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Numri i lëndës: 2019:156378 

Datë: 06.07.2021 

Numri i dokumentit:     01964247 

C. nr. 103/2018 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses B.M. nga …….., të cilën me autorizim e përfaqëson I. R., avokat nga Prishtina, 

kundër të paditures Kompania e Sigurimeve “SIGURIA”, me seli në Prishtinë, të cilën me 

autorizim e përfaqëson kompania e avokatëve “Arbëresh”, rr. “Brigada 153”, “Diamond 

Rezidencë”, Hajvali, Prishtinë, me objekt kontesti për kompenzimin e dëmit material dhe 

jomaterial, me vlerë të kontestit prej 22.600,00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe 

publik, në prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe në mungesë të autorizuarit të të 

paditures, më datën 09.06.2021 mori, ndërsa më datën 06.07.2021, përpilojë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditëses B.M. nga ......... dhe 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “SIGURIA” me seli në Prishtinë, që në 

emër të kompenzimit të dëmit material dhe jomaterial, të shkaktuar në aksidentin e trafikut të 

datës 07.03.2017, t‟ia paguaj paditëses shumat si në vijim: 

-    Në emër të dëmit jomaterial: 

-    Për dhimbjet e përjetuara fizike – trupore, shumën prej……3.500.00 (tremijë e pesqind) 

euro, 

-    Për friken e përjetuar, shumën prej……………………………….........2.000.00 (dymijë) 

euro,  

-    Për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, në shkallë prej 15.78 %, shumën 

prej........  

     5.000.00 (pesëmijë) euro,              

-    Për shëmtim trupor shumën prej……………………………2.500.00 (dymijë e pesqind) 

euro. 

-    Në emër të dëmit material: 
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-    Për ndihmën dhe përkujdesjen nga përsoni i tretë, shumën prej……………150.00 (njëqind 

e  

     Pesëdhjetë) euro.       

-    Për ushqim të përforcuar shumën prej……………………150.00 (njëqind e pesëdhejtë) 

euro.   

II. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “SIGURIA” me seli në Prishtinë, që t’ia 

paguaj shumat e gjykuara paditëses si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në shumën e 

përgjithshme prej 13.300.00 (trembëdhjetëmijë e treqind) euro, me kamatë ligjore prej 8%, 

duke llogaritur nga data e pranimit të këtij aktgjykimi e deri në pagesës definitive, në afat prej 

15 ditësh, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë e paditëses B.M., në shumë prej 9.300.00 

(nëntëmijë e treqind) euro, shumë kjo përtej shumës së gjykuar si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, si dhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura Kompania e Sigurimeve “SIGURIA” me seli në Prishtinë, që paditëses në emër të 

kompenzimit të dëmit material, të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të datës 

07.03.2017, në emër të rehabilitimit fizioterapeutik - klimatik, t’ia paguaj shumën prej 600.00 

euro, SI TËRËSISHT E PABAZUAR.   

IV. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “SIGURIA” me seli në Prishtinë, që 

brenda afatit prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, paditëses t‟ia kompenzojë 

shpenzimet e shkaktuara në këtë procedurë, në shumën të përgjithshme prej 1.689.60 (njëmijë e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë cent) nën kërcënim të ekzekutimit të 

dhunshëm, ndërsa shuma tjetër prej 104.00 (njëqind e katër) euro, e kërkuar në emër të 

shpenzimeve të procedurës, përtej kësaj të gjykuar, refuzohet si e pabazuar.  

 

A r s y e t i m……… Hodonovc, Komuna e Kamenicës, përmes të autorizuarit të saj I. R., 

avokat nga Prishtina, më datën 03.07.2018, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të 

paditures Kompania e Sigurimeve “SIGURIA”, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e 

përfaqëson kompania e avokatëve “Arbëresh”, rr. “Brigada 153”, “Diamond Rezidencë”, 

Hajvali, Prishtinë, për kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial, me vlerë të kontestit prej 

22.600,00 euro. 

1. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

I autorizuari i paditeses, avokati I. R. në seancen përgaditore dhe gjatë seancave të shqyrtimit 

kryesor ka deklaruar se, mbesin në tërësi pranë padisë dhe këkesëpadisë si dhe precizimit të 

kërkesëpadisë, duke shtuar se në aksidentin e trafikut të ndodhur me datën 07.03.2017, në 

magjistralen Gjilan - Kamenicë, sipas të njëjtit paditësja B. M., ka pësuar lëndime të rënda 

trupore, si pasojë e aksidentit të trafikut të shkaktuar nga i siguruari i të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “ SIGURIA” me seli në Prishtinë, i cili  në momentin e aksidentit ka qenë duke e 

drejtuar autobusin e tipit “Mercedes Neoplan”, me targa të regjistrimit 06-520-BI, me numër të 
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polises së sigurimit 5373528, të Kompanisë së Sigurimeve “ SIGURIA”, ashtu që sipas të 

autorizuarit palës paditëse, i siguruari i të paditurës duke mos ju përshtatur kushteve të rrugës 

dhe nga pakujdesia shkakton aksident të rëndë, duke e goditur paditësen B.M. me ç’rast të 

njëjtës i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore. Tutje i autorizuari i paditëses ka shtuar se 

shkaktari i aksidentit është shpallur fajtor për shkeljen e Ligjit të Trafikut Rrugor, nga Gjykata 

Themelore në Gjilan, me Aktgjykimin me numër P. nr. 487/2016, të datës 06.09.2017, përveç 

kësaj ka shtuar dhe faktin se edhe vetë e paditura nuk e ka kontestuar bazën juridike të 

kërkesëpadisë e as faktin se paditësja ka pësuar lëndime të rënda trupore por, e njëjta ka 

kontestuar vetëm lartësinë e kërkesëpadisë. Duke i pasur parasysh të gjitha këto fakte i 

autorizuari i palës paditëse, duke u bazuar në nenin 136 dhe 183 të LMD-së, në emër të 

kompensimit të dëmit material dhe jo material i ka propozuar gjykatës që t’a aprovoj shumën e 

përgjithshme të kompenzimit në vlerë prej 22.600 euro, dhe atë për lëndime të rënda trupore 

(dhimbje e përjetuar fizike), shumën prej 5.500 euro, për frikën e përjetuar shumën prej 500 

euro, për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithëshëm jetësorë shumën prej 7.000 euro, për 

shëmtim trupor shumën prej 4.000 euro, për ndihmën dhe përkujdesjen nga personat e tjerë 

shumën prej 200 euro, për ushqim të përforcuar shumën prej 300 euro si dhe në emër të 

rehabilitimit fizio-terapeutik shumën prej 600 euro, të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8%, 

duke filluar nga dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, e pas të gjitha këtyre i ka propozuar 

gjykatës që të aprovohet në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditëses si e bazuar, e poashtu i ka 

kërkuar edhe shpenzimin e procedurës dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104 

euro, për taksën gjyqësore për paraqitjen e padisë shumën prej 100 euro, për parashtresa- 

precizim dy herë në shumën prej 208 euro, në emër të përfaqësimit për katër seanca gjyqësore 

për secilen veç e veç nga 270.40 euro, respektivisht shumën prej 1081.60 euro, në emër të 

ekspertizave mjekësore shumën prej 300 euro, e në shumë të përgjithëshme prej 1.793.60 euro.  

I autorizuari i të paditurës përmes parashtresave të dorëzuara në gjykatë (ngase i njëjti nuk ka 

marrur pjesë në seanca gjyqësore, por në çdo fazë të procedurës ka dërguar parashtresa për tu 

deklaruar, ngase sipas të njëjtit nuk kanë mundur të vijnë në seanca gjyqësore për shkak të 

gjendjes së krijuar nga virusi COVID-19), ka deklaruar se nuk e konteston bazën juridike të 

kërkesëpadisë së paditëses por, i njëjti e ka kontestuar lartësinë e kërkesëpadisë sa i përket 

shumave të kërkuara për kompensimin e dëmeve material dhe jomaterial të pësuara nga 

paditësja B.M. Poashtu i njëjti përmes parashtresave të dorëzuara në gjykatë ka deklaruar se, e 

paditura, paditëses i’a ka ofruar shumën prej 5.000 euro, në emër të kompenzimit të dëmit 

