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Numri i lëndës: 2019:154092 

Datë: 27.04.2022 

Numri i dokumentit:     02961317 

                          C.nr.206/18 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA LIPJAN-Departamenti i 

Përgjithshëm, në përbërje prej gjyqtares Elvira Emini, gjyqtare individuale, në çështjen 

juridike-kontestimore të paditësit-të kundërpaditurit L. D. nga L... të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson Q. R. av. nga L.., kundër të paditurve-kundërpaditësve X. I. dhe S. I. nga fsh.T.. K. 

L.. të cilët sipas autorizimit i përfaqëson V. S. av. nga L..., me objekt tё kontestit kompensimi i 

dëmit material dhe jomaterial, pas përfundimit të seancës kryesore publike, të mbajtur me 

dt.08.02.2022, në prani të t’ autorizuarve të palëve ndërgjyqëse,  nё tё njëjtën ditё, merr këtë: 

A K T G J Y K I M 

I.APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit-të kundërpaditurit L. D. nga 

L... si e bazuar dhe DETYROHEN të paditurit-kundërpaditësit X. I.dhe S. I.nga fsh.T. K. L..., 

qё në emër të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial, pёr dёmin e shkaktuar nё incidentin 

e dt. 22.08.2016,  paditësit-të kundërpaditurit L. D. nga L.... t’ia paguajnë shumat si vijon:   

I/a.në emër të dëmit jomaterial 

• Për dhimbje fizike shumën prej.............................................................................1.200-€;  

• Për frikën e pësuar shumën prej............................................................................1.000-€;  

 

• I/b. Në emër të dëmit material   

• Në emër të ndihmës dhe përkujdesit të personit të huaj.....................................118.86 -€;  

• Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej.................................................136.50 -€;  

• Në emër të shpenzimeve të shërimit shumën prej................................ 314.70-€ 

 

Këto me kamatë ligjore prej 8%  e cila fillon të rrjedhë nga dita e marrjes së aktgjykimit e 

deri te pagesa definitive. 

II.DETYROHEN të paditurit-kundërpaditësit X.I. dhe S. I. nga fsh.T.. K. L.., që shumën e 

përgjithshme në lartësi prej 2770.06-€ dhe në emër të shpenzimeve të procedurës shumën prej 

718.40-€ nё mёnyrё solidare t’ia kompensojnё  paditësit-të kundërpaditurit L. D. nga L.., tё 

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

kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkespadisë së paditësit-kundërpaditurit përtej shumës së 

gjykuar sikurse në pikёn I/a, I/b,  të dispozitivit të këtij aktgjykimi si e pabazuarë, dhe atë pёr 
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dhimbje fizike shumën prej 4.500-€,  për frikën e pësuar shumën prej 4.000-€, në emër të 

ndihmës dhe përkujdesit nga personi tjetër shumën prej 300-€, në emër të ushqimit të përforcuar 

shumën prej 450-€, si e pabazuar. 

 

IV.REFUZOHET në tërësi, kundërpadia e të paditurve-kundërpaditësve Xh. I. dhe S.I. 

nga fsh.T.. K. L.., me të cilën kanë kërkuar që të Vërtetohet se paditësi-i kundërpadituri L. D. 

me datë 22.08.2016 i ka shkaktuarr dëm material dhe jomatrial të paditurve-kundërpaditësve 

dhe të Obigohet paditësi-kundërpadituri L. D. që t’ia kompensojё dëmin matreial dhe jomaterial 

nga lëndimi që kanë pësuar dhe atë secilit veç e veç: 

1.X.I.  

II/a.në emër të dëmit jomaterial 

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

• për frikën e pësuar shumën prej............................................................................1.800-€;  

 

• II/b. Në emër të dëmit material   

• Në emër të ndihmës dhe përkujdesit të personit të huaj....................................250.00 -€;  

• Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej................................................200.00. -€; 

• Në emër të rehabilitimit klimatik shumën prej .................................................150.00-€ 

2.S. I.  

II/a.në emër të dëmit jomaterial 

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

• për frikën e pësuar shumën prej............................................................................2.500-€;  

II/b. Në emër të dëmit material   

• Në emër të ndihmës dhe përkujdesit të personit të huaj...................................250.00 -€;  

• Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej................................................200.00. -€; 

• Në emër të rehabilitimit klimatik shumën prej ................................................150.00-€,  

të gjitha këto me kamatë ligjore në lartësi prej 8 % nga data 22.08.2016 si datë e shkaktimit të 

dëmit e deri te pagesa definitive, si e PABAZUAR. 

