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Numri i lëndës: 2019:105758 

Datë: 06.11.2019 

Numri i dokumentit:     00629716 

                    

  C.nr.794/16 
 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm si gjykatë civile e 

shkallës së parë, gjyqtarja Edije Sezairi, me bashkëpunëtoren profesionale Afërdita Kicaj, në 

çështjen juridike të paditësës R.K, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit të cilin me autorizim e 

përfaqëson i autorizuari avokat V.O, nga Prizreni, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “...”, 

me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim i autorizuari V.K, nga Prishtina, me objekt të 

padisë kompensim dëmi, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në prezencë të palëve, me datë 

23.10.2019 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësës R.K nga Prizreni, ashtu që 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë që në emër të 

kompensimit të dëmit ti paguaj si në vijim: 

 

a) Dëmi jo material: 

 

- Për dhimbje fizike (trupore) duke përfshirë të gjitha format e saj shumën prej 500.00 €. 

- Për dhimbje psikike në shumën prej .................................................................  400.00 € 

- Për frikë për të gjitha format e saj shumën prej ................................................ 100.00 €. 

- Për shëmtim trupor ...........................................................................................  100.00 €. 

 

            b) Dëmi material: 

 

    -  Për shpenzimet e mjekimit shumën prej .........................................................   400.00 € 

     -  Për përkujdesje të huaj ....................................................................................   100.00 €. 

   -  Për ushqim të përforcuar .................................................................................   150.00 €. 

   -  Për rehabilitim fiziko-terapeutikë ...................................................................   150.00 €. 

   -  Për dëmtimin e sendeve që përdoren për nevojat personale, rrobat etj. ........   100.00 €. 

 

Shumën e përgjithshme të cilën e paditura Kompania e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë 

detyrohet që t’ia paguajë paditësës R.K në emër të kompensimit të dëmit i cili rrjedh nga  aksidenti i 

datës 16.11.2016 është 2.000,00 (dymijë) euro të gjitha këto me kamatë ligjore në lartësi prej 8 % 

duke e llogaritur atë nga dita e  marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, në afat prej 15 

ditësh pas ditës së plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

II. Kërkesëpadia e paditësit R.K, përtej shumave të aprovuara refuzohet si e pabazuar. 
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III. Me shpenzimet procedurale obligohet e paditura e cila detyrohet që paditësës në emër të 

shpenzimeve procedurale t’i paguajë shumën 655,00 (shtatëqind e nëntëdhjetë) euro, të gjitha këto në 

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

dhunshëm. 

A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi R.K nga fshati ..., Komuna e Prizrenit me datën 28.07.2016 ka parashtruar padi në 

Gjykatën Themelore në Prizren të cilën me parashtresën e datës 08.10.2019 e ka precizuar, e me të 

cilën ka kërkuar, që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “...”, që në emër të kompensimit 

të dëmit jo material dhe material ta kompenson për lëndimet e pësuara në aksidentin e datës 

02.07.2012, të cilin e ka shkaktuar personi i cili ishte i siguruar tek këtu e paditura. Si pasojë e këtij 

aksidenti, këtu paditësja ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe duke qenë se aksidenti i 

komunikacionit është shkaktuar me fajin e personit të siguruar pranë të paditurës, paditësi ka të drejtë 

në kompensim dëmi, andaj i propozon gjykatës që pas administrimit të provave të aprovohet në tërësi 

kërkesëpadia. 

 

1. Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Fillimisht, gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështje dhe bazuar në neni 1 të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore (LPK), po edhe me dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhënien e Detyrimeve 

(LMD), saktësisht nenit 200 të LMD-së, konstatoi se çështja bënë pjesë në juridiksionin gjyqësor 

civil dhe kjo gjykatë është kompetente për të vendosur për këtë çështje. 

 

Lidhur me kompetencën lëndore, në bazë të nenit 17.2 të LPK-së: “Vlerësimi i kompetencës 

bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i ka të njohura gjykata”. Meqenëse 

ndodhemi përpara një kontesti me karakter civil që rrjedhë nga mardhënja e detyrimeve, gjykata 

çmon se është kompetente nga pikëpamja lëndore për shqyrtimin e kësaj çështjeje. 