material dhe jomaterial, ndërsa në fjalën përfundimtare të paraqitur përmes parashtresës së 

datës 14.06.2021, ka deklaruar se paditëses i kemi ofruar shumën prej 3.500 euro në emër të 

kompenzimit për të gjitha dëmet e pësuara, ngase sipas të njëjtit kjo është shuma reale e cila 

duhet t’i takoj paditëses në emër të kompenzimit, e jo shuma të cilën e ka kërkuar paditësja 

përmes padisë dhe i ka propozuar gjykatës që paditëses t’i aprovohet padia dhe kërkesëpadia 

deri në shumën prej 3.500 euro, ndërsa shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuara.  

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor  

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

kontestimore, në shqyrtimin kryesor i ka administruar këto prova materiale: Ekspertiza 

mjekësore e hartuar nga eksperti i ortopedisë dhe traumatologjisë si dhe psikiatrisë Dr.L.K.dhe 
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ekspertja psikiatre Dr. S. B., Aktgjykimi me nr. P. nr. 487/2016, i dates 06.09.2017, i lëshuar 

nga Gjykata Themelore në Gjilan, oferta e parë me shkrim e bërë nga Kompania e Sigurimeve 

“Siguria”, ndaj paditëses B.M., e datës.11.12.2017, ankesa e paditëses B.M., ndaj të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “Siguria”, e datës 08.11.2017, konstatimi i ekspertit mjeko – ligjor Dr. 

Sejdulla Mahmuti, i datës 16.03.2016, fletëlëshimi nga QKUK – ja, në emër të paditëses B.M., 

i datës 11.03.2016, raporti i Qendrës Emergjencte të QKUK – së, me numer 9206, i datës 

07.03.2016, në emër të B.M., raporti i Emergjencës në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan, me 

numër 5388, i datës 07.03.2016, katër udhëzime për konsulltime të lëshuara nga QKMF-të, në 

fshatin Roganë, Komuna e Kamenicës, një foto e të dëmtuarës, respektivisht të padtëses B.M. 

dhe 12 kupona fiskal. 

Gjykata, pas analizimit dhe vlerësimit të pohimeve të të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse, si 

dhe provave materiale të lartëcekura, në kuptim të dispozitës së nenit 8, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të 

gjitha së bashku dhe ka gjetur se padia dhe kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar 

në ligj. 

Gjykata ka konstatuar se në mes palëve ndërgjygjëse, nuk ishte kontestuese baza juridike e 

kërkesëpadisë së paditëses, por, për palen e paditur kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë së 

pales paditëse në emër të kompenzimit të dëmit material dhe jomaterial. 

Në bazë të Aktgjykimit P. nr. 487/2016, të datës 06.09.2017, të Gjykatës Themelore në Gjilan, 

Departamenti i Përgjithshëm, gjykata e vërtetoj faktin se i pandehuri (i siguriari i të paditures) 

Ç. B.nga …….., është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale rrezikim i trafikut publik nga 

neni 378, paragrafi 6, lidhur me paragrafin 1, të KPRK-së,  për shkak të shkatimit të aksidentit 

të komunikacionit, më datën 07.03.2016, në magjistralen Gjilan – Kamenicë, me ç’rastë të 

dëmtuarës B.M., i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, e për të cilën vepër penale, i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë dhe të njëjtit gjykata i ka shqiptuar dënim me me gjobë në 

shumë prej 800.00 euro.   

Në bazë të ofertës së parë me shkrim të bërë nga Kompania e Sigurimeve “Siguria”, ndaj 

paditëses B.M., të datës.11.12.2017, gjykata e vërtetoj fakti se e padituria, i ka ofruar paditëses 

shumën prej 5.224.80 euro, në emër të kompenzimit të të gjitha formave të dëmit të pësuara 

nga paditësja.  

Në bazë të ankesës së paditëses B.M., ndaj të paditurës Kompania e Sigurimeve “Siguria”, të 

datës 08.11.2017, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja e ka refuzuar oferten e tani të paditures, 

për kompenzimin e të gjitha formave të dëmit në shumë prej 5.224.870 euro, si të pa 

pranueshme dhe jo kompatibile me dëmet e pësuara nga e dëmtuara - paditësja.  

