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Numri i lëndës: 2019:206513 

Datë: 14.01.2020 

Numri i dokumentit:     00760691 

 

 

                                              C.nr.464/17  

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, Departamenti i Përgjithshëm, 

me gjyqtaren Elvira Emini,  në çështjen juridike kontestimore të paditësve Rr. R., Rr. R. dhe B. 

R. qё tё gjithё nga fsh.R.... K..... L....., të cilёt i përfaqëson i autorizuari S. K.  avokat nga L....., 

kundër të paditurës B.  K. e S. me seli nё P..... tё cilёn e pёrfaqson L.Vll. me autorizim, me 

objekt kontesti shpёrblim dëmi, me vlerë të kontestit 1032.2-€, në shqyrtimin kryesor publik të 

mbajtur më datën 12.11.2019 në praninë  e tё autorizuarve tё palёve ndёrgjyqёse,  me 

dt.06.12.2019 merr  këtë:  

  

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësve Rr. R., Rr. R. dhe B.R. qё 

tё gjithё nga fsh.R.... K..... L...., dhe DETYROHET e paditura B.  K. e S. me seli nё 

P.....  që  paditësve për dëmin e pësuar në aksident që në emër të kompensimit të dëmit 

material dhe jo material t’ia kompensojë shumën prej 1032.2-€, (dhjetëmijë e tridhjetё 

e dy pikë dy euro), me kamatë ligjore prej 8%, e cila fillon të rrjedhë nga data e 

marrjes sё aktgjykimit dt. 06.12.2019, e deri në pagesën definitive, e krejt këto në 

afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së Aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit 

dhe atë shumat si në vijim: 

Pёr paditёsin Rr. R.  

 

-Nё emёr tё dëmit jo material-moral t’ia paguajё shumat si vijon: 

 

- Për dhimbje fizike shumën prej...........................................................................2.000 - €; 

- për frikën e pësuar shumën prej...........................................................................1.700 €; 

-  pёr shkak tё zvogëlimit tё aktivitetit  tё pёrgjithshёm jetёsor shumёn prej ........800-€ 

-  

  Në emër të dëmit material t’ia paguajë shumat si vijon: 

 

- Në emër të ndihmës dhe përkujdesit nga personi tjetër shumën prej................105.26 - €; 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej..................................................120.25 -€; 

-  Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim shumёn prej ......................................54.10-€ 

 

 

- Pёr dёmin nё autoveturёn VV Golf shumёn prej ..........................................442-€ 
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Pёr paditёsen Rr. R.  

 

-Nё emёr tё dëmit jo material-moral tia paguajё shumat si vijon: 

 

- Për dhimbje fizike shumën prej............................................................................1.300 - €; 

- për frikën e pësuar shumën prej.............................................................................1000 €; 

 

       Në emër të dëmit material t’ia paguajë shumat si vijon: 

- Në emër të ndihmës dhe përkujdesit nga personi tjetër shumën prej.....................22.76- €; 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej.....................................................91.00 -€; 

- Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim shumёn prej.................................................12-€ 

 

Pёr paditёsin B. R.  

 

-Nё emёr tё dëmit jo material-moral tia paguajё shumat si vijon: 

 

- Për dhimbje fizike shumën prej..........................................................................1.300- €; 

- për frikën e pësuar shumën prej...........................................................................950.00 €; 

 

    -  Në emër të dëmit material t’ia paguajë shumat si vijon: 

 

- Në emër të ndihmës dhe përkujdesit nga personi tjetër shumën prej...................... 39.83- €; 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej...................................................... 91.00-€; 

- Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim shumёn prej.................................................4-€ 

 

 Të gjitha këto në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes në dorëzim të këtij aktgjykimi 

nёn kёrcёnimin e pёrmbarimit tё dhunshёm, kёto me kamatë ligjore prej 8% e cila fillon tё 

rrjedhё nga dita e marrjes sё aktgjykimit e deri nё pagesёn definitive. 

      

II. DETYROHET e paditura që nё emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore 

shumën prej 2,513.60-€  t’ia paguajë paditësit në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

III. REFUZOHET SI E PABAZUAR pjesa e kërkesëpadisë përtej shumave tё gjykuara 

nga pika I, e dispozitivit të këtij aktgjykimi, si dhe kërkesa në emër të kompensimit për 

terapi fizikale. 

