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Numri i lëndës: 2019:161312 

Datë: 06.04.2020 

Numri i dokumentit:     00902985 

C.nr.514/2018 

 GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE DEGA NË LIPJAN,DEPARTAMENTI I  

PERGJITHSHEM në përbërje prej gjyqtar  Isa Gashi, m e pjesëm arrjen e procesm bajtëses 

Makfirete Zhinipotoku, duke vendosur në çështjen kontestimore te paditëses G. G nga L,  

tё cilën e përfaqëson me autorizim  M.M ,av.nga L,  kundër të paditurës KS”E.” m e seli ne 

P..,te cilen e perfaqsonV. B me autorizim,  për shpërblimin e dëmit, vlera e kontestit 

3.700,00-€, me  datën 12.03.2020  muarr   këtë; 

A K T GJ Y K I M 

 

 I . APROVOHET pjesërishtë  kërkesëpadia e paditëses  G. G  nga  L. si e BAZUAR , 

OBLIGOHET e paditura Kompanija e Sigurimeve”E..”  me seli në P.., që paditëses në em ër 

të shpërblimit të dëmit  të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit rrugor te dt.27.07.218 

,në rrugen magjistrale P--Sh ne fshatin  Q.., t’ia paguaj   shumat si vijon:  

 1. Dëmin jo material  

 a)  në emër të dhimbjeve fizike- trupore  shumën prej 1.300,00.-€,    

 b) ne emer te frigës se përjetuar shumën prej   1.200,00.-€                       

 2. Dёmin material  

 a) nё emёr tё ushqimit tё përforcuar shumёn prej 105 ,00.-€     

b) nё emёr tё ndihmës dhe përkujdesjes se  personit  te trete shumёn prej  70,00.-€  

 -të gjitha këto shuma, me kamatë vjetore prej 8%, duke filluar nga  data  1203.2020  

e deri te pagesa definitive . 

  II. Në pjesën tjetër kërkesëpadia e paditëses më tepër se shum at e aprovuara,si ne 

al.I.te dispozitivit te ketijaktgjykimi REFUZOHEN  si të pa bazuara. 
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 III. OBLIGOHET e paditura, t’ia paguaj  paditëses shumat nga al.I.e ketij aktgjykimi 

si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore shumën prej  843.60-€, të gjitha  

këto në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmëris së këti aktgjykimi nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.  

A r s y e t i m 

  

Paditësja, përmes të autorizuarës së saj, ne padi dhe ne seancat gjyqësore të 

mbajtura, ka theksuar se me dt.27.07.2018,rreth ores 16.55,ne rrugen magjistrale Prishtine-

Shkup,ne fshatin Q...,duke hypur ne autobusin e kompanis N.T.T”M...”te cilin e drejtonte 

U. E ,duke mos i kushtuar kujdes paditeses ne cilesi te udhtares,perderisa e njejta ishte duke 

hypur ne autobus,e nis autobusin,me qe rast paditesja nga shkllet e autobusit bie dhe 

perplaset per toke,ku edhe peson lendime trupore dhe dergohet ne QKUK-e per te marr 

ndihmen e nevojshme mjeksore.Ky aksident komunikacioni rrugor eshte shkaktuar me 

leshimet primare te ngasesit te automjetit te siguruar nga autopergjegjsia  prej 70% dhe m e 

leshimet sekundare te paditeses prej 30%.Me parashtresën me shkrim dhe ne seancen 

gjyqsore te dt.12.03.2020 ka precizuar kerkespadin,duke kërkuar nga gjykata qe te 

obligohet e paditura, qe paditëses t’ia paguaj  ne emër te dhembjeve fizike shumen prej 

1.700,00.-€, ne emër te frikës shumen prej 1.600,00.-€, ne emër  te ndihmës dhe kujdesit te 

personit tjetër shumen prej 200,00.-€ dhe ne emër te ushqimit te përforcuar shumen prej 

