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Numri i lëndës: 2019:082562 

Datë: 15.04.2019 

Numri i dokumentit:     00277590 

                                                                                                                           C.nr.48/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Taulant Rexhëbeqaj, në kontestin e paditëses 

Y.S nga fshati ..., Komuna e Mitrovicë të cilin e përfaqëson i autorizuari av. L.A nga 

Mitrovica, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë rruga “...” ..., 

Lagjja ... të cilën e përfaqëson i autorizuari A.B për shkak të kompensimit të dëmit, me vlerë të 

kontesti: 15.153.00 euro,  pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publike, në mungesë të palës së 

paditur, me datën 26.03.2019, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditëses Y.S, nga fshati ..., Komuna 

e Mitrovicë dhe detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “...” nga Prishtina, që në emër të 

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

 

-  për dhimbje fizike (trupore) duke përfshirë të gjitha llojet e intensitetit       

......................................................................................shumën prej 2.500,00 euro; 

- për frikën e përjetuar duke përfshirë të gjitha llojet e intensitetit 

...................................................................................shumën prej 1.500,00 euro;  

- për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej              

5%,............................................................................ shumën prej 1.500,00 euro; 

- ndihmë dhe kujdes të huaj...........................................shumën prej 100,00 euro; 

 -ushqim të përforcuar....................................................shumën prej 75,00 euro, 

-Shpenzimet e mjekimit ..................................................shumën prej 138,00 euro; 

respektivisht shumën e tërësishme prej 5.813,00 €,(pesëmijë e tetëqind e 

trembëdhjetë euro) me kamatë ligjore prej 8 % në vit, duke e llogaritur atë nga dita e 

parashtrimit të padisë (datë 15.01.2018) e deri te pagesa definitive, të gjitha këto brenda afatit 

15 ditor pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses, mbi shumat e aprovuara sikurse në 

dispozitivin I të këtij aktgjykimi e deri në shumën prej 15.153.00 €,refuzohet si e pabazuar. 

 

III. Obligohet e paditura, që t’ia paguajë paditëses shpenzimet procedurale dhe atë 

shumën në lartësi prej 840,00 € tetëqind e katër dhjet euro), në afatin prej 15 ditësh pas ditës 

së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 
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IV. Pjesa tjetër e shpenzimeve procedurale, mbi shumat e aprovuara sikurse në 

dispozitivin III të këtij aktgjykimi ,refuzohet si e pabazuar. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë së palës së paditur, konform nenit 423 

parag.4 të LPK-së.  

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësja Y.S, përmes të autorizuarit të tij av. L.A nga Mitrovica, pranë kësaj gjykate 

kanë parashtruar padinë për kompensimin e dëmit material dhe jo materiale në bazë të 

sigurimit të autopërgjegjësisë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve "..." me seli në 

Prishtinë, duke theksuar se paditësja me datën 02.10.2017 ishte pjesëmarrëse në aksident 

trafiku, i cili ka ndodhur në rrugën transite në drejtim të autostradës ku paditësit si pasojë e 

këtij aksidenti ka pësuar lëndime trupore, frikë dhe pasoja që i vuan edhe sot. Përkitazi me këtë 

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

e aksidentit. Duke u bazuar në dispozitat e LMD-së, i ka propozuar gjykatës që të merr 

aktgjykim me të cilin do të aprovohet kërkesëpadia e paditëses Y.S, si e bazuar dhe do të 

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

material të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit.   

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari  i paditëses av. L.A  nga Mitrovica, ka 

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

drejtpërdrejt në shqyrtim gjyqësor pas ekspertizës të dr. Arbër Tolaj ortoped-traumatolog dhe  

ekspertizës të  dr.sci. N.F-Psikiatër ku të njëjti kanë në shqyrtim gjyqësor drejtë për drejt kanë  

ekzaminuar paditësen Y.S ashtu që tani ka kërkuar nga gjykata që të detyrohet e paditura 

Kompania e Sigurimeve  “...” nga Prishtina, që paditëses t’ia kompensoj dëmin material dhe jo 

material të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të datës 02.10.2017 si në vijim: në emër 

të dëmit jo material dhe  material, t’ia kompensojnë shumën e përgjithshme në lartësi prej 

15,153.00€ euro me kamatë ligjore ,nga dita e paraqitjes së padisë. I autorizuari i paditësit i ka 

kërkuar edhe shpenzimet procedurale dhe atë në lartësi prej 1048 euro, më saktësisht të 

specifikuara drejtpërdrejt në shqyrtim kryesor me precizim të kërkesëpadisë dhe  në fjalën 

përfundimtare. 

