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Numri i lëndës: 2019:251013 

Datë: 08.07.2021 

Numri i dokumentit:     01973921 

 

 GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS – Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Përparim Zeka, duke shqyrtuar dhe zgjidhur kontestin nga marrëdhënia juridike 

civile të paditësit S. K., nga fshati M. P., Komuna e Fushë Kosovës, përfaqësuar nga B. 

S., avokat në Prishtinë, kundër të paditurës K. S. “S.”, me seli në Prishtinë, përfaqësuar 

në shqyrtimin kryesor nga A. Gj., me objekt të kontestit shpërblimin e dëmit jo material 

dhe material, me vlerë të objektit të kontestit në shumë prej 20,100.00€ 

(njëzetmijenjëqind euro), pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështjes të mbajtur më 

21.06.2021, në seancë publike, të mbajtur në prezencë të autorizuarve të palëve 

ndërgjyqëse, të njëjtën datë, kurse më 08.07.2021, përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. PJESËRISHT aprovohet si e themeltë kërkesëpadia e paditësit S. K., nga fshati 

M. P., Komuna e Fushë Kosovës, ashtu që DETYROHET e paditura K. S. “S.”, me seli 

në Prishtinë që paditësit në emër të shpërblimit të dëmit jo material dhe material të 

shkaktuar në aksidentin e komunikacionit rrugor të datës 01.08.2016, për 65% 

(gjashtëdhjetepesë përqind) të përgjegjësisë t’ia paguaj shumat në të holla si në vijim: 

 

a) Në emër të dëmit jo material për dhimbje fizike shumën prej 1,625.00€ 

(njëmijegjashtëqindenjëzetepesë euro), për dhimbje shpirtërore për shkak të frikës 

shumën prej 1,300.00€ (njëmijetreqind euro), për shëmtim në shkallë të ultë shumën prej 

455.00€ (katërqindepesëdhjetepesë euro), dhe për zvogëlimin e aktivitetit jetësor në 

shkallë prej 5% (pesë përqind) shumën prej 975.00€ (nëntëqindeshtatëdhjetepesë euro). 
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  b) Në emër të dëmit material për shpenzimet e kujdesit dhe ndihmës së huaj nga 

personi i tretë shumen prej 195.00€ (njëqindenëntëdhjetepesë euro), dhe për shpenzimet 

e ushqimit të përforcuar shumën prej 195.00€ (njëqindenëntëdhjetepesë euro).  

 

II. REFUZOHET si e pathemeltë kërkesëpadia e paditësit S. K., përtej shumës së 

gjykuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, si pasojë e aksidentit të 

komunikacionit rrugor të datës 01.08.2016, për shumat e specifikuara si më poshtë: 

 

a) Në emër të dëmit jo material për dhimbje fizike shumën prej 2,875.00€ 

(dymijetetëqindeshtatëdhjetepesë euro), për dhimbje shpirtërore për shkak të frikës 

shumën prej 2,200.00€ (dymijedyqind euro), për shëmtim në shkallë të ultë shumën prej 

1,545.00€ (njëmijepesëqindedyzetepesë euro), dhe për zvogëlimin e aktivitetit jetësor 

shumën prej 8,025.00€ (tetëmijenjëzetepesë euro). 

 

  b) Në emër të dëmit material për shpenzimet e kujdesit dhe ndihmës së huaj nga 

personi i tretë shumen prej 105.00€ (njëqindepesë euro), për shpenzimet e ushqimit të 

përforcuar shumën prej 105.00€ (njëqindepesë euro), dhe për shpenzimet e rehabilitimit 

fiziotreapeotik dhe klimatik shumën prej 500.00€ (pesëqind euro). 

