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Numri i lëndës: 2019:154664 

Datë: 28.04.2022 

Numri i dokumentit:     02965730 

C.nr.168/18 

           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtaren Elvira Emini, në çështjen juridike kontestimore të paditësve D. G., 

E. S. dhe F. G. që të tre nga fsh.B.. K.L.. te cilët sipas autorizimit  i pёrfaqёson  F. M.  avokat nё 

P.. rr”T. I..” obj.../1,  kundër të paditurave Kompania e S..” S.” me seli në P.. dhe Kompanisë së 

S.”E.” me seli në P.., në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datën 11.01.2022, në praninë  

e tё t’autorizuarve tё palёve ndёrgjyqёse,  merr  këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

I.APROVOHET  PJESËRISHT kërkesëpadia e paditëseve  D. G. dhe E. S. që të dyja nga 

fsh.B. K. L..., dhe DETYROHEN të paditurat Kompania e S. “S.” me seli në P...  dhe Kompania 

e S. “E.” me seli në P.., që paditëseve në emër të kompensimit të dëmit në aksidentin e shkaktuar 

me datë 26.01.2018, t’ia paguajë në mënyrë solidare shumat si vijon: 

 

Pёr paditёsen D. G.  

Në emër të dëmit jo material: 

 

    a. Për dhimbje trupore - fizike, shumën prej...................................................800-€  

    b. Për frikёn e pësuar, shumën prej..................................................................600 €  

 

  Në emër të dëmit jo material:  

    a. Për ushqim të përforcuar, shumën prej........................................................130-€  

    b. Për përkujdesje të personit të tretë, shumën prej ........................................101.88-€ 

 

Pёr paditёsen E. S. 

 Në emër të dëmit jo material: 

 

    a. Për dhimbje trupore - fizike, shumën prej....................................................800-€  

    b. Për friken e pësuar, shumën prej................................................................600-€  

 Në emër të dëmit jo material:  

 

    a. Për ushqim të përforcuar, shumën prej........................................................130-€  

    b. Për përkujdesje të personit të tretë, shumën prej ........................................101.88-€ 

 

 Kёto me kamatë ligjore prej 8% e cila fillon tё rrjedhё nga dita e marrjes sё aktgjykimit 

11.01.2022, e deri nё pagesёn definitive.   

        



 Numri i lëndës: 2019:154664 
 Datë: 28.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02965730 
 

2 (9)  

 2
0

1
9

:1
5

4
6

6
5

 

 

 

II.DETYROHEN të paditurat Kompania e S.“S. ” dhe “E..” me seli në P.., që në mënyrë 

solidare, paditëseve t’ia paguajnë  shumën e përgjithshme në lartësi prej 3263.76-€ dhe në emër 

të shpenzimeve të procedurës nё mёnyrё solidare t’ia kompensojnё  shumёn prej 1260.40-€, tё 

gjitha në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

III. KONSTATOHET e tërhequr padia e paditësit F. G. nga fshati B. K.L.., kundër të 

paditures K. “E..’’ me seli nё P.., me objekt kontesti kompensimi i demit material ne veturë.  

 IV. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve mbi shumat e aprovuara 

sikurse në dispozitivin I të këtij aktgjykimi si e pabazuar, e poashtu refuzohet kёrkespadia e 

paditёseve sa i pёrket rehabilitimit mjekёsor në shumë në shumën prej 500-€ për secilën paditëse 

veç e veç si e pabazuar.  

 

A r s y e t i m   

Ҫёshtja gjyqёsore 

Paditëset D.G. dhe E. S. nga fsh.B. K.L.., përmes të autorizuarit F. M. avokat nё P..,  kanë 

parashtruar padi fillimisht kundёr tё paditurës Kompania e S. “S.” me seli nё P.., me objekt 

kontesti kompensimi i dёmit, e pastaj me dt.26.06.2020, përfaqësuesi i paditëseve ka bërë 

zgjerimin e padisë në kuptimin objektiv dhe subjektiv,  që si paditur e dytë në këtë procedurë të 

përfshihet edhe Kompania e S. “E.” me seli në P... , dhe si paditës të përfshihet edhe F. G. nga 

fsh.B..K.L... 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Nё padi kanë theksuar se me datën dt.26.01.2018 rreth orёs 20:40 ka ndodhur aksident 

komunikacioni, ku automjeti shkaktar i aksidentit ka qenë i siguruar në Kompaninë e S. “S.” me 

seli në P... Ka theksuar se si rezultat i kësaj fatkeqësie paditëset kanë pësuar lëndime trupore. 