 

A r s y e t i m   

 

Paditësit, përmes të autorizuarit S. K. av. nga L....,  kanё kërkuar nga gjykata që të 

aprovohet kërkesëpadia dhe të detyrohet i padituri që në emër të kompensimit të dëmit paditësit 

t’ia paguajë shumën prej 19.446.20-€, si dhe shpenzimet e procedurës, e të gjitha në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit. Ka shtuar se me datën dt.28.06.2017, rreth orёs 00:54h nё fshatin K..... rruga 

lokale .L....-R.,.... ёshtё shkaktuar aksident komunikacioni nё mes automjetit motorik-traktor 

“T.” tipi”42DI” i paregjistruar, tё cilin e drejtonte vozitёsi M. R. dhe automjetit”VW G 19E”   

vozitёsi i sё cilёs nё pamundёsi pёr tё ndalur veturën e tij me pjesёn ballore e kishte goditur 
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rimorkion nё mes ku si pasojё e e aksidentit shkaktohen lёndime tё rёnda trupore pёr paditёsit 

tё cilёt kanё pёsuar dёme materiale dhe jomateriale, e të njëjtit kanё kёrkuar ndihmё mjekёsore 

nё Q.... K.... U.... në P....., pёr trajtimin e duhur mjekësor. Mё tutje ka shtuar se nё bazё tё 

ekspertizёs sё komunikacionit ёshtё vërtetuar se paditёsi i parё ka pasur pёrgjegjёsi nё 

shkaktimin e dёmit, andaj sipas bindjes sonё  i njёjti mund tё jetё 55% pёrqind pёrgjegjёs 

ndёrsa ngasёsi i traktorit ka pёrgjegjёsi prej 45%, e i cili nuk ka qenё i siguruar , ndёrsa 

paditёsi i dytё dhe i tretё si bashkёudhёtar nё automjetin”A” te cilёt konsiderohen si persona te 

tretё nё kёtё aksident e nё bazё te nenit 159 par.4 te LMD-sё kёrkojnё kompensimin nё tёrsi 

nga e paditura si debitor solidar, pasi qё edhe konform nenit 398 par.1 tё LMD-sё paditёsit 

mund tё zgjedhin ku tё dёshirojnё tё kёrkojnё shpёrblimin e dёmit nga pёrgjegjёsit solidar e nё 

kёtё rast kanё zgjedhur tё padituren. Me parashtersёn e dt. 11.10.2019 i autorizuari i paditёsve 

ka bёrё precizimin e kёrkespadisё e tё cilёn i ka propozuar gjykatёs ta aprovoi nё tёrёsi si tё 

bazuar, dhe ate tё detyrohet e paditura qё paditёsve t’ia kompensoj dёmin material dhe 

jomaterial nё shumё prej:Pёr paditёsin Rr.R. nё emёr tё dёmit jomaterial: pёr dhumbje trupore 

shumёn prej 5000-€, pёr frikё shumёn prej 4000-€, pёr zvogёlim tё aktivitetit tё pёrgjithshёm 

jetёsor shumёn prej 2000-€, nё emёr tё dёmit material: pёr ushqim tё pёrforcuar shumёn prej 

245-€, pёr ndihmёn dhe pёrkujdesjen e personit tё tretё shumёn prej 280-€, pёr shpenzimet e 

shёrimit shumёn prej108.20-€, pёr terapi fizikale shumёn prej 375-€, pёr dёmin nё automjet 

shumёn prej 884-€. Pёr paditёsen Rr. R. nё emёr tё dёmit jomaterial: pёr dhimbje trupore 

shumёn prej 1800-€, pёr frikё shumёn prej 1200-€, nё emёr tё dёmit material: pёr ushqim tё 

pёrforcuar shumёn prej 98-€, pёr ndihmё dhe pёrkujdesje tё personit tё tretё shumёn prej 32-€, 

pёr shpenzimet e shёrimit shumёn prej 12-€, pёr terapi fizikale shumёn prej 125-€. Pёr 

paditёsin B. R. nё emёr tё dёmit jomaterial: pёr dhimbje trupore shumёn prej 1800-€, pёr frikё 

shumёn prej 1200-€, nё emёr tё dёmit material: pёr ushqim tё pёrforcuar shumёn prej 98-€, pёr 

ndihmё dhe pёrkujdesje tё personit tё tretё shumёn prej 56-€, pёr shpenzimet e shёrimit 

shumёn prej 4-€, pёr terapi fizikale shumёn prej 125-€. Gjithashtu gjykatёs i ka propozuar qё 

pёr dёmin e kёrkuar si mё lartё paditёsve t’ia shpёrblejё me kamatё ndёshkuese prej 12% 

vjetore nga data e paraqitjes sё kёrkesёs te e paditura (dt. 03.08.2017) e deri nё pagesёn 

definitive. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kёrkuar nё shumё prej 2,513-60-€. 

E autorizuara e tё paditurës nё shyrtim gjyqёsor dhe nё seancat e mbajtura te kjo 

gjykatё, ka theksuar se mbetet pranё deklarimeve nga seancat e kaluara, ka kundёrshtuar nё 

tёrsi bazёn juridike tё kёrkespadisё, dhe pas marrjes sё ekspertizёs sё komunikacionit ka 

deklaruar se tё paditurës i mungon legjetimiteti pasiv lidhur me kёtё çёshtje juridike pasi qё 

lёshimet primare pёr aksidentin i takojnё ngasёsit tё automjetit”B” pёrktasisht tё siguruarit te 

K. “K. e R.”. I ka propozuar gjykatёs qё nё tёrsi ta refuzoi padinё si tё pabazuar. 

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kёrkuar. 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

në procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: leximin e e kёrkesёs dt.01.08.2017 

pёr shpёrblimin e dёmit material dhe jomaterial, çertifikatё nga regjistri Qendror i gjendjes 

