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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, si 

gjykatë civile e shkallës së parë, gjyqtari Fahret Vellija, në kontestin e paditësit F.Fnga Prizreni, 

të cilën me autorizim e përfaqëson i autorizuari i tij av. A.K nga Prishtina, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson I.B nga 

Prishtina, punëtorë pranë të njëjtës, për shkak të kompensimit të dëmit, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik, me datën 12.09.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit F.F nga Prizreni. 

 

II. OBLIGOHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë, që në 

emër të kompensimit të dëmit paditësit ti paguaj shumat si në vijim: 

 

a). Dëmi jo material: 

 

        - për dhimbje fizike (trupore), shumën prej.................................................................400€ 

        - për frikë, shumën prej ...............................................................................................600€ 

  

Gjithsejtë shumën e përgjithshme prej 1.000 euro, në emër të dëmit jomaterial. 

 

b). Dëm material: 

 

           - për ndihmë të personit të tretë..................................................................................155 € 

           - për ushqim të përforcuar, shumën prej .................................................................... 155 € 

           - për shpenzimet materiale sipas faturave, shumën prej........................................... 142.25€ 

 

Gjithsejtë shumën e përgjithshme prej 452.25 euro, në emër të dëmit material. 

 

Gjithsejtë në emër të dëmit material dhe jo material, të paguhet shuma prej 1,452.25 €, 

me kamatë ligjore prej 8 % në vit, dhe atë duke filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 

(12.09.2019), e deri në pagesën definitive, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh nga data e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë, përtej shumës së aprovuar si në pikën 2, nën  a) dhe 

nën b) të këtij aktgjykimi, në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material, kërkesa 

për  shkak të rehabilitimit fiziko – terapeutik dhe dëmtimit të rrobave, si dhe kërkesa për 

pagimin e kamatës më të madhe se ajo e përcaktuar në pikën II të këtij dispozitivi, si dhe 
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kohës së llogaritjes së saj nga dita e parashtrimit të padisë në gjykatë, refuzohet si e 

pabazuar 

 

IV. OBLIGOHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë, që në 

emër të shpenzimeve procedurale t’i paguajë paditësit F.F, shumën prej 639 €, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

A r s y e t i m 

 

Paditësi F.F nga Prizreni, përmes përfaqësuesit të autorizuar të tij av. A.K nga Prishtina, 

ka parashtruar padi në Gjykatën Themelore në Prizren, përmes të cilës ka theksuar se më datën 

27.05.2016, në aksidentin e komunikacionit, paditësi ka pësuar frikë, dhimbje fizike, reduktim 

të aftësisë së përgjithshme jetësore, shëmtim dhe dëmin tjetër material. Sipas padisë, shkaktari i 

këtij aksidenti ishte i siguruari i këtu paditurës, me polic të sikurimit nr. ... e cila ishte valide 

deri më datën 09.07.2016. gjykatës i ka propozuar që që kërkesëpadinë e tij ta aprovoj në tërësi 

si të bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar. 

 

I autorizuari i paditësit av. A.K nga Prishtina, edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se 

mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar, si dhe precizimit të 

kërkesëpadisë të bërë përmes parashtresës të datës 11.09.2019, të cilin precizim e ka bërë pas 

pranimit të ekspertizave mjekësore. Ai shtoj se, përveç shumës së kërkuar përmes parashtresës 

mbi precizimin e kërkesëpadisë kërkon edhe kamatën ligjore në lartësi prej 12 % dhe atë në 

përputhje me nenin 26 paragrafi 6 të LSDA-së. Andaj, duke marr parasysh se shumat e 

kërkuara janë përputhshmëri me lëndimet e pësuar nga ana e paditësit  në aksidentin e ndodhur 

dhe për të do të paraqesin satasfaksion real dhe nuk është në kundërshtim me nenin 183 të 

LMD-së, gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit të e aprovoj në tërësi si të 

bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar në shumën e përgjithshme prej 943 euro dhe atë 

në emër të përpilimit të padisë dhe parashtresave tjera shumën prej 308 euro, përfaqësimin e 

paditësit në dy seanca gjyqësore shumën prej 270 euro (135x2), në emër të ekspertizave 

shumën prej 300 euro, dhe në emër të pagesës së taksës gjyqësore për ushtrimin e kësaj padie 

shumën prej 65 euro.  

