
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

 

1 (7)  

 2
0

1
9

:0
8

7
0

4
0

 

Numri i lëndës: 2019:087039 

Datë: 29.10.2019 

Numri i dokumentit:     00639972 

C.nr.759/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në çështjen kontestimore të paditësit B.B nga Prizreni, të cilin me autorizim e 

përfaqëson e autorizuara e tij av. N.M nga Prizreni, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “...” SH.A me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson e autorizuara B.R, punëtore 

pranë të njëjtës, për shkak të kompensimit të dëmit material dhe jo material, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor - publik, me datën 14.10.2019, 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 “...” SH.A me seli në Prishtinë, që në emër 

të dëmit material dhe jo material, në emër të 70 % të përgjegjësisë, t’ia kompensoj paditësit 

shumat si në vijim: 

 

Në emër të dëmit jo material : 

 

a). Dëmi jo material: 

 

-për dhimbje fizike (trupore), shumën prej............................................................1.000 €. 

- për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej ........................ 500 €. 

- për frikë, shumën prej ............................................................................................700 €. 

  

Gjithsejtë shumën e përgjithshme prej 2.200.00 euro, në emër të dëmit jo material. 

 

b). Dëmi material: 

 

- për ndihmë të personit të tretë..................................................................................170 € 

- për ushqim të përforcuar, shumën prej.....................................................................110 € 

- në emër të shërimit klimatik, shumën prej ..............................................................140 € 

 

Gjithsejtë shumën e përgjithshme prej 420 euro në emër të dëmit material. 

 

Gjithsejtë në emër të dëmit material dhe jo material nga kjo e paditur, duhet ti paguaj 

paditësit shumën prej 2620 €, me kamatë ligjore prej 8 % në vit, dhe atë duke filluar nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi (14.10.2019), e deri në pagesën definitive, të gjitha këto brenda 

afatit prej 15 ditësh nga data e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit, mbi shumat e aprovuara sikurse në 

dispozitivin I të këtij aktgjykimi dhe kërkesës për llogaritjen e kamatës nga dita e paraqitjes së 

padisë në gjykatë, refuzohen si të pa pabazuar. 

 

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

shumën në lartësi prej 920 euro, në afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

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

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

auto përgjegjësisë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve "...” SH.A me seli në Prishtinë, 

duke theksuar se paditësi  me datën 10.03.2017 ishte pjesëmarrës në aksident trafiku, i cili ka 

ndodhur në rrugën “...” në Prizren, dhe se i njëjti është shkaktuar me fajin e vozitësit të veturës 

“A”, dhe me të arritur përballë barnatores “...”, duke bërë anashkalim të një automjeti i cili 

ishte i ndalur e godet biçiklistin i cili ishte duke qarkulluar në drejtimin e kundërt të rrugës me 

këtë rast paditësit i janë shkaktuar lëndime trupore–dëm material dhe jo material siç parashihet 

me dispozitat të LMD-së. 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, që t’ia kompensoj paditësit dëmin jo material dhe material të shkaktuar 

në aksidentin e komunikacionit.   

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, e autorizuara e paditësit av. N.M nga Prizreni, ka 

deklaruar se mbetet si në padi dhe kërkesëpadi, duke bërë edhe precizimin e kërkesëpadisë. 

Sipas saj lidhur me këtë çështje juridike kontestimore gjatë zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor 

pas administrimit të provave materiale të dorëzuara me padi dhe nxjerrjes së provave përmes 

ekspertizës së komunikacionit dhe ekspertizave mjekësore nga lëmia e ortopedisë dhe 

psikiatrisë është vërtetuar baza juridike e kërkesë padisë së paditësit dhe gjithashtu natyra dhe 

llojet e lëndimeve që paditësi ka pësuar në aksidentin e datës 10.03.2017. Ajo shtoi se pas 

përfundimit të ekspertizës nga lëmia mjekësore apo asaj të ortopedisë është konstatuar se 

paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore. Andaj, gjykatës i propozoj që kërkesëpadinë e 

paditësit ta aprovoj në tërësi, ashtu sikurse është kërkuar me precizimin e saj përmes 

parashtresës së datës 10.10.2019. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe atë: për përpilimin e 

padisë shumën prej 104 euro, për taksën gjyqësore për padinë e ushtruar shumën prej 61 euro, 

për përfaqësimin e paditësit në 4 seanca gjyqësore shumën prej 540 euro, për parashtresën e 

precizimit të padisë shumën prej 104 euro, dhe për ekspertizat e kryera në këtë shqyrtim 

shumën prej 350 euro, apo shumën e përgjithshme prej 1.159.00 euro.  

