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Numri i lëndës: 2019:087689 

Datë: 20.01.2020 

Numri i dokumentit:     00791696 

          C.nr.1474/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Taulant Rexhëbeqaj, në çështjen juridiko 

kontestimore të paditësit A.Gj, nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av. D.M, nga 

Prizreni,  kundër të paditurës B.K.S, me seli në Prishtinë, rruga “...”, të cilën me autorizim e 

përfaqëson D.H juriste e diplomuar pranë të paditurës, për shkak të kompensimit të dëmit, vlera 

e kontestit 28.564.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor - publik, me datë 17.12.2019, mori 

këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A.Gj nga Prizreni, 

ashtu që OBLIGOHET e paditura B.K.S, me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të 

dëmit të paguaj shumat si në vijim: 

 

a). Dëmi jo material: 

 

- Për dhimbje fizike (trupore) për të gjitha format shumën prej ............................3,500.00 € 

- Për frikë shumën prej: ..........................................................................................2,500.00 € 

-Në emër të zvogëlimit të aktivitetiti të përgjithshëm jetësor për 7%  shumën 

prej.........................................................................................................................4,500.00 € 

 

 

b). Dëm material: 

 

- Për ndihmë dhe kujdesit të huaj.............................................................................. 210.00 € 

- Për ushqim të përforcuar shumën prej ................................................................... 147.00 € 

- Për shpenzimet e shërimit, sipas dëftesë pagesave dhe kuponëve.......................3,580.00 € 

- Për dëm material – fitim të humbur, e arritur për pagesë nga data e aksidentiti 03.08.2017      

deri me datë 31.11.2019 shumën prej ....................................................................4,841.52 € 

 

Gjithsej në emër të dëmit material dhe jo material obligohet e paditura ti paguaj paditësit shumën 

prej € (19,278.52 €), me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimit deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh nga data e plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi. 

 

 Në emër të zvogëlimit të aktivitetit punues në shkallë prej 30 % obligohet e paditura që 

paditësit  pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në formë të rentës mujore për muaji vijues e 
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gjer sa të ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë në shumën 

prej.......................................................................................................................... 105.65 €  

 

 

 II. OBLIGOHET e paditura B.K.S, me seli në Prishtinë që në emër të shpenzimeve 

procedurale t’i paguajë paditësit shumën prej                  3.683,00 €, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën ekzekutim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë e kërkuar nga paditësi përtej shumave të aprovuara si në 

dispozitiv nën I të këtij aktgjykimi, në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material, si 

dhe shpenzimet lidhur me shërimit klimatik (banjë), refuzohet si e pabazuar. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi A.Gj nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av. D.M nga Prizreni, 

pranë kësaj gjykate me datë 24.09.2018, ka parashtruar padi për kompensimin e dëmit material 

dhe jo material, në të cilën ka theksuar se me datë 03.08.2017, në Prizren në rr. “...”  ka ndodhur 

aksidenti i komunikacionit ku paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore, ku ai ishte pasagjer në 

motoçikletën e përfshirë në aksident, e cila ishte e pasiguruar dhe paregjistruar në momentin e 

aksidentit, të cilën vozitësi në mënyrë të rrezikshme hynë në tejkalim ku dhe godet automjetin e 

tipit ”..” i cili ishte duke ndërruar korsinë, të cilat janë të theksuara edhe në raportin e policisë.    

Paditësi A.Gj pas këtij aksidenti është dërguar në Spitalin Regjional të Prizrenit, ku më pas për 

shkak të lëndimeve të marra i është bërë intervenim kirurgjikal ku i është vendosur një pllakë në 

kofshën e djathtë. Si pasojë e aksidentit paditësi ka pësuar dhe ndërhyrjes kirurgjikale, i njëjti ka 

pasur dhimbje fizike, frikë, shëmtim truporë si dhe nevojë e ushqimit të përforcuar Paditësit i 

është shkaktuar dëm material dhe jo material, prandaj i propozon kësaj gjykate që pas 

administrimit të provave të aprovoj si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit dhe të detyroj të 

paditurën që të bëjë kompensimin e dëmit material dhe jo material. 

