
     

                C.nr.87/11 

 

 GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN, gjyqtari Valon Totaj, me 

procesmbajtësen Drita Qerreti, në kontestin e paditësit N. M. nga fsh. D. Komuna e 

Malishevës, të cilin e përaqëson i autorizuari i tij av. Z. I. nga Prishtina, kundër të 

paditurit Kompania e Sigurimeve “S.-D.” nga Prishtina, të cilin e përfaqëson i autorizuari 

K. P., për shkak të kompensimit të dëmit,  pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 

12.05.2011, mori këtë: 

 

 

          A K T GJ Y K I M 
  

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit N. M. dhe 

OBLIGOHET e paditura K.S “S.-D.” në Prishtinë, që paditësit në emër të dëmit material 

dhe atij jomaterial, t’ia kompenzoj shumat si në vijim: për dhimbje fizike shumën prej 

1.000 euro, për frikë shumën prej 500 euro, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor shumën prej 800 euro dhe për ushqim të përforcuar shumën prej 40 euro, apo 

gjithsejt shumën e përgjithshme 2.340 euro, me kamatë prej 4.5% duke e llogaritur atë 

nga dita shkaktimit të dëmit e gjer te pagesa definitive, të gjitha këto brenda afatit 15 

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

 

II. Obligohet e paditura që t’ia paguaj shpenzimet procedurale paditësit në lartësi 

prej 961 euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcnim 

të përmbarimit me dhunë.  

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e aprovuara refuzohet si e pabazuar. 

 

 

    A r s y e t i m 

  

 

I autorizuari i paditësit av. Z. I. nga Prishtina gjatë shqyrtimit kryesor kryesisht ka 

ngelur pranë pohimeve të padisë dhe  të kërkesëpadisë, pohimeve të cekura në 

procesverbalet e shqyrtimeve të mëparshme, parashtresës mbi precizimin e kërkespadisë 

të datës 02.06.2008 si dhe pranë pohimeve të cekura në procesverbalin e datës 

02.04.2008, ku kishte theksuar se e tërhek padinë dhe kërkesëpadinë sa i përket paditësit 

të parë A. K. për të dy llojet e kompenzimeve, atij material dhe jo material, ndërsa ngel 

pranë kërkesëpadisë për paditësin N. M., duke cekur se me datën 25.06.2005 rreth orës 

13.30, është shkaktuar aksidenti i komunikacionit, i cili aksident është shkaktuar kur 

vozitësi i automjetit të udhëtarëve “Golf 19 E”, me targë të regjistrimit xxx-KS-xxx, i cili 
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ishte ndaluar në skajin e rrugës në afërsi të  pompës së benzinës, me ratin e inkuadrimit të 

sërishëm në rrugë, kalimin e bënë pa dhënë shenjë dhe pa pritur automjetet e tjera, ashtu 

që në atë moment vjenë automjeti i udhëtarëve “BMW” AS 14 2X, i cili për t’i ikur 

ndeshjes direkte kalon në anën e majt të rrugës dhe del jashtë rrugës magjistrale ku e 

godet autobusin i cili kishte mbetur për rregullim në servisin “Kia”. Nga kjo goditje 

ngasësi i automjetit “BMW” N. M. merr lëndime të rënda trupore. Ka propozuar 

aprovimin e kërkesëpadisë si në parashtresën për precizim, të datës 02.06.2008. Gjithashu 

i ka kërkuar edhe shpenzimet procedurale. 

 

I autorizuari i të paditurës K. P. nga Prishtina  gjatë shqyrtimit kryesor  ka 

deklaruar se mbetet në tërsi pranë deklarimeve të mëhershme dhe theksimeve të dhëna 

për gjatë seancave të kaluara me propozim që gjykata ta refuzon kërkesëpadin e paditësit 

në tërsi si të pa bazuar. Po ashtu ka kërkuar nga gjykata që, meqenëse ka kaluar një kohë 

e gjatë nga aksidenti, kjo e fundit ta obligon paditësin që i njëjti ta siguron raportin e 

policisë në origjinal me numër serik, të cilin sipas tij, e mbajnë pa përjashtim të gjitha 

raportet policore. Sa i përket shpenzimeve procedurale, ka theksuar se në lidhje me të 

njëjtat, i’a lenë gjykatës që të vendos për to sipas nenit 452 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. Përndryshe të dy palët janë pajtuar që mos të bëhet dëgjimi i ekspertit të 

fushës neuropsikiatrike, e me qëllim të konstatimit të frikës tek paditësi.  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të tjera, 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: 

 

 Kërkespadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

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

vijim: raporti policor i aksidentit me nr.2005/GR/nr.3081, i datës 27.06.2005; 

aktgjykimi i plotfuqishëm penal i kësaj gjykate P.nr.1863/05, i datës 06.04.2006; 

raporti mjekësor i Spitalit Regjional të Prizrenit me nr.3361, të datës 25.06.2005; 

mendimi i ekspertit mjeko-ligjor dr. Xh. S. nga Prishtina i dhënë në procesverbalin e 

datës 19.05.2008 dhe mendimi dhe konstatimi i ekspertit të komunikacionit ing. A. 

