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              C.nr.636/12 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Arsim Hamzaj, me 

sekretaren juridike Majlinda Shala, në kontestin e paditësit A.Sh nga Prizreni, të cilin e 

përfaqëson – përfaqësuesi ligjor – i ati Xh.Sh, e të përfaqësuar nga av. V.O nga Prizreni, 

kundër të paditurës K.S “K. e R.” - Prishtinë, për shkak të kompenzimit të dëmit, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 15.05.2014, mori këtë: 

 

 

          A K T GJ Y K I M 
 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit A.Sh nga Prizreni, dhe 

obligohet e paditura K.S “K. e R.” nga Prishtina, që në emër të dëmit material dhe atij jo 

material, t’ia kompenzojë paditësit shumat si në vijim:  

-  për dhimbje fizike (trupore), shumën prej 2,500.00 euro; 

-  për frikë, shumën prej 1,500.00 euro; 

- për dhimbje shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor, shumën prej 3,000.00  euro; 

-  për shëmtim, shumën prej 500.00 euro; 

-  për ndihmën e personit të tretë, shumën prej 600.00 euro; 

-  për ushqim të përforcuar, shumën prej 300.00 euro dhe 

- për shpenzimet e mjekimit dhe ato të rehabilitimit fizioterapeutik - klimaterik 

1,000.00 euro, respektivisht shumën e përgjithshme prej 9,400.00 euro, me kamatë 

ligjore 3.5%, duke e llogaritur atë nga data e marrjes së këtij aktgjykimi (15.05.2014), 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. Obligohet e paditura që t’ia paguajë shpenzimet procedurale paditësit dhe atë 

në lartësi prej 645.40 euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcnim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit A.Sh mbi shumat e aprovuara sikurse 

në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, e deri në shumën e kërkuar prej 16,550.00 euro, 

refuzohet si e pa bazuar. 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / 

REPUBLIKA KOSOVA / KOSOVA CUMHURIYETI 
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Paditësi A.Sh, përmes të autorizuarit të tij pranë kësaj gjykate ka parashtruar 

padinë për kompensimin e dëmit material, kundër të paditurës K.S. “K. e R.” me seli në 

Prishtinë, duke theksuar se me datën 18.08.2009, rreth orës 13:30 minuta në rrugën “Ali 

Hadri” në Prizren, me të arritur në kryqëzimin me rrugën Arbëria, vozitësi A.B  nga 

Prizreni i  motoçikletës të markës “Mondial-150EL” me targa të regjistrimit..., duke mos 

i respektuar dispozitat e komunikacionit rrugor si dhe duke mos i dhënë përparësi kalimi 

në udhëkryq automjetit i cili ishte duke qarkulluar nga ana e djathtë dhe shkakton 

aksident trafiku duke e goditur me pjesën frontale të motoçikletës së tij, automjetin e 

markës “Opel-Vectra” të cilin e drejtonte Sh.M, duke i shkaktuar lëndime trupore 

paditësit A.Sh të përshkruara në raportet shëndetësore. Motoçikleta me përdorimin e të 

cilës është shkaktuar aksidenti ka qenë e siguruar tek kompania e sigurimit “K. e R.”, me 

polisë të sigurimit nr. 0002337931, për periudhën kohore 06.04.2009 deri 06.04.2010. Në 

këtë aksident paditësi A.Sh, ka marrë lëndime të rënda trupore. Si pasojë e këtyre 

lëndimeve, ai është shëruar në Spitalin Rajonal të Prizrenit, si dhe në Qendrën për Terapi 

Fizikale dhe Rehabilitim “Banja e Kllokotit” në Viti. Meqenëse, në mes të palëve 

pjesërisht nuk është kontestuese baza e kërkesëpadisë, paditësi përmes të autorizuarit të 

tij, ka propozuar që gjykata të nxjerr provat përmes ekspertizave nga ana e ekspertëve 

mjeko - ligjor ortoped-traumatologut dhe atij të lëmisë psikiatrike lidhur me natyrën dhe 

shkallën e lëndimeve trupore të paditësit që ka të bëjë me dhimbje, frikë dhe me zvogëlim 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, ndihmën e personit të tretë, ushqimin e përforcuar, 