 

Lidhur me kompetencën territoriale nenit 47.2 të LPK-së thotë: “Për gjykim në kontestet 

lidhur me përgjegjësinë jokontraktuale për dëmin, përveç gjykatës së kompetencës së përgjithshme 

territoriale, është kompetente edhe gjykata në territorin e së cilës është kryer veprimi dëmtues apo 

gjykata në territorin e së cilës ka lindur pasoja e dëmtimit“, ndërsa par. 2. i të njëjtit nen thotë: “ Në 

çoftë se dëmi është shkaktuar për shkak të vdekjes apo të lëndimit të rëndë trupor, kompetente është, 

përpos gjykatës nga par. 1 i këtij neni, edhe gjykata në territorin e së cilës paditësi e ka 

vendbanimin, respektivisht vendqëndrimin“.  

 

Paditësja legjitimohet t’i drejtohet gjykatës me këtë padi, pasi ka marrë lëndime trupore në 

aksidentin e cekur më lartë dhe bazuar në nenin 200 të LMD-së dhe jo vetëm, parashihet se për 

dhimbjet e pësuara fizike, shpirtërore etj. gjykata do ti gjykoj kompensim të drejtë në të holla, ndërsa 

në rastin konkret rezultojnë se paditësi ka pësuar këtë lloj dhimbje etj. 

 

Gjithashtu gjykata, në vështrim të nenit 67 të LPK-së, çmoi se nuk ekzistojnë për të, shkaqe 

papajtueshmërie, ose përjashtimi nga ky gjykim, fakt ky i pa kundërshtuar dhe nga palët prezent në 

gjykim. 

 

 

2. Pretendimi i palëve ndërgjyqëse 
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I autorizuari i paditësit av. V.O në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar: se mbetet në tërësi pranë deklarimeve në seancat e kaluara, si dhe precizimin e dorëzuar 

pranë kësaj gjykate, duke i propozuar gjykatës që pasi ka administruar provat dhe shqyrtuar të njëjtat, 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar. Shton se pas administrimit - nxjerrjes së 

provave materiale gjykata ka vërtetuar bazën juridike të kërkesëpadisë, ku i padituri pasi ka dhënë 

ofertën për dëmin material dhe jomaterial konsiderohet se nuk e ka kontestuar këtë bazë. Në këtë 

çështje kontestimore është vërtetuar natyra dhe llojet e dëmeve tek paditësja përmes nxjerrjes së 

ekspertizave mjekësore ku janë bazuar në ekzaminimin e drejtëpërdrejtë të palës paditëse dhe 

dokumentacionit mjekësor i cili gjendet në shkresat e lëndës dhe se nga nxjerrja e këtyre provave 

është konstatuar se paditësja R.K ka pësuar lëndime të lehta trupore në aksidentin e datës 02.07.2012. 

Andaj, pas vërtetimit të bazës ashtu edhe të lartësisë së kërkesëpadisë i propozojnë gjykatës që të 

njëjtën ta aprovoj në tërësi si të bazuar, duke e detyruar të paditurin K.S. “...” të kompensoj paditësën 

dëmin e pësuar si në petitumin e precizimit të kërkesëpadisë. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar 

dhe atë: në emër të taksës për padi shumën prej 31,00 euro, për përpilimin e padisë shumën prej 

104,00 euro, në emër të pjesëmarrjes në 3 seanca gjyqësore nga 135,00 euro, në emër të shpenzimeve 

për pagesën e dy ekspertizave dhe atë shumën prej 250,00 euro,  gjithsej shumën e përgjithshme prej 

790,00 euro. 

 

 I autorizuari e të paditurës KS “...” në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar: në bazë të administrimit të provave e në veçanti ekspertizës mjeko ligjore e duke u bazuar 

në natyrën e shkallën e lëndimeve e paditura ka bërë ofertën në lartësi prej 760,00 (shtatëqind  e 

gjashtëdhjetë) euro, të gjitha kategoritë e dëmit material dhe jo material lartësi kjo që është konform 

standarteve të ...-së për kompensim të natyrës së tillë të lëndimeve. Andaj kërkoj nga gjykata mbi 

këtë shumë pjesën tjetër të precizimit të kërkesëpadisë ta refuzoj si të pabazuar në veçanti për 

kategorinë e dëmit material që është bërë në shumën paushallë, ndërkaq shpenzimet e  procedurës 

sipas suksesit në procedurë. 