200,00.-€, me kamate prej 8% nga dita e ngritjes se padis e deri te pagesa definitive. I ka 

propozuar gjykatës që ta aprovoj kërkespadin e precizuar në tersi si të bazuar.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka   

E paditura ne perjgjigje ne padi dhe seanca gjyqsore te mbajtuara,ka theksuar se nuk 

eshte kontestuese se aksidenti ne komunikacionin rrugor ,ne te cilin paditesja ka pesuar 

lendime trupore,eshte shkaktuar me leshimet primare te te ngasesit te automjetit te 

siguruar nga autopergjegjsia tek e paditura prej 70%,e per te cilin pergjegjsi te ndar jemi 

dakorduar me paditesen,ndersa pjeserisht e ka kontestuar kerkespadin per nga lartesia e saje 

per demin jometerial,duke theksuar se e njejta eshte shume e larte dhe nuk eshte konform  

praktikave te Gjykataes se Apelit te Kosoves dhe Gjykates Supreme te Kosoves.Sa i perket 
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demit materijal te kerkuar ,ne mungese te provave se eshte shkaktuar ky dem material,i ka  

propozuar gjykates ta refuzon kerkespadin per keto forma e demit. 

Shpenzimet nuki ka kerkuar.  

Gjykata, pёr vërtetimin e gjendjes faktike nё kёtё qёshtje kontestimore, nё seancën 

për shqyrtim kryesore ka nxjerrë provat me leximin  dhe shiqimin e raportit të aksidentit  te 

policis se Kosoves me nr.18-AR-1756 te dt.27.07.2018, ekspertizën e komunikacionit rrugor 

te hartuar ne lenden penale  me shenjen PP.II.nr.5059/2018te vitit 2019,kallzimit penal te 

dt.28.08.2018, raportit te QKUK-es QE me nr.29021te dt.27.07.2018, procesverbalit te kësa j 

gjykate te dt.27.02.2020, ku ekspertet gjyqësor  nga lëmi i ortopedis-tromatologjis dhe 

psikatris, kan dhene mendimin e tyre përkitazi me natyrën dhe shkallen e lëndimeve qe 

paditësja ke pësuar ne kete aksident te komunikacionit rrugor dhe pas vlersimit të 

kujdeshëm të secilës provë veq e veq dhe të gjithave së bashku, konform, nenit 8 tё LPK-ёs, 

gjykata gjeti se kërkesëpadia e precizuar e paditëses është pjesërisht e bazuar.  

 Ne mese paleve ndergjyqsore, nuk eshte kontestuese fakti se aksidenti ne 

komunikacionin rrugor, ne te cilin paditesja ka pesuar lendimet trupore,eshte shkaktuar me 

leshimet primare prej 70% te ngasesit te automjetit-Autobusit markes ...., me targa të 

regjistrimit 0..-2..-B..,te cilin e ngiste U. E , cili duke drejtuar autobusin ne rrugen 

magjistrale Prishtine-Shkup,me te arritur ne fshatin Q..., afer T..bankes,e ndal autobusin 

per te marr udhetar, ne vendin ku nuk eshte e lejuar hyrja dhe dalja e udhetarve dhe 

pengohet rrjedha e qarkullimit,dhe paditesja hyn ne autobus dhe pasi kondukteri i tregon 

se autobusi shkon per Sh..,e me qe ende dera e autobusit ishte e hapur,paditesja fillon te 

zbres nga autobusi i cili veq kishte filluar te qarkullon,dhe duke zbritur neper shkaklle te 

autobusit rrezohet dhe perplaset per toke, ku edhe peson lendime trupore dhe leshimeve 

sekundare te paditeses prej 30%,e cila me veprimet e saja nuk ka qen sa duhet e 

kujdesshme,ku pasi merr njoftimin se autobusi nuk shkon neper L.., e njejta ne mnyre te 

pakujdesshme dhe pa u ndal autobusi,ka filluar te zbres nga autobusi, me qe rast duke 