shërimin klimaterik dhe shpenzimet e shërimit, në mënyrë që pastaj në përputhje me 

ekspertizën e propozuar ta bëjë edhe precizimin e padisë. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari i paditësit av. V.O nga Prizreni, 

kryesisht ka ngelur pranë padisë, ndërsa në fjalën e fundit duke u bazuar në ekspertizën e 

ekspertëve mjeko-ligjor, ortoped-traumatologut Dr. Xh.S dhe ekspertit të lëmisë 

Psikiatrike Dr. S.Sh, e ka precizuar kërkesëpadinë duke kërkuar kompenzimin e dëmit jo 

material dhe material dhe atë si në vijim: për dhimbje fizike shumën në lartësi prej 4000 

euro, për frikën e shkaktuar shumën në lartësi prej 2000 eurove, për shkak të shëmtimit të 

shkallës së lehtë shumën në lartësi prej 1500 euro, për shkak të zvogëlimit të aftësisë 

jetësore shumën  në lartësi prej 5500 eurove, për shkak të ndihmës së personit të tretë 

shumën në lartësi prej 900 eurove,  për ushqim të përforcuar shumën në lartësi prej 500 

eurove, për veshmbathje shumën prej 150 si dhe për shërimin fizio-terapeutik-klimatik 

shumën në lartësi prej 1500 eurove, gjithsej shumën e përgjithshme prej 16.550 eurove. 

Gjithashtu, në emër të shpenzimeve të procedurës i ka kërkuar shumën në lartësi prej 

915.80 euro dhe atë në emër të  përpilimit të padisë 104 euro,  në emër të përfaqësimit në 

4 seanca 540.80 euro, në emër të ekspertizave shumën prej 250 euro, si dhe shpenzimet  

për taksa gjyqësore 21 euro.  

 

            Përmes përgjegjës me shkrim në padi, e  autorizuara e të paditurës K.S. “K. e R.”,   

ka deklaruar se e  konteston padinë dhe kërkesëpadinë si për nga baza edhe nga lartësia e 

kërkesëpadisë duke e cilësuar si të lartë, dhe duke theksuar se në procedurën penale nuk 

ekziston aktgjykimi i formës së prerë dhe duke theksuar se nuk mund të deklarohet pa i 

pasur edhe shkresat penale të lëndës. 

 

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

pranë përgjigjës me shkrim ndaj padisë së datës 03.03.2014, duke e kundërshtuar 

pjesërisht padinë dhe kërkesëpadinë si për nga baza edhe për nga lartësia. Për nga lartësia 

e ka kundërshtuar pasi që shumat e kërkuara janë tepër të larta dhe nuk janë në harmoni 

me kriteret e kompanive dhe praktikën gjyqësore, ndërsa për nga baza pasi që sipas 
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raportit të policisë përgjegjësi për aksidentin mban edhe vet paditësi pasi që nuk ka pasur 

të vendosur helmetë mbrojtëse duke shtuar se përgjegjësia është e ndarë në 60% sa i 

përket të siguruarit të të paditurës dhe 40% sa i përket paditësit. Në fjalën e fundit ka 

mbetur pranë deklarimeve të mëhershme duke i propozuar paditësit si ofertë shumën prej 

5,120.00 euro, dhe duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit përtej shumës 

së ofruar nga ana e të paditurës ta refuzojë si të pa bazuar, duke cekur se paditësi me 

asnjë provë nuk e ka dëshmuar bazën e këtyre shpenzimeve të mjekimit.  

 

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

vijim: Raportin e aksidentit nr.2009/GR-1145, të datës 18.08.2009; Mendimin e ekspertit 

mjeko-ligjor, të datës 04.04.2011; Çertifikatën e lindjes me numër 436, të datës 

07.07.2011; Udhëzimin e  datës 22.02.2011 të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 

në Prizren; Udhëzimet e Spitalit Rajonal – Prizren, të datës 22.02.2011, 21.03.2011, 

29.03.2011, 11.04.2011, 12.04.2011, 17.04.2011, 13.05.2011, 26.05.2011, 24.06.2011, 

06.07.2011, 11.08.2011, 06.09.2011, 01.03.2012, 19.03.2012, 02.04.2012, 18.02.2012, 