 

A r s y e t i m 

 

Çështja gjyqësore 

 

Paditësi-i  kundërpadituri  L. D. nga L.., përmes të autorizuarit Q. R. avokat në L.., pranë 

kësaj gjykate me dt. 16.05.2018, ka paraqitur padi kundër të paditurve-kundërpaditësve X. I. dhe 

S. I. nga fsh.T... K...., me objekt kontesti kompensimi i dëmit. 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

I autorizuari i paditësit-të kundërpaditurit, përmes padisë ka theksuar se me 

dt.22.08.2016,  brenda objerktit të K.., në L... është penguar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, ku 

me këtë rast paditësi është sulmuar fizikisht nga të paditurit duke pësuar lëndime trupore. Lidhur 

me rastin në fjalë të paditurve nga Gjykata me aktgjykim dënues janë dënuar me dënim me 

gjobë. Me parashtresën e dt.08.02.2022 ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia e 
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paditësit-të kundërpaditurit dhe të detyrohen të paditurit-kundërpaditësit, që në emër të 

kompensimit të dëmit material dhe jomaterial, paditësit-të kundërpadituri të t’ia paguajnë 

shumёn e pёrgjithshme prej 9,650-€, si dhe të shpenzimet e procedurës të gjitha në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve  me kamatë ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes sё padisё e deri nё 

pagesёn pёrfundimtare, nën kërcënimin e përmbarimit. 

Gjithashtu në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit, ka 

deklaruar se mbetet edhe me tutje prane padisë, parashtresës për precizimin e kërkespadisë, 

deklaratave te dhëna nga shqyrtimet e mëparshme si dhe ato nga shqyrtimi i sotëm. Ka shtuar se  

me administrimin e provave ne këtë çështje kontestimore është vërtetuar në menyrë te plotë dhe 

bindese si baza ashtu edhe lartësia e kërkespadisë se palës paditese dhe atë me aktgjykimin penal 

P.nr.860/17 dt.22.01.2018 i plotfuqishëm me dt.14.12.2018, është vëretuar fakti se të paditurit- 

kundërpaditësit i kanë shkaktuar lëndime trupore paditësit-të kundërpaditurit, e meqenëse në ketë 

rast kemi te bëjmë me përgjegjesinë mbi bazën e fajit konsiderojmë se me ketë aktgjykim penal 

të formës së prerë është vërtetuar në mënyrë apsolute baza e përgjegjesisë për kërkesëpadinë e 

paditësit. Poashtu nga mendimi i ekspertëve mjekësor është vërtetuar fakti se paditësi – i 

kundërpadituri ka pësuar lëndime trupore nga ky incident për çka rrjedh detyrimi ligjor i te 

paditurve – kundërpaditesve të ia kompensojnë dëmin e shkaktuar për të cilin edhe janë shpallur 

fajtor më parë. Ndërsa sa i përket kundërpadisë se palës së paditur – kundërpaditësve është në 

tërësi e pa bazuar dhe e pa mbështetur në prova dhe fakte, i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e precizuar të palës paditëse – të kundërpaditurit ta aprovojë në tërësi si të bazuar, 

ndersa kërkesën nga kundërpadia e të paditurve – kundërpaditësve ta refuzojë ne tërësi si të 

pabazuar pasi që të njejtës i mungon baza ligjore.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe specifikuar dhe atë: për 

perpilimin e padisë shumën prej 156 euro, për parashtresen për precizimin e kerkespadisë 

shumën prej 156 euro, për çdo seancë te mbajtur shumën prej 208.80 euro, kurse për aty te 

shtyera nga 104.40 euro, si dhe taksën gjyqësore aq sa do te caktoj gjykata sipas vlerës së 

kontestit. 

 

I autorizuar i të paditurëve-kundërpaditësve në përgjgje në padi së bashku me kundërpadi 

ka kontestuar në tësi bazën juridke të kërkesëpadisë së paditësit si të pabazuar pasi që në padi 

figuron L. D. K. L.. ndërsa në cilësinë e të autorizuarit është B. Z. qe është përfaqësuese e K..-

it. Ka shtuar se është e pakontestueshme se ekziston një aktgjykim penal por se paditësi ka qenë 

ai që ka sulmuar të paditurit e për lëndimet e pësuara  posedojnë dokumentacion mjekësor. Me 

parashtresën e dt.14.01.2022, ka kërkuar nga gjykata që në emër të kompensimit të dëmit 

material dhe jomaterial, të paditurve – kundërpaditësve t’ua paguajnë secilit veç e veç shumën 

prej 4,400-€ si dhe të shpenzimet e procedurës të gjitha në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve  

me kamatë ligjore prej 8% nga dita e shkaktimit të dëmit 22.08.2016 deri nё pagesёn definitive. 