Civile i lёshuar me dt.19.07.2017, raporti i QKUK-sё pёr paditёsin i dt.28.06.2017 si dhe 

raporte tjera mjekёsore pёrcjellёse, lexohen dёftesëpagesat e dt.28.07.2017, 14.07.2017, 

28.06.2017, 04.07.2017, 04.07.2017, 07.07.2017 dhe 07.07.2017, 06.07.2017, 14.07.2017 sё 

bashku me kuponët fiskal, lexohet kёrkesa e dt.01.08.2017 pёr shpёrblimin e dёmit material 

pёr paditёsen Rr. R., lexohet ekstrakti Q. i gjendjes Civile pёr paditёsen Rr.R. i lёshuar me 

dt.19.07.2017, lexohet raporti i Q. E. nё P. pёr paditёsen Rr. R. i dt.28.06.2017, lexohet raporti 

policor i lёshuar me dt. 28.06.2017 sё bashku me skicёn e vendit tё ngjarjes , lexohen raportet 

mjekёsore pёr paditёsen Rr. R. dhe dёftespagesat, kёrkesa pёr shpёrblimin e dёmit material dhe 

jomaterial dt.01.08.2017 pёr paditёsin B. R., lexohet ekstrakti Q. i gjendjes Civile pёr paditёsin 

B. R. i lёshuar me dt.28.07.2017, si dhe raportet mjekёsore pёr tё njёjtin dhe dёftespagesa e 



 Numri i lëndës: 2019:206513 
 Datë: 14.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00760691 
 

4 (10)  

 2
0

1
9

:2
0

6
5

1
4

 

dt.04.07.2017, lexohet e ekspertiza mjekёsore e dt.04.04.2019 pёr tё gjithё paditёsit, lexohet 

ekspertiza teknike mbi vlerёsimin e dёmit nё automjet i dt.01.10.2019, lexohet ekspertiza e 

komunikacionit e dt.23.08.2017. 

Në këtë çështje kontestuese gjykata nxori dhe administroi  prova të  nevojshme dhe  

vlerësoi secilën veç e veç po ashtu dhe të gjitha së bashku me çmuarje të ndërgjegjshme dhe të 

kujdesshme ndaj provave në pajtim me dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore 

(LPK-së), dhe në bazë të rezultatit që rezultojë nga i gjithë procedimi, erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar për këto arsye:  

 Në këtë çështje juridike civile nuk është kontestuese në mes ndërgjyqësve dhe për 

gjykatën, se paditësit kanё pësuar lëndime në vendin dhe kohën siç është përshkruar në kërkesë 

padi, por kontestuese për të paditurën në këtë çështje juridike është baza e kërkesë padisë 

respektivisht përgjegjësia e të paditurës për kompensim të dëmit ndaj paditësve pasi që në 

rastin konkret sipas  të paditurës kemi të bëjmë me mungesёn e legjitimitetit pasiv lidhur me 

kёtё çёshtje juridike pasi qё lёshimet primare i takojnё ngasёsit  tё automjetit “B” pёrkatёsisht 

tё siguruarit te K.... “K.... e R.....”. 

 

Nga raporti i aksidentit me Nr.201-AE-1651 i datës 28.06.2017, gjykata konstatoi se 

aksidenti kishte ndodhur me datën 28.06.2017, në të cilin aksident paditësit kanё pёsuar 

lёndime trupore.  

 Nga i tërë dokumentacioni mjekësor që gjendet në shkresat e lëndës, gjykata konstaton 

se paditësit në ditën kritike kanё pasur nevojë të domosdoshme dhe emergjente për ndihmë 

mjekësore  

e cila ndihmë mjekësore edhe ju është ofruar në QKUK, si pasojë e lëndimeve të marra në 

ditën e aksidentit të datës 28.06.2017. 

Poashtu për ta vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata u bazua nё ekspertizat  

mjekësore të punuara nga Dr.V. B.- ortoped traumatolog dhe Dr.M.K. psikiatër, në bazë të 

ekzaminimit të dokumentacionit mjekësore, të njëjtit kanë dhënë mendimin profesional përmes 

ekspertizës se punuar me shkrim të datës 04.09.2019, ku sipas tyre paditësi Rr. R. ka pёsuar 

lёndime tё rёnda trupore, ndёrsa paditёstit Rr. dhe B. R.  kanё pësuar lëndimetё lehta trupore. 

Nga ekspertiza teknike mbi vlerёsimin e dёmit nё automjetin motorik tё paditёsit, tё 

punuar me dt. 01.10.2019 nga ekspertit i makinerisё  ing. N. A.  u vёrtetua se vlera totale e 

dёmit nё automjet ёshtё nё shumё prej 884-€. 

Nga mendimi dhe konctatimi i ekspertit i ekspertit tё komunikacionit rrugor tё dhёnё 

pёr lёndёn penale PP. II. Nr. 4477/11 tё dt. 23.08.2017, vёrtetohet se nё aksidentin e dt. 

