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Numri i lëndës: 2019:094490 

Datë: 23.12.2019 

Numri i dokumentit:     00729568 

            C.nr.425/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

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

kontestimore të paditësit B.T, nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson  av.V.O nga 

Prizreni, kundër të paditurës B.K.S, me seli në Prishtinë, rruga “...”,pn., Magjistralja Prishtinë – 

Fushë Kosovë, për shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 19.100.00 euro, pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesor - publik, me datë 09.12.2019, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.T 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 ............................3.300.00 € 

- Për frikë shumën prej: ...........................................................................................2000.00€ 

-Në emër të vuajtjeve shpirtërore për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor për       

13.5% ......................................................................................................................4.200.00 € 

- Në emër të shëmtimit të shkallës së mesme..........................................................1.500.00 € 

 

 

b). Dëm material: 

 

- Për ndihmë dhe kujdesit të huaj për 6  jave............................................................ 420.00 € 

- Për ushqim të përforcuar shumën prej ................................................................... 490.00 € 

- Për shpenzimet e shërimit, sipas dëftesë pagesave dhe kuponëve.............................40.00 € 

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

prej 11,950.00 €), 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. 

 

II. 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 pjesa e kërkesëpadisë e cila ka të bëjë me shpenzimet në emër të rehabilitimit 

fizikoterapeutik klimatik, në emër të veshmbathje dhe atë deri në shumën prej 19,100.00 €  

refuzohet si e pabazuar. 
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III. OBLIGOHET e paditura B.K.S, me seli në Prishtinë që në emër të shpenzimeve 

procedurale t’i paguajë paditësit shumën prej  1.341,40 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

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

 

IV. Pjesa tjetër e shpenzimeve procedurale, mbi shumën e aprovuara sikurse në 

dispozitivin III të këtij aktgjykimi e deri në shumën prej 1,476.60 €,refuzohet si e pabazuar. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi B.T nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av. V.O nga Prizreni, pranë 

kësaj gjykate me datë 26.03.2018, ka parashtruar padi për kompensimin e dëmit material dhe jo 

material, në të cilën ka theksuar se me datë 19.04.2017, rreth orës 19:54, në Prizren, në rr.”...” ka 

ndodhur aksidenti i komunikacionit, ashtu që ngasësi i automjetit me ngjyrë të zezë i cili nuk ka 

mundur të identifikohet nga zyrtarët policor, pasi që i njëjti është larguar nga vendi ngjarjes, si 

pasojë e vozitjes së pakujdesshme dhe duke mos e përshtatur shpejtësinë kushteve dhe rrethana 

të rrugës shkakton aksident komunikacioni i cili edhe e godet këmbësorin këtu paditësin B.T i 

cili ishte duke e kaluar rrugën nga ana e majtë. Si pasojë e këtij aksidenti lëndime të rënda 

trupore pëson paditësi B.T, i cili së pari merr trajtimin në Spitalin Rajonal në Prizren, më pastaj 

në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë.   

 

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

pranë padisë dhe kërkesëpadisë parashtruar në këtë gjykatë dhe i ka propozuar gjykatës që ti 

administroj  provat materiale të bashkangjitura padisë si dhe i ka propozuar që të bëjë nxjerrjen e 

provës me ekspertin nga lëmia e ortopedisë-traumatologjisë si dhe psikiatrisë. Sa i përketë 

përgjigjes në padi të palës së paditur e ka kundërshtuar atë në tërësi si të pabazuar dhe ka 

propozuar gjykatës që padinë pasiqë që të precizohet të aprovojë si të bazuar. 