Përfaqësuesi i paditëseve ka bërë ndryshimin e kërkesë padisë, ashtu që ka bërë zgjerimin e 

padisë në kuptimin objektiv dhe subjektiv, ashtu  që si paditur e dytë në këtë procedurë do të jetë 

edhe Kompania e Sigurimeve “E.” me seli në P.. dhe poashtu si paditës do të jetë edhe F. G. nga 

fsh.B...K.L.., ndësa me parashtresën e dt.12.10.2021 ka bërë tërheqjen e padisë për dëmin 

matreial në veturë për paditësin F.G. kundër të paditures të dytë K.”E.” me seli në P.. pasi që me 

të njëjtin kanë arritur marrëveshje jashtëgjyqësore. Ndërsa me parashtresën e dt.01.12.2021  pas 

nxjerrjes së ekspertizave mjekësore ka kërkuar që të detyrohen të paditurat, që paditëseve 

konform përgjegjësisë së të siguruarit të tyre t’i paguajnë shumat si në vijim: për paditësen D. 

G.- për frikën e përjetuar 1.000 €; për dhimbje fizike 900 €; për përkujdesje dhe ndihmën e huaj 

500 €; për ushqim të përforcuar 500 €; për terapi fizikale dhe shërim klimaterik 500 €, kurse për 

paditësen E. S. për frikën e përjetuar 1.000 €; për dhimbje fizike 900 €; për përkujdesje dhe 

ndihmën e huaj 500 €; për ushqim të përforcuar 500 €; për terapi fizikale dhe shërim klimaterik 

500 -€.  

Gjithashtu në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve ka 

qëndruar në tërësi pranë deklarimeve tё mёhershme, ka theksuar se baza juridike e kërkesёpadisë 

është sqaruar me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë dega në Lipjan-divizioni për 

kundërvajtje K.248/18 i dt.10.01.2019, dokumentacionet mjekësore dhe raportit te aksidentit e 

nё veçanti me ekspertizën mjekësore, e poashtu  lartësia e kërkesëpadisë është e bazuar edhe në 

praktikat gjyqësore për lëndimet nga aksidentet të natyrës së lehtë por me pasoja. 
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Shpenzimet e procedurës i ka kёrkuar dhe të njëjtat i ka specifikuar. 

 

Përfaqësuesi  të paditurës së parë Kompanisë së S...” S.” në përgjigjen në padi dhe në 

seancat e mbajtura, e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëseve, duke propozuar që e njëjta të 

refuzohet si e pabazuar. Si arsye për këtë janë paraqitur se paditëset nuk evidentohen në raportin 

policor si të lënduara dhe nuk posedojnë prova zyrtare nga policia që dëshmojnë se të njejtat 

kanë qenë pjesmëmarrëse dhe të lënduara në aksidentin e dt....,  me asnjë provë bashkangjitur 

padisë nuk është vërtetuar themelësia. Më tej, ka theksuar  se sipas raporteve mjekore paditëset  

janë paraqitur në Qendrën emergjente në G.. ne ora 08.05 minuta te datës 26.01.2018 ndërsa 

aksidenti sipas raportit policor ka ndodhur ne ora 16.45 minuta pra  janë paraqitur 3 orë e 2 

minuta pas aksidentit, e  po në bazë të aktgjykimit të  Gjykatёs Themelore ne Prishtinë dega në 

Lipjan – Divizioni i Kundërvajtjes me shenjën K-249/18 ku dy vozitësit e këtyre automjeteve i 

ka shpallur fajtor dhe nuk ka asnjë shënim të cekur se nga ky aksident ka pasur persona të lënduar 

me çka vërtetohet në tërësi se të njëjtat nuk janë të lënduara në  këtë aksident dhe se a jane të 

lenduara nga ndonjë aksident tjetër për neve është fare e pa rëndësishme. Po ashtu ekspertët 

mjekësor nuk janë deklaruar se lëndimet janë nga ky aksident  por vetëm kanë konstatuar se nga 

shkresat e lëndës në raportet mjekësore thuhet se kanë ardhur në spital nga një aksident i 

komunikacionit porse lidhja kauzale nuk mund te bëhet dhe të njëjtit nuk e kanë bërë. Andaj  i 

ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar.  