Mё tutje në shqyrtimin kryesor i autorizuari i të paditurve-kundërpaditësve ka deklaruar 

se edhe më tutje mbetet pranë kundërpadisë dhe pranë parashtresave të dorëzuara, e ka 

kundërshtuar parashtresën për precizim te kerkesёpadisë ne kuptimin e lartёsisë së saj. Në fjalën 

përfundimtare të dorëzuar me shkrim ka deklaruar se nga provat e administruara në këtë çështje 

është vërtetuar me pamëdyshje baza juridke dhe lartësia e kërkesёpadisë së të paditurve-

kundërpaditësve, se të paditurit kanë përsuar lëndime trupore  nga padititësi-i kundrpadituri 

vërtetohet nga dokumentacioni mjekësor dhe  ekspertiza mjkeoligjore e cila është nxjerrë në 

procedurë penale, ashtu që palët ndërgjyqëse i kanë shkaktuar lëndime trupore  njëri-tjetrit, 

ndërsa se pse paditësi- i kundërpadituri nuk është përfshirë në procedurë penale në cilësi të 

akuzuarit nuk kemi informacione. Ka shtuar se nga ekspertizat nga lëmia e ortopedisë dhe 

psikiatrisë e poashtu me dëgjimin e ekspertëve është vërtetuar lidhja kuazale ne mes të verpimeve 

të paditësit-kundërpaditurit dhe lëndimeve të pësuara ndaj të paditurve-kundërpaditurve me 
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dt.22.08.2016. I ka propozuar gjykatës që ta aprovoj në tërsi kërkespadinë e të paditurve-

kundërpaditësve të precizuar.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe specifikuar dhe atë: për 

perpilimin e kundërpadisë shumën prej 156 euro, për parashtresën për precizimin e lartësisë së 

kerkespadisë shumën prej 156 euro, për çdo seancë te mbajtur shumën prej 208.80 euro, për një 

seancë të shtyer shumën prej 104.40 euro në total shumën prej 712.40 euro, si dhe taksën 

gjyqësore aq sa do te caktoj gjykata . 

 

Provat dhe gjendja faktike e vërtetuar 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare,  

në këtë çështje juridike kontestimore në procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: 

leximin aktgjykimi penal i GJ.TH Prishtine Dega ne Lipjan me nr. P.nr.860/17 i dt. 22.01.2018,  

raporti i QKUK-se i dt.22.08.2016 për paditësin L. D. dhe raportet tjera mjekësore përcjellese 

për ketë paditës-kundër të paditur, 6 kuponë fiskal dhe nje deftesëpagesë  te fotokopjuara ne një 

flete,  kopja e ekspertizës së punuar ne lënden penale (PP.II.nr.4662/16) nga dr.F. B. e 

dt.07.04.2017 se bashku me raportin mjekësor te dt.... për te paditurin X. Il., kopja e listës se 

shpenzimeve te shërimit për paditësin L. D. në përberje prej 4 fletëve,  si dhe si dhe vërtetimi i 

lëshuar nga ordinanca për terapi fizikale E. i datës ..., si dhe 3  fotot e paditësit me rastin e 

lëndimeve ne këtë  konflikt,  ekspertiza mjekësore e dates 24.12.2021 për te paditurit – 

kunderpaditësit X.I. dhe S. I.,  ekspertiza mjeksore e dt.24.12.2021 për paditësin – kundër të 

paditurin L. D.,  procesverbali i seancës se sotme dt.08.02.2022 mbi dhënjen e sqarimeve nga 

ekspertët mjekësor. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit-

tё kundёrpaditurit L. D., është e bazuar.     

Në mes të palëve ndërgjyqëse ishte  kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, mirëpo e 

njëjta  u vërtetua në bazë të Aktgjykimit të plotfuqishëm penal të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë Dega në Lipjan i cili evidentohet me shenjën P.nr.860/17 të dt.22.01.2018, ku të 

paditurit-kundërpaditësit X. I.dhe S. I. në procedurën penale janë shpallur fajtor për shkak të 

veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nën.par.1.4  të KPRK-së, pёr shkak se 

me dt.222.08.2016 rreth orës 14:15, në objektin e Kompansië Kosovare për D. dhe F. me E. E. 