29.02.2012 dhe 08.01.2012; Raportet specialistike të lëshuara nga Spitali Rajonal – 

Prizren, të datës 05.01.2010,025.11.2009, 16.10.2009, 30.10.2009, 18.09.2009, 

02.10.2009, 15.09.2009, 18.09.2009, 01.09.2009, 11.09.2009, 18.08.2009, 20.08.2009, 

09.12.2009, 29.12.2009, 21.01.2011, 20.08.2010, 26.11.2010, 11.04.2010, 23.07.2010, 

18.04.2010, 14.05.2010, 05.03.2010, 06.04.2010, 29.01.2010, 12.02.2010, 08.02.2011, 

26.01.2011, 02.12.2010, 08.06.2010, 14.05.2010, 06.04.2010, 01.02.2010, 29.12.2009, 

09.12.2009, 24.08.2009 dhe 21.01.2010; Fletë-lëshimin e Spitalit Rajonal – Prizren, të 

datës 22.01.2010; Raportin e Spitalit Rajonal – Prizren – Reparti Radiologjik, të datës 

01.06.2010; Raportin specialistik – neuropsikiatrik, të datës 13.01.2012; Faturat numër 

002125, 002116, 002138, 002139, 002093, 002092 të lëshuara nga Barnatorja “Azra” – 

Prizren; Faturën numër 131691, të lëshuar nga Barnatorja “Zana” – Prizren; Dëftesën 

numër 104, të datës 01.09.2009, të lëshuar nga “RO – Diagnostika” – Prizren; Faturat 

numër 01058 dhe 00626, të lëshuar nga Barnatorja “Guri” – Prizren; Raportin e Spitalit 

Rajonal – Prizren, të datës 18.09.2009; Dëftesën numër 84325, të Spitalit Rajonal – 

Prizren, të datës 27.09.2011; Udhëzimet e Spitalit Rajonal – Prizren, të datës 30.01.2012, 

06.12.2011, 01.12.2011, 15.11.2011, 27.09.2011, 31.01.2013, 10.01.2013, 16.01.2013 

dhe 06.02.2013; Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren, P.nr.1249/2009, të datës 

07.06.2012; Udhëzimin e datës 24.06.2013, të lëshuar nga Spitali Rajonal Prizren; Foto-

dokumentacionin, të datës 18.08.2009; Ekspertizat e ekspertëve të komunikacionit, të 

datës 23.09.2009 dhe 20.10.2011; Është bërë dëgjimi të dëshmitares V.Sh nga Prizreni si 

dhe është marrë mendimi i ekspertëve të psikiatrisë Dr. N.F nga Prizreni dhe ekspertit 

ortoped – traumatolog Dr. Xh.S. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartcekura, 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 A.Sh është pjesërisht e bazuar. 

 

Në bazë të aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prizren P.nr.1249/2009, të datës 

07.06.2012, gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari A.B (ngasësi i motoçikletës së 

markës “Mondial 150LE” me targa ..., e cila ka qenë e siguruar tek këtu e paditura K.S. 

“Kosova e re”),  është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me kusht. Nga raporti 

policor i aksidentit me nr. 2009/GR-1145, të datës 18.08.2009, gjykata ka vërtetuar faktin 

se me datën 18.08.2009, rreth orës 13,30, kishte ardhur deri te aksidenti i komunikacionit, 
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ashtu që motoçikletës së markës “Mondial 150LE” me targa ..., i cili ishte duke lëvizur në 

rrugën “Ali Hadri”, me të arritur tek udhëkryqi duke mos i respektuar dispozitat 

komunikacionit rrugor, si dhe duke mos i dhënë përparësi kalimi në udhëkryq automjetit i 

cili ishte duke qarkulluar nga ana e djathtë dhe shkakton aksident trafiku duke e goditur 

me pjesën frontale të motoçikletës së tij, automjetin e markës “Opel-Vectra” të cilin e 

drejtonte Sh.M, ku përveç dëmeve materiale edhe lëndime të rënda trupore merr edhe 

A.Sh. Si pasojë e këtij aksidenti, i njëjti  ka marrë lëndime të rënda trupore për shkak të të 

cilave lëndime është mjekuar në qendrën emergjente të spitalit rajonal në Prizren. 