 

            Përmes përgjigjes me shkrim në padi të datës 04.03.2019 e paditura Kompania e 

Sigurimeve “...” SH.A me seli në Prishtinë, ka theksuar se në rastin konkret baza juridike është 

pjesërisht kontestuese, për faktin se vetë paditësi ka dhënë kontribut në shkaktimin e aksidentit.  

 

            Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, e autorizuara e të paditurës ka deklaruar se mbetet 

në tërësi sikurse në deklarimet në seancat e mëhershme, duke kontestuar pjesërisht bazën 

juridike të kërkesë padisë duke ju referuar ekspertizës së komunikacionit, e cila e ka ndarë 

përgjegjësin e pjesëmarrësve në aksident. Andaj, e njëjta shtoi se mbetet pranë ofertës së dhënë 

në shumë prej 1500 euro, duke i propozuar gjykatës që këtë shumë ta aprovoj si kompensim 
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për të gjitha format e dëmit dhe çdo shumë tjetër përtej shumës së lart cekur të refuzoj si të 

pabazuar.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

ekspertizën e komunikacionit të ekspertes së komunikacionit E.S nga data 30.03.2019; 

ekspertizës mjeko-ligjore - psikiatrike të ekspertit Dr. N.F të datës 24.06.2019; ekspertizës së 

komunikacionit të përpiluar nga eksperti A.B të datës 02.08.2019; raportit të policisë me nr....të 

datës 10.03.2017; raportit mjekësor të emergjencës me nr. të protokolit ...të datës 10.03.2017, 

së bashku me dokumentet tjera përcjellëse mjekësore dhe atë prej 27 faqesh; dhe ekspertizës 

mjekësore - ortopedisë-traumatologjisë të ekspertes Dr.V.B. 

 

Nga leximi i raportit të policisë me nr....të datës 10.03.2017, gjykata ka konstatuar se 

me datën 10.03.2017, rreth orës 17:00, në Prizren, më saktësisht në rrugën “...”, në afërsi të 

barnatores “...” ka ndodhur aksidenti, ku kanë marr pjesë automjeti i markës “...” (i siguruari i 

paditurës) dhe biçiklisti (paditësi). Deri tek aksidenti ka ardhur kur automjeti duke dalur në 

shiritin e majtë të rrugës, por në atë moment nga drejtimi i kundërt ishte duke qarkulluar 

vozitësi i biçikletës i cili ishte nën ndikim të alkoolit me 1.26 promil, nuk kishte mbaj anën e 

djathtë të lëvizjes dhe ishte duke lëvizur pa shenja ndriçuese natën, ku edhe vije deri tek 

aksidenti ku automjetit goditet në këndin e përparme të anës së majtë kurse biçikleta në anën e 

përparme. 

 

Nga leximi i ekspertizës së komunikacionit të përpiluar nga ekspertja E.S me datën 

30.03.2019 dhe ekspertizës tjetër të komunikacionit të përpiluar nga eksperti A.B me datën 

02.08.2019, gjykata ka konstatuar se në aksidentin e ndodhur, ku paditësit i është shkaktuar 

dëmi i supozuar, përgjegjësi primare kishte i siguruari i të paditurës, ndërsa përgjegjësi 

sekondare kishte edhe vetë paditësi. Sipas ekspertëve deri tek aksidenti ka ardhur ashtu që i 

siguruari tek e paditura ka hyrë në anashkalim të automjetit të ndalur (në vendin dhe kohën 

sikurse është përshkruar në këto dy ekspertiza), pa u siguruar se në krahun e kundërt është në 

lëvizje biçiklisti apo këtu paditësi. Paditësi po ashtu kishte kontribuar në shkaktimin e këtij 

aksidenti pasi që në momentin e vozitjes së automjetit nuk kishte veshur jelek apo ndonjë 

materie reflektuese, kishte drejtuar biçikletën e tij nën ndikim të alkoolit. Të dy këto ekspertiza 

janë identike dhe mes tyre nuk ka dallime në esencë. Për më gjerësisht sikurse në këto 

ekspertiza.  

