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Numri i lëndës: 2019:169134 

Datë: 20.04.2021 

Numri i dokumentit:     01707481 

 C.nr.474/15 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë, me gjyqtarin Binak Duqi dhe 

zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, duke vendosur në çështjen civilo - juridike të paditëses së mitur 

V. M. nga fshati Ll. e P. K. e P. të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i saj - babai I. M. dhe 

që të dy të përfaqësuar sipas autorizimit B. D. përfaqësues “....” Sh.p.k, me seli në P. kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “Sigma“, me seli në Prishtinë, e përfaqësuar sipas autorizimit 

nga Y. M. për kompensim dëmi jo material dhe material, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur 

me dt.12.04.2021, në prani të përfaqësuesit ligjor të paditëses dhe të autorizuarit të tyre dhe të 

përfaqësuesit të paditurës, ndërsa me dt.20.04.2021, mori këtë: 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

I. MIRATOHET pjesërisht padia dhe kërkesëpadia e paditëses së mitur V. M. nga fshati Ll. e 

P. K. e P. SI E BAZUAR ashtu që: DETYROHET e paditura K.S “Sigma“ me seli në Prishtinë, 

që paditëses së mitur në emër të dëmit të shkaktuar jo material dhe material të pësuar në 

aksidentin e datës 08.06.2015 t’ia paguaj kompensimin e dëmit me përgjegjësi të ndarë prej 80% 

përgjegjëse e paditura dhe 20% përgjegjëse paditësja e mitur në shumat si vijon: 

Dëmi jo material: 

- Në emër të dhimbjeve fizike ju aprovua shuma prej 720.00 euro. 

- Në emër të frikës shuma prej 640.00 euro. 

Gjithsejtë paditëses së mitur për dëmin jo material ju aprovua shuma prej 1.360.00 euro. 

Përtej shumës së aprovuar shuma tjetër e kërkuar prej 920.00 euro për dëmin jo material ju 

refuzua si e pa bazuar. 

Dëmi material: 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 64.00 euro. 

Gjithsejtë paditëses së mitur në emër të dëmit jo material dhe material ju aprovua shuma prej 

1.424.00 euro. Përtej shumës së aprovuar shuma tjetër e kërkuar nga pala paditëse prej 940.00 

euro i refuzohet si e pa bazuar. 

II. DETYROHET e paditura që paditëses se mitur t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej 554.00 euro. 
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III. Prestimet nga pika I dhe II të dispozitivit e paditura detyrohet t’ia paguaj paditësit me 

kamatën ligjore në lartësi prej 8%, duke filluar ti llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi 

e deri në pagesën definitive. Krejt këto të paguhen në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë 

së Aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Paditësja e mitur e përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor – babai i saj I. M. nga fshati Ll. e P. K. P. 

të dy të përfaqësuar nga “Avokatura Istrefi” sh.p.k me seli në Prishtinë të cilën e përfaqësoi B. 

D. përmes tij pranë kësaj gjykate ka ushtruar padi me dt.09.10.2015, kundër të paditurës KS. 

“Sigma“ me seli në Prishtinë, për kompensim dëmi material dhe jo material. Në padi, precizim 

të kërkesëpadisë, seanca dhe fjalën përfundimtare gjatë shqyrtimit kryesor paditësja e mitur 

përmes të autorizuarit të saj ka deklaruar se: Me dt.08.06.2015 rreth orës 14:50 h në fshatin Ll. 

e P. K. e P. është shkaktuar aksident komunikacioni. Deri tek aksidenti ka ardhur me fajin e 

ngasësit të automjetit transportues ..., ..., me targa te regjistrimit ...., me ngasës V. S. i cili 

qarkullonte në rrugën e fshatit Ll. e P. K. P. nga pakujdesia dhe duke lëvizur me shpejtësi të 

madhe përtej normave të lejuara, me ç’rast me pjesën e përparme të automjetit të tij e godet 

këmbësoren - paditësen e mitur V. M. e cila në atë moment ishte duke kaluar rrugën. 

Si pasojë e këtij aksidenti paditësja e mitur ka pësuar lëndime trupore, ku i kishte shkaktuar asaj  

i siguruari i paditurës. Se ajo ka marrë ndihmën mjekësore në QE-QKMF në P. Ka shtuar se 

përgjegjësia e të siguruarit të paditurës V. S. për shkaktimin e dëmit është provuar me prova dhe 

këtë nuk e ka kundërshtuar as vetë e paditura dhe ka bërë oferte jashtëgjyqësore për pajtim të 

cilën nuk e kemi pranuar si të ulët dhe jo në harmoni me lëndimet e marra të paditëses së mitur 

në këtë aksident komunikacioni, ndërsa lartësia e saj është provuar në bazë të mendimit të 

eksperteve mjekësorë.  

