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Numri i lëndës: 2020:913586 

Datë: 01.07.2021 

Numri i dokumentit:     01946311 

C.nr.50/2021 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, nga Gjyqtari Nuredin Abazi, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Feim Bytyqi, në çështjen juridike të paditësit H. R. nga 

fshati T. Komuna e Suharekës të cilin me autorizim e përfaqëson Av.Z. I. nga Prishtina rr.”B. K.” blloku 

./., hyrja .. kati . nr.., kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “Sigal Uniqa Group Austria” me seli 

në Prishtinë, me padi për kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, në seancën kryesore të mbajtur 

në pranin e të autorizuarit të paditësit dhe të përfaqësuesit të të paditurës, me dt.21.06.2021, bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit H. R. nga fshati T. Komuna e Suharekës. 

 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimve “Sigal Uniqa Group Austria” me seli në Prishtinë, që 

paditësit t’ia paguaj në emër të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial për aksidentin e 

dt.25.08.2016 në Suharekë në rrugën “B. ...”në afërsi të restaurant “R.”, shumën përgjithshme prej 2336 

€ (dymijëetreqindetridhjetëegjashtëeuro) me kamatë ligjore 8 % nga dita e nxjerrjes së Aktgjykimit gjer 

në pagesën definitive dhe ate 

Në emër të dëmit jomaterial: 

- Dhimbjeve fizike--------------------------------------------1150 € 

- Frikës----------------------------------------------------------1050 € 

Në emër të dëmit material: 

- Ndihmën dhe përkujdesjen e huaj---------------------------70 € 

- Ushqimit të përforcuar----------------------------------------50 € 

- Shpenzimet e shërimit sipas faturave të bashkangjitura--16 € 

 

Pjesa tjetër e kërkesëpadisë e paditësit H. R., mbi shumat e aprovuara si në dispozitiv, refuzohet si e 

pabazuar. 

 

OBLIGOHET e paditura që paditësit t’ia paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 874 euro (tetëqindeshtatëdhjetëekatëreuro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi H. R. nga fshati T. Komuna e Suharekës përmes të autorizuarit të tij Av.Z. I. nga Prishtina, 

pranë kësaj Gjykate me dt.05.10.2016 ka parashtruar padi për kompensimin e dëmit material dhe jo 

material me rastin e aksidentit të komunikacionit, ndaj të paditurës Kompanisë së Sigurimeve “Sigal 

Uniqa Group Austria” me seli në Prishtinë. 

I autorizuari i paditësit Av.Z. I. nga Prishtina në seancë gjyqësore ka deklaruar se mbetet pranë 

deklarimeve të deritashme si dhe precizimit të kërkesëpadisë të ushtruar me dt.02.11.2018 me të cilën 
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ka kërkuar që paditësi të kompensohet për dëmin jomaterial gjegjësisht për dhimbjet fizike në shumë 

prej 2000 euro, për frikën e përjetuar në shumë prej 1500 euro ndërsa për dëmin material dhe ate për 

ndihmën dhe përkujdesjen e huaj shumën prej 70 euro, për ushqim të përforcuar shumë prej 50 euro dhe 

për shpenzimet materiale gjatë kohës së shërimit shumën prej 16 euro dhe i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadia e precizuar të miratohet si e bazuar duke shtuar se në precizimin e parashtruar i kemi dhënë 

të gjitha arsyet lidhur me lartësit e të gjitha kategorive të dëmit të paraparë. Prandaj të dhënat ankimore 

të të paditurës në gjykatën e Apelit konsideroj se janë të pabazuara dhe gjykata duhet të merr parasysh 

arsyet e dhëna në parashtresën tonë me shkrim dhe deklarimet në seancat paraprake. Në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë fjalës së dhënë si më lart dhe i ka kërkuar shpenzimet siç 

janë parashtruar në parashtresën me shkrim të lartëtheksuar ku ka kërkuar në emër të përpilimit të padisë 

shumën prej 104 euro, për taksën gjyqësore për padi shumën prej 30 euro, për shpenzimet e ekspertizës 

mjekësore shumën prej 200 euro për tri seanca të mbajtuara shumën nga 135 euro (405 euro) apo 