Në bazë të konstatimit të ekspertit mjeko – ligjor Dr. S.M., të datës 16.03.2016, gjykata e 

vërtetoj faktin se eksperti mjeko - ligjor, në bazë të urdhëreses së Prokurorisë së Shtetit, ka 

dhënë mendimin e tij profesonal dhe ka konstatuar se e dëmtuara, tani paditësja B.M., ka 

pësuar plagë ndrydhëse, qarëse në regjionin ballor të kokës dhe ndrydhje të indeve të buta të 

gjoksit dhe dorës së djathtë si dhe thyerje të kockës ischi të legenit ana e majtë, lendime këto të 

pësuara në aksindentin e trafikut dhe të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë 
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mbretës (jo i mbrehtë) që si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore dhe me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. 

Në bazë të fletëlëshimit nga QKUK – ja, në emër të paditëses B.M., të datës 11.03.2016, 

gjykata e vërtetoj faktin se paditësja B.M. ka qëndruar në QKUK, në Klinikën Kirurgjike 

Torakale në Prishtinë prej datës 08.03.2016 e deri më datën 11.03.2016 dhe gjatë qëndrimit në 

këtë klinikë është trajtuar me infuzione, antibiotik dhe analgjetik dhe më pas paditësja është 

lëshuar nga kjo klinikë për përcjellje ambulatore me gjendje të përmisuar shëndetësore me 

obligim për kontrolla mjekësore pasuese. 

Ne bazë të raportit të Emergjencës të Spitalit të Përgjithshëm në Gjilan, me numër 5388, të 

datës 07.03.2016, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja B.M. si pasojë e lëndimeve të pësuara 

në aksidentit e komunikacionit të datës 07.03.2016 ka kërkuar ndihmën mjekësore në repartin 

Emergjent të Spitalit të Përgjithshëm në Gjilan. 

Në bazë të katër udhëzimeve për konsulltime të lëshuara nga QKMF-të, në fshatin Roganë, 

Komuna e Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja B.M. ka pasur disa herë vizita 

mjekësore për trajtimin e lëndimeve trupore të pësuara në aksidentin e trafikut të datës 

07.03.2016. 

Në bazë të raportit të  Qendrës Emergjente të QKUK-së, me numer 9206, të datës 07.03.2016, 

në emër të B.M., gjykata e vërtetoj faktin se paditësja ditën kritike kur edhe ka pësuar aksident 

në komunikacion, e si pasojë e kësaj ka pësuar edhe lëndime të rënda trupore është dërguar në 

Qendrën Klinike Universitare – Qendrën Emergjente për trajtim mjekësor të mëtutjeshëm. 

Në bazë të konstatimit të datës 03.02.2020, të ekspertit ortoped-traumatolog, Dr. L. K., ka 

rezultuar se paditësja B.M., si pasojë e aksidentit të komunikacionit të pësuar më datën 

07.03.2016, ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe në moëntin e pësimit të lëmdimeve i janë 

shkatuar: dhimbje fizike të intensitetit posaqërisht të rëndë, ka pasur për 1 orë, deri në fillimin e 

ofrimit të ndihmes së pare mjekësore, dhimbje fizike të intensiteti të rëndë që kanë zgjatur 3 

ditë për çka dëshmon terapia e ordinuar kundër dhimbjes, kohë pas kohe deri në veprimin e 

terapisë, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm që kanë zgjatur për 45 ditë, kohë e nevojshme 

për rikuperimin e organizmit në tërësi si dhe rikuperimin e indeve të lënduara, si dhe dhimbje 

fizike të intensitetit më të ultë janë prezente edhe tani, bazuar në të dhënat anamnestike. 

 

Poashtu nga konstatimi i datës 03.02.2020, të ekspertit ortoped-traumatolog, Dr. L. Kuqi, ka 

rezultuar se paditësja B.M., si pasojë e aksidentit të komunikacionit të pësuar më datën 

07.03.2016, ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të përgjithëshem jetësor, në shkallë prej 15.78%, 

si dhe është konstatur edhe fakti se paditësja ka pësuar edhe shëmtim trupor të shkallës së 

mesme e që sipas konstatimit mjekësor të lartëcekur, vërehet cicatrix postoprator në regjionin 

ballor majtas me diameter rreth 5 cm. Ecja gjithashtu karakterizohet me qalim në anën e majtë 

e cila është evidente më teper gjatë ecjes shkallëve si dhe terreneve ku i nevoitet sforim fizik. 