28.06.2017 ёshtё shkaktuar me lёshumet primare tё ngasësit tё automjetit “B –VV G19E i cili 

lёviz me shpejtёsi prej 80 km/h mё tё madhe se shpejtёsia e lejuar prej 40 km/h nё atё pjes tё 

rrugёs , ndёrsa lëshimet sekondare i takojnё ngasësit tё traktorit me rimorkio “A” – T. 42DI   i 

cili bёn kthim nё tё majtё me qёllim pёr tё vazhduar rrugёn nё drejtim tё fshatit K., pa u 

siguruar se mund tё pengoj pjesёmarrёsit e tjerё nё komunikacion. 

 Nga raporti mjekësor i QKUK-sё i dt.28.06.2017 me nr. protokoli 25012 vertetohet se 

paditësi Rr. R.  ka kërkuar ndihme mjekësore për shkak te aksidentit të komunikacionit. 

Nga raportet mjekësore me nr. prot.7578 dt.14.07.2017, nr. 7237 tё dt. 07.07.2017 te 

lёshuar nga K. e O. dhe T. nё P. vёrtetohet se paditёsi Rr.  R.  ёshtё udhёzuar nё përdorimin e 

terapisё  mjekёsore pas aksidentit te komunikacionit. 

Nga raporti mjekësor i QKUK-sё i dt.28.06.2017 me nr. protokoli 25009 vertetohet se 

paditësja Rr. R.  ka kërkuar ndihme mjekësore për shkak te lёndimeve tё pёsauara me rastin e 

aksidentit. 

Nga raporti mjekësor nga Q.... e K.... T.... nr.1901 dt.04.07.2017 vёrtetohet se paditësja 

Rr. R.  ka përdorur terapi me barna, dhe atë pas aksidentit te komunikacionit. 
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Nga ekstrakti qendror i gejndjes civile E21740287te dt.28.07.2017 vertetohet se 

paditësi B. R.  ёshtё i lindur me dt.29.11.1990 nё L. dhe me vendbanim nё fsh.R....  K....L.... 

Nga raporti mjekësor i QKUK-sё i dt.26.06.2017 me nr. protokoli 2501 vertetohet se 

paditësi B. R.  ka kërkuar ndihme mjekësore për shkak te aksidentit të komunikacionit. 

Për të vërtetuar lartësinë e lëndimeve dhe frikën e përjetuar të paditësve me rastin e 

aksidentit, gjykata nga dokumentacioni mjekësor që është administruar për këtë çështje 

juridike, konstaton se paditësit kanё qenëtё detyruar të marrin shërbime urgjente mjekësore, për 

shkak të lëndimeve të cilat i kanё pësuar me rastin e aksidentit të datës 28.06.2017. Për t’i 

vërtetuar këto lëndime dhe natyrën e tyre gjykata sipas propozimit të te autorizuarit të paditësit, 

ka caktuar marrjen e provës me ekspertizë mjekësore nga lëmia e ortopedisё dhe psikiatrisë dhe 

për ekspert ka caktuar ekspertet mjekësor, Dr.V. B. - eksperte e ortopedisё dhe Dr. M. K. –  

eksperte psikiatёr, të cilёt e kanë dhënë mendimin e tyre profesional me ekspertizën e hartuar 

me shkrim me datë 04.09.2019, ndёrsa meqenёse nga palёt ndёrgjyqёse nuk pati kёrkesa qё 

expertёt tё ftohen pёr sqarime nё seancёn kryesore dhe gjithashtu  nuk patёn pytje dhe as 

vёrejtje sa i pёrket mendimit tё dhёnё, gjykata nuk e ka parё tё arsyeshme qё tё njёjtit tё ftohen 

nё shqyrtimin kryesor.  

Me këto prova të administruara gjykata vendosi qё në emër të dhimbjeve fizike ta 

aprovoi kërkesëpadinë e paditësve, në shumën: pёr paditёsin Rr. R. në emër të dhimbjeve 

fizike e aprovoi kërkesën në shumën prej 4000-€, mirёpo duke pasur parasysh shkallёn e 

pёrgjegjёsisё pёr 50% tё fajit tё paditёsit gjykata tё njёjtit ia pranoi shumёn prej 2000-€, duke e 

vlerësuar si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse paditësi sipas 

mendimit të ekspertit mjekësor ortoped-traumatolog, si pasojë e lëndimeve të marra ka pësuar 

ndrydhje tё kokёs, ndrydhje tё kafazit tё kraharorit, pёrdredhje tё qafёs e qё kualifikohen si 

lёndime tё rёnda trupore, e qё karakterizohen si dhembje fizike të intensitetit posaqёrisht tё 

lartё që kanë zgjatur 60 minuta pas aksidentit e qё nënkupton transportin dhe arritja nё QKUK, 

ekzaminimet klinike dhe radiologjike, mobilizimi dhe administrimi i terpaisё adekuate, 

dhembje fizike te inetsitetit tё rёndё qё kanё zgjatur 48 orё pas aksidentit kohё pas kohe, 

dhembje te intensitetit tё mesёm qё kanё zgjatur 21 ditё pas periudhës deri nё ramjen e 

hematomës dhe edemёs, dhe dhembje fizike tё inetsitetit tё ulёt qё kanё zgjatur 2 muaj qё 

korrespondon me konsolidimin kockor, heqjen e imobilizimit dhe fillimin e rehabilitimit,  e qё 

janё tё pranishme edhe sot kohё pas kohe e sidomos me ndryshimin e kushteve klimatike.  

