2009 deri me 
dt. 28.01.2009 për shkak të lëndimeve të pësuara në aksidentin e komunikacioni, ku më 
pastaj është transferuar në klinikën e QKUK-së në njësinë e kujdesit intensiv. 
 
Sipas flet përcjelljes për ekzaminim histopatologjik dhe citologjik të spitalit regjional në 
Prizren në klinikën e kirurgjisë thuhet se materiali i pranuar është indi i mëlçisë në dy 
pjesë me madhësi 9x8x6 cm. Nga jashtë kapsula është ruptuar e shoqëruar me qarje në 
disa pjesë të pariminës së mëlçisë, me vatra hemorragjike me ngjyrë kafe të errët. 
Histologjikisht ndërmjet lubuluseve trabekulare të mëlçisë vërehen ekstravazate të 
shumta eritrocitare, të gropuara dhe shpërndare me destruksion të indit parimkimatoz të 
mëlçisë, zgjerim i sinusoidave kapila dhe duktuseve intrehepatike. 
 
Se cilat lëndime i ka marrur paditësi gjatë këtij aksidenti dëshmon edhe fletlëshimi me 
epikriz nga QKU i Kosovës, ku është mjekuar prej datës 28.01.2009 deri me 13.02.2009, 
ku pas kësaj sipas komentit të dhënë nga anesteziologet reniamator, pacienti përkatësisht 
paditësi është transferuar në kirurgjinë abdominale C. 
 
Në shkresat e lëndës gjenden edhe fotot të cilat i janë bërë paditësit me rastin e 
intervenimeve kirurgjike dhe të cilat ekspertet mjeko ligjor i kanë pasur në shiqim me 
rastin e dhënies së mendimeve të tyre mjeko ligjore dhe në bazë të konstatimeve të tyre 
është vërtetuar shkalla e lëndimeve trupore, dhimbjet fizike të të gjitha llojeve të 
intensiteteve, frika e të gjitha llojeve të intensiteteve, shëmtimi trupor, zvogëlimi i 
aftësisë fizike si dhe zvoglimi i aftësisë punuese. 
 
Që të vërtetohet shkalla e lëndimeve trupore si dhe frika e përjetuar e paditësit gjyakta ka 
angazhuar ekspertet mjeko ligjor, atë të kirurgjis torakale F. S. si dhe Dr. 
Ar.K.neurokirurg dhe ekspertin e psikiatrisë dr. N. M., të cilët kanë bërë ekzaminimin e 
drejt për drejt të paditësit dhe duke shqyrtuar edhe të gjitha raportet mjekësore dhe prova 
tjera që gjenden në shkresat e lëndes kanë dhënë mendimin sa i përket lëndimeve trupore, 
dhimbjeve fizike, shëmtimi, zvogëlimit të aftësisë fizike , zvogëlimit të aftësisë punuese 
si dhe frikës të të gjitha llojeve të intensiteteve. 
 
Sipas eksperteve mjeko ligjor të kirurgjisë torakale dhe të neurokirurgjisë, lëndimet e 
paditësit konsiderohen të natyrës së rëndë ngase për shkak të lëndimeve në aksident ka 
ndrydhje dhe qarje të mëlqis, thyerje të bazës së kafkës me aerocefali, thyejre të brinjës 
së 5 dhe 6 të anës së djathtë të kraharorit si dhe pneumotoraks parcial i anes së djathtë 
S27. 
Në pazëtë kësaj diagnoze sipas ekspertëve është bërë ndërhyrja kirurgjike dhje pas 
konstatimit të dëmtimit të rëndë të mëlçisë është bërë resekcioni ose prerja e segmentit të 
dytë dhe të tretë të lobit të majt të mëlçisë , është bërë ligatura apo lidhja e venes hepatite 
meqellim të ndaljes së gjakderdhjes. Paditësi pas këtij intervenimi është stabilizuar dhe  
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është mbajt në mjekim deri me dt. 28.01.2009 kur edhe është transferuar në QKUk-në P. 
në mjekim intensiv qendror. Në mjekim intensiv qendror janë konstatuar thyerje të 
brinjës së pestë dhe të gjashtë të anës së djathtë si dhe prezencë e ajrit dhe gjakut në 
hapsiren pleurale, gjë që ka ndikuar edhe torakostomin gjegjësisht drezhaninë e kësaj 
hapësire, meqerast çshtë evakuar një sasi e gjakut e cila sipas ekspertëve nuk është e 
evidentuar në dokumentacion. Trajtimi i paditësit ka zgjatur deri me 13.02.2009 dhe kur 
është bërë transferi në klinikën e Kirurgjisë abdominale ka qëndruar deri me dt. 
23.02.2009. 
Për shkaka të këtyre lëndimeve paditësi ka pësuar dhimbje fizike të intensitetit jashtë 
zakonisht të lart, në kohëzgjatje prej dy orësh, të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej dy 
javësh, të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej një muaj dhe të intensitetit të ulët i cili 
ka kaluar në dhimbje kronike ku kohë pas kohe janë prezente edhe tani, por është duke 
përdorur terapi. 
 
