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Numri i lëndës: 2019:089074 

Datë: 26.08.2019 

Numri i dokumentit:     00476338 

C.nr.1438/2018 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 
Bashkim Beshi, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.R nga fshati ..., 
Komuna e Prizrenit, të cilin me autorizim e përfaqëson av. V.O nga Prizreni, kundër 
të paditurës KS “...” me seli në Prishtinë, me objekt të padisë kompensimin e dëmit 
material dhe jomaterial, vlera e kontestit 7.200.oo euro, pas mbajtjes së shqyrtimit 
kryesor, në prezencën e të autorizuarëve të palëve ndërgjyqëse si dhe të paditësit 
personalisht, me datë 07 Gusht 2019, mori këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.R 
nga fshati ..., Komuna e Prizrenit. 

 

II. DETYROHET e paditura KS “...” me seli në Prishtinë, që në emër të 
kompensimit të dëmit material dhe jo material t’i paguajë paditësit 
shumat si në vijim:  

 
-  për dhimbje fizike (trupore), shumën prej 1.300,oo euro; 
-  për frikë, shumën prej 1.000,oo euro; 
- për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në 
 shkallë prej 1.5 %, shumën prej 400,oo euro; 
-  për shëmtim, shumën prej 500,oo euro; 
- për ndihmën e personit të tretë në kohëzgjatje prej 4 ditësh, shumën 
prej 40,oo euro; 

- për ushqim të përforcuar, në kohëzgjatje prej 30 ditësh, shumën prej 
150,oo euro;  
- për shpenzimet e mjekimit shumën prej 200.oo euro, apo shumën e 
përgjithshme prej 3.590.oo € (tre mijë e pesëqindë e nëntëdhjetë euro), 
me kamatë ligjore siç paguajnë bankat private për mjetet e deponuara 
në bankë mbi një vit pa destinim të caktuar, duke filluar prej datës së 
paraqitjes së padisë e deri te pagesa definitive, të gjitha këto në afat 
brenda 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 
të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. DETYROHET e paditura KS “...” me seli në Prishtinë, që në emër të 
shpenzimeve procedurale t’i paguajë paditësit shumën prej 790.oo €, të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi 
nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit, përtej shumës së aprovuar 
sikurse në dispozitivin nën II të këtij aktgjykimi si dhe shpenzimet e 
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veshmbathjeve dhe rehabilitimit fizioterapeutik klimaterik, refuzohet si 
e pabazuar. 

 
A r s y e t i m 

 
 
Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 
 
Paditësi B.R nga fshati ..., Komuna Prizrenit, përmes të autorizuarit të tij, av. V.O 
nga Prizreni, me datë 17 Shtator 2018, ka paraqitur padi kundër të paditurës 
Kompania e Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë, (të cilën së fundmi e ka precizuar 
përmes parashtresës së datës 12.07.2019), duke kërkuar nga gjykata që të detyrohet 
e paditura që në emër të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial për lëndimet 
e pësuara në aksidentin e komunikacionit të datës 17.04.2018, ti paguajë paditësit 
shumën e përgjithshme prej 7.200.oo €.  
 
Deri te ky aksident kishte ardhur si pasojë e pakujdesisë së J.Th,  përndryshe 
vozitësi i automjetit të llojit “...” me targa të regjistrimit ..., i cili ishte duke 
qarkulluar përgjatë rrugës regjionale Prizren-Suharekë, dhe me të arritur në afërsi të 
fshatit Lubizhdë, i njëjti nga pakujdesia, duke e mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes 
ndaj kushteve të rrugës si dhe për shkak të mosmbajtjes së distancës së duhur 
shkakton aksidentin e komunikacionit duke e goditur nga prapa veturën “...” me 
targa të regjistrimit ..., e cila në momentin kritik ishte duke qarkulluar para tij në të 
njëjtin drejtim të lëvizjes, ku vetura “...” nga goditja e fortë e pësuar si dhe nga 
inercioni i goditjes rrëshqitazi përplaset nga prapa në veturën “...” me targa të 
regjistrimit ..., e cila makinë poashtu ishte duke lëvizur para veturës “...” dhe “...” në 
të njëjtin drejtim të lëvizjes përgjatë rrugës regjionale Prizren-Suharekë. Si pasojë e 
këtij aksidenti ishin shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të tre makinat 
e involvuara në këtë aksident ndërsa lëndime trupore kishte pësuar B.R nga fshati 
..., Komuna e Prizrenit këtu paditësi. Automjeti, me të cilën ishte shkaktuar 
aksidenti i komunikacionit, ka qenë i siguruar në Kompaninë e Sigurimeve “...” në 
Prishtinë. Andaj mbi bazën e këtij fakti dhe duke patur parasysh faktin se paditësi 
ka pësuar lëndime të rënda trupore, përmes padisë ka kërkuar që e paditura pas 
vlerësimit të ekspertëve mjekësor t’ia kompensojë dëmin jo material dhe material të 
shkaktuar. 
 
Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari i paditësit av. V.O nga Prizreni 
kryesisht ka mbetur në tërësi pranë theksimeve të dhëna në padi dhe kërkespadisë 
së precizuar me parashtresën e datës 12.07.2019. Përfundimisht përmes fjalës së tij 
përfundimtare, i autorizuari i paditësit, ka deklaruar se në bazë të provave të 
administruara në këtë çështje, në mënyrë të pamohueshme është vërtetuar fakti se 
me datën 17.04.2018, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit në magjistralen 
Prizren-Suharekë, ku si pasojë e këtij aksidenti kishte pësuar lëndime trupore B.R 
këtu paditës, me ç’rast shkalla e këtyre lëndimeve trupore është konstatuar me 
marrjen e mendimit të ekspertëve mjeko-ligjor. Po ashtu është vërtetuar fakti se 
automjeti me të cilën është shkaktuar aksidenti ka qenë e siguruar pranë Kompanisë 
së Sigurimeve “...”  me seli në Prishtinë. Andaj duke patur parasysh këtë gjendje 
faktike të vërtetuar, në përputhje me ndryshimin e rregullit për sigurimin e 
detyrueshëm të autopërgjegjësisë, të miratuar nga Banka Qendrore e Republikës së 
Kosovës dhe Ligjin mbi Mardhëniet e Detyrimeve, në mënyrë të padiskutueshme 
vërtetohet obligimi i të paditurës për kompensimin e dëmit ndaj këtu paditësit. Pas 
mendimit të ekspertëve mjeko-ligjor, i autorizuari i paditësit përmes precizimit të 
kërkespadisë ka kërkuar që për paditësin B. R, për të gjitha kategoritë e dëmit 
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material dhe jomaterial të paguhet shuma prej 7.200 eurove. I autorizuari i paditësit 
gjithashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet procedurale të specifikuara si në vijim: për 
përpilimin e padisë shumën prej 104.oo euro, për 4 seanca gjyqësore shumën prej 4 
x 135=540.oo euro, për ekspertizat mjekoligjore shumën prej 250.oo euro, për taksat 
gjyqësore shumën prej 31 euro, respektivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve 
procedurale në lartësi prej 925.oo euro, të gjitha këto të llogaritura me kamatë 8% 
nga dita e marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, më saktësisht sikurse 
në parashtresën e precizuar të datës 112.07.2019 si dhe në fjalën e tij të fundit të 
dhënë në seancën gjyqësore të datës 07.08.2019. 
 
