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Numri i lëndës: 2019:191288 

Datë: 25.02.2020 

Numri i dokumentit:     00852237 

 

C.nr.2327/15 

 

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

Shurdhiqi, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditësit F. H. nga fshati G. 

Komuna K., të cilën në bazë të autorizimit e përfaqëson L. H., avokat nga P., kundër të paditurës 

K.e S. “S.” me seli në P., të cilën me autorizim e përfaqëson Y. M., për kompensim dëmi, në 

seancën e shqyrtimit kryesor–publik, të mbajtur me datën 11.02.2020, mori këtë: 

 

  A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit F. H. nga fshati G. 

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

kompensimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit me datën 27.03.2014, t`ia 

paguaj shumat e specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- kompensim në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike, shumën prej................1,100.00  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...................80.00  Euro. 

 

II. DETYROHET e paditura K.e S. “S.”, me seli në P., që paditëses për pjesën e aprovuar të 

kërkesëpadisë t`i paguaj kamatën në lartësi prej 8%, duke filluar nga data 11.02.2020, dita kur 

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

lartësi prej 904.00 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 500.00 Euro, në 

emër të kompensimit për frikë, shumën prej 400.00 Euro, në emër të ndihmës dhe për kujdesit 

të huaj, shumën prej 20.00  Euro, SI E PABAZUAR. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi në padi, përmes përfaqësuesit të autorizuar, ka theksuar se me datën 27.03.2014 rreth 

orës 18:00 ka ndodhur aksident komunikacioni rrugor në mes të katër veturave, automjeti i cili 

ka shkaktuar aksidentin Mercedes të cilin e drejtonte A. H. me targa ..., nga mos përshtatja e 



 Numri i lëndës: 2019:191288 
 Datë: 25.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00852237 
 

2 (7)  

 2
0

1
9

:1
9

1
2

8
9

 

shpejtësisë së lejuar terenit të lagur godet automjetin “B” në pjesën e pasme i cili ishte i ndalur 

në semafor në dritë të kuqe dhe nga goditja automjetit “B” godet pjesën e përparme automjetin 

“C” në pjesën e pasme kështu që edhe automjeti “C” nga goditja e automjetit “B” godet me 

pjesën e përparme automjetin “D” në pjesën e pasme. Si pasojë e këtij aksidenti në komunikacion 

ushtruesi i kërkesës F. H. i cili ishte në cilësinë e pasagjerit në veturën “A”, ka pësuar lëndime 

të rënda trupore. Në seancën për shqyrtim kryesor i autorizuari i paditësit ka propozuar që 

precizimin e kërkesëpadisë gjykata ta miratoj në tërësi të bazuar gjithashtu shpezimet e 

procedurës i ka kërkuar në lartësi prej 853.00 euro si në parashtresën për precizimin e 

kërkesëpadisë si dhe shumën prej 135.00 për seancën e fundit gjyqësore. 

 

I autorizuari i të paditurës në pergjigjie në padi, në seancat e mbajtura dhe në seancën e shqyrtimit 

kryesor ka theksuar se e paditura e konteston bazën juridike të kërkesëpadisë me arsyetimin se 

gjatë gjithë procedurës së zhvilluar kontestimore e deri më tani i autorizuari i paditësit nuk e ka 

vërtetuar bazën juridike të kësaj padie me asnjë fakt dhe me asnjë dokument zyrtar nga organet 

kompetente se paditësi F. H. ka qenë i involvuar në ndonjërin nga automjetet e aksidentuara në 

aksidentin e datës 27.02.2014. Në raportin fillestar policor ku përshkruhet ngjarja nuk figuron 

emri i paditësit askund si i lënduar në këtë aksident trafiku, e gjithashtu edhe nga aktgjykimi 

penal me numër P.nr.877/15 janë cituar personat e dëmtuar që mund të udhëzohen në kontest e 

civil e që as aty nuk figuron emri i të paditësit. Pala e paditur kërkon nga gjykata të refuzohet në 

tërësi si e pabazuar kërkesëpadia, gjithashtu edhe shpenzimet e procedurës i ka kundërshtuar në 

tërësi.  