O., i datës 13.07.2005.    

 

Nga raporti policor i aksidentit me nr. 2005/GR/3081, i datës 25.06.2005, gjykata 

ka vërtetuar faktin se me datën 25.06.2005, rreth orës 13.30, kishte ardhur deri te 

aksidenti i komunikacionit, i cili aksident është shkaktuar ashtu që vozitësi i automjetit të 

udhëtarëve “Golf II 19 E”, me targ regjistrimit xxx-KS-xxx, i cili ishte ndaluar në skajin 

e rrugës në afërsi të  pompës së benzinës, me ratin e inkuadrimit të sërishëm në rrugë, 

kalimin e kishte bërë pa dhënë shenjë dhe pa pritur automjetet tjera, ashtu që në atë 

moment kishte ardhur automjeti i udhëtarëve “BMW” AS 14 2X, i cili për t’i ikur 

ndeshjes direkte kishte kaluar në anën e majt të rrugës dhe kishte dalur jashtë rrugës 

magjistrale ku edhe e kishte goditur autobusin i cili kishte mbetur për rregullim në 

servisin “Kia”. Automjeti i udhëtarëve i markës “Golf II 19 E” me targa të regjistrimit 

xxx-KS-xxx, i cili ka shkaktuar edhe aksidentin në fjalë, ka qenë i siguruar tek e këtu e 

paditura K.S. “Sigal-Drini”. 

  

Me leximin  e aktgjykimit penal të plotëfuqishëm të kësaj gjykate P.nr. 1863/05 të 

datës 06.04.2006, është vërtetuar se vozitësi i automjetit “Golf 19 E”, me targa të 



regjistrimit xxx-KS-xxx, D. H. i cili edhe ka shkaktuar aksidentin në fjalë, është shpallur 

fajtor për shkak të kryerjes së veprës penale të rrezikimit të trafikut publik nga neni 297 

par. 3 lidhur me par. 1 të KPPK-së.  

 

Në këtë aksident paditësi N. M. ka marrë lëndime trupore dhe të njejtit i është 

dhënë ndihma në Qendrën Emergjente të Spitalit në Prizren që vërtetohet nga raporti 

mjekësor me nr. 3361, i datës 25.06.2005, në bazë të të cilit raport edhe eksperti mjeko-

ligjor dr. Xh. S. e ka dhënë mendimin e vet në procesverbalin e shqyrtimit të datës 

19.05.2008, me ç’rast edhe ka cekur se në bazë të raportit mjekësor të lartcekur paditësi 

N. M., në këtë aksident ka pësuar ndrydhje të kokës me plagë prerëse ndërmishëse të 

pjesës ballore majtas 3 x 0.8 cm me ndrydhje të hundës dhe thyerje të kockës së saj e 

shoqëruar me vetëdije të çregulluara, ashtu që sipas tij ky lëndim karakterizohet si lëndim 

i rëndë trupor i përcjellur me dhimbje të intenzitet posaqërishtë të rëndë disa sekonda (për 

shkak të çrregullimit të vetëdijes), dhimbje të intenzitet të rëndë 3 ditë kohë pas kohe deri 

në marrje të terapisë, dhimbje të intenzitetit të mesëm 14 ditë dhe dhimbje të intenzitetit 

të ulët 30 ditë. Sa i përket frigës, friga tek i njejti me intenzitet të lartë ka qenë disa 

sekonda (për shkak të çrregullimit të vetëdijes) ndërsa friga e intenzitetit të ulët 30 ditë. 

Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor është i shprehur në shkallën prej 5% dhe ate 

duke marrur parasysh çrregulimin e vetëdijes, pika 11 e kreut të parë e tabelës mbi 

vlerësimin e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor pas aksidenteve. Ndihma e 

huaj ka qenë e nevojshme për 10 ditë, ndërsa ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm 

për 15 ditë. 