  

E paditura KS “...” me seli në Prishtinë, ka parashtruar përgjigje në padi, të dorëzuar 

kësaj gjykate në formë të shkruar, përmes së cilës ka theksuar se në rastin konkret nuk është 

kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë por vetën lartësia e saj. Sipas përgjigjes në padi, 

paditësja i është drejtuar me kërkesën këtu të paditurës në lidhje me kompensimin e dëmit i cili 

është objekt i këtij kontesti dhe se nga e njëjta ka marr ofertën e cekur. Andaj, gjykatës i ka 

propozuar që shumën përtej shumës së ofruar të refuzoj si të pa bazuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurës ka mbetur në tërësi sikurse në 

përgjigjen në padi, ku i njëjti nuk e ka kundërshtuar bazën e kërkesëpadisë por vetëm lartësinë 

e saj. Duke shtuar se pas vlerësimit të lëndimeve të këtu paditësit është konstatuar se lëndimet 

e pësuara nga i njëjti janë lëndime të lehta trupore, andaj paditësit i kanë ofruar shumën prej 

1286 euro, si dhe pagimin e shpenzimeve në shumën prej 639 euro. I njëjti i ka propozuar 

gjykatës që mos të aprovoj shumën e kërkuar nga pala paditëse, sikurse e ka precizuar me 

parashtresën e datës 11.09.2019,  pasi që kjo shumën e kërkuar nuk është në harmoni me dëmin 

e pësuar nga ana e paditësit si dhe në kundërshtim me mendimin e ekspertëve mjekësor të 

dhënë në këtë shqyrtim dhe që gjatë marrjes së aktgjykimit gjykata duhet të ketë parasysh 

praktikën gjyqësore në raste konkrete.  
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   Provat e administruara 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare gjykata ka 

administruar provat si në vijim: ekspertizën e përpiluar nga dr. M.H-Ortoped traumatolig dhe 

Dr. V.B.R-psikiatër i datës 05.08.2019; raportit të Policisë së Kosovës, në lidhje me aksidentin 

me nr. ...i datës 25.05.2016;  shkresave të lëndës me nr. të referencës ...lëshuar nga Policia e 

Kosovës, së bashku me gjatë fotografit nga vendi i ngjarjes; faturave në dymbëdhjetë pjesë të 

lëshuara nga barnatoret e ndryshme dhe të datave të ndryshme; dëftesave të lëshuara nga 

QKMF në Prizren me nr. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... dhe ...; dëftesave të lëshuara nga Spitali 

Përgjithshëm në Prizren me nr. ..., ..., ..., ..., ..., ... dhe .... 

 

Nga leximi i ekspertizës mjeko ligjore dhe në bazë të mendimit profesional të dhënë 

nga Dr. V.B.R-psikiatër dhe dr. M.H – ortoped trumatolog, nga data 05.08.2019, të cilin 

mendim e kanë bazuar në dokumentacionin mjekësor që gjendet në shkresat e lëndës dhe 

ekzaminimin direkt të paditësit, gjykata vërtetoi se si pasojë e aksidentit të ndodhur, paditësi  

ka pësuar lëndime të lehta trupore dhe atë: ndrydhje të kokës, qafës dhe ndrydhje të parakrahut 

të majtë – të shkaktuar nga goditja e mjetit të fortë (jo i mprehtë), si pasojë e aksidentit në 

trafik. Ka mbajtur imobilizim me qafore. Këto lëndime paditësit i kanë shkaktuar dhimbje 

fizike: a) posaçërisht të rëndë – nuk ka; b) të intensitetit të rëndë –  2 ditë, kohë pas kohe 

deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjeve për shkak të lëndimeve kokës, qafës dhe 

parakrahut të majtë; c) të intensitetit të mesëm- 22 ditë, kohë pas kohe deri në konsolidimin e 

indeve të buta të kokës, qafës dhe duarve; d) të intensitetit të ulët- vazhdon edhe sot e kësaj 