I autorizuari i të paditurës, H.A nga Prishtina, ka mbetur në tërësi pranë 
deklarimeve të dhëna gjatë seancave gjyqësore, me theks të posaqëm e ka 
kundërshtuar precizimin e kërkespadisë ngase shumat e precizuara për kategoritë e 
dëmit janë shumë të larta dhe në kundërshtim të plotë me standardet dhe 
rregulloret e BQK-së në raport me lëndimet e pësuara nga ana e paditësit. Edhe në 
fjalën përfundimtare ka mbetur pranë ofertës  së dhënë në shumën prej 1.000 euro, 
në emër të kompensimit për të gjitha kategoritë e dëmit material dhe jomaterial, 
duke i propozuar gjykatës që shumat e kërkuara mbi këtë ofertë të rëfuzohen si të 
pabazuara. Poashtu ka kërkuar nga gjykata që me rastin e vendosjes të ketë 
parasysh edhe dispozitën e nenit 183 të LMD-së, ndërsa në mungesë të provave 
materiale sa i përket kategorive të dëmeve materiale të njëjtat ti refuzoj si të 
pabazuara. Më tutje ka shtuar se meqenëse në kohën e duhur e paditura i ka dhënë 
ofertat e saja, me këtë rast sa i përket kamatës ligjore, ka kërkuar nga gjykata që të 
vendos për kamatën, siç paguajnë bankat private për mjetet e deponuara në bankë 
mbi një vit pa destinim të caktuar. Sa i përket shpenzimeve procedurale, i ka 
propozuar gjykatës që të veprohet në bazë të ligjit, duke marrur parasysh suksesin e 
arritur në procedurë gjyqësore, duke kërkuar nga gjykata që të mos njihet seanca 
gjyqësore e datës 26.04.2019 dhe e datës 10.06.2019 e cila është shtyer pa fajin e të 
paditurës.  
 
Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 
 
Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike administroi 
provat si në vijim: leximi i raportit të Policisë së Kosovës me nr.... të datës 
17.04.2018; leximi i raportit mjekësor të emergjencës me nr.... i datës 17.04.2018 
bashkë me dokumentacionin përcjellës; leximi në kuponat fiskal të datave 
17.04.2019, 18.04.2019, 23.04.2019, fletëpagesën nga spitali të datave 18.04.2018, 
23.04.2018 dhe me nr. të protokolit ...; leximi në ekspertizën mjekoligjore psikiatrike 
të dhënë nga DR. N.F me datë 23.05.2019 si dhe është bërë ndëgjimi i 
drejtëpërdrejtë i ekspertes së ortopedisë-traumatologjisë Dr. V.B me datë 
10.07.2019.  
 
Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra në 
kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 
ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se 
kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar. 
 
 

Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Nga raporti policor me nr.... i datës 17.04.2018, gjykata ka vërtetuar faktin se me 
datën 17.04.2018 rreth orës 09:00, në rrugën magjistrale Prizren-Suharekë, si 
pasojë e pakujdesisë së J.Th,  përndryshe vozitësi i automjetit të llojit “...” me targa 
të regjistrimit ..., i cili ishte duke qarkulluar përgjatë rrugës regjionale Prizren-
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Suharekë, dhe me të arritur në afërsi të fshatit Lubizhdë, i njëjti nga pakujdesia, 
duke e mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes ndaj kushteve të rrugës si dhe për 
shkak të mosmbajtjes së distancës së duhur shkakton aksidentin e komunikacionit 
duke e goditur nga prapa veturën “...” me targa të regjistrimit ..., e cila në momentin 
kritik ishte duke qarkulluar para tij në të njëjtin drejtim të lëvizjes, ku vetura “...” 
nga goditja e fortë e pësuar si dhe nga inercioni i goditjes rrëshqitazi përplaset nga 
prapa në veturën “...” me targa të regjistrimit ..., e cila makinë poashtu ishte duke 
lëvizur para veturës “...” dhe “...” në të njëjtin drejtim të lëvizjes përgjatë rrugës 
regjionale Prizren-Suharekë. Si pasojë e këtij aksidenti ishin shkaktuar dëme të 
konsiderueshme materiale në të tre makinat e involvuara në këtë aksident ndërsa 
lëndime trupore kishte pësuar B.R nga fshati ..., Komuna e Prizrenit këtu paditësi. 
Automjeti, me të cilën ishte shkaktuar aksidenti i komunikacionit, ka qenë i 
siguruar në Kompaninë e Sigurimeve “...” në Prishtinë. 
 
