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Numri i dokumentit:     00669896 

      

    C.nr.2018/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, me 

gjyqtarin Gëzim Shehu, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit B.B nga  Prizreni, të 

cilën e përfaqëson i autorizuari i tij av. V.O nga Prizreni, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “...” nga Prishtina rr. “...” nr..., të cilën e përfaqëson i autorizuari A.L nga 

Prishtina, për shkak të kompensimit të dëmit, me vlerë të kontestit: 24,500.00 euro,  pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publike, me datën 31.10.2019, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit B.B nga Prizreni, dhe 

detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “...” nga Prishtina, që në emër të dëmit material 

dhe atij jo material, t’ia kompensoj paditësit shumat si në vijim: 

 

-  për dhimbje fizike (trupore)..............................     në shumën prej  3,000.00euro; 

- për dhimbje shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm                    

jetësor në shkallë prej  14.5%,..............................................  në shumën prej 3,500.00 euro; 

-për frikën e përjetuar............................................... në shumën prej 2,000.00 euro, 

-për shëmtim ..................... ..................................    në shumën prej 1,000.00 euro, 

- ndihmë dhe kujdes të huaj..................................    në shumën prej 900.00  euro, 

 -ushqim të përforcuar ........................................... në shumën prej 840.00 euro, 

-shpenzime të mjekimit ........................................ në shumën prej  1,000.00 euro, 

respektivisht shumën e tërësishme prej 12,240.00 euro, me kamatë prej 8 %  në vit 

duke llogaritur atë nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri te pagesa definitive, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

II. Obligohet e paditura, që t’ia paguajë paditësve shpenzimet procedurale dhe atë 

shumën në lartësi prej 1.266,20 euro, në afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit, mbi shumat e aprovuara sikurse në 

dispozitivin I të këtij aktgjykimi, përfshirë këtu edhe pjesën e kërkesëpadisë për rehabilitim 

fizioterapeutik-klimatik dhe shpenzimet për veshmbathje, refuzohet si e pabazuar. 
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A r s y e t i m 

 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësi B.B, përmes të autorizuarit të tij av. V.O nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar padinë për kompensimin e dëmit material në bazë të sigurimit të auto përgjegjësisë, 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë, duke theksuar se paditësi 

me datën 20.04.2018 ishte pjesëmarrëse në aksident trafiku,  i cili ka ndodhur në fshatin  ... në 

rrugën ...  në afërsi të kazermës së KFOR-it Gjerman, me që rast vozitësja S.R e cila në 

momentin kritik drejtonte automjetin e markës ... me targa ... me ngjyrë të kaltër duke lëvizur 

automjetin në po atë rrugë, në shiritin e djathtë nga veprimi i pa sigurtë e humb kontrollin mbi 

drejtimin e automjetit ku kalon shiritin për parkim të automjeteve dhe del në trotuar në anën e 

djathtë të saj dhe me pjesën e përparme e godet këmbësorin këtu paditësin B.B, që në atë 

moment kishte qenë duke ecur në trotuar në drejtim të kundërt me automjetin. Përkitazi me 

këtë aksident Policia e Kosovës, ka përpiluar raportin policor ku janë evidentuar detajet me 

rrjedhën e aksidentit, shënimet mbi pjesëmarrësit dhe të dëmtuarin. Si pasojë e këtij aksidenti, 

lëndime trupore pëson këmbësori këtu paditësi B.B, i cili merr lëndime të rënda si pasojë e 

goditjes dhe nga një këmbësor dërgohet në spital dhe merr menjëherë ndihmën e parë në 

Pavijonin e Ortopedisë në Prizren. I cili ka theksuar se nga lëndimet e pësuara ka pësuar 

dhimbje fizike, shëmtim, frikë, të njëjtit i’u është zvogëluar aktiviteti i përgjithshëm jetësor, ka 

pasur nevojë për përkujdesjen e huaj dhe ushqim të përforcuar, si dhe për shërim rehabilitim-

terapi fizikale. Duke u bazuar në dispozitat e LMD-së, i kanë propozuar gjykatës që të merr 

aktgjykim me të cilin do të aprovohet kërkesëpadia e paditësit B.B, si e bazuar dhe do të 

detyrohet  e paditura KS “...” nga Prishtina, që t’ua kompensoj paditësit dëmin jo material dhe 