dite sipas të dhënave gjatë ekzaminimit sidomos gjatë sforcimeve fizike dhe ndryshimeve 

klimatike; Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, nuk ka; Po ashtu ndihma e 

personit të tretë – ka qenë e nevojshme për 22 ditë, ndihmë që konsiston në përgatitjen dhe 

ofrimin e ushqimit, higjienës personale, veshmbathjes si dhe për të kryer disa aktivitete të tjera 

të përditshme jetësore e ndihmuar nga familjarët. Ushqim i përforcuar- ka qenë i 

domosdoshëm në kohëzgjatje prej 22 ditësh, i pasur me proteina, minerale, vitamina, 

karbohidrate të nevojshme për konsolidimin e indeve të buta dhe stresit të pësuar në aksident 

trafiku; Rehabilitimi fizioterapeutik dhe klimatike ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 

15 ditësh, i nevojshëm për përmirësimin e lëvizjeve në nyjet e qafës si dhe rritjen e forcës 

muskulore të hipotrofuara si pasojë e kontrakturës së zhvilluar për shkak të imobilizimit me 

qafore dhe pamundësisë së lëvizjeve në kohën e shërimit. Ndërsa po ashtu kishte përjetuar frikë  

dhe atë: Frika Primare – ka zgjatur disa sekonda e shfaqur në momentin e aksidentit pasi që 

paditësi e ka perceptuar rrezikun e drejtpërdrejtë, është frikësuar për përfundim fatal, vdekje; 

Frikë sekondare e intensitetit të lartë - e cila ka zgjatur 4 ditë, e shoqëruar me simptoma të 

reaksionit stresogjen e shfaqur me reagime emocionale, shqetësim, pa rahati dhe frikë për 

pasojat shëndetësore që mund të i ketë nga ky aksident; Frikë sekondare e intensitetit të 

mesëm - e cila ka zgjatur 8 javë – i preokupuar në lidhje me gjendjen shëndetësore të krijuar në 

mënyrë të papritur, me vështirësi për t’u adaptuar me këtë gjendje përfshirë mbajtjen e 

imobilizimit – qafores, përjetimin e herë pas hershëm të dhimbjeve në regjionet trupore të 

përfshira në aksident, kokë dhimbje dhe marramendje; Frikë sekondare të intensitet të ulët – 

që vazhdon ende herë pas here, sidomos gjatë pjesëmarrjes në komunikacion si dhe në situata 

të cilat i kujtojnë momentin e aksidentit.  

 

Nga leximi i raportit të aksidentit të Policisë së Kosovës me nr. ...i datës 25.05.2016 

dhe e shkresave të lëndës me nr. të referencës ...lëshuar nga Policia e Kosovës, së bashku me 

gjatë fotografit nga vendi i ngjarjes, gjykata ka vërtetuar se me datën 27.05.2019, vozitësi i 

automjetit, i cili ka qenë i siguruar tek e paditura, si pasojë e vozitjes së pakujdesshme me 

automjetin e tij, ku hynë në tejkalim pa u siguruar se mund të ndërmerr një veprim të tillë meqë 



 Numri i lëndës: 2019:091684 
 Datë: 24.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00528103 
 

4 (8)  

 2
0

1
9

:0
9

1
6

8
5

 

rast kalon në shiritin e lëvizjes së kundërt ku është ndeshur me automjetin tjetër, ku lëndime 

trupore kishte marr këtu paditësi. Po ashtu nga ky raport është vërtetuar se shkaktari i këtij 

aksidenti ishte i siguruar tek këtu e paditura, gjë e cila nuk ishte kontestuese mes palëve 

ndërgjyqëse. 

  

Nga leximi faturave në dymbëdhjetë pjesë të lëshuara nga barnatoret e ndryshme dhe të 

datave të ndryshme, dëftesave të lëshuara nga QKMF në Prizren me nr. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., 

... dhe ... dhe dëftesave të lëshuara nga Spitali Përgjithshëm në Prizren me nr. ..., ..., ..., ..., ..., ... 

dhe ..., gjykata ka konstatuar se gjatë procedurës së shërimit nga aksidenti i pësuar këtu 

paditësi kishte shpenzimet materiale (për blerjen e barnave dhe vizitave mjekësore), dhe i ka 

bashkangjitur shpenzimet e faturuara. 