Nga leximi i raportit mjekësor të emergjencës të lëshuar nga Spitali Rajonal i 
Prizrenit, nr.... i datës 17.04.2018 bashkë me dokumentacionin përcjellës,  gjykata e 
ka vërtetuar faktin se paditësi B.R është pranuar në emergjencë me datën 
17.04.2018 në ora 09:30 dhe të njëjtit nga ana e personelit mjekësor i është dhënë 
ndihma mjekësore për shkak të lëndimeve trupore të pësuara nga aksidenti i 
komunikacionit, rrjedhimisht duke pasur konsulta të vazhdueshme me mjekët 
specialistë pranë Spitalit Rajonal në Prizren, si me mjekun ortoped-traumatolog Dr. 
A.Q, me mjekun psikiatër Dr.I.P, me mjekun specialit të Oftamologjisë Dr. N.F, me 
specialistin e mjekësisë emergjente, Dr. N. K dhe me specialistin e dhimbjeve të 
dhëmbit, Dr. O.K, më gjerësisht sikurse në raportin mjekësor të emergjencës dhe të 
dokumentacionit përcjellës. 
 
Nga leximi i kuponave fiskal të datave 17.04.2019, 18.04.2019, 23.04.2019, 
fletëpagesën nga spitali të datave 18.04.2018, 23.04.2018 dhe me nr. të protokolit 
..., gjykata e ka vërtetuar faktin se paditësi në trajtimin e tij mjekësor ka pasur 
shpenzime të konsiderueshme, më gjërësisht sikurse në kuponat fiskal. 
  
Nga ekspertiza e ekspertes së Ortopedisë- Traumatologjisë Dr. V.B, e cila pas 
ekzaminimit të drejtëpërdrejtë të paditësit B.R si dhe shiqimit të shkresave të lëndës 
ka deklaruar: se paditësi me rastin e aksidentit ka pasur këto lëndime trupore: plagë 
shqyese në regjionin e buzës së poshtme, dalje nga vendi dhe humbja e dhëmbit 
inciziv të nofullës së poshtme të anës së djathtë dhe përdredhje të qafës. Ky lëndim 
është karakterizuar si lëndim i rëndë trupor për shkak të thyerjes dhe humbjes së 
dhëmbit inciziv dhe se paditësi ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit 
posaçërisht të rëndë në kohëzgjatje prej 20 minuta, duke pasur parasysh  edhe 
momentin e shkaktimit të aksidentit e deri në marrjen e ndihmës së parë 
respektivisht ekzaminimeve klinike, radiologjike, heqjes së dhëmbit të lukësuar dhe 
marrjes së analgjetikëve,  dhimbje fizike të intensitetit të rëndë që ka zgjatur për 
48 orë për shkak të dhimbjes së regjionit të nofullës së poshtme pastaj shqyerjes së 
regjionit të buzës së poshtme e cila është përpunuar si dhe dhimbjeve në regjionin e 
qafës, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm që ka zgjatur për 20 ditë, koha e 
nevojshme për rënien e demës dhe hematomës në regjionin e fytyrës si dhe rënien e 
spazmit në regjionin e muskujve të qafës,  ndërsa dhimbje fizike të intensitetit të 
ulët që kanë zgjatur intenzivisht edhe për një muaj ndërsa sipas anamnezës ende ka 
dhimbje në regjionin e qafës gjatë lëvizjeve të shpejta dhe më ndërrimin e motit.  
 
Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor paditësi ka në shkallën prej 1.5 % 
të invaliditetit. Paditësi sa i përket shëmtimit trupor, ose duhet që të bëhet 
protetizimi i dhëmbit në mënyrë që të mos ngel shëmtimi, pasi që kemi të bëjmë me 
humbjen e dhëmbit në pjesën e përparme të nofullës e cila vërehet kur hapet goja, 
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andaj duhet të bëhet potretizimi–rimbursimi i dhëmbit në të kundërtën nëse nuk 
bëhet ngel shëmtimi i shkallës së ulët. Paditësit i është nevojitur ushqimi i 
përforcuar  dhe ushqim dietal për 4 javë dhe atë kryesisht ushqim dietal dhe i butë, 
pasi që i njëjti ka pasur të shqyer buzën e poshtme si dhe e ka humbur dhëmbin. 
Paditësit i është nevojitur ndihma e personit të tretë në kohëzgjatje prej 4 ditëve, 
deri në adaptimin e qafores së butë, poashtu i është nevojitur edhe terapi fizikale 
në kohëzgjatje prej 10 ditësh me qëllim të përforcimit të muskujve të regjionit të 
qafës pas përdredhjes.Konstatimit të tillë të ekspertes së ortopedisë-traumatologjisë 
Dr.V. B, kjo gjykatë ia fali besimin.   
 