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës së dytë Kompanisë e S.” E.” në përgjigje në padi dhe përgjatë 

seancave gjyqësore e ka kundërshtuar kërkesëpadinë si për nga baza poashtu edhe lartësia e saj, 

për faktin se me padi duhet të bashkangjiten edhe provat tjera me të cilat prova do të vërtetohej 

fajësia apo pafajësia e shkaktarit të aksidentit. Në vazhdim ka theksuar se i mbështet në tërësi  

deklarimet e të paditures se parë,  duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditëesve ta 

refuzojë në tërësi si të pa bazuar,  pasi që edhe në bazë te provave të seancës së sotme, dhe atë 

raportit të policisë dhe aktgjykimit me shenjen K.nr.249/18 nuk vërtetohet fakti se paditëset kanë 

qenë pjesmarrëse në këtë aksident, andaj i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditëseve 

ta refuzojë në tërësi  si të pabazuar. 

 Shpenzimet e procedures nuk i ka kërkuar. 

 

Provat dhe gjendja faktike e vёrtetuar 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e të provuarit dhe ka administruar 

provat si në vijim: Me leximin e Raportit të aksidentit me numër 2.-... i datës 26.01.2018, kërkesa 

e dates 13.02.2018, raporti mjeksor i datёs 10.04.2018, raporti mjekёsor i lëshuar nga Poliklinika 

‘’K..’’ i dt.02.04.2018, së bashku me dëftesёn e lëshuar nga Spitali Rajonal në G.. të datës ...,  

udhëzimi për konsulltim i datës 26.01.2018 së bashku me raportin nga konsulta i dt.30.01.2018, 

si dhe udhëzimi për konsulltim i dt.29.12.2018, raporti i Emergjencës i lëshuar nga Spitali i 

përgjithshёm në G.. me dt.26.01.2018 për paditёsen D. G., dëftesat për participimin e kontrollës 

mjekësore të datës 29.01.2018, 26.01.2018,  26.01.2018, 30.01.2018, 30.01.2018, 16.01.2018, 

udhëzimi për konsulltim i dt.29.01.2018 për paditësen E. S., raporti i Emergjencës i lëshuar nga 

Spitali i Përgjithshëm në G... me dt.26.01.2018 për paditësen E. S., dëftesat për participimin e 

kontrollës mjekësore e datës 26.01.2018, 29.01.2018 30.01.2018, dhe 06.02.2018, aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë dega në Lipjan-Divizioni i Kundërvajtjes me shenjën K-249/18, 

i datës 10.01.2019, bashkangjitur me fotot e vendit të aksidentit, ekspertiza mjekësore e datës 

12.08.2020 e dorëzuar ne gjykatë me dt.09.09.2020 e hartuar nga ekspertët mjekësor M. H. dhe 

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

mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditëseve si 

të bazuar  dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga provat shkresore të administruara, para gjykatës rezultoi të jetë fakt i pa kontestuar 

se me dt.26.01.2018 ka ndodhur aksident komunikacioni, ku kanë qenë të përfshira të siguruarit 

tek të paditurat, gjegjësisht automjeti .. K.. me targa ..... me mbulesë siguruese tek e paditura K. 

“S..” Dhe automjeti F. P me targa .... ka qenë me mbulesë siguruese tek K. E...” 

Çështje kryesore kontestuese mes palëve ndërgjyqëse mbetet, nëse paditëseeve iu takon 

e drejta në kompensimin e dëmit për shkak të lëndimeve të marra tek e paditura, në lartësinë që 

kërkohet nga paditëset, kurse për këtë në thelb palët kishin pikëpamje diametralisht të kundërta. 