 

 I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimeve të mbajtura ka deklaruar: se në tërësi mbetet 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar në këtë gjykatë. Duke theksuar se paditësi në 

aksidentin e ndodhur pa fajin e tij, si pasojë e të cilit ka pësuar lëndime të rënda trupore si 

pasagjer i motoçikletës të përfshirë në aksident, lëndimet të cilat janë edhe të potencuara në 

raportin e emergjencës. Nga i cili aksident paditësit i është nevojitur edhe ndërhyrje kirurgjikale 

në kofshën e djathtë vendosja e një pllake, nga i cili lëndim të njëjtit i është zvogëluar aktivitetit 

pas aksidentit gjë që ka qenë e domosdoshme përkujdesja nga personi i dytë për kryerjen e 

nevojave personal, frika e përjetuar dhe shëmtimi pra shenja mbetur pas ndërhyrjes kirurgjikale. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka ngelur pranë padisë dhe kërkesëpadisë të precizuar me 

parashtresën e datës 09.12.2019 që ta aprovojë në tërësi si të bazuar, duke theksuar se lidhur me 

lëndimet trupore me pasoja të përhershme për jetë dhe punë të paditësit A.Gj nga Prizreni, të 

cilat rrjedhin nga aksidenti i komunikacionit i datës 03.08.2017, pas ekspertizave në lëminë e 

punës, ekspertizën e ortopedisë, psikiatrisë, ekspertiza e komunikacionit si dhe ajo financiare për 

fitimin e humbur mbi bazën e zvogëlimit të aktivitetit të punës si renta për ardhmen,  prandaj ka 

kërkuar që paditësit t’i kompensohen shumat si në precizimin e kërkesëpadisë dhe atë: për dëmin 

jo material : për dhimbje fizike shumën prej 5.000.00 € (pesëmijë euro), për frikën e përjetuar 

shumën prej 4.000,00 € (katërmijë euro) , për zvogëlim të aktivitetit të përhershëm jetësor prej 

7% shumën prej 8.000,00 € (tetëmijë euro); për dëmin material: për ndihmën dhe përkujdesje të 
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huaj shumën prej 1.000,00 € (njëmijë euro), për ushqim të përforcuar shumën prej 1.000,00 € 

(njëmijë euro), për shërim klimatiko-banjor shumën prej 400,00 € (katërqind euro), ndërsa për 

shpenzime për shërim shumën prej (sipas faturave) 3.590.00 € (tremijë e pesë qind e nëntëdhjetë 

euro) për dëm material-fitimit të humbur si pasojë e zvogëlimit të aktivitetit të përhershëm 

punues, prej datë së aksidentit dt.03.08.2017 e deri më dt. 30.11.2019 datë e përpilimit të 

ekspertizës financiare shumën prej 5.574.00 € ( pesëmijë e pesë qind e shtatëdhjetë e katër euro), 

në emër të dëmit material-rentës për periudhën e ardhshme prej datës 01.12.2019 e deri në 

ekzistimin e kushteve ligjore me dt.01.08.2063 shumën mujore prej 105.65 € ( njëqind e pesë 

euro e gjashtëdhjetë e pesë cent), të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga dita e 

paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive. Gjithashtu ka kërkuar dhe shpenzimet e 

procedurës në shumën e përgjithshme prej 3.683,00 € (tremijë e gjashtëqind e tetëdhjetë  e tri 

euro), dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 208,00 € (dyqind e tetë euro), për 

përpilimin e parashtresës së precizimit të kërkesëpadisë shumën prej 208,00 € (dyqind e tetë 

euro), për dhjetë seanca gjyqësore në shumë prej 270.40 euro  në shumë të përgjithshme prej 

2.704.00 € (dymijë e shtatëdhjetë e katër euro), për ekspertizën e komunikcionit shumën prej 

100.00 € ( njëqind euro), për ekspertizën financiare shumën prej 150.00 € (njëqind e pesëdhjetë 

euro), aktuaristikës shumën prej 150,00 € (njëqind e pesëdhjetë euro), për ekspertizën e 

ortopedisë dhe psikiatrisë shumën prej 350.00 € (treqind e pesëdhjetë euro), për taksën gjyqësore 

shumën prej 21.00 € (njëzetë e një euro).  

 

   E paditura në përgjigje në padi ka theksuar se me qëllim kjo çështje të mbyllet kanë 

ofruar marrëveshje në shumë prej 700.00 euro për kompensimin e dëmit material dhe jomaterial 

që i është shkaktuar në aksidentin e ndodhur të dt.03.08.2017. Në të kundërt  ofertë përtej shumë 

së ofruar ti refuzojë padinë dhe kërkesëpadinë si për nga baza ashtu edhe nga lartësia si të 

pabazuar. 

