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Numri i lëndës: 2019:189008 

Datë: 25.02.2020 

Numri i dokumentit:     00852173 

 

C.nr.2146/15  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË–Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Ylber 

Shurdhiqi, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditëses E. B. nga P. të cilën në 

bazë të autorizimit e përfaqëson B. S., avokat nga P., kundër të paditurës K. e S. “I.” me seli në 

P., të cilën me autorizim e përfaqëson A. B., për kompensim dëmi, në seancën e shqyrtimit 

kryesor–publik, të mbajtur me datën 05.02.2020, mori këtë: 

 

  A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses E. B. nga P., 

DETYROHET e paditura K.e S. “I.” me seli në P., që paditëses, në emër të kompensimit të dëmit 

të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit me datën 08.08.2015, t`ia paguaj shumat e 

specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- kompensim në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike, shumën prej................1,300.00  Euro.   

- kompensim në emër të frikës, shumën prej .......................................................1,000.00 Euro.     

                            

Dëmi material: 

-kompensim në emër të ndihmës dhe përkujdesit të huaj, shumën prej................100.00  Euro. 

 -kompensim në emër të ushqimit të përforcuar, shumën prej...............................100.00 Euro. 

- kompensim në emër të shpenzimeve të mjekimit, shumën prej.......................... 35.30 Euro. 

 

 II. DETYROHET e paditura K. e S. “I.”, me seli në Prishtinë, që paditëses për pjesën e 

aprovuar të kërkesëpadisë t`i paguaj kamatën në lartësi prej 8%, duke filluar nga data 05.02.2020, 

dita kur është nxjerr aktgjykimi, e deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës 

në lartësi prej 614.40 Euro, e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e aktgjykimit e nën 

kërcënim të përmbarimit ligjor.  

 

 III. REFUZOHET pjesa e kërkesëpadisë përtej shumave nga pika një e dispozitivit të 

këtij aktgjykimi dhe atë, në emër të kompensimit për dhimbjet fizike, shumën prej 2,700.00 Euro, 

në emër të kompensimit për frikë, shumën prej 2,000.00 Euro, në emër të kompensimit të 

rehabilitimit klimaterik, shumën prej 300.00 Euro,  SI E PABAZUAR. 

 

 

 

 

 A r s y e t i m 
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Paditësja në padi, përmes përfaqësuesit të autorizuar, ka theksuar se me datën 08.08.2015, në 

rrugën “Nazim Gafurri” në Prishtinë, ka ndodhur aksidenti kur ngasesi i automjetit A, duke mos 

i kushtuar kujdes të duhur pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion, godet automjetin B, që ka 

qenë i parkuar në trotuar, në të cilën veturë pasagjere ka qenë tani paditësja, e cila ka pësuar 

lendime trupore. Në seancën për shqyrtim kryesor i autorizuari i paditëses ka theksuar se baza 

juridike e padis nuk është kontestuar nga e paditura, përkundrazi me të paditurën është tentuar 

që të arrihet marrëveshje jashtëgjyqësore, por që lartësia e kërkesëpadisë i është kontestuar. Tutje 

ka shtuar se pasi nuk i është kontestuar baza juridike gjykates i ka dorëzuar precizimin e 

kërkesëpadis, andaj ka kërkuar edhe t’i aprovohen edhe shpeznimet e mjekimit sipas faturave që 

gjenden ne shkresat e lendës në shumën prej 35.30 Euro. Në fjalën përfundimtare gjykatës i ka 

kërkuar që kërkesëpadin e precizuar të paditëses të i’a aprovoj në tërësi si të bazuar, se bashku 

me kamatë dhe shpenzimet e procedurës. 

 

I autorizuari i të paditurës në pergjigjie në padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor ka theksuar 

se e paditura nuk e konteston bazën juridike të kërkesëpadisë por vetëm lartësinë e saj, ndërsa 

pjesërisht e ka kundershtuar kategorinë e dëmit jo material, pasi paditësja ka pësuar lendime të 

lehta trupore. Ndërsa sa i përket dëmit material gjykatës i ka kërkuar që në tërësi të refuzohet në 

mungesë të provave materiale.  

 

Shpenzimet e procedures nuk i ka kërkuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në administrimin e provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 05.02.2020, 

sipas propozimit të palëve ka administruar provat relevante dhe atë: raportin e aksidentit numër 

2015 – AR - 1905 i dt.08.08.2015,  raportin  e Qendrës Klinike Emergjente në Prishtinë me 

numër  protokolli 28986 i dt.08.08.2015, dëftesën me numër 066903 të datës 10.08.2015, 

deftesën me numër 0401449 të datës 10.08.2015, dëftesen me numër 078508 e datës 10.08.2015, 

deftesën me numër 067263 e datës 10.08.2015, dëftesen me numër 067805 e datës 11.08.2015, 

kuponin fiskal me numër 600037057 i datës 08.08.2015, ekspertizen mjekësore të datës 

13.12.2019, punuar nga ekspertët Dr.M. H. ortoped-traumatolog dhe Dr.M. K.psikiatër. 