gjithsejtë shumën prej 739 euro dhe njëkohësisht për përfaqësimin në këtë seancë ka kërkuar shumën 

prej 135 euro. Lidhur me deklarimet e përfaqësuesit të të paditurës për shpenzimet gjyqësore ka theksuar 

se e kundërshton propozimin e përfaqësuesit të të paditurës sepse sipas dispozitave ligjore sipas suksesit 

përcaktohen edhe shpenzimet, por kjo ka të bëj ku shumat e kërkuara janë të dyfishuara për shkak të 

shumës së kërkuar mbi 10.000 euro, kurse kur gjykata miraton shumën nën 10.000 euro nuk aplikohet 

kjo dispozitë. Përveç kësaj zbritja e shpenzimeve nuk ka të bëj për shpenzimet materiale të kryera 

meqenëse ato janë të dosmosdoshme të kryhen siç është ekspertiza dhe taksa gjyqësore. 

 

I autorizuari i të paditurës S. D. Jurist i diplomuar nga Prishtina në seancë ka deklaruar se qëndron pranë 

deklarimeve si në seancën paraprake që kishte referencën C.nr.323/2016 duke shtuar se në këtë fazë të 

procedurës jemi të gatshëm që kontestin ta mbyllim në lartësi prej 1500 euro si dhe t’i paguajm 

shpenzimet procedurale, në qoftëse kjo ofertë nuk pranohet konsiderojm që çështja duhet të shkoj në 

fjalë përfundimtare, ndërsa me rastin e hartimit të aktgjykimit nëse oferta nuk pranohet, gjykatës i 

propozoj që t’i refuzoj shumat mbi ofertën e dhënë në seancën e sotme, sa i përket pjesës që ka të bëj 

me kamatën propozoj që e njëjta të merret në konsideratë nga data e nxjerrjes së aktgjykimit dhe jo nga 

data e ushtrimit të padisë, e gjitha kjo referuar edhe praktikës gjyqësore, pjesa që ka të bëj me shpenzimet 

propzoj që të merret në konsideratë neni 452 pika 2 të LPK-së. Në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar 

se qëndron pranë deklarimeve të mëparshme si dhe të atyre në këtë seancë e sa i përket shpenzimeve të 

suksesit në procedurë ka konsideruar se nuk qëndron pretendimi i të autorizuarit të paditësit, megjithatë 

e lëmë në diskrecion të gjykatës edhe këtë çështje. 

 

Gjykata më qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka administruar 

provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe ate: bëri shiqimin dhe leximin në raportin e 

aksidentit me nr. 2016-GR-.... të dt.25.08.2016, në raportin mjekësor të shërbimit urgjent të QKMF në 

Suharekë me nr. të protokollit ..... të dt.25.08.2016, në raportin nga konsulta të dt.31.08.2016, në 

udhëzimin për hulumtini diagnostik me nr. ..... të dt.31.08.2016, në raportin e ordinancës specialistike 

“M.” në Suharekë të dt.25.08.2016 në të cilin ishin bashkëngjitur dy kupona fiskal në shumë prej 10 

euro dhe 6 euro, në ekspertizën e ekspertit të komunikacionit të dhënë në procedurë penale 

PP/II.nr.2369-6/2016 të dt.19 dhe 20 nëntor 2016, ndërkaq per vërtetimin e lartësisë së dëmit gjykata 

bëri nxjerrjen e provës me ekspert të mjekësisë dhe ate duke dëgjuar Ekspertin e Ortopedisë-

Traumatologjisë Dr. M. H. dhe ekspertin e Psikiatrise Forenzike Dr. J. Z. që të dy nga Prishtina, të cilët 

në seancën gjyqësore kanë bër shiqimin e drejt për drejtë të paditësit. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave materiale, deklarimeve të palëve ndërgjyqëse dhe administrimit të 

provave të lartcekura në kuptim të nenit 7 dhe 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes 

dhe me ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç dhe të gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

 

Kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar. 