 

III. DETYROHET e paditura, që shumat e gjykuara si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi t’i paguaj me kamat vjetore prej 8% (tetë përqind), dhe atë për nën-pikën 

a) duke filluar nga data e marrjes së këtij aktgjykimi (21.06.2021), e deri në pagesën e 

plotë, kurse për nën-pikën b) duke filluar nga data e parashtrimit të padisë më datë 

24.08.2016 e deri në pagesën e plotë, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

IV. DETYROHET e paditura, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në lartësi prej 2,010.00€ (dymijedhjetë euro), në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 
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Paditësi në këtë gjykatë më 24.10.2016, përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar 

padi, kundër të paditurës, për shpërblimin e dëmit material dhe jo material të precizuar së 

fundi me parashtresën e dorëzuar në seancën e datës 21.06.2021, me të cilën ka kërkuar 

që të detyrohet e paditura që paditësit në emër të shpërblimit të dëmit material dhe jo 

material për aksidentin rrugor të ndodhur më 01.08.2016, t’ia paguaj shumat si në vijim: 

në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 4,500.00€, në emër të frikës së përjetuar shumën 

prej 3,500.00€, në emër të shëmtimit trupor shumën prej 2,000.00€, në emër të zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 9,000.00€, në emër të ndihmës dhe 

kujdesit të huaj shumën prej 300.00€, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 

300.00€, në emër të rehabilitimit shumën prej 500.00€, e të gjitha shumat me kamatë 

ligjore prej 12%, për dëmin jo material nga dita e dhënies së aktgjykimit, kurse për dëmin 

material nga dita e paraqitjes së kërkesës për kompensim, e deri në pagesën 

përfundimtare.  

 

Në padi kanë theksuar se më 01.08.2016, rreth orës 1245 në fshatin Vragoli, në 

magjistralen Prishtinë – Pejë, është shkaktuar fatkeqësia e komunikacionit, ku paditësi në 

cilësi të këmbësorit ka pësuar lëndime trupore. Ka shtuar se deri te aksidenti ka ardhur 

me fajin e ngasësit të automjetit A, i cili në vendin e cekur më lart, duke mos përshtatur 

shpejtësinë e lëvizjes me kushtet dhe rrethanat e rrugës nuk ka arritur që të ndalet me 

kohë dhe ka goditur këmbësorin, tani të paditësin, i cili në ato momente po e kalonte 

rrugën, ku si pasojë e kësaj goditje, ka pësuar lëndime trupore. Më tej ka deklaruar se 

shkaktari i aksidentit ka pasur policë valide të sigurimit te e paditura. Po ashtu ka theksuar 

se si pasojë e goditjes paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore, si pasojë e të cilave i 

njëjti ka pësuar dhimbje fizike, frikë, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, 

shëmtim, ka pasur nevojë për përkujdesje të personit të tretë, për ushqim të përforcuar 

dhe ka pasur shpenzime të mjekimit si ato për terapi fizikale, gjithashtu edhe për 

shpenzime tjera në barna dhe  medikamente mjekësore.  

 

I autorizuari i paditësit në seancat e mbajtura dhe në fjalën e tij përfundimtare të 

dorëzuar me shkrim ka deklaruar se qëndron në tërësi pranë kërkesëpadisë së precizuar, 

duke shtuar se nga të gjitha provat e administruara vërtetohet se kërkesëpadia e paditëses 

është e bazuar, andaj ka propozuar që e njëjta të aprovohet si e themeltë. Më tej ka shtuar 
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se lidhur me bazën juridike e njëjta është vërtetuar në mënyrë të mjaftueshme me 

ekspertizën e komunikacionit e cila ka konstatuar se shkaktari i aksidentit është i siguruari 

i të paditurës dhe kontributi i paditësi është minimal apo i papërfillshëm. Ndërsa sa i 

përket lartësive të kategorive të kompensimit, përkatësisht dhimbjeve fizike, frikës së 

përjetuar, ndihmës dhe përkujdesit të huaj, ushqimit të përforcuar, rehabilimit klimaterik, 

zvogëlimit të përgjithshëm jetësor, shumat e kërkuara me precizimin e kërkesëpadisë janë 

në pajtim me praktikën gjyqësore, me lëndime e pësuara, pasojat e mbetura e të gjitha 

këto të vërtetuara me mendimin profesional të marr nga ekspertët gjyqësor të cilët i kanë 

vërtetuar këto pasoja me ekspertizat e tyre. Ka shtuar se paditësi pasojat nga ky aksident 

i ka pësuar në një moshë relativisht të re, dhe do të jetë i detyruar që për tërë jetën të 

përballohet me këto pasoja. Më tej ka deklaruar se ndër pasojat e mbetura është zvogëlimi 

i aktivitetit të përgjithshëm jetësor, pasojë kjo e rëndë dhe që e pengon dhe do ta pengoj 

tani paditësin në jetën e tij të përditshme për çdo veprim që do ta bëj. I njëjti do të jetë i 

hendikepuar që të kryej veprime ashtu siç i ka bërë para aksidentit e siç janë marrja me 