zbritur rrezohet dhe perplaset per toke dhe peson lëndime trupore,dhe se  ne m om entin e 

shkaktimit te aksidentit, autobusi ka pasur sigurim valid nga autopergjegjsia tek e 

paditura,fakte keto te cilat vertetohen edhe nga ekspertiza e ekspertit te komunikacionit 
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rrugor te hartuar ne lenden penale,nga raporti i Policis se Kosoves dhe mbi kete baze, e 

konform nenit  136,nenit 159 dhe nenit 169 ё LMD-es  (Gazeta Zyrtare e RK-es Ligji 

nr.04/L-077) dhe pergjegjesis se kontraktuar, rrjedh obligimi i tё paditurës qё konform 

lëshimeve ne shkaktimin e aksidentit ne komunikacion rrugor nga ngasësi  i automjetit te 

siguruar nga autopergjegjesija tek e paditura prej 70%, te ia kompenzoj edhe demin e 

shkaktuar materjal dhe jo materjal paditëses. 

   Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertëve gjyqësor dr.V. B  ortopede- trom atologe 

dhe  dr.M. K   psikiatër, te dhene ne shqyrtimin gjyqsore te dt.27.02.2020, ne baze te 

raportit te QKUK-es QE i dt. 27.07.2018 me nr.29021 dhe raporteve tjera specialistike dhe 

pas egzaminimit te drejteperdrejte te paditëses, rezulton se paditësja ne kete aksindet te 

komunikacionit rrugor, ka pësuar lëndime dhe ate ndrydhje te kokes,ndrydhje te regjionit 

te qafes,ndrydhje te shpines dhe ndrydhje te regjionit te brrylit te djatht, lëndime këto te 

cilat konsiderohen si lëndime te natyrës se lehte trupore.  

 -në emër të dhimbjeve fizike për paditësen është caktuar shuma prej 1.300,00.-€, 

duke pasur parasysh  mendimin dhe konstatimin e ekspertve gjygjsor, se paditësja nga 

lëndimet e marrura ne kete aksident te komunikacionit rrugor ka përjetuar dhimbje fizike 

te intenzitetit  te rende e cila ka zgjatur per 24 ore, dhimbje fizike te intenzitetit te m esem  

te cilat kan zgjatur edhe per 18 ore,per shkak te ndrydhjeve te shumfishta  ne qafe dhe 

shpine per qka eshte dashur te nbaj qafore te bute , dhe dhembje të intenzitetit të ultë të 

cilat janë ende të pranishme te paditësja.          

 -në emër të frigës së përjetuar  paditëses i është caktuar shuma prej 1.200,00.-€, 

bazuar ne konstatimin dhe  mendimin e ekspertit gjyqësore nga lёmi i psikiatris, sipas se 

cilit  paditёsja  nё kёtё aksident komunikacioni rrugor  ka pёsuar firkё primare, ne form  te 

frikes nga vdekja dhe kercnimi direkt per integritetine saj trupor,e cila ka  zgjatur per disa  

sekonda,frike  sekondare te intenzitetit te larte e cila ka zgjatur per 48 ore, frike sekondare 

te intenzitetit me te ulte e cila ka zgjatur edhetre muaj, frike sekondare te intenzitetit te 

ulte e cila eshte prezentë edhe sod e kësaj dite.     

 -ne emer te ushqimit përforcuar gjykata ia caktoi shumen prej 105,00,euro, duke 

pasur parasysh mendimin e ekspertit gjyqsor,   se për paditësen  ka qen i nevojshëm ne 
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kohëzgjatje prej 15 dite,  ushimi i pasur me proteina, minerale dhe vitamina,e bazuar edhe 

në kriteret e rregullores  per  percaktimin e kritereve per vlersimin e demeve jomateriale 

nga autorpergjegjsia te dt.31.gusht 2016 te miratuar nga  Banka Qendrore e Republikes se 

Kosoves, ku për këtë formë të dëmit parashifet pagesa mujore prej 201,00.-€,  ( 15 dite  x 

7.00€=105,00.-€ ) 

-nё emёr tё ndihmёs dhe kujdesit tё pёrsonit të tretë , gjykata ja caktoj paditeses 

shumёn prej 70,00.-€ duke pasё parasysh mendimin e eksperteve gjyqsor,  se ndihma e 

personit te trete per paditësen ka qen e nevojshëm ne kohezgjatje dhjet ditesh,e llogaritur 

7,00€per nje dite.  