Për të përcaktuar bazën e kërkesëpadisë, pra përgjegjësinë e të paditurave, gjykata ka marrë për 

bazë aktgjykim e Gjykatës Themelore në Prishtinë Divizioni i Kundërvajtjes nr.K-249/18 i 

dt.10.01.2019, nga i cili u vërtetua se të pandehurit L. G. dhe F. G. që të janë përgjegjës: sepse 

me dt.26.01.2018 rreth orës 16:54 kanë shkaktuar aksident trafiku me dëme materiale, e deri te 

aksidenti ka ardhur si pasojë e moskujdesit nga ana e vozitësve të cilët duke mos iu përshtatur 

kushteve të rrugës kanë shkaktuar aksident trafiku duke u ndeshur në mes veti.  

 

Përfundimisht, është konstatuar se në  këtë rast ekziston përgjegjësia solidare e 

pjesëmarrësve në komunikacion, duke kontribuar në mënyrë të njëjtë në shkaktimin e aksidentit.  

Gjykata gjeti se paditëset me datë 26.01.2018 pra ditën e ndodhjes së aksidentit janë 

paraqitur pranë Spitalit të Përgjithshëm në G.-Q. E., ku edhe janë përpiluar raportet mjekësore 

në të cilat raporte janë evidentuar lëndimet e shkaktuara të paditëseve të pësuara në këtë aksident. 

Në raportin me nr.prot.1993 te dt.26.01.2018 për paditësen D. G. dhe raportin me nr.prot.1.. te 

dt.26.01.2018 për paditësen E. S., të lëshuar nga Q. Emergjente në G..  është konstatuar se këto 

lëndime janë të shkaktuara si pasojë e aksidentit të trafikut.  

Për të përcaktuar natyrën dhe shkallën e lëndimeve në këtë aksident trafiku, gjykata me 

propozimin e palëve paditëse ka nxjerrë provën përmes ekspertizave mjekësore, me ekspertë nga 

lëmia e ortopedisë dhe psikiatrisë. Eksperti  nga fusha e ortopedisë dr.M. H.  në bazë të 

ekzaminimit të dokumentacionit mjekësor i cili gjendet në shkresat e lëndës, dhe pas 

ekzaminimit të drejtpërdrejtë të paditëseve, ka konstatuar se paditëset D.G. dhe E. S. si pasojë e 

aksidentit të shkaktuar kanë pësuar lëndime trupore që cilësohen si dëmtime të lehta trupore. 

              Gjykata për paditësen D. G. në emër të dhimbjeve fizike aprovoi kërkesën në shumën 

prej 800-€, e vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse 

paditësja, si pasojë e lëndimeve të marra ka pësuar dhimbje fizike të intensiteteve të ndryshme, 

dhe atë të intensitet të rëndë që ka zgjatur rreth 1 ditë nga momenti i aksidentit, kohë pas kohe 

deri ne marrjen e terapisë kundër dhimbjes për shkak të lëndimeve të shumëfishta trupore, 

dhimbje me  intensitet të mesëm 18 ditë, si dhe me intensitet të ulët janë ende prezente, edhe më 

tej të përcjella me dhembje sidomos s ‘forcime fizike dhe ndërrimit të motit. 

Për frikë gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 600-€ si shpërblim i drejtë dhe që 

i shërben qëllimit të shpërblimit sepse paditësja sipas mendimit të ekspertes së psikiatrisë V. S. 

A. në mendimin e saj lidhur me frikën, ka pasqyruar se paditësja si pasojë e aksidentit të 

shkaktuar, ka përjetuar intensitete frike të llojeve të ndryshme. Sa i përket frikës në ekspertizën 

e paraqitur ka konstatuar se si pasojë e aksidentit të ndodhur, paditësja ka përjetuar: Frikë primare 

– që nënkupton përjetimin e aksidentit të ndodhur kohor brenda të cilës ka përjetuar ndjenjen e 

përfundimit fatal, duke përjetuar frikë primare në kohëzgjatje prej disa sekondave, frikë 

sekondare të intensitetit të lartë – që ka zgjatur 24 orë që është manifestuar si gejndje akute në 

stres, frikë sekondare me intesitet të mesëm që ka zgjatë rreth 4 javë dhe frikë e intesitetit më të 

ulët që ka zgjat rreth tre muaj dhe është manifestuar me ankesa të shumta somatike, çrregullim 

të gjumit, ankth dhe shqetësim. 
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Sa i përket dëmit material në emër të ndihmës dhe përkujdesit nga personi tjetёr gjykata 

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

përkujdesin e personit të tretë në kohëzgjatje prej 18 ditësh, gjykata duke e llogaritur pagën 

mesatare në Kosovë e cila është në lartësi prej 170-€, dhe paditëses i është nevojitur ndihma dhe 

përkujdesi nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 18 ditësh,  atëherë gjykata ia pranoi shumën 

prej 101.88-€ për këtë periudhë kohore.  