Me shiqimin dhe leximin në raportin e aksidentit me nr.2016-GR-.... të dt.25.08.2016 është konstatuar 

fakti se aksidenti ka ndodhur me datë 25.08.2016 si pasojë e pakujdesisë duke i shkaktuar lëndime 
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këmbësorit këtu paditësit H. R. nga i siguruar tek e paditura Kompania e Sigurimeve "Sigal Uniqa Group 

Austria". 

 

Nga raporti mjekësor i shërbimit urgjent të Q.K.M.F në Suharekë me nr. të protokollit .... të datës 

25.08.2016 si dhe në shkresat nga numri 1 deri në numrin 4 gjykata ka konstatuar se paditësi në këtë 

rast i dëmtuari pas aksidentit menjëherë është drejtuar për në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 

në Suharekë me ç'rast të njëjtit i është dhënë ndihma e parë, më pastaj ka vazhduar edhe me egzaminimet 

përkatëse ku si rezultat i këtyre egzaminimeve - kontrollave mjekët përkatës kanë lëshuar raporte me 

shkrim, në të cilat raporte shihen pasojat që ka pësuar paditësi si rezultat i aksidentit të komunikacionit 

ku në këtë rast paditësi ishte si këmbësor. 

 

Me shiqimin në raportin e ordinancës specialistike "M." në Suharekë të datës 25.08.2016 si dhe në 

kuponat fiskal të bashkangjitura shkresave të lëndës u konstatuan shpenzimet materiale të krijuara gjatë 

shërimit të paditësit. 

 

Nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit S. F. të dhënë në procedurë penale PP/II nr. 2369-6/20 16 

të datës 19 dhe 20 nëntor 2016 është konstatuar se aksidenti ka ndodhur për shkak se ngasësi i automjetit 

nuk ka pasur koncentrim të shtuar dhe kujdes të veçantë duke mos i dhënë përparësi kalimi këmbësorit, 

gjegjësisht nuk e ka përshtatur shpejtësin e veturës me kushtet ekzistııese të rrııgës që ka rezııltuar me 

këtë aksident. 

 

Eksperti mjekësor Dr.M. H. – ortoped traumatolog në ekzaminimin e drejtëpërdrejtë në seancë 

gjyqësore, për paditësin H. R. ka konstatuar se si pasojë e aksidentit i njëjti ka pësuar lëndime të lehta 

trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin të cilat kanë shkaktuar dhimbje fizike të intensitetit të 

rëndë një ditë, të intensitetit të mesëm 16 ditë dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët të cilat ekzistojnë 

edhe sot e kësaj dite në formë të dhimbjes së kokës dhe qafës të cilat janë të shprehura në mëngjes dhe 

gjatë mësimit të gjatë. Zvogëlimi i aktivitetit jetësor dhe shëmtimi trupor nuk ekziston tek i lënduari. 

Ndihma e personit të huaj ka qenë e nevojshme për 18 ditë, ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm 

për 16 ditë, rehabilitimi fizioterapeutik nevojitet prej 7 ditësh.  

 

Eksperti mjekësor Dr.J. Z. ekspert i psikiatrisë në ekzaminimin e drejtpërdrejtë në seancë gjyqësore për 

paditësin H. R. ka konstatuar se i njëjti si pasojë e aksidentit ka qenë i ekspozuar nga një gjendje 

traumatike me ç’rast ka përjetuar frikë primare e cila ka zgjatë disa sekonda e cila ka kaluar në frikë të 

intensitetit të lart që ka zgjatur 2-3 ditë, frikë sekondare të intensitetit të mesëm që ka zgjatur 10 ditë që 

është manifestuar me rikujtime të përsëritura dhe të imponuara të ngjarjes duke përfshirë pamjet, 

mendimet apo përceptimet dhe frikë të intensitetit të ulët ka zgjatur për një periudhë prej 2 muaj deri në 

disa vite pas aksidentit e shoqëruar me brengën për gjendjen dhe stresin të cilin e ka përjetuar në 

momentin e aksidentit si dhe përpjekjet për ti evituar mendimet, ndjenjën apo bisedën në lidhje me 

traumën. 
 