  

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të theksuara më 

lartë në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), duke i çmuar me 

kujdes dhe me ndërgjegje çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku ka konstatuar se: 

 

 Kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

        Baza Ligjore 

  

Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) 04/L-077, rregullon çështjen e 

kompensimit të dëmit (material dhe jo material). Neni 159 i LMD-së, parg.1 thotë: “Në rast 

aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një 

zotëruesi zbatohen rregullat mbi përgjegjësinë në bazë të fajësisë”, parag.2 thotë: ”Në qoftë 

se ekziston faji dypalësh, secili zotërues përgjigjet për dëmin total që e kanë pësuar ata 

përpjesëtimisht me shkallën e fajësisë së tyre”, parag.3 thotë: “Në qoftëse nuk ka fajësi në 

asnjë anë, zotëruesit përgjigjen në pjesë të barabarta, në qoftëse shkaqet e drejtësisë nuk 

kërkojnë gjë tjetër”, parag.4 thotë: “Për dëmin që e kanë pësuar personat e tretë zotëruesit e 

automjeteve përgjigjen solidarisht”.  

Neni 169 i LMD-së, flet për shpërblimin e demit material, përkatësisht për rivendosjen 

e gjendjes së mëparshme dhe shpërblimit në të holla.  

Neni 174 i LMD-së thotë: “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 material e të dëmtuarit të sillet në atë gjendje në të cilën do të kishte 

qenë po të mos kishte veprim dëmtues”. Neni 179 i LMD-së, rregullon shpërblimin e dëmit në 

rast të lëndimit trupor ose të dëmtimit të shëndetit. Neni 183 i LMD-së parag.1 thotë: “Për 

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

aktivitetit jetësor, të shëmtimit, si dhe frikës etj., gjykata do të gjykojë kompensim të drejtë në 

të holla, pavarësisht nga kompensimi i demit material…”, ndërsa parag.2 thotë: “Me rastin e 

vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e demit jo material, si dhe mbi shumën e 

kompensimit të tij, gjykata merr parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të 

cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe për faktin se me të mos u shkoj përshtat 

synimeve që nuk janë të përshtatshme me natyrën e saj…”. Po ashtu bazuar në nenin 10 të 

Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji Nr. 04/L-018), parasheh 

“Kompensimi i dëmit material dhe jo material bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për 

marrëdhëniet e detyrimeve”. 

 

    Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës 
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Pas analizimit dhe vlerësimit të gjendjes faktike të cilën e kemi cekur më lartë, gjykata 

erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar në ligj dhe fakte, 

andaj edhe të njëjtën e ka aprovuar pjesërisht sikurse është cekur në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

Nga të lartcekurat, gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse për kompensimin 

e dëmit këtu paditësit, konform përgjegjësisë në bazë të autopërgjegjësisë të parashikuara me 

Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji Nr.04/L-018), të miratuar 

nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, si dhe në lidhje me dispozitat e Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), pasi që personi dhe automjeti me të cilin është shkaktuar 

aksidenti ishte i siguruar tek këtu e paditura, fakt i cili është vërtetuar me raportin e Policisë 

së Kosovës, me nr. ...i datës 25.05.2016 dhe e shkresave të lëndës me nr. të referencës 

...lëshuar nga Policia e Kosovës, por se një gjë e tillë nuk ishte kontestuar as nga pala e 

paditur.  

 

Pasi që në rastin konkret nuk ishte kontestuese baza e kërkesëpadisë, gjykata nuk ka 

administruar prova të veçanta në këtë drejtim, pasi që një gjë e tillë nuk ishte kontestuese mes 

palëve ndërgjyqëse. 