Nga ekspertiza e ekspertit të psikiatrisë Dr.N. F, është vërtetuar se paditësi ka 
përjetuar frikë primare e që ka zgjatur rreth 2 sekonda në momentin kur ka 
perceptuar mundësinë e rrezikut fatal për vehten në këtë aksident të manifestuar me 
një shtangje (bllokim emocional), ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të 
lartë 24 orë, e manifestuar si shqetësim intensiv nga rasti si dhe një frikë dhe ankth 
që shpërthente sa herë përkujtonte mundësinë e përfundimeve fatale për vehten në 
këtë aksident. Kjo është manifestuar me pamundësi të gjumit, mendime negative, 
plogështi dhe dridhje. Ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të mesëm një 
javë, e manifestuar  si brengosje e vazhdueshme për nevojën e trajtimit të 
mëtejshëm mjekësor si dhe dhimbjet e kohë pas kohëshme. Poashtu paditësi në këtë 
periudhë ka ndier frikë, pagjumësi, ndjeshmëri të tepruar emocionale, maramendje 
dhe nervozizëm i shtuar, për këtë edhe ka marrur trajtim psikiatrik ku i janë 
përshkruar edhe barërat kundër ankthit si dhe kundër depresionit. Ndërsa mund të 
konstatohet se ka pësuar edhe frikë sekondare të intensitetit të ulët, e që ka 
vazhduar rreth tetë muaj, e manifestuar me pasiguri të kohë pas kohëshme, 
ndjeshmëri emocionale, rikujtime traumatike të aksidentit, prishje të gjumit, 
nervozizëm, mendime negative si dhe vështirësi për përfshirje në aktivitete të lidhura 
me komunikacionin. Konstatimit të tillë të ekspertit psikiatër Dr. N.F,  kjo gjykatë 
gjithashtu ia fali besimin 
 
Gjykata pas velërsimit të provave të administruara e sidomos mendimit dhe 
konstatimit të ekspertëve gjyqësor, Dr. V.B ortopdede-traumatologe dhe Dr. N.F.2, 
psikiatër, e të cilave mendime gjykata në tërësi ia fali besimin , pasi që mendimet e 
tyre i kanë dhënë në mënyrë profesionale dhe objektive dhe ka gjetur se kërkespadia 
e paditësit B.R është e bazuar ashtu siq është aprovuar në pikën II të dispozitivit të 
këtij aktgjykimi, pasi që lartësia  e aprovuar në emër të të gjitha llojeve të dëmeve 
materiale dhe jomateriale ëshë adekuate me lëndimet e pësuara të paditësit e të cilët 
gjykata i caktoi sipas bindjes së lirë konform nenit 323 të LPK-së si dhe duke pasur 
si orientim kriteret dhe masat e përcaktimit të lartësisë së dëmeve materiale dhe 
jomateriale të përcaktuara nga kompanitë e sigurimeve.  
 
Baza Ligjore 
 
Baza juridike e kërkespadisë së paditësit është mbështetur në dispozitat e nenit 136, 
159, 173 para.1 dhe 183 para.2 të LMD-së. 
  
Me nenin 136 al.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është paraparë se 
“kush I shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk 

provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 159 të po këtij ligji 
është paraparë se “në rast aksidenti të shkaktuar nga automjeti në lëvizje që 

është shkaktuar për faj të një poseduesi të automjetit, vihen në zbatim 

rregullat mbi përgjegjësinë në bazë të fajësisë”.  Me nenin 173 para.1 të LMD-së 
është paraparë se “I dëmtuari ka të drejtë si për kompensimin e dëmit të 

thjeshtë ashtu edhe fitimit të munguar”. Poashtu në nenin 183 para.2 të LMD-së 
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është paraparë se “me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e 

dëmit material dhe jo material si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, 
gjykata do të ketë parasysh për rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të 

qëllimit të cilit shërben ky kompensim, e gjiashtu edhe për faktin se me të 
mos u shkojë përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e saj 

dhe qëllimin shoqëror”. 