 

Gjithëashtu nga konstatimi i ekspertit ortoped-traumatolog, Dr. L. K., ka rezultuar se paditësja 

B.M., si pasoj e lëndimëve trupore të pësuara, nga aksidenti i komunikacionit të datës 
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07.03.2016, ka rezultuar se paditësja ka pasur nevoj për ndihmë dhe përkujdesje nga personi i 

tretë të pakten 30 ditët e para përkujdesje të plotë për shkak të paaftësisë totale për tu ngritë nga 

shtrati, ndersa edhe 60 ditë të tjera i është nevoitur përkujdesje për nevojat e tjera personale si 

(Higjien, veshëmbathje, ushqim etj). 

 

Në bazë të konstatimit të ekspertit ortoped-traumatolog, Dr. L. K. ka rezultuar se për paditësen 

B.M., ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm për 3 muaj, i pasur me albumina, minerale dhe 

vitamina. E poashtu nga ky konstatim ka rezultuar se paditësja ka pasur nevoj për rehabilitim 

fiziterapeutik – klimatik për të pakten cdo vit nga 15 ditë për dy vite, dhe atë terapi fizikale për 

forcimin e muskulatures së pelvikut, thoraxit dhe evitimin e kontraktuarave të mundshme, 

ndërsa rehabilitimi i është nevoitur paditëses çdo vitë për tre vjet radhazi. 

 

Në bazë të konstatimit të datës 03.02.2020, të ekspertes psikiatre, Dr. S. B., ka rezultuar se për 

paditësen B.M., si pasoj e aksidentit të komunikacionit të pësuar më datën 07.03.2016, ka 

pësuar frik  Frikë primare ne momentin e aksidentit, e prezantuar në formë të frikës nga vdekja 

dhe kërcnimi direkt për integritetin e saj trupor që ka zgjatë për disa sekonda, frikë sekondare 

te intenzitetit të lartë që ka zgjatur  për 24 orë dhe që është manifestuar me simptoma të ankthit 

të gjeneralizuar, frikë nga invaliditeti, qrregullime gjumi, rikujtime të shpeshta të ngjarjes dhe 

simptoma përcjellëse të reagimit akut ndaj stresit, frikë sekondare me intensitet mesatar dhe më 

të ulët e cila ka zgjatë për 3 deri në 4 muaj e manifestuar me reagime emocionale të karakteri 

anksioz, zgjime të herë pas hershme gjatë gjumit me rikujtime të  ngjarjes traumatike, frikë dhe 

pasiguri ndjen edhe sot e kësaj dite në pjesmarrje në komunikacion por të intensitetit të ulur. 

 

3. Baza juridike  

Me nenin 136 paragrafi 1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ligji Nr. 04/L- 077, 

(LMD-së), është paraparë se “Kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në 

qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”. Në bazë të këtij principi pala përgjigjet 

për dëmin e shkaktuar me dashje dhe nga pakujdesia. Çështja e përgjegjësisë subjektive është 

rregulluar në bazë të nenit 140, të LMD-së. Ndërsa në dispoziten e nenit 159 paragrafi 1, të 

LMD-së, është paraparë se “Në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që 

është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi, zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të 

fajit”. Në rastin konkret e paditura nuk i ka ofruar prova gjykatës që do të provonin se dëmi 

ndaj paditëses është shkaktuar pa fajin e saj, kurse me dispoziten e nenit 245, të po këtij ligji, 

është paraparë se “Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të 

kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje 

dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij”. Gjithashtu bazuar në dispoziten e nenit 14, të 

LPK-së në procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të 

përgjegjësisë penale të kryesit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës 

penale, me të cilën i pandehuri është shpallur fajtor. Andaj, duke marrë parasysh bazën ligjore 

të lartë cituar, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe e aprovoi pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditëses. Në rastin konkret, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata e 

ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Sipas bindjes së 

kësaj gjykate pretendimet e palës paditëse, janë të bazuara pasi që u vërtetua se i siguruari i të 
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paditures i ka shkaktuar dëm material dhe jo material paditëses, pasi që i kanë shkaktuar 

lëndime të rënda trupore. 