K.. sh.a në L.., të pandehurit X. dhe S. I. secili veç e veç me dashje e sulmojnë fizikisht të 

dëmtuarin L. D., punëtor i Kompanisë K., në atë mënyrë që të pandehurit kishin shkuar te zyrat 

e K..-it me qëllim të ndërrimit të pronarit të njehsorit elektrik dhe pas një mosëmarrevshje me 

të dëmtuarin lidhur me zbatimin e procedurave të tilla, shprehin pakënaqësi për çka fillimisht 

me fjalë e ofendime e pastaj e shtyjnë me forcë për muri të jashtëm të këtij objekti, ashtu që e 

sulmojnë edhe fizikisht me grushta dorë në kokë, ndërkaq në vetëmbrojtje i dëmtuari poashtu ju 

kundërpërgjigjet me grushta dore në kokë, me ç’rast i dëmtuari dhe të pandehurit, sipas 

ekspertizës mjeko-ligjore, i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin.  

Gjithashtu nё mes tё palёve ndёrgjyqёse kontestuese ishte edhe lartësia e kërkesëpadisë, 

ashtu që për ta vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata u bazua nё  ekspertizёn  mjekësore tё 

punuar nga ekspertët mjekësor Dr.S. D. ortoped-t.. dhe Dr.N. M.-psikiatër, në bazë të 

ekzaminimit të dokumentacionit mjekësor, tё njëjtit kanë dhënë mendimin e tyre profesional 

përmes ekspertizës mjekësore të dt.24.12.2021, ashtu që sipas tyre paditësi-kundërpadituri L.D.  

ka pësuar lëndime si ndrydhje të regjionit të kokës, ndrydhje e regjionit të fytyrës e shoqëruar 
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me ajtje në anën e majtë(regjioni zigomatik-mollëzes), plagë shyqese në regjionin e mbivetullës 

së syrit të majtë dhe ndrydhje e regjionit të shpinës të cilësuara si lëndim i lehtë trupor. 

Me këto prova të administruara gjykata në emër të dhimbjeve fizike pёr paditёsin-kundёr 

tё paditurin L.D.  aprovoi kërkesën në shumën prej  1.200-€ dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë 

dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse paditësi sipas mendimit të ekspertit mjekësor 

ortoped-t.., si pasojë e lëndimeve të marra, ka pësuar dhembje fizike të intensitetit tё rëndë ka 

pasur pёr 72 orё  si pasojë e lëndimeve të lartëcekura të shoqëruara me plagë shqyese me theks 

të veçantë në regjionin e kokës mbi vetullës së syrit të anës së majtë dhe regjionit të mollëzes së 

anës së majtë, dhembje fizike tё intensitetit tё mesёm pёr 21 ditë gjatë kësja periudhe është bërë 

pastrimi i plagës, aplikimi i terapisë kundër dhimbjeve dhe kundër infeksionit si dhe 

ekzaminimit shtesë-konsultat nga ana e neurokirurgut dhe ortopedit, dhe dhembje fizike tё 

intensitetit tё ulёt janё tё pranishme qё kanё zgjatur pёr 1 vit, herё pas herekryesisht tё 

manifestuara gjatё ndryshimeve klimatike dhe ngarkesave fizike.   

Në emër të frikës së pësuar  gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumë prej  1.000-€ dhe 

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

mjekësor të psikiatrisë, paditësi-kundërpadituri ka pësuar frikë primare e cila nё momentin nё 

formё tё frikёs nga vdekja dhe kёrcёnimi i drejtёpёrdrejtё pёr integritet tё tij fizik qё ka zgjatur 

rreth 1 minutë, pёr shkak tё tronditjes psikike dhe shokut traumatik gjatë sulmit fizik,  frikë 

sekondare të intensitetit të lartё që ka zgjat 48 orë  manifestuar me gjendje tё reagimit akut ndaj 

stresit të përjetuar pas traumës, frikё seondare e intesnsitetit ё mesёm qё ka zgjatur 2 javë, e 

shoqëruar me ankthe, pasiguri, rikujtime të ngajrje straumatike, vështërsi të adaptimit në kushtet 

e mjekimit, frikë nga pasojat e lëndimit,  frikё sekondare tё intesitetit tё ulёt  e cila ka zgjatur 

rreth 6 muaj  e shoqëruar me vështërsi të adaptimit me kushtet e trajtimit mjekësor, nervozës, 

brengës për ecurinë e mjekimit, frikë nga pasojat e lëndimit.   