 

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 11.02.2020, 

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

2014–AR - 0645 i dt.27.03.3014, deklaratën e A. H. e dhënë me dt.27.03.2014, raportin e 

Qendrës Klinike Emergjente në Prishtinë me numër protokolli 10472 i dt.27.03.2014, 

aktgjykimin P.nr.877/15 i dt.06.06.2017, mendimin dhe konstatimi i ekspertit të komunikacionit 

rrugor nga lënda me nr.PP.II.nr.2642/14 i dt.24.08.2014 punuar nga ekspert B. S., ekspertizën 

mjekësore e punuar nga ekspertët Dr.R. K. ortoped-traumatolog dhe Dr.J. Z. 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 27.03.2014, automjeti i cili ka shkaktuar 

aksidentin Mercedes të cilin e drejtonte A. H. me targa ..., nga mos përshtatja e shpejtësisë së 

lejuar, terenit të lagur, godet automjetin “B” në pjesën e pasme i cili ishte i ndalur në semafor në 

dritë të kuqe dhe nga goditja automjetit “B” godet pjesën e përparme automjetin “C” në pjesën 

e pasme kështu që edhe automjeti “C” nga goditja e automjetit “B” godet me pjesën e përparme 

automjetin “D” në pjesën e pasme.  

 

Si pasojë e këtij aksidenti në komunikacion paditësi F. H. i cili ishte në cilësinë e pasagjerit në 

veturën “A”, ka pësuar lëndime trupore. 

 

Fakti se automjeti ka qenë i siguruar tek e paditura, nuk ka qenë rrethanë kontestuese në mes të 

palëve ndërgjyqëse, por kontestuese ka qenë padia në raport me paditësin se i njëjta a ka qenë në 

ndonjërën nga veturat e aksidentuara në cilësinë e pasagjerit në momentin kur është shkaktuar 

aksidenti i komunikacionit pasi që as në raportin e policisë, as në deklaratën e A. H., as në 

aktgjykimin penal P.nr.877/15, nuk përmendët emri i paditësit si i lënduar ose si pasagjer.  
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Nga raportet e aksidentit numër 2014–AR - 0645, është vërtetuar se me datë 27.03.2014 rreth 

orës 18:00, ka ndodhur aksident i komunikacionit, në mes të katër veturave, automjeti i cili ka 

shkaktuar aksidentin Mercedes të cilin e drejtonte A. H. me targa ..., nga mos përshtatja e 

shpejtësisë së lejuar terenit të lagur godet automjetin “B” në pjesën e pasme i cili ishte i ndalur 

në semafor në dritë të kuqe dhe nga goditja automjetit “B” godet pjesën e përparme automjetin 

“C” në pjesën e pasme kështu që edhe automjeti “C” nga goditja e automjetit “B” godet me 

pjesën e përparme automjetin “D” në pjesën e pasme.  

 

Nga aktgjykimi P.nr.877/15 i dt.06.06.2017, i Gjykatës Themelore në Prishtinë, është vërtetuar 

se A. H. është fajtor për shkaktimin e aksidentit të datës 27.03.2014, me ç’rast është shpallur 

fajtor për kryerjen e veprës penale rrezikim i trafikut publik dhe është dënuar me tre muaj dënim 

me kusht.  

 

Nga deklarata e vozitësit A. H. e dt. 27.03.2014, është vërtetuar se me datën e lartë cekur ka 

ndodhur aksident i komunikacionit në rrugën Prishtinë-Fushë Kosovë, e në të cilën konstatohet 

se së bashku në veturën e vozitësit ka qenë vëllau i tij I. H., djali A. H. dhe kushëriri i tij F. H..  

 

Nga ekspertiza e komunikacionit e punuar me dt.24.08.2014 nga eksperti B. S., është vërtetuar 

se vozitësi i veturës Mercedes SKHL18 A. H., i cili kishte mbulesë të policës siguruese tek e 

paditura, është shkaktar i aksidentit të komunikacionit të datës 27.03.2014 në rrugën Prishtinë-

Fushë Kosovë. 

 

Nga raporti i Qendrës Klinike Emergjente në Prishtinë me numër protokolli 10472 i 

dt.27.03.2014, është vërtetuar se paditësi F. H. më datë 27.03.2014 ka pasur nevojë për ndihmë 

mjekësore në Qendrën Klinike Universitare–Qendra Emergjente në Prishtinë dhe se i njëjti është 

trajtuar në këtë qendër. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit A. H. të dhënë në seancën e datës 10.12.2019, gjykata ka vërtetuar se 

paditësi F. H. ka qenë bashkudhëtar në aksidentin e datës 27.03.2014 dhe i njëjti ka pësuar 

lëndime trupore, pasi që ky dëshmitar në seancë ka deklaruar se me datë 27.03.2014, kemi qenë 

duke shkuar prej Prishtine në fshatin G. dhe gjatë rrugës koha ka qenë me shi dhe duke lëvizur 

është bërë ndeshje zingjirore në mes të disa veturave, ndërsa unë kam qenë vetura e 4. Në pyetjen 

se me kënd keni qenë në veturë në ditën kur ka ndodhur ky aksident, dëshmitari ka deklaruar se 

kemi qenë me vëllain tim I. H., me djalin tim A. H. edhe me F. H. dhe kur ka ndodhur aksidenti 

i kemi njoftuar policinë dhe ata më kanë pyetur se a ka nevojë me e thirr ndihmën e shpejt dhe 

është ftuar ndihma e shpejtë dhe në spital kanë shkuar djali im A. H. dhe F. H.. 