Në emër të frikës së pësuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumë prej 3400-€, 

mirёpo duke pasur parasysh shkallёn e pёrgjegjёsisё pёr 50% tё fajit tё paditёsit gjykata tё 

njёjtit ia pranoi shumёn prej 1700-€, duke e vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga 

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

momentin e aksidentit ka manifestuar frikë nga vdekja-kërcënim direkt për integritetin e tij 

trupor, e cila frikë ka zgjatë sekonda,  frikë sekondare të intensitetit të lartë, e manifestuar  me 

simptome tё ankthit tё gjeneralizuar , çrregullim tё gjumit, kokё dhembje, marramendje, 

rikujtime tё shpeshta tё ngjarjes traumatike, çrregullim tё disponimit, dhembje tё trupit, dhe 

ankesa tё shumta trupore qё nёnkupton reagimin akut nё stres qё ka zgjatur afёrsisht 3 ditё, e 

kjo frikё ka kaluar nё frikё sekondare  tё intesitetit mё tё ultё e cila ka zgjatur mbi 4- muaj  dhe 

qё ёshtё manifestuar  me reagime emocionale tё karakterit anksiz, çrregullim gjumi dhe 

rikujtime tё ngjarjes traumatike , rёnje tё koncentrimit rёnje tё vullnetit dhe disponimit, e 

pasiguri, ndjenjё edhe sot e  kёsaj dite herё pas here pёr tё marrё pjesё nё komunikacion.  

Sa i pёrket zvogëlimit tё aktivitetit tё pёrgjithshёm jetёsor gjykata ja ka caktuar 

shpёrblimin nё shumё prej 1600-€, mirёpo duke pasur parasysh shkallёn e pёrgjegjёsisё pёr 

50% tё fajit tё paditёsit gjykata tё njёjtit ia pranoi shumёn prej 800-€, pasi qё ka pasur parasysh 

mendimin e ekspertit tё ortopedisё i cili ka konstatuar se paditёsi ka zvogëlim tё aktivitetit tё 

pёrgjithshёm jetёsor nё shkallё prej 4 % pёr shkak tё zvogëlimit tё lёvizjesё sё nyjës sё 

bylyzykut tё dorёs sё majtё tё shkallёs sё lehtё – kapituli III. pika 1.4. 2 neni a.  
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Sa i përket dëmit material në emër të ndihmës dhe përkujdesit të huaj gjykata e pati 

parasysh mendimin e ekspertit mjekësor të ortopedisë, ashtu që për ndihmën dhe përkujdesin e 

personit të tretë në kohëzgjatje prej 5 javёsh, gjykata duke e llogaritur pagën mesatare në 

Kosovë e cila është në lartësi prej 170-€, dhe paditësit i është nevojitur ndihma dhe përkujdesi 

nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 5 javёsh atëherë gjykata ia llogariti shumën prej 210.53-

€ për këtë periudhë kohore, të cilën gjykata ia pranoi paditësit në bazë të shkallës së fajit për 

50% të përgjegjësisë shumën prej 105.26-€. 

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 

240.50-€, duke u nisur në baza ditore të cilën gjykata e llogariti në shumë prej 6.5 euro në ditë, 

ashtu që sipas mendimit te ekspertit te ortopedisë të njëjtit i është nevojitur ushqimi i 

përforcuar në kohëzgjatje prej 5 javёsh, të cilën gjykata ia llogariti paditёsit nё shumё prej 

240.50-€ pёr kёtё periudhё kohore, tё cilёn gjykata ia pranoi paditёsit në bazë të shkallës së 

fajit për 50% të përgjegjësisë shumën prej 120.25-€. 

Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim gjykata ia pranoi shpenzimet për 50% të 

përgjegjësisë nё shumё prej 51.10-€, e kjo bazuar nё urdhёrpagesat dhe kuponёt fiskal tё 

dt.28.07.2017, 14.07.2017, 28.06.2017, 04.07.2017, 04.07.2017, 07.07.2017 dhe 07.07.2017, 

06.07.2017, 14.07.2017. 

Nё emёr tё dёmit material pёr autoveturёn VV G 19E gjykata ja ka pranuar shpёrblimin 

për 50% të përgjegjësisë së fajit nё shumё prej 442-€, duke marr parasysh mendimin e ekspertit 

tё makineris ing. N. A. dhe nё ekspertizёn me shkrim tё dt. 02.10.2019 i cili konstatoj se vlera 

e dёmit nё automjet ёshtё 884-€. 