Sa i përket shëmtimit sipas ekspertëve pacienti ka dhimbje shpirtërore për shkak të dukjes 
së vragave në regjionin zverkor , në kokë, në regjionin e barkut dhe vraga pas drenazhes 
torakale djathtas. 
 
Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor sipas ekspertëve është në masen 38.43 % , 
ndërsa zvogëlimi i përhershëm i aktivitit punues është në masen prej 45% që konsiston 
me dhimbje të forta koke, diskonim depresiv, marramendje, pengesa në frumarrje gjatë 
sforcimeve fizike, dhimbje dhe pengesa në regjionin e barkut gjatë ushqimit dhe nevojave 
fiziologjike pamundësi të ngritjes së peshave të rënda, përkulja para, mbrapa dhe ansore. 
 
Lidhur me frikën e përjetuar të paditësit ka dhënë mendimin edhe ekspertja mjeko ligjore 
e psikiatris dr. N. M. e cila bazuar në mendimin e eksperteve mjekësor të kirurgjisë 
torakale dhe të neurokirurgjisë, ekzaminimit të drejt për drejt të paditësit ka konstatuar se 
paditësi në aksidentin e pësuar ka përjetuar frik primare në formë të frikës nga vdekja dhe 
kërcënimit direkt për integriteti të tij fizik që ka zgjatur për disa sekonda, frikë sekondare 
të intensitetit të lart që ka zgjatur në periudhën kohore prej 10 ditësh e që është 
manifestuar me reagimit akut ndaj stresit të përjetuar, frikës nga invaliditeit i përhershëm, 
ankthi i përjetuar s’pasoj e procedurave dhe intervenimeve operative që i është nënshtruar 
si dhe shqetësimeve të theksuara gjatë gjumit. Frikë të intensitetit më të ulët në 
kohëzgjatje prej 12 muaj, ku aktualisht sipas ekspertes janë prezente herë pas hershme 
manifestimet e natyrës neurotike si dhe reagimeve emocionale për shkak të pasojave 
fizike që kalon aksidenti te paditësi. Sipas kësaj frika ende është prezente e cila mund të 
vazhdoj edhe në të ardhmen. 
 
Meqenëse te paditësi është konstatuar zvogëlimi i aftësisë punuese 45% me propozim të 
të autorizuarit të paditësit gjykata ka caktuar ekspertizën dhe për ekspert është caktuar A. 
B., ekspert financiar i aktuaristikës nga lëmia e sigurimeve i cili ka konstatuar se në emër 
të zvogëlimit të aftësisë punuese, prej periudhës 27.01.2009 deri me 30.09.2013 që 
konsiderohet si datë e kryerjes së ekspertizës paditësit i takon shuma prej 7.004.54 euro 
që konsiderohet si fitim i humbur ku kjo shumë bazohet në fitimin e humbur prej 
6,520.26 euro duke ja llogaritur edhe kamatën sipas arritjeve mujore me normën prej 
3.5% në vit deri me 30.09.2013 që kur i shtohet edhe kamata në shumën prej 484.28 euro 
arrin shumën e sipërshënuar. 
 