 

4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

Duke i marrë parasysh provat materiale të administruara, si dhe dispozitat ligjore të 

lartëcekura, gjykata ka ardhur në përfundim se paditësja B.M. me datën 07.03.2016, rreth orës 

17:55 min, në magjistralen Gjilan - Kamenicë, ka pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e 

aksidentit të komunikacionit të shkaktuar nga i pandehuri (i siguruari i të paditures) Qerim 

Beqiri, i cili derisa ishte duke e drejtuar autobusin për transport të udhëtarëve të markës 

“Mercedes Neoplan” me tabela të regjistrimit 06-520-BI, pronë e N.T.P “Alp Comerc”, nga 

pakujdesia ka shkelur Ligjin mbi Sigurimin e Komunikacionit Rrugor, përkatësisht duke mos 

i’a përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve të komunikacionit rrugor dhe kushteve 

atmosferike, me ç’rastë më pjesën e parë të anës së djathtë të autobusit e godet këmbësoren, 

tani paditësen  B.M., e cila në atë moment ishte duke trupuar rrugën nga ana e majtë në të 

djathtë dhe nga kjo goditje e dëmtuara pëson lëndime të rënda trupore e për të cilat detyrohet të 

kërkojë edhe ndihmën mjekësore në Emergjencën e Spitalit të Gjilanit, e këtë fakt gjykata e 

vërtetojë në bazë të aktgjykimit P.nr. 487/2016, të datës 06.09.2017, të Gjykatës Themelore në 

Gjilan. 

Në bazë të provave materiale të adminstruara, Gjykata në emër të dhimbjeve fizike - trupore, e 

ka aprovuar pjesërisht kërkesën e paditëses në shumën prej 3.500.00 (tremijë e pesqind) euro 

dhe e vlerësojë si një 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 dhimbje fizike të intensitetit poasqërisht të rëndë që kanë zgjatur për (1) një orë deri në 

fillimin e dhënies së ndihmës së parë mjekësore, dhimbje fizike të intentsitetit të rëndë që kanë 

zgjatur (3) tri ditë, përçka dëshmon terapia e ordinuar kundër dhimbje fizike të intensitetit të 

mesëm që kanë zgjatur 45 ditë dhe dhimbje fizike të intesitetit të ulët të cilat janë prezente dhe 

tani. 

Në emër të frikës së pësuar - përjetuar nga e dëmtuara – paditësja gjykata e ka aprovuar 

pjesërisht kërkesën dhe ka caktuar shpërblimin në shumën prej 2.000.00 (dymijë) euro, të cilen 

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

mjekësore të psikiatrisë, paditësja ka pësuar frikë primare të manifestuar në formë të frikës nga 

vdekja dhe kërcënimit direkt për integritetin e saj trupor që ka zgjatur për disa sekonda, frikë 

sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatur për 24 orë dhe që është manifestuar me simptoma 

të ankthit të gjeneralizuar, frikë nga invaliditeti, çrregullim gjumi, rikujtime të shpeshta të 

ngjarjes dhe simptoma përcjellëse të reagimit akut ndaj stresit, kjo pastaj ka kaluar në frikë 

sekondare me intensitet mesatar dhe më të ulët e cila ka zgjatur për 3 - 4 (tre deri në katër) 

muaj, e manifestuar me reagime emocionale të karakterit akcioz, zgjime të herë pasë hershme 

gjatë gjumit me rikujtime të ngjarjes traumatike, e poashtu paditësja edhe sot e kësaj dite ndien 

pasiguri gjatë pjesëmarrjes në komunikacion. 
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Në emër të shëmtimit të pësuar nga paditësja B.M., gjykata pjesërisht e ka aprovuar kërkesën e 

palës paditëse dhe e ka caktuar shpërblimin në shumën prej 2.500.00 (dymijë e pesëqind) euro, 

duke e vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se nga ekspertiza mjekësore tek 

paditësja është prezent shëmtimi trupor në shkallën e mesme, për shkak të defektit – cikatriks 

postoperator në regjionin ballor majtas me diametër rreth 5 cm, tek e cila poashtu ecja 

karakterizohet me çalim në anën e majtë e cila është evidente më tepër gjatë ecjeve shkallëve si 

dhe terreneve ku i nevojitet sforcim fizik.  