Nga provat e administruara më lart dhe faktet e vërtetuara gjykata ka konstatuar këtë gjendje faktike:  

Nuk është kontestuese se aksidenti ka ndodhur me dt.25.08.2016 në Suharekë në rrugën “B. ...”në afërsi 

të restaurant “R.” në rrugën nacionale Prizren – Suharekë për shkak të lëshimeve nga drejtuesi i 

automjetit i cili ishte i siguruar tek e paditura dhe në këtë aksident ka pësuar lëndime të lehta trupore i 

dëmtuari gjegjësisht paditësi H. R. nga fshati T. Komuna e Suharekës, lëndime këto të konstatuara si 

më lart nga ekspertët mjekësor. Kontestuese mes palëve ndërgjyqëse është lartësia e dëmit që i është 

shkaktuar të dëmtuarit – paditësit në aksidentin e lartcekur. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga administrimi i provave të cituara më lart. 

Gjykata pas administrimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ekspertizave të ekspertëve të 

lamive përkatëse të hartuar me shkrim dhe nga ekzaminimi i drejtpërdrejtë në seancë gjyqësore të të 

dëmtuarit këtu paditësit, vendosi që pjesërisht të aprovoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të 
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bazuar, duke ia falur besimin e plotë ekspertizës së Dr.M. H. – ortoped traumatolog dhe Dr.J. Z. – ekspert 

i psikiatrisë të cilët ndër të tjerash kanë konstatuar se paditësi ka pësuar lëndime të lehta trupore të cilat 

janë manifestuar me dhimbje fizike, frikë, me nevojën për ndihmën e personit të tretë dhe të ushqimit të 

përforcuar të përshkruar si më lart, njëherit gjykata ia fali besimin edhe ekspertizës me shkrim të 

ekspertit Inxh. Dipl. i Komunikacionit S. F. e cila gjindet në shkresat e lëndës nga e cila u konstatua 

saktë se deri te aksidenti ka ardh si pasojë e pakujdesisë dhe lëshimeve të drejtuesit të automjetit i cili 

ka qenë i siguruar tek e paditura. 

 

Gjykata me aprovimin e pjesërishëm të kërkesëpadisë së paditësit dhe lartësin e të njëjtës pati parasysh 

faktin se lëndimet e pësuara janë lëndime të lehta trupore, tek paditësi ka pasur dëm jomaterial të 

manifestuar me dhimbje fizike dhe me frikë si dhe dëm jomaterial të përshkruar si në ekzaminimin e 

drejtëpërdrejtë të ekspertëve mjekësor gjendje kjo që tek paditësi është shoqëruar me brengën e 

vazhdueshme për të ardhmën e tij shëndetësore duke marr parasysh pasojat e lëndimeve trupore që ka 

pësuar si dhe dëm material lidhur me shpenzimet e shërimit, përkujdesjen nga personi i huaj dhe ushqim 

të përforcuar të përshkruar si më lart.  

 

Andaj këtyre provave të administruara gjykata ia fali plotësisht besimin, pasi që për gjykatën janë 

bindëse dhe vërtetojnë në tërësi se paditësi nga aksidenti ka pësuar lëndime të cilat karakterizohen si 

lëndime të lehta trupore nga të cilat ka pësuar dhimbje fizike, ka përjetuar frikë dhe si pasojë e krejt 

këtyre të njëjtit i është nevojitur tretman mjekësor, andaj edhe ka bërë shpenzime për shërim në shumën 

siç u cek më lart të cilën e ka dokumentuar përmes kuponave fiskal.  

 

Në bazë të lartcekurave Gjykata ka vërtetuar se e paditura është përgjegjëse ndaj paditësit konform 

përgjegjësis objektive të parashikuar me dispozitat e nenit 136 pika 1 të LMD-së në të cilën thuhet: 

”Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompenzoj, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar 

pa fajin e saj”, ndërkaq në nenin 179 pika 1 të të njëjtit ligj parashihet shpërblimi i dëmit në rast të 

lëndimit trupor ose dëmtimit të shëndetit: “Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin 

ka për detyrë të ia shpërblej shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me 

këtë”, ndërkaq shpërblimin e dëmit jo material e sanksionon neni 183 i të njëjtit ligj në pikën 2 ku thuhet: 

“Me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material si dhe për lartësin e shpërblimit 

të tij Gjykata do të kujdeset për rëndësin e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky 

shpërblim, por edhe për atë që me të mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj 

dhe me qëllim shoqëror”. 