 

Nga leximi i ekspertizës mjeko-ligjore psikiatrike të Dr. N.F të datës 24.06.2019, 

gjykata ka konstatuar se sipas ekspertit në fjalë paditësi ka pësuar frikë primare që ka zgjatur 

rreth 2-3 sekonda e manifestuar me bllokim emocional. Frikë sekondare e intensiteti të lartë ka 

zgjatur 24 orë, e manifestuar me ankth, pamundësi të gjumit, mendime negative, plogështi dhe 

dridhje. Frikë sekondare të intensiteti të mesëm ka zgjatur dy javë, e manifestuar si brengosje e 

vazhdueshme për nevojën e trajtimit të mëtejmë mjekësor, dhimbje të kohë pas kohshme, frikë, 

pagjumësi, ndjeshmëri e tepruar emocionale, marramendje dhe nervozizëm i shtuar. Kurse 

mund të konstatohet edhe frikë sekondare me intensitet të ulët e cila ka vazhduar rreth një vit e 

manifestuar me pasiguri të kohë pas kohshme, ndjeshmëri emocionale, ulje e disponimit, 

mendime negative si dhe vështirësi në përfshirje në aktivitete të lidhura me komunikacionin. 

 

Nga leximi i raportit mjekësor i emergjencës me nr. të protokolit ...të datës 10.03.2017 

së bashku me dokumentet tjera përcjellëse mjekësore dhe atë prej 27 faqesh, gjykata ka 

konstatuar se paditësi ditën e aksidentit përkatësisht pak kohë pas aksidentit është paraqitur 

pranë Spitalit të Përgjithshëm në Prizren, ndërsa nga dokumentet tjera mjekësore dhe nga 
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ekspertiza e ortopedisë-traumatologjisë të Dr.V.B, gjykata ka vërtetuar se paditësi kishte pësuar 

lëndime të rënda trupore dhe atë: ndrydhje të kokës regjionit ballor me gërvishtje, thyerje të 

kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së majtë. Po ashtu paditësi kishte përjetuar: 

Dhimbjet fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë kanë zgjatur 20 minuta prej ndodhjes së 

aksidentit e deri te realizimi i ekzaminimit klinik dhe marrjes së reponimit të gishtit të pestë të 

dorës së majtë. Dhimbjet fizike të intensitetit të rëndë kanë zgjatur 2 ditë (kohë pas kohe deri 

në marrje të terapisë kundër dhimbjes), ndërsa dhimbje të intensitetit të mesëm  ka zgjatur 21 

ditë, e shoqëruar me dhimbje në regjionin e dorës së majtë dhe kokëdhimbje të kohë pas 

kohshme për shkak të ndrydhjes dhe gërvishtjeve në regjionin ballor, përderisa dhimbje fizike 

të intensitetit të ulët, paditësi ka edhe sot e kësaj dite, e që më të shprehura janë në formë të 

sforcimeve fizike dhe ndërrimet klimatike. Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor është 

i shprehur në shkallën prej 1.5%. Ndihma e personit tjetër ka qenë e nevojshme prej pesë 

javësh sa e ka mbajtur imobilizimin me gips në dorën e majtë dhe atë ndihmë në mbajtje të 

higjienës personale dhe kryerjen e aktiviteteve të përgjithshme jetësore. Ushqimi i përforcuar i 

nevojshëm dhe i begatshëm me proteina, albumina, vitamina dhe minerale ka qenë i nevojshëm 

në intervalin kohor prej 3 javësh. Trajtimi rehabilitues fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm në 

intervalin kohor prej 15 ditësh. 