 
Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës 

 
Në bazë të lartëcekurave gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse ndaj 
këtu paditësit konform përgjegjësisë në bazë të fajsisë, të parashikuara me dispozitat 
e lartëcekura të nenit 159 par.1 të LMD-së, dhe dispozitave mbi kompensimin e 
dëmit konform shkallës së përgjegjësisë së tyre për dëmin material të shkaktuar e të 
parapara me dispozitat e nenit 173 të LMD-së si dhe dëmit jomaterial konform nenit 
183 të LMD-së lidhur me nenin 323 të LPK-së. 
Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumat si në dipozitiv nën II të këtij 
aktgjykimi, gjykata është e mendimit se të njëjtat janë adekuate, e krejt kjo duke 
marrë parasysh dëmin që i është shkaktuar paditësit dhe se lartësia e shumës së të 
hollave në emër të kompensimit, do ti mumdësoj të dëmtuarit-këtu paditësit 
satisfaksion që ai të jetë në gjendje që deri në një masë, ti kompensoj të mirat 
jomateriale nga të cilat është privuar, respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të 
cilën ai do ta kishte poqëse të njëjtat nuk do ti kishte humbur,e krejt kjo duke pasur 
parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetitn e dhimbjeve 
dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit, nevojat e 
shtuara të ushqimisë, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën prej 
1.5%, respektivisht pasojat e lëndimeve më afër të përshkruara si në mendimet e 
ekspertëve mjekësor të lartëcekur. Me rastin e vendosjes për kërkesën e 
kompensimit të dëmit jomaterial si dhe në lidhje me shumën e kompensimit të këtij 
dëmi, mes tjerash gjykata ka pasur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të 
qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe faktin se me të njëjtin të 
mos u shkoj përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e këtij 
kompensimi dhe qëllimin e tij shoqëror.  
 
Në lidhje me shpenzimet e mjekimit, gjykata të njëjtat i aprovoi ngase gjeti se 
paditësi në trajtimin e tij mjekësor ka pasur shpenzime dhe se për të njëjtat ai i ka 
ofruar kësaj gjykate faturat dhe dëshmitë e tjera të lartëcekura, të cilat kjo gjykate i 
ka administruar në cilësi të provave materiale dhe të cilave ua ka falur besimin. Për 
këtë arsye edhe vendosi që të njëjtat shpenzime ti aprovojë si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi pasi që edhe eksperti mjekësor ka theksuar se faturat në shkresat e 
lëndës i përgjigjen mjekimit si pasojë e lëndimeve të marrura në aksidentin e 
ndodhur. 
 
Gjykata me rastin e vendosjes për ndihmën dhe kujdesin nga personi i tretë e ka 
aprovuar pjesërisht kërkesën duke vendosur si në dispozitivin nën II të këtij 
aktgjykimi, ndërsa ka refuzuar shumën  mbi lartësinë e aprovuar dhe atë duke u 
bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor se ndihma dhe kujdesi i personit tjetër ka 
qenë i nevojshëm për 4 ditë për të gjitha llojet e ndihmës, e cila është shumë reale 
me standardin e tanishëm të jetës.  
 
Gjykata me rastin e vendosjes për ushqim të përforcuar ka aprovuar pjesërisht 
kërkesën duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa ka refuzuar 
shumën mbi lartësinë e aprovuar, duke vlerësuar se në bazë të mendimit të ekspertit 
paditësi ka pasur nevojë për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 30 ditësh, e që 
në rastin konkret gjykata ka vlerësuar se shuma e aprovuar është reale me nevojat 
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të një personi dhe se shuma ditore në këtë rast do të ishte nga 5 €, që paraqet vlerë 
reale në bazë të standardit të konsumit në vendin tonë, ndërsa shuma e refuzuar 
është konsideruar si tepër e lartë dhe e tejkalon qëllimin e shpërblimit të dëmit në 
rastin konkret. 
 