 

         Shqyrtimin e datës 26.03.2019, gjykata e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur, 

ngase nga shkresat e lëndës vërtetohet se e paditura është thirrur në rregull, mungesën nuk e ka 

arsyetuar, andaj gjykata ka vendosur konform nenit 423.4 të LPK-së.  

 

             

            Përgjatë shqyrtimit gjyqësor, e autorizuara e të paditurës Kompania e Sigurimeve  “...”, 

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

kërkesëpadisë por vetëm lartësinë e saj  pasi që paditëses i kanë paraqitur ofertë prej 528,70 

euro për të gjitha format e dëmit.  

 

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 nr. 2017/GR/0806 të datës 02.10.2017 i përpiluar nga Policia e Kosovës;  

Raporti i Qendrës së mjekësisë familjare me nr.... të datës 06.10.2017; Raporti i Ambulancës 

Ortopedi nr....datë 09.10.2017;  Raporti të lëshuar nga Spitali Rajonal i Prizrenit me nr. ... datë 

02.10.2017; Raporti i Qendrës së mjekësisë familjare me nr ....  të datës 03.10.2017 ; Raporti i 

Fiziatrisë me nr.... të datës 06.10.2017 Raporti i Qendrës së mjekësisë familjare me nr.... të 

datës 05.10.2017; Raporti i Qendrës së mjekësisë familjare me nr .... të datës 06.10.2017 

Raportet nga konsultat mjekësore, Ekspertiza mjekësore e përpiluar nga eksperti Dr. A.T 

ortoped tramatolog nga Prishtina; Ekspertiza mjekësore e përpiluar nga eksperti gjyqësor Dr. 

N.F psikiatër nga Prizreni, Kuponët fiskal dhe shpenzimet e tjera shpenzimet e tjera mjekësore.      

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartë cekura, 

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 paditëses është pjesërisht e bazuar. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza e kërkesëpadisë, meqë i autorizuari i 

palës paditëse asnjëherë nuk e ka kontestuar, madje palës paditëse i ka ofruar ofertë për arritje 

të marrëveshjes. 

 

Në këtë rast, kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë, ashtu që për ta vërtetuar 

lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata nga ekspertizat mjekësore të punuara nga Dr. Rr.Sh ortoped 

tramatolog dhe N.F psikiatër, të cilët në bazë të dokumentacionit mjekësor dhe pas 

ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditëses, kanë dhënë mendimin profesional përmes 

ekspertizave të theksuara në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor të datës 06.03.2016, ku sipas 

tyre paditësja ka pësuar lëndime trupore ndrydhje të regjionit Lumbosakral,ndrydhje 

(distorizion) përdredhje e rregjionit të qafës; zhvendosje traumatike e kapakut të gjurit të majtë 

i shoqëruar me dëmtime paterofemoral të majtë lëndimi i shkaktuar karakterizohet si lëndim i 

rëndë trupore e të cilat tani paditësit i kanë shkatuar Dhimbjet fizike të intensitetit të rëndë kanë 

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

mesëm i dhimbjeve ka zgjatur 15 ditë (kohë e cila është e nevojshme për tërheqjen e 

inflamacionit , të edemës , spazmës muskulare nën veprimin e terapisë dhe imobilizim të 

këmbës), përderisa dhimbje fizike të intensitetit të ulët, paditësi ka edhe sot e kësaj dite, e që 

janë më të shprehura janë sforcimeve fizike dhe ndryshimeve klimatike. Zvogëlimi të aktiviteti 

të përgjithshëm jetësor ekziston në shkallë prej 5% i cili manifestohet me instabilitet të gjurit 

në një rrafsh, sidomos gjatë ecjeve në terene të cilat kërkojnë ngritje dhe zbritje gjatë ecjeve, 

hipotrofisë në shkallë të lehtë të muskujve të kofshës, lodhje gjatë ecjes dhe qëndrimeve më të 

gjata në këmbë.   

 

 Ndihma e personit tjetër ka qenë e nevojshme në intervalin kohor prej 10 ditëve, si 

ndihmë e nevojshme për nevojat e përditshme jetësore. Ushqimi i përforcuar i nevojshëm për 

rikuperim të organizmit pas traumës  ka qenë i nevojshëm në intervalin kohorë prej 15 ditësh. 

Trajtimi rehabilitues fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje  për dy  herë nga 10  

ditë brenda vitit të parë pas aksidentit dhe dy herë nga 7 ditë vitin e dytë me qëllim të rritjes së 

masës muskulore amplitudës së lëvizjes të gjurit dhe të qafës e për më tepër si në procesverbal 

të datës 06.03.2019. 