Gjykata pёr paditёsen Rr. R. në emër të dhimbjeve fizike e aprovoi kërkesën në shumën 

prej 1300 -€ dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse 

paditësja sipas mendimit të ekspertit mjekësor ortoped-traumatolog, si pasojë e lëndimeve të 

marra ka pësuar ndrydhje tё kokёs, ndrydhje tё kafazit tё kraharorit, e qё kulaifikohen si 

lёndime tё lehta trupore, e qё karakterizohen si dhembje fizike të intensitetit tё rёndё që kanë 

zgjatur 24 orё pas aksidentit kohё pas kohe deri nё marrjen e terpaisё kundër dhembjeve, 

dhembje te intensitetit tё mesёm qё kanё zgjatur 14 ditё pas periudhës deri nё ramjen e 

hematomës dhe edemes, dhe dhembje fizike tё intetsitetit tё ulet qё kanё zgjatur 15 ditё. 

Në emër të frikës së pësuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumë prej 1000-€ dhe 

e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertit 

mjekësor të psikiatrisë, paditësja ka pësuar frikë primare, në momentin e aksidentit ka 

manifestuar frikë nga vdekja-kërcënim direkt për integritetin e tij trupor, e cila frikë ka zgjatë 

sekonda,  frikë sekondare të intensitetit të lartë, e manifestuar  me simptome tё ankthit tё 

gjeneralizuar , çrregullim tё gjumit, kokё dhembje, marramendje, rikujtime tё shpeshta tё 

ngjarjes traumatike, çrregullim tё disponimit, dhembje tё trupit, dhe ankesa tё shumta trupore 

qё nёnkupton reagimin akut nё stres qё ka zgjatur afёrsisht 4 ditё, e kjo frikё ka kaluar nё frikё 

sekondare  tё intesitetit mё tё ultё e cila ka zgjatur mbi 6- muaj  dhe qё ёshtё manifestuar  me 

reagime emocionale tё karakterit anksiz, çrregullim gjumi dhe rikujtime tё ngjarjes traumatike, 

rёnje tё koncentrimit rёnje tё vullnetit dhe disponimit, e pasiguri, ndjenjё edhe sot e  kёsaj dite 

herё pas here pёr tё marrё pjesё nё komunikacion.  

Sa i përket dëmit material në emër të ndihmës dhe për kujdesit të huaj gjykata e pati 

parasysh mendimin e ekspertit mjekësor të ortopedisë, ashtu që për ndihmën dhe përkujdesin e 

personit të tretë në kohëzgjatje prej 4 ditёsh, gjykata duke e llogaritur pagën mesatare në 

Kosovë e cila është në lartësi prej 170-€, dhe paditësit i është nevojitur ndihma dhe përkujdesi 

nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 4 ditёsh atëherë gjykata ia pranoi shumën prej 22.76-€ 

për këtë periudhë kohore. 

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 91-€, 

duke u nisur në baza ditore të cilën gjykata e llogariti në shumë prej 6.5 euro në ditë, ashtu që 
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sipas mendimit te ekspertit te ortopedisë të njëjtit i është nevojitur ushqimi i përforcuar në 

kohëzgjatje prej 14 ditёsh të cilën gjykata ia pranoi paditëses shumën prej 91-€. 

Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim gjykata ia njohi shpenzimet nё shumё prej 12-€, e 

kjo bazuar nё urdhёrpagesat e te dt.04.07.2017, 28.06.2017 dhe dt.04.07.2017 

Gjykata pёr paditёsin B. R. në emër të dhimbjeve fizike e aprovoi kërkesën në shumën 

prej 1300-€ dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse 

paditësi sipas mendimit të ekspertit mjekësor ortoped-traumatolog, si pasojë e lëndimeve të 

marra ka pësuar ndrydhje tё kafazit tё kraharorit dhe tё regjionit tё shpinёs  qё kualifikohen si 

lёndime tё lehta trupore,  qё karakterizohen si dhembje fizike të intensitetit rёndё që kanë 

zgjatur 24 orё,  dhembje fizike tё intensitetit tё mesёm qё kanё zgjatur 14 ditё deri nё ramjen e 

edemes dhe hematomës, dhembje fizike tё intensitetit tё ulёt qё kanё zgjatur 15 ditё  qё 

korrespondon me  dhimbje nё shpinё dhe shputën e ndrydhur. 

Në emër të frikës së pësuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumë prej 950-€ 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 momentin e aksidentit ka 

manifestuar frikë nga vdekja-kërcënim direkt për integritetin e tij trupor, e cila frikë ka zgjatë 

sekonda,  frikë sekondare të intensitetit të lartë, e manifestuar  me simptome tё ankthit tё 

gjeneralizuar , çrregullim tё gjumit, kokё dhembje, marramendje, rikujtime tё shpeshta tё 

ngjarjes traumatike, çrregullim tё disponimit, dhembje tё trupit, dhe ankesa tё shumta trupore 

qё nёnkupton reagimin akut nё stres qё ka zgjatur afёrsisht 4 ditё, e kjo frikё ka kaluar nё frikё 

sekondare  tё intesitetit mё tё ultё e cila ka zgjatur mbi 5-muaj  dhe qё ёshtё manifestuar  me 

reagime emocionale tё karakterit anksiz, çrregullim gjumi dhe rikujtime tё ngjarjes traumatike , 

rёnje tё koncentrimit rёnje tё vullnetit dhe disponimit, e pasiguri, ndjenjё edhe sot e  kёsaj dite 

herё pas here pёr tё marrё pjesё nё komunikacion.  