material të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit në shumën e përgjithshme prej 24.500,00 

euro, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari  i paditësit av. V.O nga Prizreni, ka 

deklaruar se mbetet pranë padisë, kërkesëpadisë si dhe parashtresës mbi precizimin e 

kërkesëpadisë të datës 08.10.2019, duke i propozuar gjykatës që pas vlerësimit të provave 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar, të dhënë pas  ekspertizës së 

ekspertit të ortopedisë-traumatologjisë është konstatuar shkalla dhe natyra e lëndimeve trupore 

të paditësit, për të cilën provë palët në procedurë nuk kanë pasur vërejtje dhe mbi këtë gjykatës 

i ka propozuar që të njëjtën të ia falë besimin. I autorizuari i paditësit i ka kërkuar edhe 

shpenzimet procedurale dhe atë në lartësi prej 1,266.20 euro, më saktësisht të specifikuara si në 

parashtresën mbi precizimin e kërkesëpadisë dhe në fjalën përfundimtare. 

 

E paditura në përgjigje në padi dhe  përgjatë shqyrtimit gjyqësor, nëpërmjet të  

autorizuarit A.L nga Prishtina, ka deklaruar se nuk e kundërshton bazën juridike të padisë dhe 

të kërkesëpadisë por vetëm lartësinë e saj, gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit 

ta aprovojë pjesërisht për nga lartësia duke i marrë parasysh lëndimet dhe pasojat e paditësit, 

ndërsa sa i përket shumës së precizuar i ka propozuar gjykatës që të vendosë në bazë të 

provave materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës, kurse për shpenzimet e procedurës 

gjykatës i ka propozuar që të gjykoj sipas suksesit në procedurë. 

 

  

 

Gjendja faktike e vërtetuar 
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Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

Raporti i aksidentit të datës 20.04.2018 i përpiluar nga Policia e Kosovës të bashkangjitur 

skicën e vendit të aksidentit; Raporti specialistik i spitalit rajonal të Prizrenit të datës 

20.04.2018, Fletëdalja e raportit të ortopedisë dhe traumatologjisë me nr....i datës 08.05.2018 

dhe dokumentacionit të bashkëngjitur mjekësor, kuponët fiskal të cilët gjenden në shkresat e 

lëndës, Ekspertiza mjeko – ligjore psikiatrike nga Doktor N.F. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

 Kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga raporti i aksidentit të datës 20.04.2018 i përpiluar nga Policia e Kosovës, gjykata 

ka vërtetuar faktin se me datën 20.04.2018,  rreth orës 15:20 minuta në Prizren në rrugën ... dhe 

në afërsi të kazermës së UÇK-së vozitësja me automjetin ... me targa ... me ngjyrë të kaltër, 

duke lëvizur në shiritin e djathtë të asaj rruge pasi që ajo rrugë është me dy shirita qarkullues 

në një drejtim dhe deri sa kishte qenë në shiritin e djathtë në atë moment vozitësja e humbë 

kontrollin mbi drejtimin e automjetit ku kalon shiritin për parkim te automjeteve dhe del në 

anën e djathtë të saj dhe kështu me pjesën e përparme e godet këmbësorin këtu paditësi B.B, i 

cili në atë moment kishte duke ecur në trotuar në drejtim të kundërt me automjetin dhe si 

pasojë e kësaj këmbësori merr lëndime të rënda trupore. Automjeti me të cilin është shkaktuar 

aksidenti, në momentin e shkaktimit të këtij aksidenti, ka qenë i siguruar tek këtu e paditura. 

 

 Në këtë aksident, paditësi B.B ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe njëjtit i është 

dhënë ndihma mjekësore, fillimisht në Qendrën Emergjente të Spitalit Rajonal të Prizrenit, për 

të vazhduar pastaj në repartet përkatëse të po këtij spitali. Në bazë të flete lëshimeve nga 

institucionet e lartcekura, dokumentacionit tjetër mjekësor të cilat kjo gjykatë i ka administruar 

në cilësi të provave materiale si dhe në bazë të ekzaminimit të drejtpërdrejte dhe në prani të 

gjykatës të paditësit B.B, eksperti Dr.Xh.S ortoped-traumatolog, nga Prishtina ka parashtruar 

gjykatës në seancë mendimin e tij, të cilit mendim gjykata i’a fali besimin, duke gjetur - 

konstatuar se paditësi B.B në këtë aksident të komunikacionit ka pësuar lëndimet të rënda 

trupore si thyerje me shumë fragmente të kërcellit të djathtë, shkolitje të një fragmenti të pjesës 

së sipërme të kokës të tibjes së majtë, plagë prerëse në bërrylin e majtë, gërvishtje në të dy 

parakrahët dhe në fytyrë. Lëndimet karakterizohen si lëndime të rënda trupore, të cilat kanë 

shkaktuar: Dhimbjet fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë kanë zgjatur afërsisht 30 minuta 