çdo lloj aktivitetit apo rekreativ, zbavitje të ndryshme, kryerjen e nevojave të ndryshme, 

puna e të tjera. Duke marr parasysh moshën e paditësit dhe pasojat e mbetura të njëjtat do 

të jetë edhe një dhimbje e vazhdueshme shpirtërore. Nga këto të cekura i ka propozuar 

gjykatës miratimin e kërkesëpadisë si në precizim.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 

208.00€, për precizimin e padisë shumën prej 208.00€, për përfaqësim në 5 seanca nga 

270.40€ për seancë, në shumë prej 1,352.00€, për ekspertiza mjekësore shumën prej 

300.00€, për ekspertizën e komunikacionit shumën prej 150.00€, në shumë të 

përgjithshme prej 2,218.00€. 

 

E paditura, me përgjigje në padi, në seancat e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare, përmes të autorizuarës së saj, e ka kontestuar pjesërisht bazën juridike dhe 

lartësinë e pretenduar të të kërkesëpadisë duke shtuar se edhe nga ekspertiza e 

komunikacionit është vërtetuar se edhe paditësi është shkaktar i aksidentit. Ka shtuar se 

ka vërejte në ekspertizën e grupit të ekspertëve pjesërisht, përkatësisht në pikën 6 që ka 

të bëjë me shëmtimin e shkallës së ultë, i cili shëmtim kinse vërehet vetëm në stinët e 

ngrohta kur nuk e ka veshur çorapen. Ka shtuar se meqenëse paditësit ka kaluar në vendin 
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jo adekuat për kalimin e këmbësorëve dhe me këtë ka kontribuar në shkaktimin e dëmit 

dhe vëllimit të tij, në këtë rast kemi të bëjmë me përgjegjësi të ndarë. Nga këto të gjitha i 

ka propozuar gjykatës që të refuzon kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka zhvilluar procedurën dhe ka 

administruar provat e propozuara nga palët ndërgjyqëse si në vijim: raportin e aksidentit 

nr. 2016-TR-0215, të datës 01.08.2016, dokumentacionin mjekësor për paditësin, raportin 

mjekësor për realizimin e të drejtave në zhdëmtimin e dëmit jo material dhe material nga 

sigurimi i autopërgjegjësisë të së paditurës, ekspertizën e komunikacionit e datës 

09.12.2020, me sqarimet e dhënat në seancën e datës 15.04.2021, nga eksperti F. B., 

ekspertizën mjekësore nga lëmia e ortopedisë dhe psikiatrisë e datës 23.12.2020, kërkesën 

për dëmshpërblim nga autopërgjegjësia e datës 27.09.2017, ekspertiza nga lëmia e 

ortopedisë e datës 25.03.2021, ekspertiza nga grupi i ekspertëve nga lëmia e ortopedisë e 

datës 12.05.2021. 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në 

përfundimin se në këtë çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, nga këto arsye. 

 

Me provat e administruara gjykata ka gjetur se me 01.08.2016, rreth orës 1245, në 

rrugën magjistrale Prishtinë – Pejë, në fshatin Vragoli, është shkaktuar aksident në 

komunikacionin rrugor. Në këtë aksident paditësi ka qenë në cilësinë e këmbësorit dhe si 

pasojë e këtij aksidenti kishte pësuar lëndime trupore. Deri te aksidenti i komunikacionit 

ka ardhur kur drejtuesi i automjetit të markës Kia tip Sorento me ngjyrë hiri, me targa ..-

...-.., që ishte duke u drejtuar nga A. Ll., po qarkullonte në rrugën magjistrale Prishtinë – 

Pejë, dhe posa ka ardhur në fshatin Vragoli nuk ia ka përshtat shpejtësinë kushteve të 

rrugës vendbanimit, shpejtësia e lejuar 60 km/h, dhe nuk ka arritur ta ndal veturën para 

çdo pengese që i paraqitet në rrugë. Në atë moment rrugën po e kalonte paditësi jashtë 
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vendkalimit për këmbësor dhe i njëjti goditet me veturë në anën e majtë duke i shkaktuar 

lëndime trupore.  