 

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

parashtresën e datës 30.08.2019, duke theksuar që ta aprovojë në tërësi si të bazuar së bashku me 

shpenzimet procedurale, pasi që me administrimin e provave dhe atë njoftimin e fundit të lëshuar 

nga Prokuroria është vërtetuar fakti se shkaktari i aksidentit në këtë rast ende është  i panjohur 

për organet e ndjekjes, andaj përgjegjësia për kompensimin e dëmit i bie palës së paditur. Sa i 

përket identitetit të paditësit lidhur me mbiemrin dhe datën e lindjes është sqaruar se kemi të 

bëjmë me të njëjtin person, për këtë edhe ekspertja e ortopedisë e ka dhënë në seancën gjyqësore 

të datës 27.08.2019 ka konstatuar se diagnoza në raportet mjekësore janë të njejta ndërsa edhe 

lidhja kronologjike e tretmanit mjekësorë ka lidhje kauzale me rastin. Shpenzimet procedurale i 

ka kërkuar të specifikuara në parashtresën mbi precizimin e kërkesëpadisë dhe atë në shumën 

prej 1,476.60 €.      

     

            E paditura në përgjigje në padi të datës 08.04.2019, e ka kontestuar në tërësi padinë e 

paditësit dhe kërkesat e saj si për nga baza ashtu edhe nga lartësia. Si dhe prova të cilat janë 

bashkangjitur padisë nuk paraqesin bazë juridike për pranimin e përgjegjësisë për 

dëmshpërblim nga ana e të paditurës. Gjithashtu paditësi në padi nuk ka paraqitur vërtetimin 

nga Prokuroria shkaktarin e këtij aksidenti. Ndërsa sa i përket shkaktimit të dëmit dhe 

kompensimit të pretenduara nga pala paditëse e kanë kontestuar në tërësi pasi që e njëjta është 

e pa bazuar juridikisht dhe nuk ka paraqitur asnjë prova për të për ti argumentuar pretendimet e 

paraqitura në padi, ashtu që barra e provave i bie palës paditëse. 
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      I autorizuari i paditurit gjatë shqyrtimeve  të mbajtura ka deklaruar se: mbetet në tërësi 

pranë përgjigjes në padi, duke theksuara se baza juridike e kërkesëpadisë mbetet kontestuese 

dhe barra e provës i bie palës paditëse, i ka propozuar gjykatës për sigurimin e provave për 

gjetjen e shkaktarit të aksidentit, po ashtu kërkon që të sigurohet ekspertiza e komunikacionit 

me anë të së cilës do të vërtetohej qartë gjendja faktike, në të cilin aksident ka kontribuar edhe 

vetë këmbësori B.T. E kanë kundërshtuar propozimin e palës paditëse për marrjen si provë të 

ekspertizës mjekësore, sepse kanë konsideruar se marrja e kësaj prove është e parakohshëm pa 

u sqaruar baza juridike e kërkesëpadisë. 

 

        Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e kanë revokuar kundërshtimin lidhur me 

identitetin e paditësit, ndërsa kanë qëndruar prapa kundërshtimit për bazën juridike pasi që nuk 

është sjellë ndonjë ekspertizë për të vërtetuar nëse ka kontribuar në aksident këmbësori, sepse 

sipas Raportit të aksidentit paditësi ishte duke lëvizur në anën e djathtë të rrugës dhe i njëjti 

duhej ta mbante anën e majtë të rrugës gjatë lëvizjes. Gjithashtu e kanë kundërshtuar edhe 

ekspertizat mjekësore të nxjerra pranë kësaj gjykate të cilat nuk janë adekuate lidhur me 

natyrën e lëndimeve të paditësit, duke pasur parasysh që lëndimet kanë qenë në pjesën e fytyrës 

dhe ekspertiza adekuate do të ishte nga lëmi e mjekësisë maksillofaciale dhe jo ajo e 

ortopedisë.  