Motoçikleta me të cilin është shkaktuar aksidenti, e markës “Mondial 150LE” me targa..., 

në momentin e shkaktimit të këtij aksidenti, ka qenë i siguruar tek këtu e paditura K.S. 

“K. e R.” me seli në Prishtinë. 

 

Në këtë aksident, paditësi A.Sh ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe të njejtit i 

është dhënë ndihme mjekësore fillimisht në Qendrën Emergjente të Spitalit Rajonal në 

Prizren, pastaj në repartin e ortopedisë dhe të neurologjisë së Spitalit Rajonal në Prizren. 

Në bazë të fletëlëshimeve nga institucionet e lartcekura, dokumentacionit tjetër mjekësor 

të cilat kjo gjykatë i ka administruar në cilësi të provave materiale si dhe në bazë të 

ekzaminimit të drejtëpërdrejtë dhe në prani të gjykatës të paditësit A.Sh, eksperti i 

ortopedisë-traumatologjisë Dr. Xh.S ia ka parashtruar kësaj gjykate mendimin e vet me 

shkrim, duke gjetur-konstatuar se paditësi A.Sh në këtë aksident të komunikacionit ka 

pësuar: ndrydhje të të dy gjunjëve me përdredhje të nyjëtimit të shputës së këmbës së 

djathtë  e shoqëruar me thyerje shkolitëse të pjesës së brendshme-brendanyjore të zogut 

të jashtëm të shputës së këmbës së djathtë, i cili lëndim është karakterizuar si lëndim i 

rëndë trupor. Në momentin e lëndimeve trupore, transportit gjer në spital, ndërhyrjeve 

kirurgjikale, qëndrimit spitalor dhe jashtëspitalor, fizioterapisë dhe ushtrimeve fizike, 

paditësi ka përjetuar dhimbje fizike si në vijim: a) me intensitet posaçërisht të rëndë- 30 

minuta koha e nevojshme nga momenti i aksidentit, transporti, procedurat 

diagnostifikuese deri në fillimin e mjekimit); b) me intensitet të rëndë- dy ditë (kohë pas 

kohe deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjes); c) me intensitet të mesëm-21 ditë (koha 

e nevojshme për fillimin e konsolidimit kockor në raport me moshën-duke pasur parasysh 

edhe kohën pas ndërhyrjes kirurgjike); dhe d) me intensitet të ulët-ka vazhdimisht edhe 

në ditët e sotme e që më të shprehura janë gjatë ngarkimeve fizike dhe ndryshimeve 

klimatike me theksim të veçantë në periudhën e dimrit. Në dëmtimet e lartcekura, 

paditësi posedon zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 10 %, për 

shkak të kufizimit të lëvizjeve të nyjëtimit të shputës së këmbës së djathtë në shkallë të 

lehtë, e cila është si pasojë e degjenerimit të me s të zogut të jashtëm të këtij nyjëtimi dhe 

kockës së talusit ( pika 213 a të tabelës së përcaktimit të përqindjes së zvogëlimit të 

aktivitetit jetësor). Shëmtimi ekziston në shkallë së lehtë për shkak të vrajës me gjatësi 

prej 3,5 cm në pjesën e pasme dhe të jashtme të zogut të jashtëm të nyjës së këmbës së 

djathtë. Ndihma e personit të tretë ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 60 ditësh ( 

koha e nevojshme për mbajtjen e imobilizimit në raport me moshën e paditësit dhe koha e 

nevojshme pas intervenimit kirurgjik). Ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm  në 

kohëzgjatje prej 80 ditësh ( duke e llogaritur kohën e nevojshme për konsolidimin kockor 

dhe vonesën për shkak të ndërhyrjes kirurgjike). Rehabilitimi fizioterapeutik-klimatik ka 

qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 45 ditësh brenda dy viteve pas aksidentit (koha e 

nevojshme për rehabilitim te kjo moshë ka qenë e nevojshme për shkak të paraqitjes së 

degjenerimit në nyjën e zogut të jashtëm të këmbës së djathtë dhe vonesës, gjegjësisht 

pritjes që pas shërimit primar të bëhet ndërhyrja kirurgjike për qethjen dhe pastrimin e 