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 130-€, 

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 njëjtës  i është nevojitur ushqimi i përforcuar në 

kohëzgjatje prej 20 ditё  të cilën gjykata ia pranoi paditëses shumën prej 130-€. 

 

Gjykata pёr paditёsen E. S. në emër të dhimbjeve fizike aprovoi kërkesën në shumën prej 

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

si pasojë e lëndimeve të marra ka pësuar dhimbje fizike të intensiteteve të ndryshme, dhe atë të 

intensitet të rëndë që ka zgjatur rreth 1 ditë nga momenti i aksidentit, kohë pas kohe deri ne 

marrjen e terapisë kundër dhimbjes për shkak të lëndimeve të shumëfishta trupore, dhimbje me  

intensitet të mesëm 18 ditë, si dhe me intensitet të ulët janë ende prezente, edhe më tej të përcjella 

me dhembje sidomos s ‘forcime fizike dhe ndërrimit të motit. 

Në emër të frikës së pësuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumë prej 600-€ dhe e 

ka vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertes së 

psikiatrisë V. S. A. në mendimin e saj lidhur me frikën, ka pasqyruar se paditësja si pasojë e 

aksidentit të shkaktuar, ka përjetuar intensitete frike të llojeve të ndryshme. Sa i përket frikës në 

ekspertizën e paraqitur ka konstatuar se si pasojë e aksidentit të ndodhur, paditësja ka përjetuar: 

frikë primare – që nënkupton përjetimin e aksidentit të ndodhur kohë brenda të cilës ka përjetuar 

ndjenjen e përfundimit fatal, duke përjetuar frikë primae në kohëzgjatje prej disa sekondave, 

frikë sekondare të intensitetit të lartë – që ka zgjatur 24 orë që është manifestuar si gejndje akute 

në stres, frikë sekondare me intesitet të mesëm që ka zgjatë rreth 3 javë dhe frikë e intesitetit më 

të ulët që ka zgjat rreth tre muaj dhe është manifestuar me ankth, çrregullim të gjumit, ankth dhe 

shqetësim polimorfe somatike. 

 Sa i përket dëmit material në emër të ndihmës dhe përkujdesit nga personi tjetёr gjykata 

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

përkujdesin e personit të tretë në kohëzgjatje prej 18 ditësh, gjykata duke e llogaritur pagën 

mesatare në Kosovë e cila është në lartësi prej 170-€, dhe paditëses i është nevojitur ndihma dhe 

përkujdesi nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 18 ditësh,  atëherë gjykata ia pranoi shumën 

prej 101.88-€ për këtë periudhë kohore.  

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 130-€, 

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 njëjtës  i është nevojitur ushqimi i përforcuar në 

kohëzgjatje prej 15 ditё  të cilën gjykata ia pranoi paditëses shumën prej 130-€. 

Gjykata të dy ekspertizat mjekësore atë të ortopedisë dhe psikiatrisë, i ka pranuar në tërësi 

si të besueshme, me që të njëjtat ishin profesionale dhe të argumentuara, po ashtu tё punuara 

sipas vëllimit të përcaktuar, po ashtu duke ofruar të dhëna lidhur vërtetimin e fakteve vendimtare 

në këtë çështje kontestimore. 