 

I autorizuari i të paditurës gjatë shqyrtimeve kryesore ka deklaruar se: kanë mbetur në 

tërësi pranë përgjigjes në padi, duke shtuar se me qëllim të ekonomizimit të procedurës, që të 

arrihet një marrëveshje, duke e rritur ofertën prej 700.00 euro në shumën prej 800.00 euro për 

kompensimin e dëmit material dhe jo material, në të kundërtën shumat më larta të refuzohen si të 

pabazuara. Duke u bazuar në shkresat e lëndës e paditura ka pretenduar se ka të bëjë me ndarje 

të përgjegjësisë ndërmjetë pjesëmarrësve në aksident, duke qenë se vozitësi i motoçikletës ka 

bërë tejkalim të rrezikshëm si dhe paditësi A.Gj në momentin e aksidentit nuk ishte i pajisur me 

mjetet e nevojshme të cilat janë të parapara në ligjin e komunikacionit, duke mos pasur të 

vendosur helmetën dhe rrobat përkatëse për motoçikletë.  

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare kanë deklaruar se pas provave të marra e kundërshtojnë 

pjesërisht bazën juridike të kërkesëpadisë, kontestuese për të paditurën mbetet lartësia e kërkuar 

në precizimin e kërkesëpadisë nga pala paditëse, pasiqë me asnjë provë nuk është vërtetuar 

shkalla lëndimeve të rënda trupore dhe se nuk janë në harmoni me shumat e kërkuara. Gjithashtu 

duke kundërshtuar provat e nxjerra gjatë procedurës gjyqësore pasi nuk janë mbështetur në 

prova si kontrata e punës së paditësit, kualifikimi i tij, qarkullimi bankar etj si dhe shpenzimet e 

procedurale, të cilat janë në kundërshtim me tarifën e OAK-ve si dhe lartësinë e kontestit. 

                                        

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave: ka bërë dëgjimin e ekspertit 

ortopedisë-traumatologjisë Dr.A.T në seancën e dt. 01.02.2019; ka bërë dëgjimin e ekspertes së 

ortopedisë-traumatologjisë të dt. 18.03.2019;  ka bërë leximin e ekspertizës së mjekësisë së 

punës e dt. 17.06.2019; ka bërë leximin e ekspertizës së komunikacionit të Ing. E.Q e dt. 

05.06.2019; ka bërë leximin e ekspertizës së ekonomisë dhe të financave të ekspertit I.K e dt. 
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20.08.2019; ka bërë leximin e ekspertizës plotësuese së ekonomisë dhe të financave të ekspertit 

I.K dt. 10.09.2019; ka bërë leximin e ekspertizës së aktuaristikës A.G të dt.18.11.2019; ka bërë 

leximin e raportit të policisë me nr. ... të dt.03.08.2017; ka bërë leximin e raportit të spitalit me 

nr.8681 ë dt.03.08.2017; ka bërë leximin e faturës së spitalit Ortomedika në Prizren të 

dt.05.08.2017; ka bërë leximin e raportit të kontrollës me nr.028067; ka bërë leximin e raportit të 

radiologjisl nga klinika “...” dt.10.05.2018; ka bërë leximin e faturave të bashkangjitura të 

ortomedikës në Prizren prej 1 deri më 4 së bashku me kuponat fiskal; ka bërë leximin e 

aktakuzës me nr. PP/II.nr. 2426-2/17 të dt.30.01.2018; ka bërë leximin e kallëzimit penal me nr. 

... të dt. 03.08.2017; ka bërë leximin e vërtetimit të papunësisë të dt. 03.07.2019; ka bërë leximin 

e vërtetimit tatimor të dt. 03.07.2019, andaj gjykata pas vlerësimit të provave të 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 konstatuar se kërkesëpadia e paditësit 

është pjesërisht e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ngase ka 

konstatuar gjendjen faktike si më poshtë. 

 

Në bazë të mendimit profesional të dhënë në shqyrtimin kryesor nga Dr.A.T-ortoped 

traumatolog, i cili duke u bazuar në dokumentacionet mjekësore të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës si dhe ekzaminimin e drejtëpërdrejtë të paditësit, pas aksidentit i njëjti ka pësuar lëndime 

të rënda trupore si fraktur (thyerje) të kockës së femurit të djathtë. Dhimbje fizike të intesitetit të 

lartë ka pësuar në momentin e pësimit të aksidentit të cilat kanë zgjatur deri në 20 min e deri në 

ofrimin e ndihmës mjekësore, nën veprimin e terapisë si dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale ka pasur 

dhimbje me intensitet të rënd të cilat kanë zgjatur 3 ditë. Dhimbje fizike të intensitetit të mesëm 

të cilat i kanë zgjatur 4 javë të cilat kanë qenë të nevojshme për rikuperimin postoperativ, 

dhimbje fizike të intensitetit të ulët të cilat i shfaqen edhe sot herë pas here gjatë ndërrimit të 