Gjykata e refuzoi kërkespadinë e paditësit B.R, lidhur me shpenzimet për 
rehabilitimin fizioterapeutik-klimaterik dhe për veshmbathje, pasi që të njëjtat 
përbëjnë kërkesë për shpërblimin e dëmit material dhe paditësi nuk ka parashtruar 
asnjë provë materiale lidhur me këto shpenzime 
 
Përfundimisht, gjykata kosnideron se lartësia e aprovuar në emër të kompensimit të 
dëmit material dhe jomaterial është shpërblim real dhe objektiv e që njëjta paraqet 
një formë të satisfaksionit që paditësi me këto mjete të plotëson nevojat dhe të mirat 
materiale që përndryshe nuk paraqesin kompensim absolut të dëmit. Me rastin e 
vendosjes për lartësinë e kërkespadisë për të gjitha kategoritë e caktuara të dëmit 
jomaterial, gjykata vendosi në kuptim të nenit 183 të LMD-së, duke pasur parasysh 
rëndësinë  e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben kompensimi i gjykuar 
me bindje se kompensimi të jetë satisfaksion për të dëmtuarin duke ndikuar kështu 
në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasojë e dëmit në cenimin e 
vlerave personale të paditësit. 
 
Gjykata pasi konstatoi të gjitha rrethanat e rastit dhe duke pasur parasysh dhimbjet 
e pësuara fizike e sidomos intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve, pastaj frikën 
dhë mënyrën e manifestimit të saj me shqetësim, brengosje për dhimbjet dhe 
kufizimet shëndetësore dhe duke marrë për bazë edhe rrethanat tjera që ndikojnë në 
përcaktimin e lartësisë së kompensimit, siq janë praktika e mirë gjyqësore, pasojat e 
pasojat e përhershme, mosha e paditësit B.R, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit 
për pjesën e aprovuar të kërkespadisë. 
 
Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese të kërkesëpadisë së paditësit respektivisht 
shumës mbi shumat e aprovuara sikurse në dispozitiv II të këtij aktgjykimi, e deri 
tek shumat e kërkuara për dhimbjet fizike, për frikë, për shëmtim, për  zvogëlim të 
aftësisë së përgjithshme jetësore, për shpenzimet e mjekimit, për ndihmën e personit 
të tretë si dhe për ushqim të përforcuar, rrjedh se kjo kërkesëpadi është e pabazuar. 
Mbi bazën e lartëcekurave, gjykata vlerëson se shumat e kërkuara për këtë pjesë të 
kërkesëpadisë, përtej shumave të aprovuara nuk janë reale dhe se të njëjtat nuk i 
përgjigjen gjendjes faktike të vërtetuar, për çka edhe kjo pjesë e shumës së kërkuar 
në kërkesëpadi  refuzohet si e pa bazuar.   
 
Për detyrimin e të paditurës, për të paguar kamatën vjetore, gjykata vendosi konform 
nenit 305 dhe 382 të LMD-së, pasi që e paditura është vonuar në pagesën e 
detyrimit ndaj paditësit.  
 
Gjykata i ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka se të 
njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.   
 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrur në përputhje me nenin 449 dhe 
452 të LPK-së dhe sipas tarifës zyratre të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe atë: për 
parashtrimin e padisë 104.oo euro, për 3 përfaqsime me nga 135.oo euro, 
shpenzimet e ekspertizave mjekësore në shumë prej 250.oo euro,  për taksën 
gjyqësore shumën prej 31 euro, respektivisht shumën e përgjithshme të 
shpenzimeve prej  790.oo euro, pasi që keto janë shpenzime proporcionale me 
suksesin e arritur në procesin gjyqësor dhe kanë qenë shpenzime të domosdoshme, 



 Numri i lëndës: 2019:089074 
 Datë: 26.08.2019 
 Numri i dokumentit: 00476338 
 

8 (8)  

 2
0

1
9

:0
8

9
0

7
5

 

ndërsa është refuzuar kërkesa për një seancë të shtyer gjyqësore e datës 10.06.2019, 
ngase e njëjta është shtyer pa fajin e të paditurës. 
 
Nga të dhënat e cekura më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
bazuar në dispozitat ligjore të cekura në arsyetimin e këtij aktgjykimi, lidhur me 
nenin 143 të LPK-së. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm 
C.nr.1438/18, datë 07 Gusht 2019 

         
Gjyqtari, 

            Bashkim Beshi  
       

 
 
UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 dite pas pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