 

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 21 ditë, gjykata duke e llogaritur pagën minimale në Kosovë 

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

personi i tretë në kohëzgjatje prej 21 ditёsh atëherë gjykata ia pranoi shumën prej 118.86-€ për 

këtë periudhë kohore.  

 Në emër të ushqimit të përforcuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 136.50-

€, duke u nisur në baza ditore të cilën gjykata e llogariti në shumë prej 6.50 euro në ditë, ashtu 

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

kohëzgjatje prej 21 ditë, të cilën gjykata ia pranoi paditësit shumën prej 136.50-€.  

 

Nё emёr tё shpenzimeve pёr shёrim gjykata ia pranoi paditësit shpenzimet nё shumё prej 

314.70-€, e tërë kjo bazuar në kuponët fiskal të bashkangjitur në shkresat e lëndës, si dhe bazuar 

në mendimin e ekspertëve mjekësor, të cilët ni pikën 8 të faqes 3 të kësaj ekspertize, dhanë 

mendimin se shpenzimet e prezantuara në shkresat e lëndës i përgjigjen natyrёs sё lёndimeve 

trupore dhe mjekimit nga pasojat e lёndimit nё konfliktin fizik dhe sulmit nё vendin e tij tё punёs. 

Ligji i aplikueshëm 

Me dispozitën e nenit 136 par.1 të LMD-sё-së është e paraparë se “Kush i shkakton tjetrit 

dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. 
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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.  

Gjithashtu dispozitën e nenit 140 të LMD-së është e paraparë se “Fajësia ekziston kur 

dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga pakujdesia”.  

Me dispozitën e nenit 14 të LPK-së është e paraparë se “Në procedurën kontestimore 

gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është 

e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është 

shpallur fajtor”.  

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Vlerësimi për bazën e përgjegjësisë 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike, gjykata vlerësoi se të paditurit-kundërpaditësit  

mbajnë përgjegjësi në bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësit-kundërpaditurit L. 

D. me rastin e lëndimeve të shkaktuara gjatë sulmit, për çka të paditurit-kundërpaditësit  janë të 

obliguar që paditësit-kundërpaditurit t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar material dhe jomaterial,  

meqë shkaktuesit e dëmit kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore ndaj paditësit-kundërpaditurit, 

e në këto rrethana kompensimin e dëmit e bëjnë të paditurit-kundërpaditësit, mbi bazën e 

përgjegjësisë në bazë të fajit konform nenit 136 dhe 169 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 paditësit-kundërpaditurit 

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

e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit-tё kundërpaditurit në vlerat e shpërblimit të dëmit 

si në pikën I, I/a, I/b dhe pikёn II 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 dëmtuarit këtu paditësit-kundërpaditurit, satisfakcion që ai të 

jetë në gjendje që deri në një masë ti kompensoj të mirat jo materiale nga të cilat është privuar, 

respektivisht atë shkallë të satisfakcionit të cilën ai do ta kishte poçëse të njëjtin nuk do ta kishte 

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 dëmit të pësuara të paditësit-

kundërpaditurit me rastin e shkaktimit të dëmit gjatë incidentit, lëndimin 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 konsideroi se shumat e kërkuara mbi shumat e aprovuara janё 

mbi shumën e cila nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarit të sillet aty ku do të ishte po  mos 

të kishte ndodhur veprimi dëmtues. 
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Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizёs të 

lartpёrmendur tё hartuar me dt.02.12.2021 tё dorёzuar nё gjykatё me dt. 24.12.2021 nga eksperti 

S. D. Ortoped Tr. dhe dr. N. M. P., nga se ekspertiza i përmban të gjitha elementet e nevojshme 

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

si të drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare ne këtë çështje kontestimore.   

Gjykata në këtë rast ka vlerësuar edhe thëniet e palёve në drejtim të kontestimit të bazës 

juridike të kërkesëpadisë, mirëpo të njëjtat pretendime i refuzoi si të pabaza ngase me as një 

provë nuk është argumentuar e kundërta nga ajo siç është në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe 

me arsyetimet e dhëna më lartë.  