 

 Në rastin konkret gjykata ka zbatuar edhe parimin juridik condicio sine qua non, sipas 

të cilit ardhja e pasojës së dëmshme nuk do të vërtetohej, nëse nuk do të kishte ndodhur 

shkaku, sjellja e paligjshme dhe me fajin e personit përgjegjës për shkaktimin e dëmit. Ndërsa 

me lidhjen shkakësore juridike vërtetohet lidhja shkak-pasojë ndërmjet faktit të paligjshëm në 

tërësinë e tij dhe cenimeve konkrete të pësuara në të drejta dhe interesa të ligjshme, si të 

subjektit pasiv mbi të cilin ka vepruar direkt ky fakt i paligjshëm, ashtu edhe te personat e 

tjerë që rezultojnë të dëmtuar si rrjedhojë e pasojave që vijnë nga i njëjti fakt i paligjshëm, 

sipas parimeve të rregullshmërisë të lidhjes shkakësore. Nga të lartcekurat gjykata vërtetoi 

faktin se ekziston lidhja shkakësore juridike në mes aksidentit të ndodhur dhe lëndimeve të 

paditësit të cilin fakt gjykata e vërtetoi nga provat materiale të administruara. 

 

           Nga të lartcekurat dhe duke marr parasysh rrethanat e rastit konkret, e sidomos 

raportin e ekspertëve të cekur më lartë të ortopedisë-traumatologjisë dhe atij të psikiatrisë, 

gjykata konstatoi se paditësi F.F, nga aksidenti i ndodhur me datën 27.05.2016, ka pësuar 

lëndime të lehta trupore trupore. Nga kjo ekspertizë po ashtu është vërtetuar se i njëjti si pasoj 

e këtij aksidenti ka përjetuar, dhimbje fizike të intensitetit të rëndë, të mesëm si dhe dhimbje 

fizike të intensitetit të ulët. Po ashtu, paditësi ka përjetuar frikë primare dhe sekondare të 

intensitetit të lartë dhe të ulët, ashtu siç kanë deklaruar ekspertët mjekësor, andaj të njëjtit i 

takon e drejta e kompensimit të dëmit jo material, e që mund të jetë një formë e 

sfatisfaksionit moral për paditësin, e që kanë të bëjnë me dhimbje fizike, frikën e përjetuar, në 

shumën totale prej 1.000 €, bazuar në provat materiale të ofruara nga pala paditëse. Ndërsa sa 

i përket pikës II nën b), gjykata për dëmin material e aprovoj shumën prej 452.25 euro, shumë 

kjo e cila gjykata konsideron se është e mjaftueshme për paditësin, pasi që nga lëndimet e 

pësuara ai ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë, për ushqim të përforcuar, për 

rehabilitim fizioterapeutik dhe për shërimi duke i shpenzuar mjetet materiale siç është 

prezantuar në faturat të ofruara nga paditësi gjatë këtij shqyrtimi, të gjitha këto të bazuara në 

dokumentacionet mjekësore dhe provat materiale të siguruara nga ana e të autorizuarit të 

paditësit. 

 

  Duke u bazuar në këtë gjendje faktike gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi, për kompensimin e dëmit jo material dhe material duke u bazuar në nenin 
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323 të LPK-së lidhur me në nenin 136 parag.1 të LMD-së, i aplikueshëm i cili përcakton: 

”Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi 

është shkaktuar pa fajin e tij “, lidhur me nenet 159, 169, 174, 179 dhe 183 të LMD-së, dhe 

nenin 9 pika 1.1 dhe 1.2 si dhe nenit 10 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia (Ligji Nr.04/L-018). 

 

Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

gjykata është e mendimit se të njëjtat janë adekuate, e gjithë kjo duke u bazuar në lëndimet e 

pësuara nga paditësi si pasojë e aksidentit të shkaktuar. Ekspertët përkatës e kanë vlerësuar se 

lëndimet e paditësit janë lëndime të cilat karakterizohen si lëndime të karakterit të lehtë 

trupor. Andaj, edhe lartësia e shumës së të hollave në emër të kompensimit, do t’i mundësojë 

të dëmtuarit-paditësit satisfaksion që ajo të jetë në gjendje ti kompensojnë të mirat jo 

materiale dhe materiale nga të cilat është privuar, e kjo duke marr parasysh të gjitha rrethanat 

e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve, frikës, kohëzgjatjen e tyre, kohën e 

nevojshme të shërimit dhe të gjitha lëndimeve tjera të përshkruara më hollësisht në 

ekspertizën e ekspertëve përkatës, të cilat i kemi përmendur më lartë, të cilave gjykata ja fali 