Andaj propozon që gjykata ta aprovoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e saj si të bazuar ashtu 

siç e kemi precizuar me parashtresën e dorëzuar me shkrim në gjykatë me dt.21.02.2021 dhe në 

shqyrtimin kryesor të dt.12.04.2021, ndërsa tani kërkojmë shumën e përgjithshme prej 2.364.00 

euro dhe atë: për dhimbje fizike shuma prej 1.200.00 euro, për frikë shumën prej 1.080.00 euro 

dhe ushqim të përforcuar shumën prej 84.00 euro, sipas përgjegjësisë së ndarë prej 80% e 

paditura përgjegjëse për aksidentin dhe 20% përgjegjëse - kontributi i saj në shkaktimin e 

aksidentit nga paditësja, e mitur, së bashku me kamatën ligjore sipas nenit 382 të LMD–së, nga 

data e gjykimit e deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës të precizuara në 

parashtresë dhe në seancën e sotme prej gjithsejtë 604.40 euro. Këto shuma e paditura t’ia paguaj 

paditëses së mitur në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit me kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

Kërkesëpadia është e bazuar në kuptim të dispozitave të LMD-së. Prandaj ka kërkuar nga gjykata 

që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses se mitur dhe të detyrohet e paditura që në emër të 

kompensimit të dëmit jomaterial dhe material, me përgjegjësinë e ndarë prej 80% me 20%, t’ia 

paguaj shumën prej 2364.00 euro. Andaj i propozoj gjykatës që bazuar në nenin 183 të LMD–

së, praktikes gjyqësore dhe bindjes së lirë ta aprovoj kërkesëpadinë e paditëses së mitur V. M. 

për të gjitha kategoritë e dëmit shumën e kërkuar. 
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E paditura në përgjigje në padi, seancë përgatitore dhe atë të shqyrtimit kryesor ka deklaruar se: 

Nuk e kundërshtojmë bazën juridike të kërkesëpadisë, në kuptim të përgjegjësisë së ndarë prej 

80% me 20% siç jemi pajtuar me palën paditëse për shkaktimin e aksidentit, por e kundërshtoj 

vetëm sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë të dorëzuar me shkrim me parashtresën e 

dt.21.02.2021 dhe precizimi i bërë sot në seancë me dt.12.04.2021.  

Ne kemi bërë ofertë palës paditëse edhe në procedurën administrative për pajtim jashtëgjyqësor 

dhe sot në seancë mbesim pranë saj për shumën prej 900.00 euro, për të gjitha llojet e dëmit, të 

pësuara në aksidentin e dt.08.06.2015, sepse kemi të bëjmë me lëndime të lehta trupore e këtë e 

kemi thënë në fillim, duke kundërshtuar nxjerrjen e provës me ekspert mjekësor dhe u vërtetuan 

thëniet tona, se vërtetë kemi të bëjmë me lëndime të lehta trupore të paditëses së mitur dhe 

kontribut të saj në shkaktimin e aksidentit prej 20%, kurse ne si e paditur prej 80%. Prandaj baza 

juridike e kërkesëpadisë së paditëses së mitur tani është jo kontestuese. Më tej ka shtuar se 

precizimi i bërë i kërkesëpadisë është në kundërshtim me bazën dhe kriteret për vlerësimin e 

dëmeve materiale dhe jomateriale e cila është miratuar nga BQK dhe të harmonizuara me LSDA 

2011. Prandaj i propozoj gjykatës që përtej ofertës së bërë pjesën tjetër të kërkuar në precizim të 

kërkesëpadisë për këto shuma  gjykata ta refuzoj si të pa bazuar. 

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:  U lexua padia e ushtruar në këtë gjykatë 

me dt.09.10.2015, raport i policisë numër rasti ...., i dt.08.06.2015, raport mjekësor i QKMF-së 

në P. numër prot..., i dt.08.06.2015, fotokopje e letërnjoftimit për I. M. autorizimi me të cilin I. 