 

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 paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

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 176 paragrafi 1 “I dëmtuari i cili ka kontribuar 

që dëmi të krijohet ose të jetë më i madh se sa përndryshe do të ishte, ka të drejtë vetëm në 

shpërblimin përpjesëtimisht të pakësuar”, paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë se “Për 

paragrafin paraprak vihen përshtatshmërish në zbatim dispozitat për përgjegjësinë për 

përfaqësuesin ligjor dhe ndihmësin”, ndërsa paragrafi 3 ka paraparë se “Kur është e 

pamundur të vërtetohet se cila pjesë e dëmit rezulton nga veprimi i të dëmtuarit, gjykata do të 

gjykojë shpërblimin duke pasur parasysh rrethanat e rastit”. 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 
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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 jomaterial bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit 

për marrëdhëniet e detyrimeve”. 

 

Duke u bazuar në pretendimet e palëve ndërgjyqëse, provat e administruara dhe bazë 

ligjore sikurse më lartë, gjykata ka ardh në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është 

pjesërisht e bazuar, andaj e ka aprovuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se me datën 02.08.2019, në Prizren më 

saktësisht në rrugën “...”, në afërsi të barnatores “...” ka ndodhur aksidenti, ku kanë marr 

pjesë automjeti i markës “...” (i siguruari i paditurës) dhe biçiklisti (paditësi). Deri tek 

aksidenti ka ardhur kur automjeti duke dalur në shiritin e majtë të rrugës, por në atë moment 

nga drejtimi i kundërt ishte duke qarkulluar vozitësi i biçikletës nën ndikim të alkoolit me 

1.26 promil, nuk kishte mbaj anën e djathtë të lëvizjes dhe ishte duke lëvizur pa shenja 

ndriçuese natën, ku edhe vije deri tek aksidenti ku automjetit goditet në këndin e përparme të 

anës së majtë kurse biçikleta në anën e përparme. Po ashtu mes palëve nuk ishte kontestuese 

se palët kanë përgjegjësi të ndarë. Ajo çka vlen të ceket është se pala e paditur gjatë 

shqyrtimit gjyqësor paditësit i kishte dhënë ofertën për të gjitha format e dëmit në shumë prej 

1500 euro.  

 

Nga provat e cekura më lartë gjykata ka konstatuar se përgjegjësia e palëve në 

shkaktimin e aksidentit është e ndarë dhe atë i siguruari i së paditurës ka një përgjegjësi 

primare dhe atë 70 % të përgjegjësi dhe 30 % të përgjegjësisë bije mbi paditësit. Rrethanat 

për përgjegjësinë e palëve ndërgjyqëse janë përshkruar saktësisht nga dy ekspertizat të 

ekspertëve të komunikacionit të përshkruara si më lartë, të cilave gjykata ia fal besimin e 

plotë, pasi që të njëjtat janë në përputhje të plotë mes veti dhe shkresave tjera të lëndës. 

Përgjegjësia e të siguruarit të të paditurës është se i njëjti ka hyrë në anashkalim të automjetit 

të ndalur (në vendin dhe kohën sikurse është përshkruar në këto dy ekspertiza), pa u siguruar 

se në krahun e kundërt është në lëvizje biçiklisti apo këtu paditësi. Ndërsa përgjegjësia e 

paditësit është konstatuar pasi që i njëjti në momentin e vozitjes së automjetit nuk kishte 

veshur jelek apo ndonjë materie reflektuese, kishte drejtuar biçikletën e tij nën ndikim të 

alkoolit dhe nuk kishte mbajtur anën e djathtë të lëvizjes. Këto veprime të palëve gjykata i ka 

ndarë në përqindje të cekur si më lartë dhe konform kësaj ka caktuar shpërblim sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