 

 Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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 raportit të aksidentit me numër ... 

të datës 02.07.2012 i përpiluar nga Policia e Kosovës, të gjithë dokumentacioni mjekësor për 

paditësin, raporti mjekësor lëshuar nga spitali rajonal në Prizren me nr. rendor të protokollit ... të 

dt.02.07.2012, Ekspertiza mjekoligjore psikiatrike e përpiluar nga eksperti gjyqësor Dr. N.F me 

dt.24.09.2019, Ekspertiza mjekësore e përpiluar nga eksperti gjyqësor Dr.V.B ortoped Traumatolog 

nga Prishtina, e përpiluar me datën 20.09.2019.  

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimit të palëve ndërgjyqëse dhe pas administrimit të gjitha 

këtyre provave një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të LPK-së,  ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke aprovuar kërkesëpadinë e paditësit 

pjesërisht si të bazuar pasi ka konstatuar gjendjen faktike si në vijim. 

 

 Kërkesë padia e paditësës është pjesërisht e bazuar 

 

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

palës së paditur 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 ekspertiza mjekësore të punuar nga  Dr.V.B, ortoped Tramatolog dhe 
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N.F, psikiatër, të cilët në bazë të dokumentacionit mjekësor dhe pas ekzaminimit të drejtëpërdrejtë të 

paditësës kanë dhënë mendimin profesional përmes ekspertizës, të punuar me datë 20.09.2019 

respektivisht, me datë 24.09.2019, ku sipas tyre paditësja ka pësuar lëndime të lëhta trupore, 

gërvishtje në regjionin e djathtë të fytyrës, ndrydhje të regjionit të shpatullës së djathtë, plagë prerëse 

në parakrahun e majtë, ndrydhje në të dy gjunjët. Dhimbje fizike me kohëzgjatje prej 30 minutash 

derisa është sjell në Emergjencën e Spitalit ku edhe i janë bërë ekzaminimet e duhura dhe i është 

ofruar terapia me analgjetikë. Dhimbje fizike kanë zgjatur 24 (njëzetekatër) orë, ndërsa intensiteti i 

mesëm i dhimbjeve ka zgjatur 18 (tetëmbëdhjetë) ditë, përderisa dhimbje fizike të intensitetit  të ulët, 

ka zgjatur edhe për 30 (tridhjetë) ditë të tjera. Shëmtime trupore  ka të shkallës së ulët. Zvogëlimi i 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk ka. Ndihma e personit tjetër ka qenë e nevojshme në intervalin 

kohor prej 7 (shtatë) ditë pas aksidentit.   

Ushqimi i përforcuar i nevojshëm dhe i begatshëm me vitamina dhe minerale ka qenë i nevojshëm në 

intervalin kohor prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh. Rehabilitim fiziko-terapeutik ka qenë i nevojshëm 

në kohëzgjatje prej 7 ditësh. 

 

 Shpenzimet e mjekimit ka pas për shkak të keq furnizimit të spitaleve tona me barna dhe 

shpesh mungesës së mjeteve diagnostifikuese, pacienti detyrohet këto veprime të kryej nga buxheti 

personal. 

 

 Paditësja sa i përket frikës primare, nuk mund të përcaktohet pasi që në momentin e goditjes 

nga makina e ka humbur vetëdijen. Frikë sekondare e intensitetit të lartë ka zgjatur 24 (njëzet e katër) 

orë, pas aksidentit, e manifestuar si shqetësimi intensivë, nga rasti si dhe një frikë dhe akth që 

shpërthente sa herë përkujtonte mundësin përfundimeve fatale për vete në atë aksident të përshkruar 

si në mendimin e Ekspertizës Mjekësore. Frikë sekondare të intensitetit të mesëm - 2 (dy) javë , për 

shkak të brengosjeve për nevojën e mjekimit, qëndrimi në spital dhe pasigurinë lidhur me pasojat në 

të ardhmen. Kjo është manifestuar si deponim të ulët, mërzitje, trembje natën, vështirësi funksionale 

dhe vështirësi në të fjeturit të cilit janë përmbajtur me dhimbje të kohëpaskohshme. Kurse mund të 

konstatohet edhe frikë sekondare me intensitet të ulët që ka vazhduar rrethe 1(një) viti, e manifestuar 

me pasiguri të kohëpaskohshme, rikujtime traumatike të aksidentit, prishje të gjumit, nervozizëm, 

mendime negative, labilitet emocional si dhe vështirësi në përfshirje në aktivitete të lidhura me 

komunikacionin. 