M. e ka autorizuar për të miturën V. M. avokatin A. I. që ta përfaqësojë në këtë çështje i 

dt.28.09.2015, vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore e dt.22.01.2018, parashtresë e 

dt.28.05.2019, pagesa në emër të taksës gjyqësore për padinë e ushtruar në gjykatë në shumë 

prej 30 euro, aktvendim për përgjigje në padi i dt.28.01.2020, përgjigje në padi e dt.14.02.2020, 

procesverbal i dt.09.11.2020, autorizim zëvendëses me të cilin av. A. I. ka autorizuar av. A. K. i 

dt.09.11.2020, procesverbal i dt.01.12.2020, autorizimi me të cilin I. M. e ka autorizuar për të 

miturën V. M. avokatin J. I. që ta përfaqësojë në këtë çështje i dt.28.09.2015, procesverbal i 

dt.01.12.2020, ekspertizë mjekësore e dt.05.01.2021 e hartuar nga ekspertët Dr.V. B. ortoped, 

dhe Dr.V. S. Psikiatër, precizim i kërkesëpadisë nga i autorizuari i paditëses i dt.01.02.2021, 

shënim zyrtar i dt.27.01.2021. 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e të gjitha provave veç e veç e të gjithave së bashku konform 

nenit 8 të LPK–së gjeti se kërkesëpadia e paditëses se mitur është pjesërisht e bazuar dhe si të 

tillë e aprovoj ashtu siç është cekur dhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Meqenëse nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë dhe pasi që palët ndërgjygjëse u 

pajtuan për ndarjen e përgjegjësisë prej 80% përgjegjëse e paditura dhe 20% përgjegjëse 

paditësja e mitur - kontributi i saj në shkaktimin e aksidentit. 

Atëherë gjykata provat tjera nuk i vlerësoj sipas dispozitës ligjore të nenit 321.2 të LPK-së ku 

thuhet se: “Nuk ka nevojë të provohen faktet të cilat pala i ka pohuar para gjykatës gjatë procesit 

gjyqësor”.  
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Në këtë rast ishte kontestuese lartësia e kërkesëpadisë nga e paditura, ashtu që për të vërtetuar 

lartësinë e kërkesëpadisë gjykata nxori provën me ekspertët mjekësor – ekspertizën mjekësore 

me Mr. Sci. Dr. V. B. ortopede - Traumatologe dhe Dr. V. S. psikiatre që të dy QKUK Prishtinë, 

të cilat në bazë të dokumentacionit mjekësorë dhe pas ekzaminimit të  drejtpërdrejtë të paditësit, 

e kanë dhënë mendimin e tyre profesional me shkrim me dt. 07.12.2020. 

Ekspertët mjekësor lidhur me lëndimet trupore të paditëses se mitur të marra në aksidentin e 

dt.08.06.2015 deklaruan se paditësja e mitur ka pësuar këto lëndime dhe frikë si: Ndrydhje e 

barkut dhe e kanë cilësuar si lëndim të lehtë trupor. 

Me këto prova të administruara gjykata me zbatimin e ndarjes së përgjegjësisë siç ishin pajtuar 

palët ndërgjygjëse prej 80% përgjegjëse e paditura dhe 20% përgjegjëse dhe kontribuuese - 

paditësja e mitur në aksident, në emër të dhimbjeve fizike ia aprovoj kërkesën prej 900.00 euro 

dhe sipas përgjegjësisë së ndarë për pagesë i mbetet shuma prej 720.00 euro dhe gjykata e 

vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit sepse sipas mendimit të 

ekspertit mjekësor ortoped paditësja e mitur si pasojë e lëndimeve të marra në aksident nuk ka 

pësuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë, por ka pësuar dhimbje fizike të 

intensitetit rëndë në kohëzgjatje prej 24 orë, kohë pas kohe deri në veprimin e terapisë kundër 

dhimbjeve, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm për 12 ditë të shprehura me dhimbje në 

regjionin e barkut dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët që kanë zgjatur edhe për 15 ditë tjera 

me simptoma të lartcekura. Gjithashtu ka theksuar se paditësja e mitur nuk ka ZAPJ, nuk ka 

shëmtim trupor. Mirëpo gjykata ia refuzoj kërkesën e palës paditëse përtej asaj të pranuar e të 

kërkuar në precizim të kërkesëpadisë dhe me ndarje të përgjegjësisë.  

Paditësja e mitur ka pasur nevojë për personin e tretë për 4 dite për shkak të dhimbjes në regjionin 

e barkut që ia ka pamundësuar lëvizjen normale si pasojë e ndrydhjes së barkut dhe atë ndihmë 

në kryerjen e aktiviteteve të përditshme jetësore. Po ashtu ka pasur nevojë për ushqim të 

përforcuar ka pasur nevojë për 15 ditë i pasur me proteina, minerale, vitamina dhe ushqim më i 

përforcuar se ai i zakonshmi. Ndërsa rehabilitimi fizioterapeutik klimatik nuk ka qenë i 

nevojshëm. 