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

e  mjekut ortoped-traumatolog Dr. V.B, gjykata konstatoi se paditësi B.B, nga aksidenti i 

ndodhur me datën 10.03.2017, ka pësuar lëndime të rënda trupore. Nga kjo ekspertizë po 

ashtu është vërtetuar se i njëjti si pasoj e këtij aksidenti ka përjetuar dhimbje fizike të 

intensitetit posaçërisht të rëndë, dhimbje fizike të intensitetit të rëndë, të mesëm si dhe 

dhimbje fizike të intensitetit të ulët, si dhe ka zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm në 

shkallë prej 1.5 %. Ndërsa bazuar në raportin e mjekut psikiatër Dr. N.F, paditësi po ashtu 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 satasfaksion moral për paditësin, e që kanë të bëjnë 

me dhimbje fizike, frikën e përjetuar, për zvogëlimin e aktivitetit jetësor të shprehur në 

shkallë prej 1.5 %, në shumën totale prej 2200 €, bazuar në provat materiale të ofruara nga 

pala paditëse. Ndërsa sa i përket pikës I nën b), gjykata për dëmin material e aprovoj shumën 

prej 420 euro, shumë kjo e cila gjykata konsideron se është e mjaftueshme për paditësin, pasi 
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që nga lëndimet e pësuara ai ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë, për ushqim të 

përforcuar, dhe për rehabilitim fizioterapeutik, të gjitha këto të bazuara në dokumentacionet 

mjekësore dhe provat materiale të siguruara nga ana e të autorizuarës së paditësit dhe 

gjithmonë duke marr parasysh kontributin e paditësit në shkaktimin e aksidentit, ku duke 

marr parasysh rrethanat e rastin ka konstatuar se ky kontribut është i shprehur në 30 %. 

 

  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 

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 “, Neni 176 paragrafi 1 “I dëmtuari i cili ka kontribuar që dëmi 

të krijohet ose të jetë më i madh se sa përndryshe do të ishte, ka të drejtë vetëm në 

shpërblimin përpjesëtimisht të pakësuar” 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 dhe përgjegjësisë së tij në shkaktimin 

e aksidentit. Ekspertët përkatës e kanë vlerësuar se lëndimet e paditësit janë lëndime të cilat 

karakterizohen si lëndime të karakterit të rëndë trupore me pasoja më të gjata në shëndetin e 

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

dëmtuarit satisfaksion që ai 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.  

 

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 dhe për nga lartësia, duke 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 për rehabilitim fizikal të tij dhe dëmit tjetër 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 sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II 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 dhe 
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përgjegjësisë së vetë paditësit për shkaktimin e aksidentit. 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 10.500 euro, shumë kjo e precizuar përmes 

parashtresës së datës 10.10.2019. Gjykata iu fal besimin e plotë konstatimeve të ekspertëve të 

komunikacionit, ku është vërtetuar se vet paditësi kishte kontribuar në shkaktimin e aksidentit 

dhe se përgjegjësia e tij tash më është caktuar si 30 %, andaj shumat e aprovuara janë 

adekuate për dëmin e pësuar nga ana e paditësit. Po ashtu gjykata iu fal besimin e plotë 

konstatimeve të ekspertëve mjekësore dhe atë asaj të ortopedisë – traumatologjisë dhe asaj të 

psikiatrisë, pasi ato janë siguruar nga provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës 

dhe nga ekzaminimi direkt i paditësit. Andaj, duke i marr për bazë këto gjykata ka vendosur 

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

 

  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. 

 

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. 

 

 Për pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi konform nenit 452 

parag.1 të LPK-së, si dhe në bazë të TA-së, në të cilat janë përfshirë, për përpilimin e padisë 

shumën prej 104 euro, për taksën gjyqësore për padinë e ushtruar shumën prej 61 euro, për 

përfaqësimin e paditësit në 3 seanca gjyqësore shumën prej 405 euro, dhe për ekspertizat e 

kryera në këtë shqyrtim shumën prej 350 euro, apo shumën e përgjithshme prej 920.00 euro. 

Pjesën tjetër të shpenzimeve procedurale gjykata nuk i ka pranuar dhe atë për shpenzimet e 

seancës së datës 14.10.2019, pasi që seanca paraprake është shtyer me propozimin e të 

autorizuarës së paditësit dhe për parashtresën e në lidhje me precizimin e kërkesëpadisë e 

datës 10.10.2019, pasi që e njëjta nuk është konform parimit të ekonomizimit të gjykimit. 

 

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.759/18, datë 14.10.2019 

                                                                  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.  

 