kësaj nyje). 
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Sa i përket shkallës së frikës së përjetuar, eksperti i lëmisë psikiatrike Dr. N.F ka 

deklaruar se bazuar në dokumentacionin mjekësor i cili ekziston në shkresat e lëndës si 

dhe ekzaminimit të drejtpërdrejtë të pacientit, paditësi A.Sh, në aksidentin e 

komunikacionit të datës 18.08.2009 , ka pësuar frikë primare ekzistenciale të intensitetit 

shumë të lartë  e cila ka zgjatur 1 orë. Kjo pastaj ka kaluar në frikë sekondare të një 

intensiteti të lartë e cila ka zgjatur për periudhë kohore rreth një javë, të intensitetit të 

mesëm e cila ka zgjatur rreth një muaj, të intensitetit të ulët e cila ka zgjatur rreth dy 

muaj. Poashtu paditësi ka edhe sjellje shmangëse, ku ekziston droja gjatë qarkullimit në 

rrugë, sidomos në vendkalime. Konstatimit të tillë të ekspertit psikiatër Dr. N.F, kjo 

gjykatë gjithashtu ia fali besimin.  

 

Gjykata ka bërë dëgjimin e dëshmitares V.Sh, e lindur G., nëna e këtu paditësit e 

cila ka theksuar se djali i saj gjashtë muaj pas aksidentit ka qenë me gips dhe pothuajse i 

palëvizshëm dhe se ajo është kujdesur vazhdimisht duke e ushqyer dhe pastruar dhe pas 

kësaj edhe 12 ditë ka qëndruar në spital me djalin dhe sipas këshillave të mjekut kanë 

vazhduar edhe me shërimin klimaterik. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave të administruara e sidomos mendimit  dhe 

konstatimit të ekspertëve gjyqësor Dr. Xh.S ortoped-traumatolog dhe Dr.N.F Psikiatër, e 

të cilave mendime gjykata në tërësi ia fali besimin, pasi që mendimet e tyre i dhanë në 

mënyrë profesionale dhe objektive dhe gjeti se kërkesëpadia e paditësit A.Sh është e 

bazuar ashtu siç është aprovuar në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që 

lartësia e aprovuar në emër të të gjitha llojeve të dëmeve materiale dhe jo materiale është 

adekuate me lëndimet e pësuara të paditësit e të cilat gjykata i caktoi sipas bindjes së lirë 

konform nenit 323 të LPK-së si dhe duke pasur si orientim kriteret dhe masat e 

përcaktimit të lartësisë së dëmeve materiale dhe jo materiale të përcaktuara nga 

kompanitë e sigurimeve. 

 

Me nenin 154 al.1 të Ligjit mbi Marëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është paraparë 

se “kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në qoftëse nuk provon se 

dëmi ka lindur pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 178 të po këtij ligji është paraparë 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 përgjegjegjësinë në bazë të 

fajësisë”. Sipas nenit 14 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), është paraparë se 

“në procedurën kontestimore gjykata më pikpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të  

përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të 

gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor”. 

 

Në bazë të lartcekurave gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse ndaj 

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

lartcekura të nenit 178 al.1 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 – këtu paditësit 

satisfaksion që ai të jetë në gjendje që deri në një masë, t’i kompenzoj të mirat 

jomateriale nga të cilat është privuar, respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të cilën ai 

do ta kishte poqëse të njëjtat nuk do t’i kishte humbur, e krejt kjo duke pasur parasysh të 
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gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intenzitetin e dhimbjeve dhe të frikës, 

kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit, nevojat e shtuara të ushqimisë, 

zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën prej 10 %, respektivisht 

pasojat e lëndimeve më afër të përshkruara si në mendimiet e ekspertëve të lartcekur. Me 

rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit jomaterial, si dhe në lidhje me 

shumën kompenzimit të këtij dëmi, mes tjerash gjykata ka pasur parasysh rëndësinë e 

shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cili i shërben ky kompenzim, e gjithashtu edhe 

faktin se me të njëjtin të mos u shkoj përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me 

natyrën e këtij kompensimi dhe qëllimin e tij shoqëror. 