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

marrjes së këtij aktgjykimit datë 08.02.2022, sepse pala paditëse  për dëmin dhe lartësinë e saj, 

ka ra në dijeni nё momentin kur gjykata ka vendosur dhe nga ai moment kërkesa e paditësit për 

kompensimin e dëmit është bërë e kërkueshme dhe nga ai moment konsiderohet se të paditurit 

kanë ra në vonesë për përmbushjen e detyrimit.  

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 atë 

në emër të përpilimit të padisё shumёn prej 104-€, parashtresёs pёr precizimin e kёrkesёpadisё 

shumёn prej 104-€, për pjesëmarrje në seanca gjyqësore, për 2 seanca tё mbajtura nga 135.20-€ 

(135.20x135.20=270.40-€), për ekspertizё mjekësore shumën prej 200-€,  si dhe për taksë 

gjyqësore për padi shumën prej 40-€, sipas të cilave paditësit i pranohen shpenzimet në shumën 

e përgjithshme prej 718.40-€. 

 

Ndërsa për sa i përket pjesës refuzuese të kundërpadisë së kundërpaditësve-të paditurve, 

gjykata të njëjtën e vlerësoi, dhe si të tillë e refuzoi si tërësisht të pabazuar, me arsyetimin se nga 

shkresat e lëndës rezulton se kundërpaditësit (në këtë rast të paditurit) me veprimet e tyre të 

kundërligjshme i kanë shkaktuar dëm, respektivisht lëndime të lehta trupore të dëmtuarit (këtu 

paditësit) L. D.., për çka edhe nga këto veprime të shkaktuara të kundërligjshme, të njëjtit janë 

shpalluar fajor me aktgjykimin e plotfuqishëm penal P.nr.1860/17 të dt.14.12.2018, për shkak të 

veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së, duke u dënuar 

me dënim me gjobë secili nga 300-€, ndërsa i dëmtuari (në këtë rast paditësi) për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt civil.  

 

Prandaj duke qenë se në rastin konkret kemi të bëjmë me përgjegjësinë në bazë të fajit, 

lëndimet e lehta trupore të pësuara të kundërpaditësve nuk paraqesin bazë ligjore për 

kompensimin e dëmit, ngase dispozita ligjore e nenit 136 par 1 të LMD-së e shpjegon mjaft qartë 

përgjegjësinë e personave fizikë me rastin e shkaktimit të dëmit, ku citohet “Kush i shkakton 

tjetrit dëm ka për obligim që ta kompensojë, përveq nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa 

fajin e tij”.  

 

Në gjendjen faktike të vërtetuar kësisoj gjykata ka gjetur se të paditurit nga baza e 

përgjegjësisë në bazë të fajit të shkaktuar me vepër penale janë përgjegjës për kompensimin e 

dëmit, ngase të njëjtit me veprimet e tyre të kundërligjshme i kanë shkaktuar lëndime trupore 

paditësit, duke u shpallur penalisht përgjegjës me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, dhe mbi 

bazën e mendimit dhe konstatimit mjekësor të lartpërmendur, të vlerësimit të lirë, dhe të 

vlerësimit edhe të faktorëve tjerë relevant për caktimin e lartësisë së dëmshpërblimit, ka gjykuar 

në favor të paditësit dëmshpërblimin, në tërësi si në dispozitivin e aktgjykimit të saj. 

Prandaj meqenëse në rastin konkret kemi të bëjmë me përgjegjësinë civile-juridike në 

bazë të fajit, gjykata vie në përfundim se rrjedh detyrimi ligjor i të paditurve-kundërpaditësve, 
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që paditësit-të kundërpaditurit,  t’ia kompensojnë dëmin e shkaktuar, ashtu siq është vendosur 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërkaq kundërpaditësit-të paditurit në rastin konkret nuk kanë 

bazë ligjore për kompensim. 

Gjykata ka vlerёsuar edhe provat tjera dhe theksimet nga palёt e  paditura, mirёpo tё 

njёjtat nuk ishin me ndikim pёr marrjen e njё vendimi ndryshe nga ai siq ёshtё vendosur si nё 

dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

  

Nga të lartshёnuarat e konform nenit 143 tё LPK-sё, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.206/18  dt.08.02.2022 

                                                                                                                      GJ Y Q T A R J A 

                                                                                                                           Elvira Emini   

KËSHILLЁ JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur, ka të drejtë ankese 

në afat prej 15  ditësh nga   dita  e pranimit  të të njëjtit, përmes kësaj gjykate, Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë. 

 

 

 

 

 