kushteve klimatike, qëndrimit të gjatë në këmbë si dhe ecjeve të gjata. Shëmtim të shkallës së 

lehtë në regjionin e kofshës së djathtë për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale. Zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm në shkallë prej 7%, zvogëlim i cili manifestohet në kufizimin e 

lëvizjeve të gjurit, hipotropisë (dobësisë) së muskujve të regjionit të kofshës së djathtë në shkallë 

të lehtë, lodhje të përcjellura me dhimbje të lehta gjatë qëndrimit të gjatë në këmbë dhe ecjeve të 

gjata. Përkujdesje nga personi tjetër për 3 javë ndihmë që konsiston në përgatitjen dhe ofrimin e 

ushqimit, mbajtjen e higjienës personale si dhe për të kryer disa aktivitete të ndryshme jetësore 

ka qenë e nevojshme të ndihmohet nga familjarët dhe ushqimi i përforcuar për 15 ditë i pasur me 

albumina, minerale, proteina dhe vitamina, rehabilitim fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm për 

15 ditë dhe atë dy herë nga 10 ditë vitin e parë  pas aksidentit dhe një herë 10 ditë vitin e dytë 

pas aksidentit. 

 

Në bazë të mendimit profesional të dhënë në shqyrtimin kryesor nga Dr.V.B-ortopede 

traumatologe, e cila duke u bazuar në dokumentacionet mjekësore të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës si dhe ekzaminimin e drejtpërdrejtë të paditësit, sa i përketë dhimbjeve fizike paditësi ka 

përjetuar dhimbje të intensitetit të rëndë 20 min pas aksidentit e deri në fillimin e mjekimit, 

dhimbje të intensitetit të rëndë tri ditë kohë pas kohe kundër dhimbjes kryesisht në kofshën e 

djathtë të thyer, dhimbje të intensitetit të mesatar 28 ditë kohë e nevojshme për konolidimin 

primar të kofshës së lënduar, dhimbje të intensitetit të ulët të cilën e posedon edhe sot gjatë uljes 

dhe ngritjes. Shëmtim në kofshën  djathtë për shkak të intervenimit kirurgjikal në gjatësi prej 18 

cm. Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm në shkallë prej 7%, vështirësi në mbledhjen e gjurit të 

djathtë dhe kufizim në lëvizje si dhe dhimbje në tentim të mbledhjes. Përkujdesje nga personi 

tjetër për 3 javë ndihmë që konsiston në përgatitjen dhe ofrimin e ushqimit, mbajtjen e higjienës 

personale si dhe për të kryer disa aktivitete të ndryshme jetësore ka qenë e nevojshme të 

ndihmohet nga familjarët dhe ushqimi i përforcuar për 21 ditë i pasur me albumina, minerale, 
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proteina dhe vitamina, rehabilitim fizioterapeutik klimatik ka qenë i nevojshëm brenda vitit të 

parë pas aksidentit 10 ditë, në vitin e dytë për 10 ditë të tjera. 

 

Duke u bazuar në ekspertizën psikiatrike të ekspertit Dr. N.F, të dt. 02.05.2019, ka 

konstatuar se paditësi A.Gj ka përjetuar frikë primare e cila ka zgjatur rreth dy sekonda në 

momentin e aksidentit dhe mundësia e përfundimit fatal të tij, frikë sekondare të intensitetit të 

lartë 24 orë e cila ishte manifestuar me ankth, pagjumësi, dhimbje, plogështi dhe dridhje. Ka 

përjetuar frikë të intensitetit të mesëm-një muaj, brengosje e vazhdueshme shkaku i nevojës së 

trajtimit të mëtejshëm mjekësor, intervenimit kirurgjik, nevojës për përkujdesje nga personi i 

tretë, ka ndjerë ankth, pagjumësi, ndjeshmëri të shtuar emocionale, nervozizëm. Frikë sekondare 

të intensitetit të ulët e cila ka vazhduar rreth një vit e cila është manifestuar me pasiguri të kohë 

pas kohshme . emocione të shtuara, rikujtime traumatike të aksidentit, prishje të gjumit, 

nervozizëm si dhe vështirësi në përfshirje në aktivitete lidhur me komunikacion. 

 

Në bazë të mendimit të ekspertit të komunikacionit E.Q, në ekspertizën e dhënë të dt. 

05.06.2019, duke u bazuar në shkresat e lëndës, aksidenti i ndodhur më dt.03.08.2017 në rr. “..”, 

të përfshirë në aksident ishin një motoçikletë e tipit “...” pa targa regjistrimi të cilën ka qenë 

duke e drejtuar Sh.L, një vetur “...” të cilën ka qenë duke e drejtuar F.B si dhe motoçikleta NN. 