      Lartësin e dëmit të pësuar jo materjal paditëses gjykata ia ka caktuar sipas qm uarjes 

të lirë, konform nenit 323 të LPK-ës, nenit 176.1 dhe n.183 te LMD-es (Gazeta Zyrtare e RK-

es Ligji nr.04/L-077),  dhe duke u mbështetur në konstatimin dhe mendimin e ekspertëve 

gjyqsor, përkitazi me natyren dhe shkallen e lendimeve te pesuara, intensitetin  dhe 

kohëzgjatjen, mandej duke pasur parasysh  moshen e paditëses e lindur me 

1972,rregulloren perpercaktimin e kritereve per vlersimin e demeve jomaterialenga 

autorpergjegjsia e dt.31.gusht 2016 te miratuar nga  Banka Qendrore e Republikes se 

Kosoves,praktikes gjyqësore te gjykatave ne Kosove, te cilat per lendime te ngjashme ua 

caktojn shumat e dëmshpërblimit,si dhe duke i pasur parasysh lëshim et e pjesm arrsve ne 

aksidentin e komunikacionit rrugor ne raport 70% te lëshimeve ne shkaktimin e aksidentit 

te komunikacionit rrugor te te siguruarit te te paditurës  me 30% te lëshimeve te paditëses  , 

dhe shumat e aprovuara per demin jomaterial, gjykata konsideron se paraqenin nje 

satisfaksion ekuivalent me demin e  shkaktuar paditëses.  

 Gjykata i vlersoi edhe kundershtimet e pales se paditur, sa i pёrket  lartёsis sё 

kёrkespadis  sё precizuar dhe  gjeti se pjeserisht këto kundërshtime janë te bazuara,  pёr qka 

edhe pjesërisht e refuzoi kerkepadin e precizuar te pales paditese, si ne piken II.te 

dispozitivit te ketij aktgjykimi. 

Vendimin per kamaten,si ne  dispozitiv te ketij aktgjykimi, gjykata e bazoi ne 

dispoziten e nenit 382.2 te LMD-es(Gazeta Zyrtare e RK-es Ligji nr.04/L-077),  dhe aprovoi 

kamatën e kërkuar prej ditësse marrjes se aktgjykimit e deri te pagesa definitive, sipas shkalles 
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se kamtes e cila ka qen ne fuqi ne kohen e shkaktimit te aksidentit te komunikacionit rrugor ne 

te cilën paditësja ka pësuar lëndime trupore. 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është mbështetë në dispoziten e nenit 452 

par.1 dhe 5 te LPK-ës, dhe në shpenzime është llogaritur taksë për padi në shumë prej 

30,00.-€, për ekspertiza mjekësore shumën prej 200,00.-€, për hartimin e padis nga  avokati 

shumën prej 104,00.-€,per precizim te kerkespadis shumen prej 104,00€,   për përfaqsim 

nga avokati per 3 seanca gjyqsore shuma prej 405,60-€,  sipas TOAK-es , në shumë të 

tërësishme prej 843.60-€ 

Nga sa u tha më lartë,konform nenit 143 te LPK-es, u vendos si në dispozitiv të ketij 

aktgjykimi.    

 GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE DEGA NË LIPJAN 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM 

              C.nr.514/2018  me dt.12.03.2020. 

 

        GJ Y Q T A R I 

           Isa Gashi 

 

 UDHËZIM JURIDIK: pala e pa kënaqur në këtë aktgjykim ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit.Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e cila  

ushtrohet përmes kësaj gjykate.  