                                   

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

kontestimore gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave: ka bërë leximin e ekspertizës 

mjeko-ligjore psikiatrike të ekspertit Dr. N.Ftë datës 28.05.2019; ka bërë dëgjimin e ekspertit të 

psikiatrisë Dr. N.Fsi dhe ekspertes së ortopedisë Dr. V.Bnë shqyrtimin kryesor të datës 

27.08.2019; ka bërë leximin e raportit të policisë të datës 19.04.2017; ka bërë leximin e 

vërtetimit të lëshuar nga Prokuroria Themelore në Prizren PPP.nr.712-7/17 të datës 22.09.2017; 

ka bërë leximin raportit specialistik i lëshuar nga Spitali Rajonal në Prizren  me nr.3768 të datës 

19.04.2017; ka bërë leximin e raportit të lëshuar nga Klinika Universitare me nr.15103 të datës 

19.04.2017; ka bërë leximin e flete shënimit nga QKUK në Prishtinë-Klinika e Kirurgjisë 

Maksillofaciale me nr.2004/2017 të datës 28.04.2017; ka bërë leximin e raportit Mjekësor të 

specialistit  Dr. E.Itë datës 09.12.2017; ka bërë leximin e raportit digjital të datës 08.12.2017; ka 

bërë leximin raportit të Dr. Xh.Stë datës 13.12.2017; ka bërë leximin i përgjigjes me nr. të lëndës 

PPP/II..nr.712-7/17 të datës 09.10.2019, 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 me shkrim me datë 28.05.2019 nga eksperti i 

psikiatrisë Dr.N.F-  të cilin mendim ky i fundit e ka bazuar në dokumentacionin mjekësor që 

gjendet në shkresat e lëndës, si dhe ekzaminimit direkt të paditësit, në seancën e datës 

27.08.2019, gjykata ka vërtetuar se si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 19.04.2017, 

paditësi B.T, ka pësuar lëndime trupore dhe frikë në aksident komunikacioni, ka përjetuar frikë 

primare e cila ka zgjatur dy sekonda  në momentin e perceptimit të përplasjes me makinë në ç 

‘rast instinktivisht për shkake të mundësisë së përfundimit fatal për vete ka mbetur i shtangur 

emocionalisht.  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 veten në atë aksident. Kjo ishte manifestuar me ankth, 

pasiguri, rënkime, pamundësi të gjumit, dhimbje, shpërthime në vaj, plogështi dhe dridhje. Ka 

përjetuar frikë sekondare të intensitetit të mesëm- një muaj, e manifestuar si brengosje e 

vazhdueshme për nevojën e trajtimit të më tejshëm mjekësor, qëndrimi në spital, nevojën për 
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përkujdesje nga personi tjetër, përfshirë edhe ekzaminimet diagnostike si dhe dhimbje të kohë 

pas kohëshme. Në këtë periudhë ka ndjerë ankth, jo rehati, pagjumësi, ndjeshmëri të tepruar 

emocionale, ëndrra të frikshme, dhimbje dhe nervozizëm të shtuar. Kurse mundë të konstatohet 

edhe frikë sekondare me intensitet ulët që ka vazhduar rreth një vite dhe është manifestuar me 

ankth, pasiguri të  kohë pas kohëshme, ndjeshmëri emocionale të shtuar, rikujtime traumatike të 

aksidentit, prishje të gjumit nga ëndrra të frikshme, nervozizëm si dhe vështirësi në përfshirje në 

aktivitete të lidhura me komunikacionin. 

 

Nga dëgjimi i ekspertes se ortopedisë Dr.V.B nga Prishtina, i dhënë në shqyrtimin 

kryesor të datës 27.08.2019, e cila pas ekzaminimit të të gjitha shkresave mjekësore dhe 

shkresave tjera të lëndës si dhe ekzaminimit të drejtpërdrejtë të paditësit B.T: gjykata ka 

vërtetuar se paditësi ka pësuar lëndime trupore, frakturë e qafës të nofullës së poshtme në të dy 

anët, frakturë e trupit të nofullës së poshtme të anës së majtë, plagë shquese në buzën e poshtme, 

humbje të dhëmbëve 11,21,22,24, plagë shquese në regjionin e mjekrës, thyerje të qafës së 

krahut të djathtë. I njëjti i është nënshtruar intervenimit kirurgjikal respektivisht fiksimit të 

nofullës së poshtme dhe reponimit ortopedik dhe vendosjes së gipsit në krahun e djathtë, 