(deri në ofrimin e ndihmës së pare mjekësore). Dhimbjet fizike të intensitetit të rëndë kanë 

zgjatur 3 ditë (kohë pas kohe, deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjes), ndërsa intensiteti i 

mesëm i dhimbjeve ka zgjatur 42 ditë (koha e nevojshme për konsolidimin primar kockor të 

kockave të gjata), përderisa dhimbje fizike të intensitetit të ulët, paditësi ka edhe sot e kësaj 

dite,  në formë të dhimbjeve dhe mpirjes së pjesës së poshtme të kërcellit të djathtë dhe 

dhimbjeve në gjurin e majtë të cilat janë më të shprehura në sportizime fizike dhe ndryshimeve 

klimatike. 

 

Sipas ekspertizës së ekspertit të psikiatrisë Dr. N.F është konstatuar se paditësi ka 

pësuar frikë primare, pasi që në momentin kur ka perceptuar mundësin e goditjes nga makina 

ka pasur një bllokim emocionesh duke menduar se do të vdesë, kjo ka zgjatur 2-3 sekonda. 

Frikë sekondare e intensiteti të lartë ka zgjatur 24 orë pas aksidentit, e manifestuar si shqetësim 

intensiv nga rasti si dhe një frikë dhe ankth që shpërthente sa herë përkujtonte mundësin e 
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përfundimeve fatale për veten në aksident.   Frikë sekondare të intensitetit të mesëm ka zgjatur 

edhe për 2 muaj, e manifestuar si brengosje e vazhdueshme për nevojën e trajtimit të 

mëtejshëm mjekësor, nevojën për përkujdesje nga personi tjetër, përfshirë edhe ekzaminimet 

diagnostike si dhe dhimbjet e kohëpaskohshme. Frikë sekondare të intensiteti të ulur që janë 

duke vazhduar edhe po këto ditë, të cilat po shkaktojnë pagjumësi, nervozizëm, ankth dhe 

rikujtime traumatike të aksidentit. Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor është i 

shprehur në shkallën prej 14,5 % dhe atë për shkak të ngjitjes jo të rregullt të fragmenteve pas 

thyerjes së kërcellit pika 2.3.6 a. Dhe për shkake të instabilitetit të gjurit të majtë në një rrafsh 

pika 2.3.5 a e tabelës për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor e njehsuar sipas 

formulës së balltazarit, të përshkruara si në Mendimin e Ekspertizës Mjekësore.  

 

Shëmtim trupor ka pasur deri në shkallë mesatare për shakë të vrajës operatore në 

pjesën e sipërme të kërcellit të djathtë në gjatësi prej 7 cm si dhe një vrajë tjetër sipër sajë me 

gjatësi 1.7 cm, gjithashtu në pjesën e mesme të brendshme dhe të përparme vërehen vraja në 

gjatësi prej 5 cm, si dhe një mbufatje e cila vije si pasojë e krijimit të brumit kockor të ri 

kallus-it. 

 

Ndihma e personit tjetër ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 3 muajsh, ndihmë e 

cila konsiston përgatitjen dhe ofrimin e ushqimit, mbajtjen e higjienës personale dhe nevojave 

të përditshme siç janë veshmbathjet. Ushqimi i përforcuar i nevojshëm dhe i begatshëm me 

vitamina dhe minerale ka qenë i nevojshëm në intervalin kohorë prej 4 muajsh. Trajtimi 

rehabilitues fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm për 30 ditë brenda vitit të parë pas aksidentit si 

dhe është i nevojshëm për 20 ditë tjera për vitin e dytë të aksidentit. 