Në momentin e aksidentit rruga ka qenë e thatë, koha e kthjelltë, shpejtësia e lejuar 30 km/h. 

Ngasësi i motoçikletës “...” nuk kishte të vendosur helmetën në kokë ndërsa pasagjeri e kishte të 

vendosur helmetën ku në bazë të video incizimit dhe konsultimeve me policin hetues në vendin e 

ngjarjes personi i cili i ka asistuar paditësi ia ka hequr helmetën nga koka. Në vendin e ngjarjes 

janë gjetur gjurmë të frenimit të motoçikletës “...” dhe atë 3.3 m, ku ngasësi i motoçikletës 

tenton të  tejkaloj  motoçikletën NN duke trupuar në anën e majtë mirëpo në të njëjtën moment 

të njëjtin veprim e bën edhe vozitësi  “..., në atë moment motoçiklisti frenon vrullshëm që ti ikë 

goditjes mirëpo vjen deri te goditja anës së përparme të djathtë të motoçikletës duke e goditur 

anën e majtë të veturës e ndërsa ngasësi i motoçkletës NN  i shmanget goditjes dhe ik. 

 

Në mendimin përfundimtar të ekspertit shaktar i aksidentit ka qenë tejkalimi i pasigurtë i 

ngasësit të motoçikletës “...” duke lëvizur me shpejtësi më madhe se sa ishte e lejuar. 

Në bazë të mendimit të ekspertit të mjekësisë së punës Dr. A.H nga Prishitna, në 

ekspertizën e dt. 17.06.2019, pas ekzaminimi të drejtëpërdrejtë të paditësit me dt.13.06.2019, 

dhe duke u bazuar në shkresat e lëndës paditësi A.Gj i moshës 21vjeçar, ka filluar punën të cilën 

e ka ushtruar edhe para aksidentit-mobileri. Nga dita e aksidentit paaftësia e përkohshëm dhe e 

plotë për çdo lloj  pune, në gjashtë mujorin e parë ka qenë 100%, pas operimit dhe trajtimit është 

përmirësuar dukshëm, në gjashtë mujorin e dytë pas aksidentit paaftësia e përkohshëm por e 

pjesshme në kofshën e lënduar si pasojë e aksidentit ka  atë gjatë uljes, çuqëjes (kaçul), 

qëndrimit të gjatë në këmbë, peshimit në këmbën e lënduar, pengesa gjatë ecjes, ngjitjes nëpër 

shkallë, bartjes, ngritjes së peshës mbi 15-20 kgr në shkallë prej 50%. Pas viti të parë të 

aksidentit e tutje aftësia e përhershme për punë, punën e mobilerit nuk është definitive 

(mundësia e një intervenimit tjetër kirurgjikal, mënjanimin e osteositezës)  dhe tani për tani është 

zvogëluar 30%. Ndërsa për punë të lehta, ku nuk kërkohet lëvizje të shumta, ulje ngritje, peshim 

të theksuar në këmbën e djathtë të lënduar, nuk ka zvogëlim për punë. Paaftësia për punë ose 

aftësia për punë për paditësin kryesisht varet nga puna që bënë ose që ka bëtë ose që pritet se do 

ta bëjë. 

 

Në bazë të mendimit të ekspertit financiar I.Knga Prizreni, në ekspertizën e dt. 

20.08.2019 si dhe plotësim ekspertizën e dt. 10.09.2019, duke u bazuar në shkresat e lëndës si 

dhe informatave shtesë të të autorizuarit të paditësit si dhe me vet paditësin, në aksidentin e dt. 

03.08.2017 si pasojë e të cilit pasagjeri A.Gj ka pësuar lëndime të rënda trupore prej të cilave 
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dhe i është zvogëluar aftësia punues prej 30%. Duke llogaritur kohën e kaluar prej aksidentit 

dt.03.08.2017  e deri më dt. 31.08.2019 kohë e përfundimit të plotësim ekspertizës, për 

llogaritjen e fitimit të humbur bazë Departamentit të Statistikave të Kosovës për meshkuj 

meqenëse paditësi ka të kryer shkollimin e mesëm është marrë shuma prej 352.75 euro duke 

llogaritur edhe kamatën prej 8%  shuma total është 6.122.73 euro. Për periudhën e ardhshme 

kohore prej 01.09.2019 e tutje e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, e cila duke u llogaritur në 

rentë mujore në shumë prej 107.03 euro, e cila shumë nëse palët do të mirren vesh të paguhet në 

formë të kapitalizuar për periudhën e ardhshme e deri sa paditësi ti arrijë moshën 65 vjeçar më 

dt. 18.10.2063 do të jetë 31.081.51 euro. Duke llogaritur fitimin e humbur për periudhën e kaluar 

dhe kamatën prej 8% për periudhën 22.09.2018 e deri 31.08.2019 si dhe rentën për periudhën e 

ardhshme kohore e paguan në formë të njëtrajtshme shuma total do të ishte 37.204.24 euro. 