 

Në lidhje me shpenzimet e mjekimit, gjykata të njëjtat i aprovoi ngase gjeti se 

paditësi në trajtimin e tij mjekësor, ka pasur shpenzime të konsideruesheme dhe se për të 

njëjtat ai i ka ofruar kësaj gjykate faturat dhe dëshmitë e të tjera të lartcekura, të cilat kjo 

gjykatë i ka administruar në cilësi të provave materiale dhe të cilave ua ka falur besimin e 

plotë. Për këtë arsye edhe vendosi që të njëjtat shpenzime t’i aprovojë si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Përfundimisht, Gjykata konsideron se lartësia e aprovuar në emër të kompenzimit 

të dëmit material dhe jo material është shpërblim real dhe objektiv e që  e njëjta paraqet 

një formë të satisfaksionit që paditësi me këto mjete të plotëson nevojat dhe të mirat 

materiale që përndryshe nuk paraqesin kompenzim absolut të dëmit. Me rastin e 

vendosjes për lartësinë e kërkesëpadisë për të gjitha kategoritë e caktuara të dëmit jo 

material, gjykata vendosi në kuptim të nenit 200 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

(LMD) duke pasur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben 

kompenzimi i gjykuar me bindje se kompenzimi të jetë satisfaksion për të dëmtuarin 

duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasojë e dëmit në 

cenimin e vlerave personale të paditësit. 

 

Gjykata pasi konstatoi të gjitha rrethanat e rastit dhe duke pasur parasysh 

dhimbjet e pësuara fizike e sidomos intenzitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve, pastaj 

frikën dhe mënyrën e manifestimit të saj me ankth, shqetësim, brengosje për dhimbjet 

dhe kufizimet shëndetësore dhe duke marrë për bazë edhe rrethanat tjera që ndikojnë në 

përcaktimin e lartësisë së kompenzimit siç janë praktika e mirë gjyqësore, pasojat e 

përhershme, mosha e paditësit A.Sh, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit për pjesën e 

aprovuar të kërkesëpadisë.  

 

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

gjykata të njëjtat i refuzoi si të pa bazuara. Mbi bazën e të lartcekurave, 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, 

respektivisht të ngasësit të motoçikletës e cila ka qenë e siguruar te këtu e paditura, në 

aksidentin në fjalë. 

 

Gjykata nuk i mori për bazë pretendimet e të autorizuarës së të paditurës së 

pjesërisht ka kontribuar edhe vet paditësi-i dëmtuari për lëndimet e pësuara në këtë 

aksident, pasi që me asnjë provë nuk është vërtetuar kjo, pasi që me mendimet dhe 

konstatimet e të dy ekspertëve të komunikacionit të dhënë në prokurori dhe në gjykatë 

është konstatuar se përgjegjës për aksidentin është vozitësi i motoçikletës i cili në këtë 

rast ka qenë i siguruar te këtu e paditura e ndaj të cilave mendime-ekspertiza edhe e 

autorizuara e të paditurës nuk ka pasur vërejtje. 
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Për detyrimin e të paditurit për të paguar kamatën vjetore, gjykata vendosi 

konform nenit 277 par.1 të LMD-së, pasi që i padituri është vonuar në pagesën e 

detyrimit ndaj paditësit dhe ka pranuar si moment të llogaritjes së kamatës datën e 

nxjerrjes së këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur 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 449 dhe 452.2 

të LPK-së dhe tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë si në vijim: për dy përfaqësime 

270.40, për përpilimin e padisë 104 euro, shpenzimet e ekspertizave mjeko-ligjore në 

shumë prej 250 euro, për taksa gjyqësore shumën prej 21 euro, respektivisht shumën e 

tërësishme të shpenzimeve prej 645.40 euro, pasi që këto janë shpenzime proporcionale 

për suksesin e arritur në procesin gjyqësor ndërsa pjesën tjetër të shpenzimeve të 

kërkuara për dy seanca nga 135.20 €, e refuzoi si të pa bazë. 

 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

           C.nr.636/12, datë 15.05.2014  
  

Sekretarja juridike           Gjyqtari 

Majlinda  Shala                  Arsim Hamzaj 

 

 

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

ankese në afat prej 15 dite pas ditës së pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmjet kësaj gjykate.  