 

Lidhur me përgjegjësinë – bazën e kërkesëpadisë 

 

 Nga provat e administruara me theks të veçantë aktgjykimi i kundërvajtjes, gjykata gjeti 

se në këtë rast të siguruar, përgjegjësinë për aksidentin dhe për dëmin e mbajnë të paditurat nga 

baza e autopërgjegjësisë, sipas përgjegjësisë së ndarë, dhe se paditëset si pasojë e aksidentit kanë 

pësuar dëm jo material dhe material. Gjykata vlerësoi të mbajë përgjegjëse për dëmin e shkaktuar 



 Numri i lëndës: 2019:154664 
 Datë: 28.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02965730 
 

6 (9)  

 2
0

1
9

:1
5

4
6

6
5

 

në 50% të përgjegjësisë të dy të paditurat, ngase u vërtetua se janë përgjegjës të dy të siguruarit 

e të paditurave. 

Andaj, mbi këtë bazë të përgjegjësisë të paditurat janë të detyruara që solidarisht ta 

kompensojnë dëmin e shkaktuar, konform nenit 159.4 të LMD, /Ligji nr 04/L-077 i datës 12 maj 

2012/ në të cilën dispozitë shprehimisht është përcaktuar se ,, Për dëmin që e pësojnë personat 

e tretë zotëruesit e mjeteve motorike përgjigjen solidarisht,  dhe se pas kompensimit të dëmit 

debitori solidar që ka kompensuar dëmin ka të drejtën e regresit me debitorin tjetër solidar, 

konform nenit 192.1 të LMD, në të cilin dispozitë shprehimsiht është përcaktuar se ,, Debitori 

solidar i cili paguan më tepër se sa është shuma e pjesës së tij në dëmin e e shkaktuar, mund të 

kërkojë prej secilit nga debitorët e tjerë që t`ia shpërblejnë atë që ka paguar për te. Andaj në 

rastin konkret është irelevante shkalla e përgjegjësisë së të paditurave në shkaktimin e dёmit.  

Gjykata, sa i përket bazës juridike të padisë besimin e plotë ia fali aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë Divizioni i Kundërvajtjes nr.K-249/18 i dt.10.01.2019, si nga Raporti 

Policor .-A...i datës 26.01.2018, nga fotot e automjeteve të aksidentuara, raporteve tё 

Emergjencës tё lëshuar nga Spitali i përgjithshёm në G.. me dt.26.01.2018 për paditёsen D. G. 

dhe E. S.., dhe ekspertizave mjekёsore tё dt.12.08.2020 tё dorёzuara nё gjykatё me dt. 

09.09.2020.  

Sa i përket përgjegjësisë solidare të paditurave lidhur me dëmin e shkaktuar, e që i bënë 

përgjegjëse të paditurat, Gjykata nuk vendosi lidhur me shkallën e përgjegjësisë, në raport me të 

paditurat, pasi që në aktgjykim nuk është e definuar me përqindje shkalla e përgjegjësisë, andaj 

edhe dispozitat e lartcekura të LMD-së, neni 192.1 i obligon në mënyrë solidare debitorët për 

kompensimin e dëmit, të shkaktuar paditësve, të cilët ka qenë në cilësinë e bashkudhëtareve. 

Andaj, konform nenit 185 i LMD ku është përcaktuar se ,, Personi përgjegjës ka për detyrë ta 

rivendosë gjendjen e ekzistuar para se të shkaktohej dëmi. Në qoftë se rivendosja e gjendjes së 

mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën 

tjetër të dëmit të japë kompensim në të holla,,. 

Gjykata ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve ka bazë ligjore për miratim të pjesërishëm 

konform përgjegjësisë solidare të të paditurave në përputhje me nenin 159.4 të LMD, /Ligji nr 

04/L-077 i datës 12 maj 2012. 

  Rrjedhimisht me rastin e caktimit të lartësisë së dëmit për bazat e gjykuara gjykata pati 

parasysh edhe faktin e përgjegjësisë së ndarë të këtu palëve ndërgjyqëse dhe kontributin e tyre 

në shkaktimin e aksidentit kështu që nisur nga kjo rrethanë vendosi ta ndajë përgjegjësinë në 

mënyrë të barabartë në shkallën 50 % për të paditurat, duke u bazuar në aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë Divizioni i Kundërvajtjes nr.K-249/18 i dt.10.01.2019, të cilit gjykata ia 

fali besimin, 

përkitazi me shumat e gjykuara. 