 

Dëshmitari F. H. në seancën gjyqësore të datës 10.12.2019, ka deklaruar F. e kam vëlla dhe me 

datë 27.03.2014, unë kam qenë në shtëpi ndërsa më vonë një kushëri i imi më ka njoftuar se 

vëllau im ka pësuar një aksident dhe se me sa i kujtohet F. kur ka pësuar aksident është lënduar 

në fytyrë. 

 

Në dëshminë e paditësit dhënë në cilësinë e palës në procedurë, ka deklaruar se me datë 

27.03.2014, ka qenë në Prishtinë dhe atë dit kam pasur me shkuar te shtëpia në fshatin G. dhe ka 

pasur me shkua me veturën e kushëririt tim A. H. dhe pasi që jemi  nisur për në fshatin G., në 

Fushë Kosovë ka ndodhur një aksident dhe unë kam qenë në cilësinë e pasagjerit dhe aksidenti 

ka qenë zingjiror dhe unë jam lënduar në këtë aksident dhe për pak minuta nuk kam ditur se çfarë 

po ndodhë mbasi e kam ndjerë zhurmën dhe e kam prekur fytyrën kam vërejtur se jam i lënduar 

në fytyrë. Ndërsa më vonë është ardhur  emergjenca dhe na kanë transportuar në QKUK mua 
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dhe A. H., ndërsa aty e kemi  marrur ndihmën e parë mjekësore dhe pastaj jemi liruar nga QKUK-

ja . 

 

Gjykata sa i përket bazës juridike të kërkesëpadisë ja fali besimin provave që gjenden në shkresat 

e lëndës e veçanërisht deklaratës së dëshmitarve A. H. dhe F. H., dhënë në seancën e datës 

10.12.2019 si dhe deklaratës së paditësit dhënë në cilësinë e palës të dhënë në seancën e datës 

10.12.2019, nga të cilat vërtetohet se paditësi ka qenë pjesëmarrëse në cilësinë e bashkudhëtarit 

në aksidentin e komunikacionit të datës 27.03.2014. 

 

Sa i përket kundërshtimit të paditurës se paditësi nuk është i evidentuar në raportin e policisë, 

nuk përmendet emri i paditësit as në aktgjykimin penal P.nr.877/15, si dhe në deklaratën e A. H. 

dhënë në polici nuk përmendet askund emri i paditësit F. H., që ka qenë në cilësinë e pasagjerit 

në momentin kur është shkaktuar aksidenti i komunikacionit, gjykata ka vlerësuar se edhe pse 

nuk figuron as në raportin e policisë, as në aktgjykimin penal P.nr.877/15, F. H. si pasagjer prapë 

se prapë kjo është vërtetuar me raportin e Qendrës Klinike Emergjente në Prishtinë me numër 

protokolli 10472 i dt.27.03.2014, në të cilin raporte ka përputhje në datën e aksidentit dhe kohën 

kur është kontrolluar paditësi. 

 

Ndërsa sa i përket deklaratës së A. H. e dhënë në Policin e Kosovës me dt.27.03.2014, në atë 

deklaratë është theksuar se në veturë kanë qenë vëllai i A., I. H., djali i tij A. H. dhe kushëriri i 

tij F. H., ndërkohë që F. H. kur është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit në seancën gjyqësore të 

datës 10.12.2019, ka deklaruar kur ka ndodhur ky aksident ai ka qenë në shtëpi ndërsa më vonë 

një kushëri i tij e ka njoftuar se vëllau i tij F. ka pësuar një aksident. Pra deklarata e datës 

27.03.2014, dhënë nga A. H. në policinë e Kosovës ka mospërputhje me deklaratën e dhënë në 

gjykatë dhe me faktin se edhe në deklaratën e dhënë në polici të Kosovës nga A. H. përmendet 

emri i kushëririt të tij F. H. i cili është vëlla i tani paditësit F. H. gjykata vlerëson se gabimisht 

është përmendur në atë deklaratë emri i F. H.t sepse gjatë kësaj procedure gjyqësore është 

vërtetuar se në veturë ka qenë në cilësinë e pasagjerit F. H. pasi që kjo është vërtetuar nga 

dëshmitë e dëshmitarëve A. H. dhe F. H. si dhe nga dëshmia e paditësit dhënë në cilësinë e palës 

të cilave dëshmi gjykata i’u ka falur besimi, sepse dëshmitë e dëshmitarëve përputhen edhe me 

provat tjera siç është raporti i Qendrës Klinike Emergjente në Prishtinë me numër protokolli 

10472 i dt.27.03.2014, nga i cili raport vërtetohet se paditësi nga aksidenti i komunikacionit i 

shkaktuar ka kërkuar ndihmë mjekësore, kjo e vërtetuar edhe nga ekspertiza mjekësore e punuar 

nga ekspertët Dr.R. K. ortoped-traumatolog dhe Dr.J. Z. psikiatër, të cilët në ekspertizë kanë 

konstatuar se pacienti si pasoj e aksidentit të komunikacionit ka pësuar lëndime të lehta trupore. 