Në emër të frikës së pësuar gjykata i ka caktuar shpërblimin me ndarje përgjegjësie të cekur më 

lartë ia pa aprovuar paditëses së mitur shumën prej 800.00 euro dhe për pagesë i mbetet shuma 

prej 640.00 euro duke e vlerësuar si shpërblim të drejtë, nisur nga fakti se sipas mendimit të 

ekspertes së psikiatrisë, paditësja e mitur ka pësuar frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda 

dhe e cila nënkupton momentin e aksidentit, kohë psikologjike brenda së cilës paditësja e mitur 

ka përjetuar ndjenjën e përfundimit fatal d.m.th. frikë nga vdekja. Por gjykata përtej shumës së 

aprovuar shumën tjetër të kërkuar në precizim të kërkesëpadisë ia refuzoj si të lartë dhe marrë 

parasysh lëndimet e lehta trupore të paditëses së mitur dhe ndarjen e përgjegjësisë. 

 Frikë sekondare të intensitetit të lartë që kanë zgjatur për 24 orë, e cila është manifestuar si 

reaksion akut me stres e që është përcjellë me ankth e konfuzitet, të mesme për 3 javë dhe të ulët  

që ka zgjat për 3 muaj. 

Lidhur me dëmin material për ushqim të përforcuar ka pasur kërkesë pala paditëse prej 84.00 

euro dhe gjykata ia aprovoj shumën prej 80.00 euro dhe me ndarje të përgjegjësisë për pagesë i 
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mbetet shuma prej 64.00 euro kurse pjesën tjetër të kërkuar ia refuzoj si të pa bazuar dhe e lartë. 

Këtë lloj dëmi gjykata ia aprovoj paditëses së mitur marrë parasysh moshën e saj të re, duke u 

bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor ortopedë dhe marrë parasysh faktin se palët e kanë të 

pamundur të sigurojnë prova materiale - dëshmi konkrete për këtë lloj dëmi dhe ushqimi i 

përforcuar është e vështirë të argumentohet me prova nga familjaret e saj. Mirëpo nuk kemi pasur 

kërkesë për dëmin material lidhur me ndihmën e huaj nga pala paditëse. 

Pas deklarimit të ekspertëve, deklarimit të autorizuarit të paditësit se mbetet pranë kërkesave të 

cekura në precizim, deklarimit të palës paditur dhe duke pasur parasysh përgjegjësinë e ndarë 

pas pajtimit të palëve ndërgjygjëse prej 80% përgjegjëse pala paditur dhe 20% paditësja e mitur 

dhe kontributi i saj në shkaktimin e aksidentit të komunikacionit, e përgjigjes në padi se nuk 

kontestohej baza juridike e kërkesëpadisë, gjykata duke pasur parasysh dispozitat e LMD-së së 

vitit 2013 praktiken gjyqësore kriteret e KS-ve, natyrën dhe llojin e lëndimeve të cilat vërtetë 

ishin lëndime të lehta trupore dhe këtë më së miri e dëshmon fakti se paditësja e mitur ka pasur 

vizitën mjekësore vetëm pranë QKMF në P. e jo dhe në QE-QKUK dhe Klinikat e saj përkatëse, 

që dëshmon se lëndimet ishin të lehta dhe jo serioze, frikën e përjetuar, moshën e re të paditëses 

së mitur ia aprovoj shumat e cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Por gjykata nuk ia aprovoj në tersi kërkesat e palës paditëse të kërkuara në precizim të 

kërkesëpadisë sepse ato ishin të larta dhe jo në harmoni me kriteret e KS-ve, praktikën gjyqësore, 

LMD, natyrën e lëndimeve dhe përtej shumave të aprovuara shumat tjera të kërkuara ia refuzoj 

si të pa bazuara. 

Gjykata i mori në tersi si të bazuara dhe i dha besimin e plotë ekspertizës mjekësore të ortopedisë 

dhe psikiatrisë, ngase ekspertiza i përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe kanë dhënë arsye të mjaftueshme e të cilat gjykata i vlerësoi si të 

drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore. 