Sa i përket dëmit material në emër të ndihmës dhe për kujdesit të huaj gjykata e pati 

parasysh mendimin e ekspertit mjekësor të ortopedisë, ashtu që për ndihmën dhe përkujdesin e 

personit të tretë në kohëzgjatje prej 7 ditёsh, gjykata duke e llogaritur pagën mesatare në 

Kosovë e cila është në lartësi prej 170-€, dhe paditësit i është nevojitur ndihma dhe përkujdesi 

nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 7 ditёsh  atëherë gjykata ia pranoi shumën prej 39.83-€ 

për këtë periudhë kohore. 

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 91-€, 

duke u nisur në baza ditore të cilën gjykata e llogariti në shumë prej 6.5 euro në ditë, ashtu që 

sipas mendimit te ekspertit te ortopedisë të njëjtit i është nevojitur ushqimi i përforcuar në 

kohëzgjatje prej 14 ditёsh  të cilën gjykata ia pranoi paditësit shumën prej 91-€. 

Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim gjykata ia pranoi shpenzimet nё shumё prej 4-€, e kjo 

bazuar nё urdhёrpagesen e dt.04.09.2017. 

 Gjykata me rastin e vendosjes për shpenzimet e mjekimit, shërimit dhe trajtimit i fali 

në tërësi besimin faturave që gjenden në shkresat e lëndës dhe të vlerësuar më lartë nga 

gjykata.  

Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizës së 

lartpërmendur, nga se ekspertiza i përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe arsye te mjaftueshme t’ia falur besimin te njëjtës, bazuar në nenin 

136 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për vërtetimin 

e fakteve vendimtare ne këtë çështje kontestimore. 

E paditura gjatë gjithë kësaj procedure e ka kontestuar në tërësi bazën e kërkesë padisë 

së paditësve me pretendim se kërkesë padia është e pa bazuar sepse sipas të paditurës nuk është 

përgjegjësi e saj kompensimi i dёmit pёr paditёsit nё mungesё tё legjitimitetit pasiv tё tё 

njёjtёs, mirëpo gjykata këto vlerësime të paditurës i vlerëson si të pa qëndrueshme sepse me 

asnjë provë shkresore e paditura nuk e ka vërtetuar tё kundёrtёn e asaj qё ёshtё vendosur si nё 

dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. Prandaj pretendimet e të paditurës se nuk ka bazë kërkesë padia e 
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paditësit dhe se e njëjta nuk mban përgjegjësi për aksidentin e shkaktuar nё mungesё tё 

legjitimitetit pasiv tё tё njёjtёs për gjykatën është e paqëndrueshme andaj gjykata tё njёjtin 

pretendim e refuzoi si tё pabazuar ngase  Siç parashihet  me nenin 398, paragrafi 1 i LMD-së, 

në të cilin përcaktohet se: “Secili debitor i detyrimit  solidar i pёrgjigjet kreditorit pёr krejt 

detyrimin dhe kreditori mund tё kёrkojё pёrmbushjen e tij nga cilido qё dёshiron, gjithnjё 

derisa tё mos pёrmbushet krejtёsisht, por kur njё debitor ta ketё pёrmbushur detyrimin ai 

shuhet dhe tё gjithё debitorёt lirohen”. Nga e cila dispozitë ligjore krijohet baza juridike e 

kërkesëpadisë së paditësve, bazuar edhe në përgjegjësin e të paditurës sipas vërtetimit të 

gjendjes faktike e cila është vërtetuar dhe vlerësuar më lartë nga ekspertiza mjekёsore e datës 

04.09.2019, dhe ekspertiza e makinerisё e dt. 01.10.2019, të cilat ekspertiza gjykata me rastin e 

vendosjes sa i përket bazës së padisë ju fali besimi në tërësi sepse të njëjtat janë në 

përputhshmëri me njëra tjetrën, në përputhshmëri me shkresat tjerat të lëndës dhe në të cilat ka 

arsye me të dhëna profesionale dhe shkencore, andaj gjykata ju fali besimin.   

   Këto forma të dëmit gjykata i gjykoj duke pasur parasysh kompensimin e një shume si 

satisfaksion moral  për paditësit si dhe duke marrur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës 

dhe qëllimit që i shërben ky kompensim konform nenit 183 të LMD-së.           

Me dispozitën e nenit 183, paragrafi 1 i LMD-së janë parashikuar llojet apo format e 

shpërblimit të dëmit jo material dhe atë për dhimbjet e pësuara fizike, për frikën e pësuar etj. 