Në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, në shkallë prej 15.78%, gjykata 

pjesërisht e ka aprovuar kërkesën e palës paditëse dhe e ka caktuar shpërblimin në shumën prej 

5.000.00 (pesëmijë) euro duke e vlerësuar si shpërblim të drejtë, ashtu që i’a fali besimin 

kostatimit të ekspertit edhe në këtë pjesë andaj, duke konsideruar se shuma e të hollave prej 

5.000.00 (pesëmijë) euro, paraqet satisfkacion të drejtë për tejkalimin me më lehtësi të 

pasojave të kësaj forme të dëmit të shkaktuar.  

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 jomaterial, e posaçërisht duke marrë 

parasysh natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore të shkaktuara paditëses, moshën e saj, në 

bazë të vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si më lartë, gjykata aprovojë pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditëses e në vlerat shpërblimit të dëmit si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimit, duke e vlerësuar si shpërblim real, objektive dhe me bindje se ky shpërblim është 

në pajtushmëri me natyrën dhe pasojat e lëndimit. 

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

satisfaksion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të paditëses në aksidentin 

e komunikacionit të datës 07.03.2017, lëndimet dhe pasojat, duke marrë parasysh edhe kriteret 

e parapara me dispozitën e nenit 200, të Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve, standardin 

jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe praktikën e deri tanishme të gjykatave të Kosovës. 

Lidhur me shumat e gjykuara për paditësen që kanë të bëjnë me kompenzimin e dëmit material 

në emër të ndihmës dhe përkujdesjes nga personi i tretë në shumën prej 150.00 (njëqind e 

pesëdhjetë) euro gjykata vendosi duke e pasur parasysh konstatimin e ekspertit mjekësor i cili 

ka konstatuar se paditësja ka pasur nevojë të paktën 30 ditët e para për përkujdesje të plotë për 

shkak të paaftësisë totale për t’u ngritur nga shtrati ndërsa edhe për 60 ditë të tjera i është 

nevojitur përkujdesje për nevoja të tjera përsonale (higjienë, veshëmbathje, ushqim etj) dhe 

ushqimit të përforcuar në shumën prej 150.00 (njëqind e pesëdhjetë) euro, duke u bazuar 

poashtu në konstatimin e ekspertit mjekësor i cili ka konstatuar se për paditësen ushqimi i 

përforcuar ka qenë i nevojshëm për 3 muaj, i pasur me albumina, minerale dhe vitamina, dhe i 

vlerësojë si të pranueshme për nga baza por, jo edhe për nga lartësia e kërkuar nga ana e këtu 

paditëses andaj, i ka aprovuar pjesërisht kërkesat sa i përket dëmeve të këtij lloji.Gjykata ka 

vendosur sikurse në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi sa i përket dëmit material të 

pësuar nga paditësja, duke marr për bazë praktikën gjyqësore në Republikën e Kosovës. 

Gjykata e ka marr për bazë kohëzgjatjen e nevojës për ndihmë dhe përkujdesje nga personi i 

tretë dhe ushqimin e përforcuar të konstatuar në ekspertizë mjekësore të ortopedisë dhe 

traumatologjisë të cekur si më lartë për paditësen, si dhe nga fakti që praktika gjyqësore i njeh 
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rastet e tilla të kompensimit. Në këtë drejtim, duhet të merret parasysh fakti se për këto forma 

të dëmit në shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë të pamundur apo shumë të vështirë të 

sigurojnë dëshmi konkrete, pasi që kryesisht kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët e 

tyre dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshinë ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm, është 

vështirë të argumentohet me prova konkrete. Mirëpo, pasi që paditësja ka pasur nevojë për 

ndihmën e huaj dhe ushqim të përforcuar (të cekur sikurse në ekspertizën e cekur më lartë), të 

njëjtës ligjërisht i takon ky llojë i kompenzimit të dëmit i kërkuar në shumat e gjykuara. 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ku pas vlerësimit të të gjitha 

provave të administruara dhe fakteve të vërtetuara, gjykatës i rezultoi se kërkesëpadia e 

paditësit përtej shumës së aprovuar është kërkesë e pabazë, pasi gjykata vlerësoi se shumat e 

gjykuara janë të përshtatshme dhe në përputhje edhe me natyrën e lëndimeve të paditëses B.M.. 

