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Numri i lëndës: 2019:191050 

Datë: 27.01.2020 

Numri i dokumentit:     00787013 

 

C.nr.2508/15  

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Ylber 

Shurdhiqi, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditësit A. M. nga P., të cilin në 

bazë të autorizimit e përfaqëson Xh. K., avokat nga P., kundër të paditurës K. S. “K. R.” me seli 

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

kryesor–publik, në prani të përfaqësuesve të autorizuar të palëve ndërgjyqëse, të mbajtur me 

datën 08.01.2020, mori këtë: 

 

  A K T G J Y K I M 

  

 I.APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit A. M. nga P., 

DETYROHET e paditura K. e S. “K. R.” me seli në P., që paditësit, në emër të kompensimit të 

dëmit të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit me datën 17.05.2015, t`ia paguaj shumat e 

specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- kompensim në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike, shumën prej............. 1,200.00 Euro.   

- kompensim në emër të frikës ..........................................................................1000.00 Euro. 

 

 

Dëmi material: 

-kompensim në emër të ndihmës dhe përkujdesit të huaj, shumën prej............ 150.00 Euro. 

-kompensim në emër të ushqimit të përforcuar, shumën prej............................120.00 Euro. 

 

 II. DETYROHET e paditura K. e S. “K.. R.”, në P., që paditësve për pjesën e aprovuar 

të kërkesëpadisë t`i paguaj edhe kamatën në lartësinë prej 8% duke filluar nga data 08.01.2020, 

e deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 769.60 Euro, e të 

gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit ligjor.

  

 

 III. REFUZOHET pjesa e kërkesëpasdisë 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 500.00 Euro, në emër të kompensimit të dëmit 

material–për ushqim të përforcuar shumën prej 250.00 Euro, për ndihmë dhe kujdes të huaj 

shumën prej 280.00 Euro dhe në emër të shërimit klimatik dhe fizioterapeutik shumën prej 

450.00 Euro, SI E PABAZUAR. 
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 A r s y e t i m  

 

Paditësi në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, përmes përfaqësuesit të 

tij të autorizuar, ka theksuar se me datën 17.05.2015, rreth orës 13:00 minuta, në Veternik 

Prishtinë, ka ndodhur aksident i komunikacionit, ku deri te aksidenti ka ardhur si rezultat i 

lëshimeve të drejtuesit të automjetit “A”, të siguruar tek e paditura, i cili nuk ju ka përmbajtur 

rregullave të komunikacionit rrugor dhe i njëjti bënë veprim të pa kujdesshme duke mos ju 

përshtatur kushteve të komunikacionit, me ç’rast paditësit i shkakton lëndime trupore. Në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor përfaqësuesi i paditësit ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë dhe se baza juridike e kërkesëpadisë nuk është kontesuese. Ka propozuar që padia 

dhe kërkespadia të aprovohet në tërësi e bazuar, po ashtu i ka kërkuar shpenzimet siç janë: për 

përpilimin e padisë shumën prej 104.00 Euro, taksën për padi në shumën prej 20.00 Euro, për 3 

seanca të mbajtura shumën prej 405.60 Euro, për ekspertiza mjekësore shumën prej 240.00 Euro, 

për precizimin e kërkesëpadisë shumën prej 104.00 Euro, gjithsejtë shumën prej 873.60 Euro, 

me kamatë prej 8% duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive krejt 

këto në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit.  

 

Gjykata konstaton se fillimisht kur është parashtruar padia në gjykatë përpos paditësit A. M. ka 

qenë edhe paditësja V. M., mirëpo në seancën gjyqësore të datës 04.11.2019 paditësi i parë A. 

M. e ka njoftuar gjykatën se paditësja V. M. -bashkëshortja e tij ka vdekur dhe gjykatës si provë 

i ka bashkëngjitur Çertifikatën e vdekjes me numër reference 19/2018RV/19001, e datës 

29.10.2019. I autorizuari i paditësve me parashtresën e datës 08.11.2019, ka kërkuar nga gjykata 

pushimin e procedurës për paditësen V. M. pasi që e njëjta ka vdekur.  Gjykata në seancën e 

datës 08.01.2020, me aktvendim e ka pushuar gjykimin sa i përket paditëses V. M. me arsyetimin 

se e njëjta ka vdekur.  