Mbi bazën e kësaj gjendjeje faktike, gjykata vlerësoi se i padituri mbanë përgjegjësi nё  

shkallё prej 50 %, në bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësit me rastin e 

lëndimeve të shkaktuar gjatë aksidentit , për çka e paditura  ёshtë i obliguar që paditësit të parë 

t’ia kompensoj dëmin, prej 50%, ndërsa paditësit të dytë dhe të tretë t’ia kompensoj dëmin për 

100 % në bazë të përgjegjësisë së fajit ndaj personave të tretë, e në këto rrethana kompensimin 

e dëmit e bën e padituri mbi bazën e përgjegjësisë në bazë të fajit konform nenit 136, 159, 169 

dhe 398  të LMD-së. 

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 që i janë shkaktuar paditësve, e në bazë të 

vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si më lartë, gjykata e miratoi pjesёrisht 

kërkesëpadinë e paditësve në vlerat e shpërblimit të dëmit si në pikën I, të dispozitivit të 

aktgjykimit, duke e vlerësuar si shpërblim real dhe objektiv dhe me bindjen se ky shpërblim 

është në pajtueshmëri me natyrën dhe pasojat e lëndimit, e cila do ti mundësoj të dëmtuarve 

këtu paditësve, satisfaksion që ata të jenë në gjendje që deri në një masë ti kompensojnё të 

mirat jo materiale nga të cilat janë privuar, respektivisht atë shkallë të satisfakcionit të cilën ata 

do ta kishin poqëse të njëjtit nuk do ta kishin humbur, e tërë kjo duke pasur parasysh të gjitha 

rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre, 

kohën e nevojshme të shërimit dhe nevojat e shtuara të ushqimisë. Me rastin e vendosjes për 

kërkesën  mbi kompensimin e dëmit jomaterial,  si dhe në lidhje me  shumën e kompensimit të 

këtij dëmi mes tjerash gjykata ka patur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirave dhe qëllimit  

të cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe faktin se me të njëjtin të mos u shkoj për 

shtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e këtij kompensimi dhe qëllimin e tij 

shoqëror.  

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

një satisfikacion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të paditësve me rastin 

e shkaktimit të dëmit gjatë aksidentit, lëndimet dhe pasojat, duke marrë parasysh edhe kriteret e 

parapara me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe 

praktikën e deritanishme të Gjykatave të Kosovës. 

Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara, 

gjykata të njëjtat i refuzoj nga se konsideroj se shuma e kërkuar mbi shumёn e aprovuar është 
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mbi shumën e cila nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarve të sillet aty ku do të ishte po  

mos të kishte ndodhur veprimi dëmtues. 

Gjykata ka vlerësuar kërkesa e paditësve për rehabilitim terapeutik dhe klimatik është e 

pa bazuar sepse për këtë pjesë të kategorisë së shpenzimeve paditësit nuk kanё prezantuar 

prova shkresore respektivisht fatura relevante për shfrytëzimin e këtij lloj të tretmanit bazuar 

në ekspertizën mjekёsore të datës 04.09.2019, andaj lidhur me kërkesën e paditësit për 

rehabilitim terapeutik dhe klimatik gjykata e refuzoj në tërësi këtë pjesë të kërkesës në lartësi 

sikurse nё precizimin e kёrkesёpadisё, të kërkuara nga paditësit.  

Në këtë procedurë  pala paditëse e ka fituar kontestin  në pjesen më të madhe dhe i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës gjykata në mbështetje të dispozitave të nënit 452.1 dhe 453.1 

dhe 2 të LPK-së, e detyrojë të paditurën që palës paditëse t’ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës dhe atë që kanë të bëjnë në përpilimin e padisë shumën prej 416-€, pёr precizimin e 

kёrkespadisё 416-€, per 2 seanca gjyqsore të përfaqsuar nga avokati i palës paditëse nga 

540.80-€x2=1081.6-€, pёr ekspertizё mjekёsore shumёn prej 400-€, pёr ekspertizё gjyqёsore tё 

makinerisё shumёn prej 100-€, taksën për padi në shumë prej 100-€, e të gjitha që arrijnë 

shumën prej 2,513.60-€, shpenzime këto që kanë qenë të nevojshme për pёrfundimin e këtij 

kontesti që është vendosur si në piken I, dhe II të dispozitivit. 

  Vendimin mbi kamatën gjykata e bazoi në nenin 382 të LMD-së, duke filluar nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimit datë 06.02.2019, sepse palёt paditëse për dëmin dhe lartësinë e 

tyre, kanё ra në dijeni ne momentin kur gjykata ka vendosur dhe nga ai moment kërkesa e 

paditësve për kompensimin e dëmit është bërë e kërkueshme dhe konsiderohet se e paditura ka 

ra në vonesë për përmbushjen e detyrimit.   

 

Mbi bazën e të lartshënuarave u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

                              Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, 

                                         Departamenti i Përgjithshëm. 

                                     C.nr.464/17, me datën 06.12.2019 

 

                                                                                                                      

                                                                                               GJ Y Q T A R J A  

                   

                             Elvira Emini                     

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë  

(15) ditëve nga dita e pranimit, pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  
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