 

Deri të kjo gjendje faktike gjykata ka ardhur duke u mbështetur në këto prova të 

cilat i ka pranuara si të besueshme dhe atë: raporti i aksidentit nr. 2016-TR-0215, i datës 

01.08.2016, dhe ekspertiza e komunikacionit e datës 09.12.2020, me sqarimet e dhënat 

në seancën e datës 15.04.2021, nga eksperti F. B.. 

 

Sipas ekspertizës së komunikacionit e punuar nga eksperti F. B., e datës 

09.12.2020, me sqarimet e dhënat në seancën e datës 15.04.2021, rezulton së shkaktar 

kryesor dhe i drejtpërdrejt i aksidenti është ngasësi i automjetit i siguruar tek e paditura, 

ndërsa përgjegjësi sekondare, përkatësisht kontributi në këtë aksident ka edhe paditësi i 

cili ka kaluar rrugën jashtë vendkalimit të shënuar për këmbësor, duke mos pasur kujdes 

të shtuar ndaj automjeteve të cilat po lëviznin nga ana e vet e majtë. 

 

Gjykata ekspertizën e komunikacionit e ka vlerësuar si profesionale dhe 

argumentuar mirë prandaj të njëjtë e ka pranuar në tërësi si të besueshme pasi që edhe vet 

palët ndërgjyqësore nuk  e kanë kontestuar. 

 

Mbi bazën e të lartcekurave gjykata vlerëson se në rastin konkret kemi të bëjmë 

me përgjegjësi të ndarë sipas kontributit të pjesëmarrësve në aksident dhe ka vendosur që 

përgjegjësia të jetë 65% për të paditurën dhe 35% për paditësin. 

 

Sa i përket përgjegjësisë së ndarë gjykata ka aplikuar dispozitat e nenit 176 të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve - (LMD).   

 

Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për ta kompensuar 

paditësin gjenë mbështetje në dispozitat nga neni 136, 137 dhe 140 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

  

Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata sipas propozimit të autorizuarit 

të paditëses, në cilësinë e provës materiale, ka nxjerr ekspertizën mjekësore të punuar nga 
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Dr. N. D., ekspert i ortopedisë dhe Dr. Sh. H., ekspert i psikiatrisë, të cilët në bazë të 

dokumentacionit mjekësor dhe pas ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditësve, kanë dhënë 

mendimin profesional, përmes ekspertizës se punuar me shkrim datë 23.12.2020. Po 

ashtu, gjykata në cilësinë e provës materiale ka nxjerr edhe ekspertizën mjekësore nga 

lëmia e ortopedisë të punuar nga Dr. M. H., më 25.03.2021 si dhe ekspertizën mjekësore 

nga lëmia e ortopedisë të punuar nga grupi i ekspertëve Dr. S. D., V. B. dhe Xh. S. që të 

tre ortoped, më 12.05.2021. Këtë të fundit gjykata e mori në tërësi të bazuar dhe ia dha 

besimin e plotë, këtë nga se ekspertiza përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi 

bazën e njohurive profesionale dhe arsye te mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të 

drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore. 

 

 Sipas kësaj ekspertize paditësi në aksidentin e komunikacionit rrugor të datës 

01.08.2016, ka pësuar këto lëndime trupore: ndrydhje dhe gërvishtje të regjionit të bërrylit 

të majtë dhe fissur – frakturë të malloellit (zogut) të jashtëm të nyjës së zogut të këmbës 

së majtë, lëndime këto të cilat bëjnë pjesë në lëndime të rënda trupore.  

 

Me këto prova të administruara gjykata në emër të dhimbjeve fizike aprovoi 

kërkesën në shumën prej 1,625.00€, dhe e vlerësoi si një shpërblim të drejtë dhe që i 

shërben qëllimit të shpërblimit dhe duke pasur parasysh kontributin e paditësit në 

shkaktimin e aksidentit, sepse paditësi sipas mendimit të grupit të ekspertëve ortoped si 

pasoj e lëndimeve të marra, ka pësuar dhembje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë 

që kanë zgjatur 30 minuta duke marr parasysh vendndodhjen e aksidentit e deri në 

realizimin e ekzaminimeve klinike dhe marrjes së analgjetikëve në QE, dhembje fizike të 

intensitetit të rëndë 24 orë kohë pas kohe deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjes, 

dhembje fizike të intensitetit të mesëm 21 ditë, kohë e nevojshme për konsolidimin primar 

të kockës dhe ramjen e edemës dhe hematomes dhe dhimbje të intensitetit të ultë sot e 

kësaj dite. 