 

Nga leximi i ekspertizës së ekspertit të komunikacionit A. O., të datës 13.07.2005,  

vërtetohet se deri te aksidenti i komunikacionit rrugor ka ardhur si rrezultat i 

mosrespektimit të rregullave të komunikacionit, përparsisë së kalimit të rrugës kryesore 

nga ana e drejtuesit të automjetit motorik A (Golf 2) duke u kyqyr nga trotoari në rrugën 

kryesore pa e siguruar rrugën, me veprimin e tij ka rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në 

komunikacion, ashtu që nga krahu i kundërt vjen automjeti B (BMW), i cili në mënyrë që 

mos ta godet automjetin para tij direkt, drejtuesi i automjetit B (BMW), ndrronë drejtimn 

e tij të lëvizjes dhe kalon në krahun e majtë të drejtimit të tij jashtë rrugës automobilistike 

dhe me atë rast e godet automjetin C (autobusin) i cili ishte i parkuar në trotoar. Në bazë 

të kësaj i njëjti ekspert ka konstatuar se sipas të dhënave dhe skicës shihet se drejtuesi i 

automjetit B (BMW), iu ka shmangur akcidentit direkt (ball për ball) me automjetin A 

(Golf 2), mirëpo me të dalur jashtë rrugës automobilistike e godet automjetin C 

(autobusin e parkuar), ashtu që drejtuesi i automjetit A (Golf 2), duke u kyqyr nga 

trotuari në rrugën kryesore, duke mos respektuar rregullat në komunikacion dhe 

përparsinë e kalimit nga krahu i kundërt, bënë lëshime teknike dhe kontribuon teknikisht 

që të vjen deri te aksidenti i komunikacionit rrugor.  

 

Në bazë të lartëcekurave gjykata ka vërtetuar se i padituri është përgjegjës ndaj 

këtu paditësit konformë përgjegjësisë në bazë të fajsisë, të parashikuar me dispozitat e 

nenit 178 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe dispozitave mbi 

kompenzimin e dëmit konform shkallës së përgjegjësisë së tyre për dëmin material të 

shkaktuar, e të parapara me dispozitat e nenit 189 al.2 të LMD-së, si dhe dëmit jomaterial 

konform nenit 200 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK). Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, gjykata është  e mendimit  se të  njejtat janë adekuate, e krejt kjo duke 

marr parasysh dëmin që i është shkaktuar paditësit dhe se lartësia e shumës së të hollave 



në emër të kompenzimit, do ti mundësoj të dëmtuarit - paditësit satisfaksion që ai të jetë 

në gjendje t’i kompenzoj të mirat jomateriale nga  të cilat është privuar, respektivisht atë 

shkallë të satisfaksionit të cilën ky do ta kishte poqëse të njëjtat nuk do ti kishte humbur, 

e kjo duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intenzitetin e 

dhimbjeve dhe të frikës, kohzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit, nevojat e 

shtuara të ushqimisë, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor për 5%, 

respektivisht pasojat e lëndimeve më afër të përshkruara si në mendimin e ekspertit të 

lartëcekur. Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit jomaterial, si 

dhe në lidhje me shumën kompensimit të këtij dëmi, mes tjerash, gjykata ka pasur 

parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cili i shërben ky kompensim, e 

gjithashtu edhe faktin se me të, të mos u shkoj përshtat synimeve që nuk janë të 

pajtueshme me natyrën e ketij kompensimi dhe qëllimit të tij shoqëror.   

 

Duke vepruar në lidhje me vërejtjet e gjykatës së shkallës së dytë të dhëna në 

aktvendimin Ac.nr.546/2009, të datës 02.02.2011, kjo gjykatë në procedurë të sërishme 

ka siguruar autorizimin origjinal të paditësit të dhënë ndaj avokatit të tij Z. I. nga 

Prishtina.  

 

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

gjykata ka gjetur se shumat e kërkuara me kërkesëpadi nuk janë reale dhe se të njëjtat nuk 

i përgjigjen dëmeve dhe pasojave reale të shkaktuara ndaj paditësit në aksidentin në fjalë. 

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur 

në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartecekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 

143 të LPK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrur konform nenit 452 të LPK-së 

dhe tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë si në vijim: për përpilimin e padisë 78 euro, 

për precizim të kërkesëpadisë 78 euro, për shpenzimet e ekspertit të mjekësisë ligjore 150 

euro, për taksa gjyqësore 150 euro, për  pjesëmarrje në 5 shqyrtime të mbajtura, shumën 

prej 505 euro (duke llogaritur nga 101 euro për çdo pjesëmarrje në një shqyrtim), 

respektivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve prej 961 euro. 

 

 

 GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN 

           C.nr.87/2011, datë 12.05.2011  
  

 

Procesmbajtësja,              Gjyqtari, 

Drita Qerreti                         Valon Totaj 

 

 

 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 dite pas marrjës së të njejtit, Gjykatës së Qarkut në Prizren, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate.  