 

Nga leximi i fletëdaljes së raportit të ortopedisë dhe traumatologjisë me nr. ... i datës 

08.05.2018 dhe dokumentacionit të bashkëngjitur mjekësor, gjykata vërtetoj se këtu paditësi ka 

pësuar lëndimet të rënda trupore si të cekura edhe në këtë raport. 

 

Në emër të shpenzimeve të mjekimit për paditësin B.B gjykata ka caktuar shumën prej 

1,000.00 euro duke u bazuar në bazë të kuponëve fiskal të cilët gjenden në shkresat e lëndës 

gjykata vërtetoj faktin se këtu paditësi ka paguar shumat të caktuar për barnat gjatë marrjes së 

trajtimeve në spital, për të cilat gjykata nuk u lëshua pasi që e paditura nuk i ka kundërshtuar 

dhe nuk ka pasur vërejtje ndaj tyre. 

 

 

Baza ligjore 

 

Me nenin 154 al.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është paraparë se 

“kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në qoftese nuk provon se dëmi ka 

lindur pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 178 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 përgjegjegjësinë në bazë të fajësisë”. Sipas nenit 14 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), është paraparë se “në procedurën kontestimore 

gjykata në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, 

është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri 

është shpallur fajtor”. 

 

 Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 
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Në bazë të lartcekurave gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse ndaj këtu 

paditësve konform përgjegjësisë në bazë të fajësisë, të paraparë me dispozitat e larte cituara të 

nenit 178 al.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe dispozitave mbi 

kompensimin e dëmit konform shkallës së përgjegjësisë së tyre për dëmin material të 

shkaktuar, e të parapara me dispozitat e nenit 189 al.1 dhe 2 të LMD-së, si dëmit material  dhe 

dëmit jo material konform nenit 200 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK). Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, gjykata është e mendimit se të njëjtat 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 ata të jenë në gjendje që deri në një 

masë, t’i kompensojnë të mirat materilale dhe të mirat jo materialë nga të cilat janë privuar, 

respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të cilën ata do ta kishin po qesë të njëjtat nuk do t’i 

kishin humbur, e krejt kjo duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, 

intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre, kohën e nevojshme të shërimit dhe 

nevojat e shtuara të ushqimisë dhe përkujdesjen e personit të huaj, ndërsa për paditësin, gjykata 

ka marrë parasysh edhe zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor-fizik në shkallën prej: 

14.5%, respektivisht pasojat e lëndimeve më afër të përshkruara si në mendimin e ekspertit 

Dr.Xh.S ortoped-traumatolog, Dr. N.F, psikiatër. Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi 

kompensimin e dëmit material dhe jo material, si dhe në lidhje me shumën kompensimit të 

këtij dëmi, mes tjerash, gjykata ka pasur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirave dhe 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. 

 

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

gjykata të njëjtat i refuzoi ngase konsideroi se shuma e kërkuar mbi shumën e aprovuar është 

mbi shumën e cila nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarve të sillet aty ku do të ishte po 

mos të kishte ndodhur veprimi dëmtues. Mbi bazën e të lartcekurave, gjykata vlerëson se 

shumat e kërkuara me kërkesëpadi përtej shumave të aprovuara, nuk janë reale dhe se të njëjtat 

nuk i përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të të paditurit. Njëherit gjykata e 

refuzoi pjesën e kërkesëpadisë së paditësit e cila ka të bëjë me shpenzimet e rehabilitimit 

fizioterapeutik dhe shpenzimet për veshmbathje, ngase gjeti se paditësi me asnjë provë të 

vetme nuk i ka argumentuar këto shpenzime. 

 

Gjykata lidhur me kërkesë për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 382 

paragrafi 2 të LMD-së.  

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerre konform nenit 452 .3 të LPK-së dhe 

tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë për përpilimin e padisë në shumën prej 104 euro, për tri 

seanca për secilën shumën prej 270,40 euro në shumë të përgjithshme prej 811,20 euro, 

shpenzimet për pagesën e dy ekspertizave dhe atë shumën prej 250 euro, si dhe taksën 

gjyqësore në shumë prej 101 euro, respektivisht në shumë të përgjithshme prej 1,266.20 euro.  
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 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

          Departamenti i Përgjithshëm 

            C.nr.2018/18, datë 31.10.2019 

    

                                                                            

                          Gjyqtari, 

                                             Gëzim Shehu 

 

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj 

gjykate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