 

 Paditësi ka pësuar Frikë sekondare e intensiteti të lartë ka zgjatur 24 orë pas aksidentit, 

e shprehur në formë të ankthit britmave, plogështisë dhe dridhjeve të trupit. Frikë sekondare të 
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intensiteti të mesëm –dy javë, e manifestuar si brengosje e vazhdueshme për nevojat e trajtimit 

të mëtejmë mjekësorë,  nevojën për përkujdesje nga personi tjetër, përfshirë edhe ekzaminimet 

diagnostike si dhe dhimbjet e kohëpaskohshme fizike, në këtë periudhë ka ndier ankth, 

vështirësi të gjurit si dhe prezencës së kohë pas kohëshme dhimbje fizike. Kurse mundë të 

konstatohet se frik sekondare me intensitet te ulët që ka vazhduar rreth 1 viti e manifestuar me 

frikë, pasiguri, në formë të kujtimeve traumatike të aksidenti sidomos të nxitura në rastet e 

zhurmave të makinave apo kërcitjeve të tjera të pa pritura e për këto shqetësime ka kryer edhe 

vizita te neurologu cili përshkruan diagnozën e stresit postraumatik e për të cilin ka përdor 

edhe barna qetësues. 

 

Me  këto prova të administruara nga gjykata në emër të dhimbjeve fizike e aprovoj 

kërkesën në shumë prej 2,500.00 € dhe e vlerësojë si shpërblim të drejtës dhe që i shërbejë 

qëllimit të shpërblimit, sepse paditësja, sipas mendimit të ekspertit mjekësor 

ortoped/traumatolog, si pasojë e lëndimeve të marra, ka pasuar dhembje fizike të intensitetit të 

rëndë 3 ditë, dhimbje fizike të intensiteti të mesëm 15 ditë, kohë e nevojshme për fillimin e 

konsolidimit primar, dhimbje fizike të intensitetit më të ulët ka edhe sot kësaj dite sidomos 

gjatë ecjeve më të gjata në këmbë. 

 

Në emër të frikës së pësuar gjykata e ka caktuar shpërblimin  në shumë prej 1.500,00€ 

dhe e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertit 

mjekësor  të psikiatrit, paditësja ka frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatur 24 orë 

dhe që është shoqëruar me gjendje ankthi që shpërthente sa herë përkujtonte mundësinë e 

përfundimeve fatale për veten në aksident , e kryesisht gjendje e manifestuar me ankth, 

pamundësi të gjumit. Kjo pastaj ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit më të ulët, e cila sot 

e asaj dite është prezentë, e shoqëruar fillimisht me brengë nga pasojat e aksidentit përfshirë 

frikë pasiguri ,rikujtime traumatike, të manifestuara me  rënie të disponimit si dhe pasiguri të 

theksuar, sidomos gjatë pjesëmarrjes në komunikacion. 

 

Në emër të dhimbjes për shkak të zvogëlimit të aktiviteti të përgjithshëm  jetësor në 

shkallë prej 5% gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 1.500,00 € e ka vlerësuar si të 

drejtë duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të ekspertit mjekësor ortoped/traumatolog, i cili 

manifestohet me instabilitet të gjurit në një rrafsh, ecjeve në terene të cilat kërkojnë ngritje dhe 

zbritje gjatë ecjes, hipotrofisë në shkallë të lehtë të muskujve të kofshës, duke marrë për bazë 

pengesën që paraqet në aktivitet jetësore dhe moshën e re të paditëses. 

 

 Në emër të ndihmës dhe kujdes të huaj gjykata ka caktuar shumën prej 100,00 € duke u 

bazuar në bazë të ekspertizës të ortopedit/traumatolog ,ku kjo ndihmë ka qenë e nevojshme për 

10 ditë e cila ka konsistuar në ndihmë në kryerjen e nevojave të përditshme jetësore, ku për 

bazë gjykata ka marrë pagën prej 300 € si pagë mesatare në Republikën e Kosovës dhe pasi që 

paditësja ka pasur nevojë për këtë ndihmë vetëm 10 ditë gjykata ka vlerësuar se shumën prej 

100,00 € si shumë adekuate për këtë ndihmë,  

  

Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shumën prej 75,00 € duke u 

bazuar në bazë të ekspertizës të ortopedit/traumatolog, paditësi ka pasur nevojë që për 15 ditë 

për ushqim të përforcuar dhe atë të pasuruar me materie e nevojshme për arsyeje të rikuperimit 

të organizmit ,gjykata konstaton se vlera prej 5€ për ditë do të kontribuonte në pasurim të 

ushqimit të kërkuar si ushqim i përforcuar . 