 

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

shumë prej 500,00 (tetëqind) euro, dhe e vlerësojë si shpërblim të drejtë dhe që i shërbej qëllimit të 

shpërblimit, sepse paditësja, sipas mendimit të ekspertit mjekësor ortoped/traumatolog, si pasojë e 

lëndimeve të marra, ka pasur dhembje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë që ka zgjatur 30 

(tridhjetë) minuta, deri në dhënien të ndihmës së parë, dhimbje fizike të intensitetit të rëndë 24 

(njëzetekatër) orë, dhimbje fizike të intensitetit  të mesëm 18 (tetëmbëdhjetë) ditë, dhe atë kohë e 

nevojshme për ramjen e edemës dhe hematomave në regjionet e ndrydhura, dhimbje fizike të 

intensitetit më të ulët  ka edhe sot e kësaj dite, me ndryshimin e kushteve klimatike. 

 

 Për dhimbje psikike e aprovoj kërkesën në shumën prej 400,00 (katërqind) euro, dhe e vlerësoj 

si shpërblim të drejtë pasi që e njëjta sipas mendimit të ekspertit mjeksor në momentin kur kujton 

aksidentin ka pasiguri të kohëpaskohshme, rikujtime traumatike të aksidentit, prishje të gjumit, 

nervozizëm, mendime negative, labilitet emocional si dhe vështirësi në përfshirje në aktivitete të 

lidhura me komunikacionin. 

 

 Në emër të shëmtimit trupor gjykata ka caktuar shumën prej 100,00 euro, dhe e ka vlerësuar si 

të drejtë për shkak të vrajave të mbetura pas qepjes e që vërehen gjatë stinës së verës e bazuar edhe 

në gjininë dhe moshën e paditëses. 
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 Në emër të shpenzimeve të mjekimit e aprovoi shumën prej 400,00 euro, dhe e ka vlerësuar si 

të drejtë, pasi që në keq furnizimin të spitaleve tona me barna dhe shpesh mungesës së mjeteve 

diagnostifikuese, pacienti detyrohet këto veprime të kryej nga buxheti personal, ka mungesë të 

medikamenteve, pacientët detyrohen ti blejnë në barnatoret private. 

 

 Në emër të frikës së pësuar gjykata e ka caktuar shpërblimin prej 100,00 (njëqind) euro, dhe e 

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

psikiatrit, paditësja ka pasur 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 të reagimit ndaj stresit. Kjo pastaj ka kaluar në frikë sekondare 

të intensitetit më të ulët, e frika sot e asaj dite është prezentë, e shoqëruar fillimisht me brengë nga 

pasojat e aksidentit, përfshirë frikë pasiguri të theksuar, sidomos gjatë pjesëmarrjes në 

komunikacion.  

 

 Në emër të ndihmës dhe kujdesit të huaj, gjykata ka caktuar shumën prej 100,00 (njëqind) euro 

duke u bazuar në bazë të ekspertizës të ortopedit/traumatolog, ku kjo ndihmë ka qenë e nevojshme 7 

(shtatë) ditë pas aksidentit, e cila ka konsistuar në përgatitjen dhe ofrimin e ushqimit, veshmbathjen 

si dhe mbajtjen e higjienës personale. 

 

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shumën prej 150,00 (njëqind e 

pesëdhjetë) euro, duke u bazuar në bazë të ekspertizës të ortopedit/traumatolog, paditësi ka pasur 

nevojë për 15 (pesëmbëdhjetë) ditë për ushqim të përforcuar dhe atë të pasur me proteina, albumina, 

karbohidrate, vitamina dhe minerale. 

 

 Në emër të rehabilitimit fiziko-terapeutik gjykata ka caktuar shumën prej 150,00 

(njëqindepesëdhjetë) euro, duke u bazuar në kohëzgjatjen e rehabilitimit prej 7 ditësh. 