 

Ne emër të frikës së pësuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 

1,300.00€, dhe e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se sipas 

mendimit të ekspertit mjekësor të psikiatrisë, paditësi ka pësuar frikë primare në 

kohëzgjatje prej 1-2 sekondash që nënkupton përjetim dhe të pamurit me sytë e vetë 
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momentin e aksidentit, ku sipas të dhënave anamnestike, shqyrtimi i dokumentacionit 

mjekësor, analizat e rrethanave të aksidentit, i njëjti ka arritur të shoh goditjen me veturë 

me që rasti ka kuptuar se mund t’i ndodh diçka me fatalitet. Frikë sekondare të intensitetit 

të lartë ka përjetuar përreth 3 orë, nga momenti kur është këndjellur dhe i ka vërejtur 

lëndimet ka filluar të ndijë turbullira në mendime, konfuzitet, habi në të njëjtën kohë në 

mënyrë rapide kanë filluar ankthi i gjeneralizuar, habija, frika deri në përfundim të 

trajtimit hospitalor. Frikë sekondare të intensitetit të mesëm ka përjetuar rreth 1 muaj. 

Frikë sekondare të intensitetit të ultë ka pasur edhe dy javë tjera vijuese.  

 

Ne emër të shëmtimit të pësuar për paditësin gjykata ka caktuar shpërblimin në 

shumë prej 455.00€, dhe e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se 

nga ekspertiza e grupit të ekspertëve te ky paditës është prezent shëmtimi trupor në 

shkallë të ultë për shkak të vrajës së mbetur në regjionin e jashtëm të shputës me gjatës 3 

cm, e cila vërehet gjatë stinëve të ngrohta kur nuk ka të veshur çorape.   

 

Gjykata në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor ka aprovuar 

kërkesën e paditësit në lartësinë e shpërblimit në shumë 975.00 euro, dhe se vendimin e 

saj e ka bazuar sipas mendimit të ekspertëve mjekësor se ky paditës në këtë aksident të 

komunikacionit për shkak zvogëlimit të lëvizjes së nyjës së zogut të shkallës së ultë, andaj 

kjo paraqet zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 5%, kapitulli III, 

pika 2.4.2 nën a, për shkak të zvogëlimit të amplitudës së lëvizjes së nyjës së zogut të 

shkallës së ultë.  

 

Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar kompensimin në shumën 

prej 195.00€ si shpërblim i drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit sepse paditësi 

sipas mendimit të ekspertëve të mjekësisë si pasojë e aksidentit ka pasur nevojë për 

ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 6 javëve.   

 

Kurse në emër të ndihmës dhe kujdesit të huaj gjykata ka caktuar kompensimin 

në shumën prej 195.00 €uro si shpërblim i drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit 

sepse paditësi sipas mendimit të ekspertëve të mjekësisë si pasojë e aksidentit ka pasur 
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nevojë për ndihmën dhe kujdesin e huaj për t’i kryer shumicën e aktiviteteve të 

përditshme jetësore në kohëzgjatje prej 6 javëve.  

 

Shumat e kompensimit në emër të këtyre dy kategorive të dëmit, gjykata i ka 

caktuar në mungesë të provave materiale, pasi nuk ekzistojnë prova për vërtetimin e 

këtyre bazave. Lartësinë e dëmit material të pësuar nga paditësi për këto dy baza gjykata 

e ka vlerësuar duke u bazuar në praktikën gjyqësore andaj ka ardhur në përfundim se 

shumat e gjykuara të shpërblimit të dëmit për këto kërkesa janë në përputhje me dëmin e 

pësuar sipas këtyre bazave. Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese, respektivisht shumës mbi 

shumat e aprovuara, gjykata të njëjtat i refuzoi si të pa bazuara për faktin se shumat e 

kërkuara me kërkesëpadi përtej shumave të aprovuara, nuk janë reale dhe nuk janë në 

harmoni me praktikën gjyqësore si dhe duke pasur parasysh edhe kontributin e paditësit 

me rastin e shkaktimit të aksidentit.  