 

Nga ekspertiza financiare e ekspertit A.G nga Prishtina, të dt. 18.11.2019, duke u bazuar 

në shkresat e lëndës, sa i përket fitimit të humbur i llogaritur prej kohës së aksidentit të dt. 

03.08.2017 e deri më dt. 30.11.2019 kohë e përfundimit të ekspertizës, duke llogaritur edhe 

kamatën vjetore prej 8%  shumën prej ditës së ngritjes së padisë shumën prej 5.574.00 euro. Për 

periudhën e ardhshme prej dt. 01.12.2019 e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, në emër të 

fitimit të humbur-rentës i është llogaritur kompensim mujor në lartësi prej 105.65 euro e cila në 

shumë të kapitalizuar do të ishte gjithsej 30.675.39 euro. Duke llogaritur fitimin e humbur për 

periudhën e deritanishme dt. 30.11.2019 dhe atë të rentën për të ardhmen në formë të 

kapitalizuar  dt. 18.10.2063 shuma totale do të ishte 36.249.39 euro. 

 

Nga leximi i raportit të policisë me nr. ... të dt. 03.08.2017, gjykata ka vërtetuar se: në 

rr.” ...” përball hyrjes së ish ..., ka ndodhur aksidentit i komunikacionit ashtu që një motoçikletë 

e tipit “...” hynë në tejkalim të rrezikshëm duke e goditur në anën e majtë një veturë të tipit “...” 

Pick Up. Si pasojë e të cilit aksident lëndime të rënda pëson pasagjeri i motoçikletës, këtu në 

cilësi të paditësit A.Gj. 

 

 

Nga leximi i raportit mjekësor të repartit të emergjencës të Spitalit Rajonal të Prizrenit, 

me nr. ... të dt. 03.08.2017, gjykata ka vërtetuar se:  paditësi është dërguar në emergjencë për 

shkak të lëndimeve të marra si pasojë e aksidentit. 

 

Nga leximi i faturës së Spitalit Ortomedika në Prizren dt. 05.08.2017, gjykata ka 

vërtetuar se: fatura në emër të shpenzimeve spitalore në  shumë prej 3.500.00 euro. 

 

Nga leximi i raportit të kontrollës me nr. ..., gjykata ka vërtetuar se: pllaka e cila i është 

vendosur paditësit gjatë ndërhyrjes kirurgjikale është e përshtatshme që tiu nënshtrohet 

rezonancës magnetike. 

 

Nga leximi i raportit të radiologjisë nga klinika “...” të dt.10.05.2018, gjykata ka 

vërtetuar se paditësi ka realizuar trajtim mjekësor me qëllim të ekzaminimit të gjurit të djathtë. 

 

Nga leximi i faturave të “...” gjithsej katër, gjykata ka vërtetuar se: faturat janë në emër të 

shpenzimeve të rezonancave magnetike  në shumë total prej 80.00 euro. 

 

Nga leximi i aktakuzës me nr. PP/II.nr. 2426-2/17 i dt. 30.01.20018, gjykata ka vërtetuar 

se: në aksidentin e dt. 03.08.2017 është ngritur aktakuzë kundër ngasësit të motoçikletës ku ishte 

i përfshirë edhe paditësi si pasagjer. 
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Nga leximi i kallëzimit penal me nr. ... të dt. 03.08.2017, gjykata ka vërtetuar se: nga 

aksidenti i ndodhur i dt. 03.08.2017 policia e Kosovës, njësia rajonale e komunikacionit rrugorë 

Prizren ka parashtruar kallëzim penal ndaj shkaktarit të aksidentit. 

 

Nga leximi i vërtetimit të papunësisë i dt. 03.07.2019, gjykata ka vërtetuar se: paditësi 

A.Gj, me profesion teknikë i mekanikës, është i papunë vërtetim i cili është lëshuar nga 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës. 

 

Nga leximi i vërtetimit tatimor i dt. 03.07.2019, gjykata ka vërtetuar se: paditësi A.Gj 

nuk ka shënime në Administratën Tatimore të Kosovës. 