besimin e plotë (pasi që as palët ndërgjyqëse nuk kishin vërejtje në të njëjtat), gjykata ka 

vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me shumat e gjykuara për paditësin që kanë të bëjnë me kompensimin e dëmit 

material në emër të përkujdesjes së personit të tretë dhe ushqimit të përforcuar kjo gjykatë i 

vlerëson si të pranueshme për nga baza por jo edhe për nga lartësia e kërkuar nga ana e këtu 

paditësit, gjykata ka vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke marr për bazë 

praktikën gjyqësore në Republikën e Kosovës. Gjykata e ka marr për bazë kohëzgjatjen e 

nevojës për përkujdesjen e personit të tretë dhe ushqimin e përforcuar të konstatuar në 

ekspertizë mjekësore për paditësin, si dhe nga fakti që praktika gjyqësore i njeh rastet e tilla 

të kompensimit. Në këtë drejtim, duhet të merret parasysh fakti se për këto forma të dëmit në 

shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë të pamundur apo shumë të vështirë të sigurojnë 

dëshmi konkrete, pasi që kryesisht kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët e tyre dhe 

ushqimi i përforcuar i cili përfshinë ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm, është vështirë të 

argumentohet me prova konkrete. Mirëpo, pasi që paditësi ka pasur nevojë për ndihmën e 

huaj dhe ushqim të përforcuar (sikurse në ekspertizë), të njëjtit ligjërisht i takon ky lloje dëmi 

i kërkuar në shumat e gjykuara.   

 

Ndërsa sa i përket dëmit material i cili rrjedh si pasoj e shërimit të paditësit, pas 

shkaktimit të aksidentit (blerja e barnave dhe vizitave mjekësore), në shumat e cekura sikurse 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ato janë të argumentuar me prova konkrete (faturave), të 

cilave gjykata ia fal besimin e plotë, andaj dhe këto shpenzime i ka aprovuar si të bazuara. 

 

I autorizuari i paditëses av. A.K nga Prishtina, përmes parashtresës së datës 11.09.2019, 

e ka precizuar kërkesëpadinë e paditësit, i cili këtë precizim e ka bërë pas dhënies së 

mendimit të ekspertit ortoped-traumatolog Dr. M.H dhe mjekut tjetër psikiatër Dr. V.B-R, 

përmes së cilës parashtresë ka kërkuar që në emër të dëmit jomaterial dhe material, e paditura 

të ia paguaj paditësit, shumën e përgjithshme prej 5.552.25 euro, mirëpo gjykata i vlerësojë të 

gjitha provat, e sidomos ekspertizën e bërë nga ana e mjekëve përkatës të mjekësisë ligjore 

dhe faturave të dorëzuara nga vet paditësi, sipas të cilave prova konstatoi se shumat e 

aprovuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për të gjitha llojet e dëmit të shkaktuar janë të 

përshtatshme dhe në përputhje me natyrën e lëndimeve të paditësit, andaj edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e aprovuar kështu pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit.  
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Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ku pas vlerësimit të të 

gjitha provave të administruara dhe fakteve të vërtetuara, gjykatës i rezultoi se kërkesëpadia e 

paditësit përtej shumës së aprovuar është kërkesë e pabazë, pasi gjykata vlerësoi se shumat e 

gjykuara janë të përshtatshme dhe në përputhje edhe me natyrën e lëndimeve të paditësit F.F. 

Gjykata e refuzoi pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit që ka të bëjë me shumën e 

lartësisë së kërkuar nga ana e paditësit, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që në 

emër të të gjitha llojeve të dëmit të ia paguaj paditësit shumën e përgjithshme prej 5,552.25 

euro, shumë kjo e precizuar përmes parashtresës së datës 11.09.2019. Gjykata iu fal besimin e 

plotë konstatimeve të mjekëve pasi ato janë siguruar nga provat materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës dhe nga ekzaminimi direkt i paditësit, ndaj të cilës as palët ndërgjyqëse nuk 

kanë pasur vërejtje. Andaj, duke i marr për bazë këto gjykata ka vendosur që kërkesëpadinë e 

paditësit përmbi shumat e aprovuar ta refuzoj si të pa bazuar.   