Për periudhën e ardhshme 01.010.2013 e tutje derisa të egzistojn kushtet ligjore nga 
eksperti është llogaritur shuma mujore në emër të rentës prej 142.90 euro e cila e paguan 
në form të më njëhershme të kapitalizuar arrin shumën prej 28,095.40 euro. Pra sipas 
ekspertit shuma e gjithëmbarshme e rentës për periudhën e kaluar së bashku me kamat të  
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llogaritur deri më 30.09.2013 dhe për periudhën e ardhshme të pa paguar në formë të 
kapitalizuar arrin vleren prej 35,099.95 euro. Gjykata me rastin e marrjes së aktgjykimit 
në pjesën e diapozitivit ka vendosur vetem për renten mujore në shumën prej 142.90 euro 
në muaj meqenëse palët nuk janë pajtuar me rentën e kapitalizuar , por u mbetet që në 
marrëveshje jashtë gjyqësore mund ta rregullojnë qeshjen e rentës qoftë në rentë mujore 
apo të kapitalizuar. 
 
Gjykata me rastin e marrjes së këtij aktgjykimi, vlerësimin e vet e ka mbështetur në nenin 
200 të LMD-së si formë të satisfaksionit të paditësit me rastin e shkaktimit të aksidentit 
në komunikacion për shkak të lëndimeve trupore, ndërsa lartësinë e kërkesëpadisë për të 
gjitha llojet e kompensimit jo material dhe material, gjykata mbështeti në nenin 8 të LPK-
së në bazë të provave si dhe çmuarjes me ndërgjegje e të kujdesshme të tyre, por edhe në 
bazë të rezultatit të të gjithë procedimit duke çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha 
provat së bashku, ndërsa kompensimin lidhur me zvogëlimin e aftësisë punuese, gjykata e 
mbështeti në mendimin e ekspertit financiar të aktuaristikes. Shpërblimi i dëmit për 
dhimbje fizike dhe frik të të gjitha llojeve të intensiteteve si dhe zvogëlimi i aktivitetit 
jetësor dhe të shëmtimit trupor është vlerësuar sipas rregullave të drejtshmërisë e 
shprehur në të holla në formë të satisfaksionit që ka për qellim zbutjen e pasojave të 
dhimbjes fizike dhe frikës si dhe shëmtimit trupor, si dhe duke i marr për bazë elementet 
e brendshme dhe të jashtme që janë manifestuar te paditësi dhe bazuar në këtë gjykata me 
kujdesin më të madh vlerësoj dhe vërtetoj gjendjen faktike të rastit kontestues duke e 
zbatuar të drejtën materiale, e gjithë kjo bazuar në provat e prezantuara si dhe në 
ekspertizat e eksperteve mjeko ligjor të lëmis përkatëse. 
 
Gjykata i refuzoj shumat e kërkesëpadisë për tej shumave të kërkuar në emër të 
dhimbjeve fizike, frikës së përjetuar, zvogëlimit të aktivitetit jetësor dhe shëmtimit trupor 
, e tërë kjo duke u bazuar në provat e proceduara, praktiken gjyqësore të gjykatave si dhe 
kritereve të përcaktuara nga ana e kompanive të sigurimit, por edhe bazuar edhe në 
dispozitat e LMD-së. Gjithashtu gjykata e refuzoj kërkesëpadinë e paditësit sa i përket 
ushqimit të përforcuar, rehabilitimit klimatik në mungesë të provave, por e refuzoj 
kërkesëpadinë edhe mbi shumën e kërkuar për zvogëlimin e aftësisë fizike. 
 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata ka mbështetur në nenin 
452 par.1 te LPK-së. 
Me sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi bazuar në nenin 148 
par.1 të LPK-së. 
 

Gjykata Themelore në Gjakovë-dega Malishevë 
C.nr. 40/2010 me datën: 01.11.2013 

 
 
 

Sekretaren juridike                   Gj y q t a r i 
Fatime Hoti                                          Haki Kryeziu 
 
 
 
 
UDHËZIMI JURIDIK: Ndaj këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë 
në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, 
përmes kësaj gjykate. 
 