 

E paditura gjatë seancaës së shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk 

është kontesuese baza juridike e kërkesëpadisë, madje i njëjti në seancën e datës 08.01.2020, i 

ka ofruar përfaqësuesit të paditësit shumën prej 500.00 Euro në emër të kompënsimit të dëmit 

duke kërkuar që shumat e precizuara të refuzohen si të pa bazuara, ndërsa sa i përket dëmit 

material ka kërkuar që në mungesë të provave të refuzohen si të pabazuara. 

 

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

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 08.01.2020, sipas 

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

2015-AD–1482 i datës 17.05.2015, raporti i Qendrës Emergjente me numër protokolli 16960 i 

datës 17.05.2012, ekspertizën mjekësore e punuar nga ekspertët Dr.S. U. 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 17.05.2015, rreth orës 13:00 minuta, 

në Veternik Prishtinë, ka ndodhur aksident i komunikacionit, ku deri tek ky aksidenti i 

komunikacionit ka ardhur si rezultat i lëshimeve të drejtuesit të automjetit “A”, i cili për shkak 

të pakujdesisë nuk e ka mbajtur distancën mes mjeteve duke goditur automjetin “B”, me ç‘rast 

me këto veprime ishin shkaktuar dëme materiale dhe jo materiale ndaj paditësit. 
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Deri tek kjo gjendje faktike gjykata ka ardhur duke u mbështetur në raportin e aksidentit me 

numër 2015-AD–1482 i datës 17.05.2015, të cilën provë gjykata e ka pranuar si të besueshme. 

Kjo gjendje e vërtetuar faktike nuk ka qenë kontestuese as në mes të palëve e rrjedhimisht as nga 

ana e të paditurës e cila nuk e ka kontestuar faktin se deri tek aksidenti ka ardhur si rezultat i 

lëshimeve të drejtuesit të automjetit “A”, e i cili në momentin e shkaktimit të aksidentit 

automjetin e ka patur të regjistruar tek e paditura, kjo vërtetohet nga me faktin se përfaqësuesi i 

autorizuar i paditëses në seancën e shqyrtimit kryesor ka theksuar se nuk është kontestuese baza 

e kërkesëpadisë, madje në emër të kompensimit të dëmit i kishte ofruar përfaqësuesit të paditësit 

shumën prej 500.00 Euro.  

 

Gjykata vlerësoi, se mos kundërshtimi i bazës juridike të kërkesëpadisë nga ana e të paditurës, e 

bënë përgjegjëse të paditurën për kompensimin e dëmit paditësit, pasi që shkaktuesi i dëmit ka 

lidhë 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 169  të  

Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për t’i kompensuar paditësit gjenë 

mbështetje në dispozitat e neni 136 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Baza e kërkesëpadisë nuk ka qenë kontestuese mirëpo kontestuese në këtë çështje juridiko – 

civile nga e paditura ka qenë lartësia e kërkesëpadisë së precizuar nga përfaqësuesi i paditësit. 

Për të vërtetuar rrethanën se paditësi ka pësuar lëndime trupore, gjykata mori për bazë,  raportin 

e Qendrës Emergjente me numër protokolli 16960 i datës 17.05.2012 dhe ekspertizën mjekësore 

të punuar nga ekspertët Dr.S. U. ortoped – traumatolog dhe Dr.J. Z. – psikiatër.  

 

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

pas ekzaminimit drejtpërdrejtë të paditësit, kanë konstatuar se paditësi ka pësuar lëndimet 

trupore–Car accident, Contusio capitis et corporis, distorsio ver cervicalis, contusio reg L/S 

columnae vertebralis dhe contusio reg femoralis dex.  

 

Natyra e lëndimeve që ka pësuar paditësi si pasojë e aksidentit, kualifikohet si lëndime të lehta 

trupore.  

 

Me anë të ekspertizës është konstatuar se paditësi A. M. si pasojë e lëndimeve të pësuara ka 

përjetuar, dhimbje fizike të intensitetit të rënde 4 (katër) orë, dhimbje fizike të intensitetit të 

mesëm 21 (njëzet e një) ditë, dhembje këto të shprehura për shkak të  lëndimeve në regjionin 

cerviral dhe lumbal të shtyllës kurrizore dhe dhimbje fizike të intensitetit më të ultë që janë 

prezente sot e asaj dite të përcjellura sidomos në aktivitete më të sforcuara fizike.  