Me dispozitën e nenit 183 par.1 të LMD-së së vitit 2013 janë parashikuar gjitha llojet apo format 

e shpërblimit të dëmit jomaterial dhe material dhe atë për dhimbjet e pësuara fizike, frikën e 

përjetuar etj. Kurse me nenin 177 të LMD-së janë paraparë dhe shpërblimi për dëmin material 

lidhur me nenin 179 të LMD-së. Lidhur me ndarjen e përgjegjësisë gjykata vendosi që 

përgjegjësia e palëve është 80% përgjegjëse për palën e paditur dhe 20% pala paditëse, kjo sipas 

pajtimit të palëve ndërgjygjese dhe konform nenit 176.1 të LMD–së Ligji nr.04/L-077 2013. 

Gjykata lidhur me shumat e gjykuara gjeti se ato janë të rregulluara dhe i mori parasysh në pajtim 

me dispozitat e LMD-së së vitit 2013, LSDA 2011 dhe kriteret e KS–ve e të cilat prape nuk janë 

detyruese për gjykatën por janë vetëm orientuese. Sa i përket Rregullores së BQK që thirret pala 

paditur ato më tepër kanë të bëjnë dhe gjejnë zbatim gjatë procedurës administrative por edhe 

ashtu Rregullorja ka hyrë në fuqi në vitin 2016 e nuk ka fuqi retroaktive dhe kundërshtimi i 

paditurës dhe thirrja në këtë rregullore është i pa bazë dhe si të tillë gjykata nuk e mori si të 

bazuar. 

Vendimi mbi kompensimin e dëmit pos që u bazua në ekspertizat e lartcekura, moshën e 

paditëses se mitur, praktikën gjyqësore ajo gjen mbështetjen në Ligji nr.04/l-077 viti 2013 si 

nenin 136 bazat e përgjegjësisë, neni 137 dëmi shkaktuar, neni 140 ekzistimi i fajësisë, neni 159 
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shpërblimi i dëmit material, shpërblimi i dëmit për lëndimet trupore në bazë të nenit 179 – dëmi 

jo material, për dhimbjet fizike, frikë dhe këto kërkesa bazohen në nenin 183 par.1 dhe 2 të 

LMD–së dhe neni 176.1 i LMD-së ndarja e përgjegjësisë dhe kontributi i palëve në shkaktimin 

e aksidentit të komunikacionit. 

Aprovimi i pjesshëm i kërkesëpadisë dhe shumat e gjykuara nga gjykata janë shpërblim real, 

objektiv dhe është bindja e plotë e gjykatës se ky shpërblim është në pajtueshmëri me natyrën 

dhe qëllimin shoqëror që i shërben ky kompensim, natyrën dhe lloji i lëndimeve, pasojat e 

mbetura dhe frikën e përjetuar, duke marrë parasysh dhe standardin jetësor të Kosovës dhe 

praktikën e deritanishme të Gjykatave të Kosovës. Shumat e aprovuara për paditësen e mitur 

janë satisfakcioni më real i mundshëm për rastin konkret. Gjykata gjatë aprovimit të këtyre 

shumave pati parasysh parimin që mos të pasurohet pa bazë njëra palë e të dëmtohet pala tjetër. 

Sa i përket kamatës gjykata e aprovoj atë sipas nenit 382.2 të LMD-së së vitit 2013 dhe i llogaritet 

nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi sepse pala paditur ditën e nxjerrjes së aktgjykimit ka 

kuptuar shumën që duhet paguar paditëses se mitur dhe nga kjo ditë ajo bie në vonesë. 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore gjykata vendosi sipas nenit 449, 450, 452, 

453 dhe 463 të LPK-së. Shuma e përgjithshme e shpenzimeve të procedurës është 554.00 euro 

dhe atë: Padia 104 euro, për 2 seanca - përfaqësimi i të autorizuarit të paditëses së mitur nga 

110.00 euro shuma prej 220.00 euro, ekspertiza mjekësore për dy ekspert nga 100 euro = 200 

euro si dhe 30.00 euro për taksë gjyqësore. Mirëpo shuma e tjetër e shpenzimeve e kërkuar nga 

pala paditëse në precizim të kërkesëpadisë dhe e përsëritur në shqyrtim në shumën prej 50.40 

euro i refuzohet si e pa bazuar dhe konform nenit 452.2 të LPK-së, suksesi në kontest. Marrë 

parasysh se pala paditëse pati sukses pjesërisht asaj dhe shpenzimet ju pranuan pjesërisht. 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.474/15 datë 20.04.2021 

Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

 

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

nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj Gjykate. 


