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Numri i lëndës: 2019:237225 

Datë: 27.09.2021 

Numri i dokumentit:     02212301 

 

C.nr. 421/15 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtaren 

Hidajte Gashi Alaj, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditëses M.G., nga 

Prishtina, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson, I. Q., nga Zyra për Konsulencë Ligjore 

Sh.p.k, I.Q. kundër të paditurës, Kompania e Sigurimeve “S.”, në Prishtinë, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Y. M., përfaqësues i të paditurës me autorizim, për kompensimin e 

dëmit, vlera e kontestit 4500  euro, ne seancën e shqyrtimit kryesor te mbajtur me datë 

16.09.2021, në prezencën e të autorizuarve të ndërgjyqësve, mori këtë: 

                                                        

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET PJESËRISHTË SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses M. G., nga 

Prishtina. 

 

I.DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “S.”, në Prishtinë,  që paditëses M.G. nga 

Prishtina, në  emër të kompensimit të dëmit jomaterial dhe material, t’ia paguajë shumat e 

specifikuara si me poshtë: 

  

-Në emër të dëmit jomaterial:  

 

- Për dhimbje të përjetuara fizike, shumën prej .........................................................1,500.00 

euro  

 

Në emër të dëmit material:  

 

- Për ndihmën e kujdesit të huaj, shumën prej................................................................. 140 euro 

- Për ushqim te përforcuar, shumen prej .........................................................................210  euro  

- Për shpenzimet e shërimit, shumën prej...................................................................65.20 euro 

 

II. REFUZOHET SI E PABAZUAR,  kërkesëpadia e paditëses, për kompensimin e dëmit 

material dhe jo material përtej shumave te gjykuara si ne pikën I te dispozitivit te këtij 

aktgjykimi, për shumat si ne vijim: për dhimbje të përjetuara fizike, shumën prej 500 euro, për 

frikë të përjetuar shumen prej 1,500 euro, në emër të zvogëlimit të aftësisë jetësore, shumën 

prej 500 euro, për ndihmën e kujdesit të huaj përtej shumës së gjykuar për shumën prej 860 

euro, për ushqim të përforcuar, shumën prej 290 euro, për shpenzimet e shërimit shumën prej, 

54.80 euro dhe për shërim klimatik shumën prej 500 euro.  
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III. DETYROHET, e paditura Kompania e Sigurimeve “S.” në Prishtinë, që paditëses shumat 

e gjykuara te specifikuara si ne pikën I te dispozitivit te këtij aktgjykimi, t’ia paguajë me 

kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi me datë 16.09.2021, e deri në 

pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës shumën prej 329 euro, e te gjitha këto ne 

afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes se këtij aktgjykimi, e nën kërcenim te përmbarimit ligjor. 

  

A r s y e t i m   

 

Paditësja përmes të autorizuarit të tij, kundër të paditurës ka ushtruar padi në këtë gjykatë me 

datë 23.02.2015, të cilën e ka precizuar në seancën e shqyrtimit kryesor, ku çështjen e ka 

paraqitur si në vijim: 

 

Me date 18.12.2014, është shkaktuar aksident trafiku në mes të vozitësit J. M., i cili e ka 

drejtuar automjetin e markës “Mitsubishi Pajero” me targa të regjistrimit A. dhe vozitëses M. 

G., nga Prishtina, e cila ka drejtuar automjetin e markës “M.” me targa të regjistrimit 01. Deri 

të aksidenti ka ardhur me fajin e të siguruarit tek e paditura. Si pasojë e këtij aksidenti paditësja 

ka pësuar lëndime trupore. E dëmtuara këtu menjëherë pas aksidentit është dërguar në QKUK 

ku i është dhënë ndihma e parë ne emergjencë e pastaj është transferuar ne repartin Specialistik 

të Klinikës Kirurgjike “Aloka” në Prishtinë.  

 

I autorizuari i paditëses në padi, në precizimin e saj, në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë kërkesës së saj, duke 

theksuar se pretendimet e palës paditëse i vërteton edhe ekspertiza mjekësore, bazuar në ketë 

ekspertizë sa i përket demit jomaterial ne emër te dhimbjeve fizike kërkon shumen prej 2000 

euro, ne emër te frikës se përjetuar e cila ka lenë dhe pasoja pasi e njëjta sa here qe vozit ka 

ankth shumen prej 1500 euro, ne emër te zvogëlimit te aftësisë jetësore shumen prej 500 euro, 

ndërsa sa i përket demit material ne emër te ndihmës dhe kujdesit te huaj shumen prej 1000 për 

periudhën qe është kujdesur bashkëshorti i saj, ne emër te ushqimit te përforcuar shumen prej 

500 euro, ne emër te shërimit mjekësor shumen prej 120 euro dhe ne emër te shërimit klimatik 

shumen prej 500 euro, me kamatë ligjore prej 8% prej datës se parashtrimit te padisë si dhe te 

gjitha shpenzimet prej hartimit te kërkesës se paraqitur tek kompania deri ne seancën 

përfundimtare. 