 

Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumën si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, Gjykata është e 

mendimit se të njëjtat 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 t’i mundësoj të dëmtuarit-këtu paditësit 

satisfaksion që ai të jetë në gjendje deri në një masë t’i kompenzoj të mirat jo materiale nga të cilat është 

privuar, respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të cilën ai do ta kishte po që se i njëjti nuk do të kishte 

humbur e krejt kjo duke patur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intenzitetin e 

dhimbjeve dhe frikës, kohëzgjatjen e tyre, koha e nevojshme e shërimit, nevojat për mjekim. Me rastin 

e vendosjes për kërkesën mbi kompenzimin e dëmit jo material, si dhe në lidhje me shumat e 

kompenzimit të këtij dëmi mes tjerash Gjykata ka pas parasysh rëndësin e shkeljes së të mirës dhe të 

qëllimit të cilit i shërben ky kompenzim e gjithashtu edhe faktin se në të njëjtin mos shkoj përshtat 

synimeve që nuk janë të përshtatshme me natyrën e këtij kompenzimi dhe qëllimin e tij shoqëror. 

 

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 t’i plotësoj nevojat dhe të mirat materiale që përndryshe nuk paraqesin kompenzim 

absolut të dëmit duke patur parasysh edhe praktikën gjyqësore dhe moshën e paditësit. 
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Pretendimit e të paditurës të dhëna në seancë me të cilat gjatë shqyrtimit ka ofruar paditësit shumën prej 

1500 euro dhe mbulimin e shpenzimeve gjyqësore, gjykata nuk ia fali besimin sepse nga provat e 

administruara si më lart u vërtetua bindshëm se si pasojë e aksidentit paditësi ka pësuar lëndime trupore 

dhe oferta si e tillë e ofruar nga e paditura është me vlerë tejet të ulët dhe nuk i përmbush konditat e 

kompensimit as për së afërmi, andaj gjykata vlerësoi se padia si e tillë është e themeltë ndërkaq sa i 

përketë aprovimit të lartësisë së kërkesëpadisë gjykata ka peshuar të gjitha provat një nga një dhe të 

gjitha së bashku dhe ka vendosur si në dispozitiv.  

 

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 gjegjësisht me precizimin e kërkesëpadisë përtej shumave të aprovuara, nuk janë reale dhe 

se të njëjtat nuk i përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të të paditurës. Shumat prej 2000 

euro të kërkuara në emër të dhimbjeve fizike respektivisht 1500 euro të kërkuara në emër të frikës u 

refuzuan për shkak se gjykata për pjesën refuzuese vendosi duke u bazuar edhe në mendimet e 

ekspertëve mjekësor lidhur me shkallën e lëndimeve dhe të pasojave që i ka pësuar i dëmtuari – këtu 

paditësi të përshkruara si më lart. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksime të tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur në përfundim se të 

njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.  

 

Vendimi mbi aprovimin e kërkespadisë së paditësit, është mbështetur në nenin 10 dhe 15 par.1 të Ligjit 

për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjsia të Ligjit nr.04/L-018 dhe në nenin 8 par.1, nenin 9, 

nenin 136 par.1, nenin 137 dhe nenin 140 të LMD-së nr.04/L-077. 

 

Gjykata aprovoi edhe kamatën vjetore 8% sipas nenit 382 të LMD-së duke filluar nga dita e nxjerrjes së 

Aktgjykimit me arsyetim se e njëjta është e bazuar pasi që Aktgjykimi është nxjerr në kohën kur është 

në fuqi Ligji i ri i LMD-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 452 të LPK-së duke ia njohur 

paditësit shpenzimet procedurale dhe ate në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104 euro, për taksën 

gjyqësore për padi shumën prej 30 euro, për shpenzimet e ekspertizës mjekësore shumën prej 200 euro 

për katër seanca të mbajtuara shumën nga 135 euro gjegjësisht 540 euro apo gjithsejtë shumën prej 874 

euro (tetëqindeshtatëdhjetëekatëreuro).  

 

Gjykata Aktgjykimin e muarr në kuptim të nenit 143 të LPK-së. 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