  

Në emër të shpenzimeve të mjekimit  gjykata ka caktuar shumën prej 138,00 € duke u 

bazuar në bazë Dëftesave të lëshuara nga Spitali i Prizrenit dhe atë me nr;..., dhe faturën ... të 
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lëshuar nga Spitali “...” të cilën pagës paditësja i ka paguar për shërbimet e pranuara nga Spitali 

dhe kuponëve fiskal të lëshuara nga barnatoret e ndryshme me nr. ...; të cilat paditësja i ka 

paguar, për barna të ndryshme dhe Kuponi fiskal të lëshuar nga Spitali Special për kirurgji “...”  

nr.... datë 12.03.2018 të cilave gjykata ja u fal besimin. 

 

 

Gjykata e mori në tersi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizave  të 

lartpërmendur, ngase ekspertizat përmbajnë elementet e nevojshme të të dhënave mbi bazën  e 

njohurive profesionale dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për 

vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore. 

 

Me dispozitën e nenit 183, paragrafi 1 i LMD-së janë parashikuar llojet  apo format e 

shërbimit të dëmit jo material dhe atë për dhimbje e pësuar fizike për frikën e pësuar etj. 

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike, gjykata vlerëson se e paditura mban përgjegjësi në 

bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditëses me rastin e lëndimit gjatë aksidentit të 

trafikut, për çka e paditura është e obliguar që paditëses t’ia kompensoj dëmin, me që 

shkaktues i dëmit ka lidhur kontratë me të paditurën "..." dhe në këto rrethana kompensimin e 

dëmit e bën e paditura mbi bazën e sigurimit të auto përgjegjësisë konform nenit 159 dhe 136 

të LMD-së 

 

Duke u bazuar në dispozitat  e cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të gjitha kriteret e 

dhe masat e caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit material dhe jo material, e posaçërisht 

duke marrë parasysh natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore që i janë shkaktuar paditëses 

dhe moshën e sajë, në bazë të vlerësimit të ekspertizës mjekësore të  përshkuar si më lartë, 

gjykata e aprovoj pjesërisht kërkesëpadinë  e paditëses në vlerat e shpërblimit të dëmit si në 

pikën 1 të dispozitivit të aktgjykimit, duke e vlerësuar si shpërblim realë dhe objektiv dhe me 

bindje se ky shpërblim është në pajtueshmëri me natyrën dhe pasojat e dëmit. 

 

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi paraqesin 

një satisfiksion moral dhe shpagim real për format e dëmit të pasuar të paditëses në aksidentin 

e komunikacionit, lëndimin dhe pasojat, duke marrë parasysh dhe kriteret e parapara me 

dispozitën e nenit 183 të LMD-së, standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe praktika e 

deritanishme të Gjykatës të Kosovës. 

 

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 dëmtuarës 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 paditëses e cila ka të bëjë me shpenzimet e rehabilitimit 

fizioterapeutik, ngase gjeti se paditësit me asnjë provë të vetme nuk i ka argumentuar këto 

shpenzime si dhe pretendimet e palës paditëse në lidhje me intervenimin kirurgjik të cilin duhet  

të realizoj paditësja e për të cilin ka prezantuar Profakturën e lëshuar nga “...” nr.... të datës 

17.11.2017 në shumë prej 5,500.00 € pasi që një shpenzim i tillë ende nuk ka ndodhur dhe si i 

tillë është i pa përcaktuar ku për më tepër në vetë këtë profakturë është shënuar se “Kjo 

Profaturë vlen 30 ditë nga data e lëshimit!” andaj, këtyre pretendimeve gjykata nuk ka mund të 

ja fal besimin . 
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 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

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

tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë për shpenzimet si në vijim: për shpenzimet e eksperteve 

shumën prej 300 euro, për 2 përfaqësime, nga 270 euro secila, përkatësisht 540 euro, 

respektiktivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve në lartësi prej 840,00 euro.  

 

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

paragrafi 2 të LMD-së.  

 

Gjykata gjeti se kërkesa për shpenzime dhe atë për përpilim të padisë në shumë prej 

208 € dhe për taksë prej 21 € janë shpenzime të cilat veq se i janë paguar nga ana e të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “...” të autorizuarit paditësve av. Sh.A me ujdin gjyqësore të arritur 

më datë 31.07.2018 ndërmjet palëve ndërgjyqëse, për paditësit A.M dhe F.M. 

 

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

LPK-së.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

        Departamenti i Përgjithshëm  

             C.nr.48/18, datë 26.03.2019 

 

 

B. profesional,                                                     Gj y q t a r i, 

Taulant Rexhëbeqaj                             Gëzim Shehu 

 

 

 

 

 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 të 

kësaj gjykate.  
 

 

 

 