 

E paditura përmes te autorizuarit të saj, në përgjigje në padi, gjatë seancës se shqyrtimit 

kryesor dhe në fjalën përfundimtare, e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar sa 

i përket lartësisë, për faktin se është tepër i larte i pajustifikueshëm ne kundërshtim me 

Rregulloren e BQK-se e cila rregullon këtë lëmi, ne kundërshtim me praktiken gjyqësore si dhe 

ne ekspertizën e nxjerre ne këtë kontest. Me tutje ka shtuar se, sa i përketë deklarimeve të 

përfaqësuesit te palës paditëse kur kërkon kompensim te zvogëlim te aktivitetit jetësor, e njëjta 

nuk ka zvogëlim të aktivitetit jetësor, po ashtu edhe sa i përket demit material përfaqësuesi i 

palës nuk ka ofruar asnjë lloj dëshmie me te cilën do te vërtetohej se e a ka pasur shpenzime 

mjekësore. Ndërsa sa i përket frikës ne ekspertize nuk flitet asgjë për friken sepse nuk ka qene i 

caktuar mjeku adekuat për ta bere vlerësimin e frikës. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

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

juridike, gjykata në procedurën e provave te shqyrtimit kryesor - publik, e  sipas propozimit të 

palëve ka administruar provat relevante dhe atë: me shikimin dhe leximin e Raportit të 

aksidentit nr. 2014-AR-2869 i datës 18.12.2014, me shikimin dhe leximin e Aktgjykimit të 
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Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr. 3011-14 i datës 19.12.2014, i plotfuqishëm me datë 

19.12.2014, me shikimin dhe leximin e ekspertizës mjekësore nga ekspertët Dr. Xh.S. ortoped 

– traumatolog dhe Dr. S.K. radiolog, me shikimin dhe leximin e kuponit fiskal N.T.P “LM-

Kushtrimi” Prishtinë, i datës 07.01.2015, me shikimin dhe leximin e kuponit fiskal “Aloka” i 

datës 26.12.2014, me shikimin dhe leximin e dëftesa 0106488 e datës 21.12.2014, me shikimin 

dhe leximin e dëftesa 0106470 e datës 19.12.2014, me shikimin dhe leximin e dëftesa 0106475 

e datës 20.12.2014, me shikimin dhe leximin e kuponit fiskal “Aloka” i datës 31.12.2014, e po 

ashtu gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe deklarimet e të autorizuarve të 

ndërgjyqësve të bëra gjatë shqyrtimit kryesor.   

 

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

dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko-civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. 

 

Në mes ndërgjyqësve nuk ishte kontestues fakti se ka ndodhur aksident i komunikacionit, dhe 

se paditësi kishte pësuar lëndime të lehta trupore. Kontestuese ishte vetëm lartësia e 

kërkesëpadisë e kërkuar nga paditësja.  

 

Për të vërtetuar natyrën e lëndimeve të paditëses sipas propozimit të autorizuarit të paditëses 

gjykata ka caktuar marrjen e provës me ekspertizë nga ana e ekspertëve mjekësor Dr. Xh. 

S.ortoped – traumatolog dhe Dr. S. K. kardiolog, ku gjykata vërtetoj faktin se paditësja në 

aksidentin e komunikacionit të datës 18.12.2014, ka pësuar lëndime të lehta trupore.  

 

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

shumen prej 1500 euro, si një shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse 

sipas mendimit të ekspertit mjekësor, paditëses në momentin e lëndimit i është shkaktuar 

përdredhje të qafës, ndrydhje të kraharorit dhe belit. Dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të 

rëndë e cila ka zgjatur 15 min., dhimbje fizike të intensitetit të rëndë për 24 orë (kohë pas kohe, 

deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjes). Dhimbje fizike të intensitetit të mesëm për 14 ditë 

(koha e nevojshme për rikuperim nga lëndimet e lehta të boshtit kurrizor). Si dhe dhimbje 

fizike të intensitetit të ulët, sipas të dhënave të marrura nga bashkëbisedimi me paditësen, ka 

edhe sot e kësaj, dite, si dhimbje të herë pas hershme të kokës dhe qafës, marramendje, mpirje 

të gishtërinjve të duarve, dhimbje të shpinës dhe belit, të cilat pushojnë pas terapisë për një 

periudhë kohore rreth një muaji por që janë prezentë edhe sot e kësaj dite dhe me të shprehura 

në sforcime fizike dhe ndryshime klimatike. Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk  

ka pasur. Nuk ka pasur as shëmtim trupor. Për përkujdesjen e personit të huaj, gjykata ia ka 

njohur shumën prej 140 euro, duke vlerësuar se përkujdesja e personit të huaj ka qenë e 

nevojshme për 14 ditë, ndihmë e cila konsiston ne përgatitjen dhe ofrimin e ushqimit si dhe ne 

mbajtjen e higjienes personale. Ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 

21 ditë, i pasur me proteina, albumina, karbohidrate, vitamina dhe minerale, për çka gjykata ia 

ka njohur shumën prej 210 euro. Terapia dhe rehabilitimi ka qenë e nevojshme për 10 ditë për 

vitin e parë ne ndonjë qendër rehabilituese. 