 

Po ashtu edhe kërkesëpadinë e palës paditëse për kompensimin në emër të rehabilitimit 

fiziko terapeutik, gjykata e ka refuzuar, ngase siç mund të konstatohet nga provat e 

administruara pala paditëse kishte nevojë për këtë rehabilitim, por që të njëjtin e kishte kryer 

pranë Spitali të Përgjithshëm në Prizren, gjë e cila mund të konstatohet sipas dëftesës së këtij 

Spitali me nr. ... e datës 08.07.2016, i cili shpenzim i është llogaritur tash më në shpenzimet 

materiale sipas faturave, andaj edhe e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit sipas kësaj baze, 

si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

  Në lidhje me kamatën ligjore që duhet ta paguaj e paditura për shumën e aprovuar për 

dëmin jo material dhe material, me kamatë prej 8% krejt kjo duke u bazuar në nenin 382 

parag. 1 dhe 2 të LMD-së, dhe atë të njëjtën e ka llogaritur nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, pasi që tashmë është përcaktuar vlera e dëmit të pësuar nga këtu paditësi dhe se 

nga ky moment pala e paditur ka ra në vonës. Vlen të ceket se kjo është edhe praktikë 

gjyqësore të gjykatave të Kosovës. 

 

Pretendimet e të autorizuarit të paditësit se në rastin konkret sa i përket kamatës duhet 

të aplikohet Ligji mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia si ligj i veçantë dhe se 

për këtë arsye e paditura duhet të paguaj kamatën në lartësi prej 12 % nga dita e paraqitjes së 

padisë në gjykatë, gjykata i ka refuzuar si të pa bazuara, pasi që pala e paditur me kohë i është 

përgjigjur kërkesës së paditësit të ushtruar në procedurën administrative dhe se nuk është 

vonuar në trajtimin e kërkesës së tij. Po ashtu, nga vet padia e paditësit, mund të konstatohet 

se paditësi nuk ka përcaktuar shumën e dëmit, por vetëm bazat e saj, me konstatim se një gjë 

të tillë do të bëjë pas vlerësimit të ekspertëve mjekësor, duke marr parasysh kësaj, gjykata 

nuk mund të vërtetoj se e paditura ka rënë në vonesë që nga ky moment (pasi që lartësia ishte 

kontestuese deri në momentin e marrjes së këtij vendimi). Bazuar në nenin  26 të Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji Nr.04/L-018), paragrafit 1 dhe 

paragrafit 6, gjykata ka ardh në përfundim se pala e paditur, e ka respektuar afatin ligjor dhe 

brenda tij ka dhënë ofertën e saj, (nenin 26 paragrafi 1 i ligjit të lartcekur), andaj, në rastin 

konkret nuk mund të zbatohet kamata e paraparë me nenin 26 paragrafin 6 të këtij ligji. 

Ndërsa duke u bazuar në nenin 10 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia (Ligji Nr.04/L-018), dhe ka zbatuar dispozitat e LMD-së, edhe sa i përket 

kamatës së aplikuar. 

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të administruara në shqyrtimin 

kryesor, por erdhi në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj 

çështje juridike-kontestimore. 
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 Për pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi konform nenit 452 

parag.1 të LPK-së, si dhe në bazë të TA-së, pasi që vet i autorizuari i të paditurës në 

deklarimin e tij në shqyrtimin kryesor të datës 12.09.2019, e kishte pranuar vlerën e aprovuar 

në emër të shpenzimeve të procedurës. Andaj, në rastin konkret gjykata e ka aprovuar këtë 

shumë pa e elaboruar se në lidhje me çka janë këto shpenzime. Duke marr për bazë këtë 

gjykata nuk e ka aplikuar pjesën e dispozitës së nenit 452.1 e cila ka të bëjë me suksesin e 

palëve në procedurë.  

 

Nga të cekurat më lartë dhe bazuar në nenet 136, 159, 169, 174, 179 dhe 183 të LMD-

së, lidhur me nenin 323 dhe 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

             GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.214/19, datë 12.09.2019 

 

                                                          Gjyqtari 

                                Fahret Vellija 

 

 

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

në afat prej 15 dite pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate.  

 

 