 

 Në emër të dëmtimit të sendeve që përdoren për nevojat personale, rroba etj, e aprovoi shumën 

prej 100,00 euro. 

  

 Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizave të lartpërmendura, 

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 iu është shkaktuar paditësës me rastin e lëndimit gjatë aksidentit të trafikut, për çka 

e paditura është e obliguar që paditësës të 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 autopërgjegjësis TPL me nr.1073/2014 konform nenit 159 dhe 136 të LMD-së. 

 

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

aktgjykimi për kompensimin e dëmit material dhe jo material, duke u bazuar në nenin 323 të LPK-së 

lidhur me në nenin 136 par.1.të LMD-së i cili përcakton: ”Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për 

detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij “,e  lidhur me 

nenet 159, 169, 174, 179 dhe 183 të LMD-së.  
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Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) 04/L-077, rregullon çështjen e kompensimit të 

dëmit (material dhe jo material), kështu që  neni 159 par.1. i tij  përcakton: “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 fajit”. Neni 169 i këtij ligji përcakton  shpërblimin e demit 

material dhe atë për dy mënyrat e shpërblimit të dëmit me rivendosjen e gjendjes së mëparshme 

fillimisht kur është kjo e mundur dhe shpërblimin në të holla. 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 këti 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”. 

 

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

vlerëson se të njëjtat janë adekuate, e gjithë kjo duke u bazuar në lëndimet e pësuara nga paditësi në 

aksidentin e shkaktuar, e që ekspertët mjeko - ligjor kanë vlerësuar se lëndimet e paditësit R.K, janë 

lëndime të karakterit të lehtë trupor me pasoja të përkohshme të shëndetit të tij, andaj dhe lartësia e 

përcaktuar në të holla në emër të kompensimit, do t’i mundësojë të dëmtuarit-paditësit satisfaksion 

që ai të jetë në gjendje ti kompensojnë të mirat jo materiale nga të cilat është privuar, e kjo duke marr 

parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve të pësuara për të 

gjitha format, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, frikën e përjetuar duke përfshirë të 

gjitha format dhe intensitetin e saj, kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit. Me rastin 

e vendosjes lidhur më lartësinë e kompensimit të dëmit mes tjerash gjykata ka marr për bazë 

rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe faktin 

se me kompensimin e përcaktuar, të mos u shkojë përshtatë synimeve që nuk janë të pajtueshme me 

natyrën e këtij kompensimi dhe qëllimit të tij shoqëror.  

  

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur më lartësinë e kompensimit morri për bazë, dhimbjet e 

pësuara fizike, e sidomos intensitetin dhe kohëzgjatjen e tyre, pastaj frikën dhe mënyrën e 

manifestimit të saj me ankth, shqetësim, brengosje për dhimbjet dhe kufizimet shëndetësore si dhe 

duke marrë për bazë të gjitha rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompensimit, 

vendosi si në dispozitiv të aktgjykimi. 

 

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

njëjtat i refuzoi ngase konsideroi se shumat e kërkuara mbi shumën e aprovuar nuk janë reale dhe se 

të njëjtat nuk i përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të paditurit.  

 

 Lidhur me kamatë vonesën gjykata vendosi konform nenit 382 të LMD-së, duke aprovuar 

shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerr konform nenit 452.3 të LPK-së dhe tarifës 

zyrtare për përfaqësime dhe atë për shpenzimet si në vijim: në emër të taksës për padi shumën prej 

31,00 euro, për përpilimin e padisë shumën prej 104,00 euro, në emër të pjesëmarrjes në 2 seanca 

gjyqësore nga 135,00 euro, në emër të shpenzimeve për pagesën e dy ekspertizave dhe atë shumën 

prej 250,00 euro,  gjithsej shumën e përgjithshme prej 655,00 euro. 

 

Nga të dhënat e cekura më lartë dhe duke u 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 

- Departamenti i Përgjithshëm - 

C.nr.794/2016 datës 23.10.2019 

 

 

   Bashkëpunëtore profesionale                                                      Gjyqtarja 

             Afërdita Kicaj                                         Edije Sezairi 

 

 

 

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. 

 