 

Sa i përket kompensimit të dëmit material në pjesën e aprovuar të kërkesës së paditëses që ka 

të bëjë me ushqimin e përforcuar dhe ndihmën e personit të tretë, kjo gjykatë është bazuar në 

mendimin e ekspertëve mjeko-ligjor të cilët kanë bërë ekzaminimin e drejtpërdrejtë të paditëses 

e po ashtu edhe të shikimit të tërë dokumentacionit mjekësor që i janë bashkangjitur shkresave 

të lëndës – provave si dhe kanë dhënë vlerësim profesional të cilën ekspertizë kjo gjykatë e 
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mori për bazë gjatë vendosjes në lidhje me kërkesëpadinë e paditëses, sa i përket lartësisë së 

dëmit jo material  duke vlerësuar se shumat e gjykuar do të paraqesin një satisfaksion real për 

dhembjet fizike të përjetuara, konform dispozitave të nenit 183 të LMD-së. 

 

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 paditësja në aksidentin e komunikacionit, andaj është bazuar në 

dispozitat ligjore te neneve 136, 169, 179 dhe 183 të LMD-së, si dhe standardin jetësor të 

qytetarëve të  Kosovës dhe praktikat e deritanishme të gjykatave të Kosovës. 

 

Gjykata duke vërtetuar në mënyrë të padyshimtë gjendjen faktike  me prova material  dhe duke 

u bazuar  në nenin 136 të LMD-së, në të cilën parashihet se baza e përgjegjësisë i bie atij që e 

shkakton dëmin dhe i cili ka për detyrë ta kompensoi dëmin në qoftë se nuk provohet se dëmi 

ka  lindur pa fajin e tij, që në rastin konkret dëmi ka lindur me fajin e të siguruarit të paditurës. 

Duke vlerësuar pretendimet e paditësit dhe kundërshtimet e të paditurës, gjykata i referohet 

nenit 169 të LMD-së, i cili parasheh se personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendos gjendjen e 

ekzistuar para se të shkaktojë dëmin. Mirëpo kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është 

e mundshme apo kur konsiderohet se nuk është e domosdoshme që ta bëjë këtë personi 

përgjegjës, që në rastin konkret personi përgjegjës ka pas mbulesë të sigurimit për automjetin e 

tij tek e paditura andaj gjykata cakton që për dëmin respektivisht për të gjitha format e dëmit  të 

pësuara paditëses, e paditura është e detyruar që këtë t’ia paguaj dëmtueses respektivisht e 

paditura në këtë rast konkret në shumën përkatëse në të holla për efektin e kompensimit të 

dëmit siç është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me dispozitën e nenit 179 të LMD-së, parashihet që: “Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose 

ia dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet tjera 

të nevojshme lidhur me ketë, si dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë për punë gjatë 

kohës së mjekimit”. 

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet më dëmin 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, ndërsa në tersi është refuzuar si e pabazuar kërkesa e palës paditëse për kompensimin e 

dëmit material në emër të frikës së përjetuar, shumën prej 1,500.00 euro, për shkak se në 

shkresa të lëndës nuk ka pasur prova që do të dëshmonin frikën e përjetuar nga pala paditëse, 

kohëzgjatjen e saj, e ndërsa i autorizuari i palës paditëse ka hekë dorë nga marrja e provës me 

ekspertizë nga lëmia e psikiatrisë. Gjithashtu është refuzuar kërkesa për zvogëlim të aktivitetit 

të përgjithshëm mjekësor, për shkak se nga ekspertiza mjekësore është konstatuar se e njëjta 

nuk ka zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor. Gjykata nuk e përjashton mundësinë që 

paditësja të ketë pasur edhe shpenzime tjera për këto kategori të dëmit material në emër të 

rehabilitimit fizioterapeutik në shumë prej 500 euro, mirëpo meqenëse paditësja nuk prezantoi 

prova në këtë drejtim , gjykata në rastin konkret nuk ka mundur të aplikoi dispozitat e nenit 

323 të LPK-së, për këto kategori të dëmit.  

Gjykata përveç kërkesës kryesore, paditëses ia njohu edhe të drejtën në kamatë në lartësi prej 

8% ,duke llogaritur nga data 16.09.2021, data kur është marrë aktgjykimi, e deri në pagesën 

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

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzime e procedurës Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), sipas së cilës 
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paditëses i pranohen shpenzimet dhe atë: në emër të përpilimit të padisë, shumën prej 104 euro, 

për ekspertizë mjekësore shumën prej 200.00 euro, taksën gjyqësore për padi në shumë prej 

25.00 euro, (Gjithsejtë shumën prej 329.00 euro).  

 

Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartëcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

                                    

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË 

C.nr. 421/15 datë 16.09.2021 

 

                                            Gj y q t a r j a  

                                                                                                                    Hidajete Gashi Alaj 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, 

në afat prej 15 ditësh,  nga dita e  marrjes së te  njëjtit, 

Gjykatës  Apelit të Kosovës  në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 