 

Gjykata pasi që bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur në 

dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko-civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Me provat e administruara, gjykata ka gjetur se me datën 08.08.2015, në rrugën “Nazim Gafurri” 

në Prishtinë, ka ndodhur aksidenti kur ngasesi i automjetit A, duke mos i kushtuar kujdes të 

duhur pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion, godet automjetin B, që ka qenë i parkuar në 

trotuar, në të cilën veturë pasagjere ka qenë tani paditësja, e cila ka pësuar lendime trupore. 

 

Deri tek kjo gjëndje faktike gjykata ka ardhur duke u mbështetur në raportin e aksidentit të 

policisë, numër 2015 – AR - 1905 i datës 08.08.2015, të cilën provë gjykata e ka pranuar si të 

besueshme. 

 

Kjo gjendje e vërtetuar faktike sa i përketë bazës juridike për paditësen nuk ka qenë kontestuese 

nga ana e të paditurës, por kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte vetëm lartësia e 

kërkesëpadisë.   
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Gjykata vlerësoi se, të paditurën e bënë përgjegjëse për kompensimin e dëmit ndaj paditëses, 

pasi që shkaktuesi i dëmit ka të lidhur kontratë me të paditurën dhe në këto rrethana kompensimi 

bëhet mbi bazën e sigurimit të auto përgjegjësisë (sigurimit të detyrueshëm për palët e treta) 

konform  nenit 136 dhe 159 par. 1  të  Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Për të vërtetuar rrethanën se paditësja ka pësuar lëndime trupore dhe frikë, gjykata mori për bazë, 

raportin e Qendrës Emergjente në Prishtinë me numër  protokolli 28986 i dt.08.08.2015 dhe 

ekspertizen mjekësore të datës 13.12.2019, punuar nga ekspertët Dr.M. H. ortoped - traumatolog 

dhe Dr.B. M. K.psikiatër. 

 

Ekspertet mjekësorë, pas shqyrtimit të dokumentacionit të prezentuar në shkresat e lëndës, si dhe 

pas ekzaminimit të paditëses, kanë konstatuar se paditësja E. B., ka pësuar: ndrydhje në kërcirin 

e majtë, ndrydhje dhe përdredhje të indeve të buta të qafës, marramendje, mpirje të duarve. 

Lëndimet janë të shkaktuara nga rënja, goditja në siperfaqe të forta si pasojë e aksidentit në trafik 

dhe si të tilla bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore.  

 

Me anë të ekspertizës, është konstatuar se paditësja si pasojë e lëndimeve të pësuara ka përjetuar: 

dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë nuk ka pasur, dhimbje të intensitetit të lartë 

(rëndë) ka pasur për një ditë kohë pas kohe gjerë në marrjen e terapisë adekuate, marrë parasysh 

lëndimet e kërcirit dhe qafës, me intensitet të mesëm ka zgjatur për 18 ditë kohë pas kohe gjerë 

në marrjën e terapisë adekuate që ndërlidhën me kohën e nevojshme për konsilidimin e 

lëndimeve, me intensitet të ulët ka edhe sot e kësaj dite gjatë sforcimeve fizike dhe ndryshimeve 

klimatike. 

 

Shëmtim trupor nuk ka. Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk ka. 

 

Me anë të ekspertizës është konstatuar se paditësja, si pasojë e aksidentit të komunikacionit ka 

përjetuar frikë primare e cilësuar në formë të frikës nga vdekja dhe kërcenimit direkt për 

integritet të saj fizik që ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka 

zgjatur për dy ditë, e manifestuar me simptome të ankthit të gjeneralizuar, frikë, kokëdhembje, 

marramendje, çrregullim të gjumit, zgjime të shpeshta gjatë natës me trishtim dhe rikujtime të 

ngjarjës traumatike, çrregullim të disponimit që nënkupton reagimin akut në stres, frika 

sekondare e intensitetit të mesëm që ka zgjatur mbi 6 muaj, e cila është manifestuar me reagime 

emocionale të karakterit anksioz, çrregullim të gjumit, frikë, zgjime të herë pas hershme gjatë 

natës me trishtim, rikujtime të ngjarjës traumatike, lodhje e shpejtë në angazhimet minimale 

fizike, rënje e aktivitetit, rënje të vëmendjes e të koncentrimit, rënje të vullnetit e të disponimit. 