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

përjetuar frikë primare e cila frikë ka zgjatur 2-3 disa sekonda, frikë sekondare të intensitetit të 

lartë që ka zgjatur për 2 deri 5 ditë, e manifestuar me gjendje të reagimit akut në stres, një ndjenjë 

subjektive e mpirjes, shkëputjes apo mungesës së reagimit emocional. Gjithashtu të pranishme 

kanë qenë vështirësit me gjumë, iritabiliteti, përqëndrimi i dobët, hipervegjiliteti dhe reagimi i 

tepruar emocional, frikë sekondare të intensitetit të mesëm e cila ka zgjatur 15 deri në 20 ditë, e 

shoqëruar me rikujtime të përsëritura dhe të imponuara të ngjarjes duke përfshirë pamjet, 

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

ngjarja traumatike të ishte duke u përsëritur. Një shqetësim intensiv psikologjik pas ekspozimit 

ndaj faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm cilët simbolizojnë apo ngjajnë me ndonjë aspekt të 

ngjarjes traumatike. Kjo ka kaluar në frikë të intensitetit të ulët që ka zgjatur në periudhë kohore 

prej më shumë se 2 muaj deri disa vite pas aksidentit, e shoqëruar fillimisht brengën e 
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vazhdueshme për të ardhmën shëndetësore të tij duke marr 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 ngjarjen. Një rënje 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 dhe përqendrim dhe ulja e pragut të reagimit.  

 

Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk ka pasur, shëmtim trupor po ashtu nuk ka 

pasur, ushqimi i përforcur ka qenë i nevojshme për 3 (tre) javë dhe atë për rritje të fuqive 

mbrojtëse të organizmit (proteina, minerale, vitamina, prodhime të qumështit, etj.), ndihmë dhe 

kujdes nga personi i tretë ka qenë i nevojshëm për 3 (tre) javë dhe atë kryesisht për nevoja të 

veshëmbathjes, ushqimit, ndihmës në pastrim, ndihmës në dërgimin për nevoja fiziologjike etj., 

ndërsa rehabilitimi fizioterapeutik klimatik ka qenë i nevojshëm për dy vite pas aksidentit në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) herë nga 2 (dy) javë.   

 

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

profesionale dhe e argumentuar. 

 

Nga të gjitha arsyet e theksuara më lart gjykata vlerëson se shumat e gjykuara si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi paraqesin një statisfaksion moral dhe shpagim real për të gjitha format e dëmeve 

të cilat i ka pësuar paditësi në aksidentin e komunikacionit, andaj bazuar në dispozitat ligjore të 

neneve 159, 179 dhe 183 të LMD-së, si dhe standardin jetësor të qytetarëve të  Kosovës dhe 

praktikat e deritanishme të gjykatave të Kosovës. 

 

Me këtë rast, gjykata pati 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 paditësit, 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, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që 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).  

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet me dëmin material dhe atë në emër të 

kompensimit për ndihmën e huaj, në emër të kompensimit për ushqimit të përforcuar dhe 

rehabilitimit klimaterik, gjykata vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që nga ana e palës 

paditëse gjykatës nuk iu ofruan prova të mjaftueshme me të cilat kishte për tu vërtetuar lartësia 

e kërkesës së pretenduar. Andaj, në mungesë të dëshmive për dëmin e pretenduar material 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në pjesën e refuzuar. 
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Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 382 të LMD-së,  dhe 

si datë nga e cila rrjedh detyrimi i të paditurës për pagesën e kamatës gjykata ka caktuar datën e 

marrjes së aktgjykimit. 

 

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 taksën gjyqësore 20.00 Euro, për ekspertizë mjekësore shumën prej 240.00 

Euro, për tri seanca të mbajtura për secilën nga 135.20 Euro (sipas tarifës së Odës së Avokatëve), 

e në total shuma prej 769.60 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.2508/15, datë 08.01.2020 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi                                            Gj 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 

e përmes kësaj gjykate. 
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