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike gjykata vlerësoi se e paditura mbanë përgjegjësi 

në bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësit me rastin e lëndimit gjatë 

aksidentit të trafikut, për çka e paditura është e obliguar që paditësit t’ia kompenson dëmin 

me që shkaktuesi i dëmit, përkatësisht mjeti motorik ka qenë i mbuluar nga sigurimi i 

autopërgjegjësisë dhe në këto rrethana kompensimin e dëmit e bën e paditura mbi bazën 

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

 

Duke u bazuar në dispozitat e cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të gjitha 

kriteret dhe masat për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit jo material, e posaçërisht 

duke marrë parasysh natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore të shkaktuara paditësit, 

moshën e tij, në bazë të vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si më lartë, 

gjykata miratoj kërkesëpadinë e paditësit e në vlerat e shpërblimit të dëmit si në pikën I 

të dispozitivit të aktgjykimit, duke vlerësuar si shpërblim real, objektiv dhe me bindje se 

ky shpërblim është në pajtueshmëri me natyrën dhe pasojat e lëndimit. 

 

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

paraqesin një satisfakcion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara nga  

paditësi në aksidentin e komunikacionit, lëndimit dhe pasojave duke marre parasysh edhe 
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kriteret e parapara me dispozitën e nenit 183 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimeve, 

standardin jetësor të qytetareve të Kosovës dhe praktiken e deritanishme të Gjykatave të 

Kosovës. 

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet më dëmin jo material dhe 

material gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit pasi që vlerësoi se 

kompensim përtej shumës së gjykuar nuk do të ishte në harmoni me të mirën e shkelur 

dhe me qëllimin që kompensimi të ishte i drejtë. 

 

Gjykata ka refuzuar pjesën e kërkesëpadisë së paditësit me të cilën ka kërkuar që 

të detyrohet e paditura që në emër të rehabilitimit fizioterapeutik dhe psikik t’ia paguaj 

shumën prej 500.00 euro, ngase paditësi për këtë kërkesë gjykatës nuk i kanë ofruar 

ndonjë provë që do të argumentonte dhe provonte këtë bazë të dëmit për të cilën kërkon 

kompensim. Andaj në mungesë të dëshmive për dëmin material gjykata vendosi si në 

dispozitiv të aktgjykimit për pjesën e refuzuar. 

 

Gjykata lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8%, vendosi në kuptim të 

nenit 382 të LMD-së, sipas të cilit debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë 

përqind (8 %) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë, e llogaritur dhe 

atë për dëmin jo material  duke filluar nga data e marrjes së këtij aktgjykimi (21.06.2021), 

e deri në pagesën e plotë, kurse për dëmin material duke filluar nga data e parashtrimit të 

padisë më datë 24.08.2016 e deri në pagesën e plotë. Gjykata nuk aprovoi kërkesën e të 

autorizuarit për gjykimin e kamatës sipas nenit 26 të LSDA, për faktin se e paditura me 

e-mailin e datës 07.10.2016, ka njoftuar të autorizuarin e paditësit me ofertën për 

dëmshpërblim me shpjegime përkatëse. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerr konform nenit 449 dhe 452 të 

LPK-së si dhe sipas tarifës zyrtare të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe atë: për 

parashtrimin e padisë shumën prej 208.00 euro, për 5 përfaqësime në seancë shumën prej 

270.40 euro, në shumë të prej 1,352.00, shpenzimet e ekspertizave në shumë prej 450.00 

euro, respektivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve prej 2,010.00 euro, pasi që këto 
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janë shpenzime proporcionale me suksesin e arritur në procesin gjyqësor dhe kanë qenë 

shpenzime të domosdoshme.  

 

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

143 të LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2502/16, më 21.06.2021 

               

       Përparim Zeka 

____________________ 

  Gjyqtar  

 

UDHËZIMI PËR TË DREJTËN E ANKIMIMIT:  

Kundër këtij aktgjykimi të dhënë palët mund të bëjnë 

ankim brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga 

dita e dorëzimit të kopjes së këtij aktgjykimi, për 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. Ankesa i 

paraqitet i kësaj gjykate në një numër të mjaftueshëm 

ekzemplarësh për gjykatën dhe palën kundërshtare. 

 

 

 