Frika sekondare e intenzitetit të ulët që ka vazhduar e janë manifestuar me simptomet e njëjta si 

në pikën c, por me intensitet më të ulët e që ka zgjatur mbi një vit, frikë e pasiguri herë herë 

dominojnë edhe tani për të marrur pjesë në komunikacion. 

 

Ndihma e përsonit të tret ka qenë e nevojshme për 18 ditë, që nënkupton ndihmën mjekësore 

profesionale dhe ndihmën jo profesionale nga anëtarët e familjes, ndihmë e ofruar për përsonin 

e lënduar e cila i ka mundësuar plotësimin e nevojave elementare biologjike siç janë; veshja, 

zhveshja, higjena personale, kryerja e nevojave të rregullta fiziologjike, kontrollat e rregullta 

specialistike, pasi këto nevoja nuk ka mundur t’i plotësoj vetë si pasoj e pa aftesisë së pjesëshme. 

Ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm për 18 ditë, (ushqim i pasuruar me vitamina, proteina, 

minerale, karbohidrate të nevojshme për ngjitjen dhe sanimin e lëndimit si dhe reaksionit post 

traumatik). 
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Rehabilitimi fiziatriko – psiqik ka qenë i nevojshëm për 10 ditë, për përmirsimin e lëvizjeve në 

nyjen e gjurit si dhe rritjen e forcës dhe masës muskulore të hipotrofuara (dobësuara) si pasojë e 

kontrakturës së zhvilluar në nyje për shkakë të pamundësisë së lëvizjeve në kohën e shërimit si 

dhe mbajtjes së imobilizimit me qafore. 

 

Gjykata e ka pranuar ekspertizën mjekësore në tërësi si të besueshme, meqë e njëjta ishte 

profesionale dhe e argumentuar mirë. 

 

Gjykata pasi ka analizuar dhe vlerësuar provat e administruara që i referohen natyrës dhe 

pasojave të lëndimeve të pësuara nga paditësi si pasojë e aksidentit e duke marrë për bazë 

mendimin e ekspertëve mjekësor lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë dhe për kategoritë e 

caktuara të dëmit jo material, gjykata vendosi në kuptim të nenit 183 të LMD-së. 

 

Me këtë rast, gjykata ka marrë parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i 

shërben kompensimi i gjykuar, gjithmonë duke pasur parasysh që kompensimi të jetë 

satisfaksion për paditësin, duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur 

si pasojë e dëmit në cenimin e vlerave personale të paditëses. 

 

Pastaj, dhimbjet e pësuara fizike, intensitetin e dhimbjeve dhe kohëzgjatjen e tyre, intensitetin e 

frikës, kohëzgjatjen dhe si është manifestuar për paditësen, duke i marrë për bazë edhe rrethanat 

tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompensimit, praktikën e mirë gjyqësore (që i 

referohet lartësisë së kompensimit), vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit në pjesën e aprovuar. 

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet me dëmin jo material, gjegjësisht për 

dhimbjet fizike dhe frikën e përjetuar të paditëses si dhe pjesën tjetër të dëmit material, 

përkatësisht për rehabilitimin klimaterik, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi 

nuk është vertetuar me asnjë provë të vetme se ky lloj shpenzimi është bërë, si dhe pasi vlerësoi 

se kompensimi përtej shumës së gjykuar, nuk do të ishte në harmoni me të mirën e shkelur dhe 

me qëllimin që kompensimi të ishte i drejtë dhe se lartësia e kërkesës për këtë lloj të dëmit është 

e lartë dhe në kundërshtim me provat e administruara (mendimi i ekspertëve mjekësor).  

Gjykata përveç kërkesës kryesore, paditëses i’a njohu edhe të drejtën që t`i paguaj kamatën në 

lartësi prej 8% duke llogaritur nga data 05.02.2020, data kur është marr aktgjykimi, e deri në 

pagesën definitive, duke u bazuar në dispozitën e nenit 382. par 2. të LMD-së. 

Vendimin që pala e paditur t'i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore.  

 

Lartësia e këtyre shpenzimeve të aprovuara, i referohet shpenzimeve për pëpilimin e padisë, 

shumën prej 104.00 Euro, për ekspertizen mjekësore shumën prej 200.00 Euro, për taksën 

gjyqësore shumën prej 40.00 Euro, për dy seanca gjyqësore për secilën nga 135.00 Euro, e në 

total shumën prej 614.40.00 Euro. 

 

Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA  THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm. 

C.nr.2146/15, datë 05.02.2020 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi                                           G j y q t a r i,                                                                   

është lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita                                       Ylber Shurdhiqi                                             
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e marrjes së të njejtit, Gjykatës së Apelit në                                                                       

Prishtinë  përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