 

Nga provat e administruara fillimisht gjykata ka konstatuar se e paditura është 

përgjegjëse për kompensimin e dëmit këtu paditësit, në bazë të Ligjin për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia (Ligjit Nr.04/L-018) e lidhur me dispozitat e Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) pasi që automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti nuk 

ka qenë i mbuluar me sigurim nga auto përgjegjësia. Në këtë drejtim neni 9, par.1 pika 1.3. i 

këtij ligji përcakton se Sigurimi nga auto përgjegjësia mbulon: “dëmet e shkaktuara nga 

përdorimi i mjetit motorik palëve të treta nga drejtuesi i paautorizuar i mjetit motorik.”. 

 

Neni 136 i Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve, par.1 të tij përcakton se:  “Kush i shkakton 

tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e 

tij”, neni 137 i po këtij ligji parasheh “Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i 

zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes 

fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material).”, nenin 140 i cili përcakton që “ Fajësia 

ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga pakujdesia”, ndërsa neni 159 

i po këtij ligji përcakton 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”.  Neni 174 i këtij ligji  përcakton: “Gjykata duke marr parasysh edhe 

rrethanat që janë shkaktuar pas shkaktimit të demit, do të gjykojë shpërblimin në një shumë 

e cila është e nevojshme që gjendja materiale e të dëmtuarit të sillet në atë gjendje në të cilën 

do të kishte qenë po të mos kishte veprim dëmtues”. Ndërsa neni 179 i këtij ligji përcakton : 

“Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë të 

shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet tjera të nevojshme lidhur më këtë, 

si dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë për punë gjatë kohës së mjekimit” në 

par.2 të po këtij neni është paraparë që “Në qoftë se i lënduari për shkak të paaftësisë së 

plotë ose të pjesshme për punë e humb fitimin, ose nevojat janë shtuar vazhdimisht, ose 

mundësitë e zhvillimit dhe të përparimit të tij të mëtejshëm janë zhdukur ose janë 

pakësuar, personi përgjegjës ka për detyrë t`i paguajë të lënduarit rentën e caktuar në të 

holla, si shpërblim për këtë dëm”  , kurse neni 183 i po këtij ligji përcakton: “Për dhimbjet e 

pësuara fizike, për dhimbjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor, të shëmtimit..., si dhe frikës etj, gjykata po të konstatoj se rrethanat e rastit e 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 kompensimi i demit material…”, ndërsa 

par.2 i këtij ligji përcakton: “Me rastin e vendosjes për kërkesën e shpërblimit të demit jo 

material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e 

cenimit të mirës si dhe qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me të mos 

të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe më qëllimin shoqëror” 

ndërsa  me neni 323 i LPK-së thekson se “Po që se vërtetohet se palës i takon e drejta që t’i 

shpërblehet dëmi me të holla apo me sende të zëvendësueshme, por pa mundësi që të 

caktohet shuma e të hollave, apo sasia e sendeve të tilla, apo se një gjë e tille do të mund 
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të bëhej me vështirësi shumë të mëdha, gjykata për këtë do të vendosë sipas çmuarjes së 

lire”.  
Pas analizimit dhe vlerësimit të gjitha pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

administruara në këtë çështje kontestimore, gjykata  konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është 

e pjesërisht e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

          Në bazë të provave të administruara në këtë procedurë kontestimore, është vërtetuar se 

nuk është kontestues fakti se me datën 03.08.2017, në Prizren, për fajin e ngasësit i cili nuk ishte 

i  pajisur me patentë shofer dhe pa regjistrim, të motoçikletës “...”, kishte ardhur deri te aksidenti 

i komunikacionit, ku paditësi A.Gj kishte pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat më detajit janë 

shpjeguar më lart, dhe çfarë dëmi i është shkaktuar të njëjtit nga ato lëndime. Me rastin e 

vendosjen gjykata në rastin konkret ka marr për bazë rrethanat e rastit konkret, e posaçërisht 

ekspertizat e ekspertëve Dr. A.T-ortoped traumatolog, Dr.V.B- ortopedë traumatologe, ekspertit 

të psikiatrisë Dr.N.F, eksperti Dr.A.H- specialist i mjekësisë së punës, ekspertit financiar Ali 

Gagoca, ekspertiza e komunikacionit nga Dr. E.Q, ekspertiza nga lëmia e ekonomisë dhe 

financave nga eksperti I.K dhe provat tjera të cilat janë administruar në shqyrtimin kryesor në 

bazë të cilave gjykata konstatoi se paditësi A.Gj si pasojë e lëndimeve të rënda të pësuara në 

aksidentin e datës 03.08.2017, ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë, 

dhimbje fizike te intensitetit të rëndë, të mesëm si dhe të ulët, e po ashtu frikë sekondare të 

intensitetit të lartë dhe të ulët, etj. Për gjykatën mbetet kontestuese lartësia e kompensimit të 

dëmit me rastin e  shpërblimit të  dëmit material dhe jo material përtej shumës së ofruar nga e 

paditura.   