 

Gjykata vlerësoi se, të paditurën e bënë përgjegjëse për kompensimin e dëmit ndaj paditësit, 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 paditësi ka pësuar lëndime trupore dhe frikë, gjykata mori për bazë, 

raportin e Qendrës Emergjente në Prishtinë me numër  protokolli 10472 i dt.27.03.2014 dhe 

ekspertizen mjekësore të punuar nga ekspertët Dr.R. K. ortoped-traumatolog dhe Dr.J. Z. – 

psikiatër. 

 

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

pas ekzaminimit të paditësit, kanë konstatuar se paditësi F. H., ka pësuar: car accident, contusio 

nassi (ndrydhje e hundës). Dëmtimet e përshkruara bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore.  
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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 rëndë ka 

pasur për një orë pas aksidentit e që nënkupton që deri te arritja në Qendrën Emergjente në 

QKUK dhe aplikimin e terapisë kundër dhimbjes, me intensitet të mesëm ka zgjatur për 7 ditë, 

me përdorim të terapisë kundër dhimbjes e herë pas here, me intensitet të ulët 14 ditë. 

 

Shëmtim trupor nuk ka. Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk ka. Ndihma e personit 

të tretë ka pasur nevojë për ndihmë të huaj për 5 ditë. 

 

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

përjetuar frikë primare – reagim i personave në situatë të tillë përfshin friken intensive, ndjenjen 

e pafuqisë apo tmerrit. Frika primare është e shkurtër dhe zgjatë disa sekonda (2-3 sekonda). 

Frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatur 2-4 ditë, e që është manifestuar me gjendje 

të reagimit akut ndaj stresit të përjetuar, një ndjenjë subjektive të mpirjes, shkëputjes apo 

mungesës së reagimit emocional. Gjithashtu të pranishme kanë qenë vështirësitë në gjumë, 

iritabiliteti, përqëndrimi i dobët, hipervigjiliteti dhe reagimi i tepruar emocional. Frika sekondare 

e intensitetit të mesëm që ka zgjatur 15-25 ditë e cila është manifestuar me rikujtime rekurente 

(të përsëritura) dhe intrusive (të imponuara) të ngjarjes duke përfshirë pamjet, mendime apo 

përceptime. Ëndrra rekurente shqetësuese rreth ngjarjes, sjellja apo ndjenja sikur ngjarja 

traumatike të ishte përsëritur. Një shqetësim intensiv psikologjik pas ekspozimit ndaj faktorëve 

të jashtëm dhe të brendshëm të cilët simbolizojnë apo ngjajnë me ndonjë aspekt të ngjarjes 

traumatike. Frika e intenzitetit të ulët që ka zgjatur në periudhën kohore prej më shumë se 2 muaj 

deri disa vite pas aksidentit, e shoqëruar fillimisht me brengën e vazhdueshme për të ardhmen 

shëndetësore të tij duke marrë parasysh pasojat e lëndimit trupor. Përpjekje për të evituar 

mendimet, ndjenjat apo bisedat në lidhje me traumën, për të evituar vendet apo njerëzit që 

rikujtojnë traumën. Një rënie e theksuar e interesimit apo pjesëmarrjes në aktivitete të 

rëndësishme dhe ndjenja e një të ardhme të errët. Kjo gjendje gjithashtu është manifestuar me 

vështirësi me fillimin apo vazhdimin e gjumit, iritabiliteti apo shpërthimet e zemërimit, vështirësi 

në përqendrim dhe ulja e pragut të reagimit.  

 

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 paditësit. 

 

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

frikës, kohëzgjatjen dhe si është manifestuar për paditësin, 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 paditësit si dhe pjesën tjetër të dëmit material,  gjykata 
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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 11.02.2020, 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 240.00 Euro, për taksën 

gjyqësore shumën prej 20.00 Euro, për katër seanca gjyqësore të mbajtura për secilën nga 135.00 

Euro, e në total shumën prej 904.00 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.2327/15, datë 11.02.2020 

 

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                                             

e marrjes së të njejtit, Gjykatës së Apelit në                                                                       

Prishtinë  përmes kësaj gjykate. 
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