 

 Baza Ligjore 

 

  Me nenin 137 të LMD-së përcaktohet se: Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm 

i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes 

fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material). Kurse me dispozitën e nenit 183 par. 1 e 

LMD-së përcaktohet se “Për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore për 

shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cёnimit të autoritetit, të nderit, të lirive 

ose të të drejtave të personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe frikës, gjykata, po të 

konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e 

arsyetojnë këtë, do të gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga shpërblimi i dëmit 

material si dhe nga mungesa e dëmit material. 

 

Vlerёsimi pёrfundimtar i gjykatёs 
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  Prandaj gjykata duke u bazuar në dispozitat ligjore tё lartcekura si dhe nenin 323 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore, dhe duke i vlerësuar të gjitha kriteret dhe masat për caktimin e 

lartësisë së shpërblimit të dëmit material dhe jomaterial, posaçërisht duke marrë parasysh natyrën 

dhe shkallen e dëmtimeve trupore të shkaktuar për paditëset, vlerësimit në ekspertizat mjekësore, 

gjykata miratoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditëseve si të bazuar e në vlerën e shpërblimit të 

dëmit si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata vlerëson se shumat e kompensimit të aprovuara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi janë adekuate, duke marrë parasysh dëmin që i është shkaktuar paditëseve dhe se 

lartësia e shumës së të hollave në emër të kompensimit, do t’i mundësojë paditëseve satisfaksion 

që ato të jetë në gjendje që deri në një masë, t’i kompensojnë të mirat jo materiale nga të cilat 

janë privuar, respektivisht atë shkallë të satisfaksionit të cilën ato do ta kishin poqëse të njëjtat 

nuk do t’i kishin humbur, e krejt kjo duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të 

shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të 

shërimit. Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, 

si dhe në lidhje me shumën kompensimit të këtij dëmi, mes tjerash gjykata ka pasur parasysh 

rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cili i shërben ky kompensim, e gjithashtu 

kriteret e vëna nga praktika gjyqësore. 

 

I. Lidhur me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë 

 

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

gjykata vendosi si në piken IV të dispozitivit të aktgjykimit, 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, e poashtu refuzoi kёrkespadinё e paditёseve sa sa i pёrket 

rehabilitimit mjekёsor nё mungesё tё provave materiale. 

Gjykata në këtë rast ka vlerësuar edhe thëniet e palëve të paditura, mirëpo me asnjë provë 

nuk është argumentuar e kundërta nga ajo që është në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe me 

arsyetimet e dhëna më lartë.  

 

Duke qenë se pas administrimit të të gjitha provave, gjykata ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë, po ashtu ka vërtetuar se të paditëseve i takon edhe kamatëvonesa, gjykata lidhur 

me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8 %, gjykata 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 nga data e marrjes së aktgjykimit, gjegjësisht 

prej datës 11.01.2022 e gjerë në pagesën definitive. 

 

  Gjykata lidhur me parashtresën për tërheqjen e padisë e dt. 12.10.2021 të paditësin 

Fabian Gashi, vendosi në kuptim të dispozitave nga neni 261 dhe neni 261.2 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore dhe vendosi si në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit. 

 

   Vendimin që palёt e paditura t’i bartin shpenzimet  procedurale gjykata e ka mbështetur 

në dispozitat e neneve 449, 452.1, 453 dhe 454 të LPK-së, si dhe në bazë të TOAK-së dhe atё: 

për përpilimin e padisë 156-euro, për precizim të kërkesёpadisë shumën prej 156-euro, për dy 

seanca tё mbajtura nga 202.80-€ pёr secilёn (202.80+202.80=405.60), pёr dy seanca tё shtyera 

shumёn pёr secilёn nga 101.40 (101.40+101.40=202.80), për shpenzimet e ekspertizave 300 € 

për atë të ortopedisë dhe psikiatrisë, shpenzimet për taksen gjyqёsore për padi 40-€, sipas të 

cilave paditëseve i pranohen shpenzimet në shumën e përgjithshme prej 1260.40-€. 
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  Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, dhe konform nenit 143 tё LPK-sё, gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN, 

                                                   Departamenti i Përgjithshëm 

                                                     C.nr.168/18 datë 11.01.2022  

      GJYQTARJA 

       Elvira Emini 

 

KЁSHILLЁ JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 

ditësh , nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 
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