 

        Me rastin e vendosjes si në dispozitiv nën I  të këtij aktgjykimi, gjykata vlerësoi  se shumat 

e kompensimit janë adekuate, duke marr parasysh dëmin që i është shkaktuar paditësit dhe se 

lartësia e shumës së të hollave në emër të kompensimit, do t’i mundësoj të dëmtuarit-këtu 

paditësit, satisfaksion që ai të jetë në gjendje që deri në një masë, t’i kompensojnë të mirat nga të 

cilat është privuar, respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të cilën ata do ta kishte po qesë të 

njëjtat nuk do t’i kishte humbur, e krejt kjo duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve 

të shkaktuara, moshën e re të paditësit, intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen e 

tyre, kohën e nevojshme të shërimit dhe nevojat e shtuara të ushqimisë, zvogëlimin e aktivitetit 

të përgjithshëm jetësor në shkallën prej 7 %, zvogëlimin e aftësisë punuese në shkallën prej 30 

%, të gjitha këto të përshkruara më hollësisht në ekspertizën e ekspertëve përkatës,  të cilave 

gjykata i'a fali besimin e plotë. 

 

  Lidhur me kamatën ligjore të cilën obligohet ta paguaj e paditura për shkak të shkaktimit 

të dëmit material dhe jo material, gjykata ka vlerësuar se e njëjta rrjedh për pagesë nga data e 

nxjerrjes së këtij aktgjykimi  dhe caktoi lartësinë e saj prej 8% në vit, duke u bazuar në nenin 

382 par.1 dhe 2 të LMD. 

Gjykata vendosi si në dispozitivin nën III të këtij aktgjykimi ngase konsideroi se shumat 

e kërkuara mbi shumat e aprovuara janë të larta dhe nuk i përgjigjen lëndimeve të cilat i ka 

pësuar paditësi në aksident dhe të gjitha rrethanave tjera të cilat janë më rëndësi për vlerësimin 

dhe caktimin e kompensimit si dhe shpenzimet lidhur me shërimit klimatik (banjë) pasi që 

paditësi me asnjë provë nuk ka arritur që t’i dëshmoj gjykatës që ka realizuar këtë shpenzim, 

andaj Gjykata vlerëson se me vlerat të cilat ka aprovuar do të arrihej qëllimi i kompensimit të 

drejtë të dëmit të pësuar me aksidentin në komunikacion. Gjithsesi Gjykata mori për bazë 

kushtet dhe rrethanat në të cilat është shkaktuar ky aksident, moshën e re të paditësit si dhe 

gjendjen ekonomike në Kosovë. 
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Gjykata i ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të administruara në shqyrtimin kryesor, 

por konstatoi se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje juridike-

kontestimore. 

 

          Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi si në dispozitivin nën II të këtij 

aktgjykimi konform nenit 452 par.1 të LPK-së, e të cilat përfshijnë: për përpilimin e padis 

shumën prej 208.00 Euro, për përfaqësim në seanca gjyqësore shumën prej 270.40 Euro për 

seancë e për dhjetë seanca të mbajtura shumën prej 2,704.00 euro, në emër të  ekspertizës së 

komunikacionit shumën prej 100.00 euro, në emër të ekspertizës të ekspertit financiar- 

aktuaristikës shumën prej 150 euro, në emër të ekspertizës së ortopedisë shumën prej 150 €, në 

emër të ekspertizës së psikiatrisë shumën prej 100 euro, në emër të ekspertit të aktuar shumën 

prej 100€, në emër të ekspertizës nga lëmia e punës shumën prej 150€  si dhe në emër të taksës 

gjyqësore shumën prej 21.00 Euro, në total shumën prej 3.683.00 Euro. 

Gjykata gjeti se kërkesa për shpenzime dhe atë për precizimin e kërkesëpadisë në 

shumë prej 208.00 € e gjeti si të pa bazuar pasi që gjykata vlerëson se i autorizuari i paditësve 

edhe pa parashtresë ka mundur të bëjë precizimin apo ndryshimin e kërkesëpadisë në seancë 

gjyqësore. 

 

Nga të cekurat më lartë dhe bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1474/18, datë 17.12.2019 

 

 

B. Profesionale,                                                          G j y q t a r i, 

Taulant Rexhëbeqaj                                    Gëzim Shehu 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