lëndime të cilat bëjnë pjesë në lëndime të rënda trupore. Paditësi gjithashtu ka përjetuar dhimbje 

fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë në kohëzgjatje prej një ore duke marrë parasysh 

vendndodhjen e aksidentit deri në realizimin e ekzaminimeve klinike radiologjike dhe qepjes së 

plagëve në regjionin e mjekrës dhe buzës. Dhimbje fizike të intensitetit të rëndë që kanë zgjatur 

edhe për tre ditë për shkak të dhimbjeve në regjionin e gojës si pasojë e thyerjes së nofullës së 

poshtme dhe regjionit të krahut të djathtë. Dhimbje fizike të intensitetit të mesëm që kanë zgjatur 

edhe për 28 ditë kryesisht dhimbje në lëvizje të gojës, pastaj dhimbje në regjionin e krahut të 

djathtë, pra periudhë deri në ramjen e demës dhe hematomës në regjionet e lënduara. Dhimbje 

fizike të intensitetit të ulët që posedon edhe sot në ngritjen e krahut të djathtë në nivelin mbi krah 

mbi 90 shkallë si dhe dhimbje gjatë marrjes së ushqimit  për shkak të thyerjes së shumëfishtë të 

nofullës së poshtme. Paditësit i është zvogëluar aktiviteti jetësor prej 13.5%, i cili ka vështirësi 

në ngritjen e krahut, humbjes së katër dhëmbëve dhe si pasojë ka pasur probleme në përtypje dhe  

kafshim. Shëmtim truporë të shkallës së mesme  dhe atë shkak i humbjes së dhëmbëve të 

përparëm si dhe shenjës në fytyrë pas qepjes në regjionin e mjekrës. Gjithashtu paditësit i është 

nevojitur ndihmë nga personi i tretë në kohëzgjatje prej gjashtë javësh për aktivitetet e e 

përditshme jetësore, gjithashtu terapi fizikale në kohëzgjatje prej dy  javës në vitin e parë dhe dy 

javë në vitin e dytë shkak i aksidentit të pësuar.   

 

Me leximin e raportit të policisë datë 19.04.2017, gjykata ka vërtetuar se si pasojë e 

aksidentit të ndodhur shkak i mos përshtatjesh së shpejtësisë së lëvizjes nga një person të 

panjohur deri më tani nga organet e ndjekjes dhe ka ardhur deri të lëndimet e rënda trupore të 

këmbësorit këtu  paditësit B.T. 

 

Me leximin e vërtetimit të lëshuar nga  Prokuroria Themelore e Prizrenit me nr. 

PPP.nr.712-7-/2017, të datës 22.09.2017, gjykata ka vërtetuar se kallëzimi penal i policisë me nr. 

...,  shkaktari i aksidentit të ndodhur, ende është i panjohur për organet e policisë.  

 

Me leximin e raportit specialistik i lëshuar nga Spitali Rajonal në Prizren, me nr. ...ë 

datës 19.04.2017, gjykata ka vërtetuar së paditësi B.T ka marrur trajtimin e nevojshëm pas 

lëndimeve të pësuara në aksidentin e ndodhur të datës 19.04.2017. 

 

Me leximin e raportit të lëshuar nga Klinika Universitare në Prishtinë me nr.... të datës 

19.04.2017, gjykata ka vërtetuar se B.T pas trajtimit të marrur nga Spitali Rajonal në Prizren, 

është dërguar në këtë qendër për të marrur trajtimet e mëtutjeshme, pas ekzaminimeve klinike 
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dhe analizave laboratorike me datë 20.04.2017, me anestezion të  përgjithshëm realizohet 

intervenimi kirurgjik, dhe ka qëndruar për tetë ditë në këtë qendër klinike.  

 

Me leximin e raportit mjekësorë të specialistit Dr. E.I të datës 09.12.2017, raportit 

digjital të datës 08.12.2017, raportit të Dr. Xh.Stë datës 13.12.2017,  gjykata ka konstatuar se 

paditësi ka pranuar trajtim shëndetësorë pranë këtyre institucioneve.  

 

Me leximin përgjigjes me numër të lëndës PPP/II.nr.712-7/2017, të datës 09.10.2019, 

gjykata ka vetëtuar se kryerësi i veprës penale të komunikacionit si pasojë e të cilit paditësi ka 

pësuar lëndime të rënda trupore, shkaktari i tij është ende i panjohur për organet e policisë.  

 

 

             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 autopërgjegjësia. Në këtë drejtim neni 20, par.1. i këtij ligji 

përcakton se Sigurimi nga auto përgjegjësia mbulon: “personi fizik i dëmtuar të cilit i është 

shkaktuar dëmi nga përdorimi i mjetit motorik të paidentifikuar, ka të drejtë të 

parashtroj kërkesën për dëmshpërblim Byrosë .”. 

 

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” , 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”.  

 

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

nuk është kontestues fakti se me datën 19.04.2017, në Prizren në rr.”...”,  ka ndodhur aksidenti i 

komunikacionit ashtu që ngasësi i automjetit me ngjyrë të zezë, i pa identifikuar nga zyrtarët 

policor pasi që i njëjti është larguar nga vendi i ngjarjes, si pasojë e vozitjes së pa kujdesshme 

dhe duke mos u përshtatur shpejtësinë kushteve dhe rrethanave të rrugës shkakton aksident 

komunikacioni i cili edhe godet këmbësorin këtu paditësin B.T i cili ishte duke e kaluar rrugën 

nga ana e majtë.  

 

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

posaçërisht ekspertizat e ekspertëve Dr. N.F-ekspert i psikiatrisë, si dhe Dr.V.B-eksperte e 

ortopedisë, dhe provat tjera të cilat janë administruar në shqyrtimin kryesor në bazë të cilave 

gjykata konstatoi se paditësi B.T si pasojë e lëndimeve të rënda të pësuara në aksidentin e datës 

19.04.2017, ka përjetuar dhimbje fizike te intensitetit të rëndë, të mesëm si dhe të ulët, e po 

ashtu frikë primare dhe sekondare. 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 poqëse të 

njëjtat nuk do t’i kishte 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, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor në 

shkallën prej 13.5 %, të gjitha këto të përshkruara më hollësisht në ekspertizën e ekspertëve 

përkatës,  të cilave gjykata i'a fali besimin e plotë. 

 

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 dëmtuarit të sillet aty ku do të ishte po mos 

të kishte ndodhur veprimi dëmtues. Mbi bazën e të lartë cekurave, 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 paditurës. Njëherit gjykata e refuzoi 

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

dhe shpenzimet lidhur me veshmbadhjen  ngase gjeti se paditësi nuk ka provuar me  prova se ka 

realizuar lidhur me këto shpenzim e për të cilat në kuptim të nenit 319,1 ka qenë i detyruar t’i 

provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta   

 

  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 dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi dhe caktoi lartësinë e saj 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, 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. 
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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. 

  

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 seancë 270.40 dhe atë  

për  3 seanca të mbajtura shumën prej 811.20 €, ndërsa për një seancë 50 %  shumën prej 135.20 

€ për taksën gjyqësore shumën prej 41.00 €, në emër të ekspertizës të ekspertit psikiatrisë 

shumën prej 100.00 €, në emër të ekspertizës të ekspertit të ortopedisë shumën prej 150.00 € si 

dhe në emër të përpilimin e padisë shumën prej 104.00 €, ndërsa e refuzoi pjesën e shpenzimeve 

lidhur me shpenzimet për një seancë dhe atë në kuptim të Rregullores së Tarifës së Avokatëve 

për seancën e datës 05.07.2019 gjykata i ka njohur vetëm 50 % dhe atë në vlerë prej 135.20 pasi 

që kjo seancë është shtyrë. 

 

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.425/18, datë 09.12.2019 

 

 

 

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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