Gjykata ka konstatuar se lëndimet e këtu paditëses janë lëndime të rënda trupore por, që 

shumat e aprovuara në emër të kompenzimit, janë në harmoni me dëmet jomateriale dhe 

materiale të pësuara nga e paditura B.M., si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 

07.03.2017. Duke i marrë parasysh këto gjykata e ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë së 

paditësit në lidhje me dëmet jomateriale dhe materiale në lartësi prej 9.300.00 (nëntëmijë e 

treqind) euro, shumë kjo përtej shumës së gjykuar si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi sepse nuk gjeti bazë ligjore e materiale për mbështetje të kërkesës së palës paditëse, 

pasi që caktimi i shumave më të larta nuk do të ishte në proporcion me dëmin e pësuar nga këtu 

paditësja.  

Gjykata poashtu e refuzojë në tërësi si të pabazuar kërkesën e palës paditëse për kompenzimin 

e dëmit material, të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të datës 07.03.2017, në emër të 

rehabilitimit fizioterapeutik – klimatik, shumën prej 600.00 euro, ngase paditësja me asnjë 

provë të vetme materiale dhe relevante nuk ka arritur që ta provojë gjatë shqyrtimit kryesor se e 

njëjta e ka shpenzuar këtë shumë, respektivisht se i është nënshtruar rehabilitimit në fjalë dhe 

në mungesë të provave relevante gjykata erdhi në përfundim që kjo pjesë e kërkesëpadisë së 

paditëses duhet te refuzohet në tërësi e pabazuar.  

Gjykata i ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të administruara në shqyrtimin kryesor, por 

erdhi në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje juridike 

kontestimore. 

Meqenëse e paditura, ka rënë në vonesë lidhur me pagesën e dëmit të krijuar, e duke u bazuar 

në nenin 382 paragrafi 2 të LMD-së, gjykata e obligojë të padituren, që paditëses t‟ia paguajë 

shumat e gjykuara të kompenzimit së bashku me normën e kamatës, në lartësi prej 8 %, duke e 

llogaritur nga data e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e deri në datën e pagesës definitive, 

sikurse në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ngase vet i autorizuari i palës paditëse në 

fjalën përfundimtare e ka specifikuar kohen se nga cila datë të llogaritet kamata ligjore, pra 

duke e kërkuara që kamata ligjore prej 8%, të llogaritet nga dita e plotëfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

5. Shpenzimet e procedures 
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Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në nenin 452, 

paragrafi 1, të LPK-së, si dhe në bazë të tarifës së zbatuar të Odës së Avokatëve të Kosovës 

dhe e detyrojë të padituren, që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë të përgjithshme prej 1.689.60 (njëmijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë euro e 

gjashtëdhjetë cent). Në rastin konkret shpenzimet e krijuara gjyqësore si detyrim i të paditures, 

i referohen shumës së precizuar si në pikën IV të dispozitivit të aktgjykimit, e cila i përgjigjet 

shpenzimeve të shkaktuara në këtë procedurë gjyqësore si në vijim: për përpilimin e padisë 

104.00 euro, për precizim të padisë 104.00 euro, për përfaqësim në 4 (katër) seanca gjyqësore 

nga 270.40 euro = 1.081.60 euro, për ekspertizat mjekësore 300.00 euro dhe për taksën 

gjyqësore për padi 100.00 euro. Ndërsa shuma tjetër prej 104.00 (njëqind e katër) euro, e 

kërkuar në emër të shpenzimeve të procedurës për precizimin e padisë, përtej kësaj të gjykuar, 

refuzohet si e pabazuar. 

 

Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në dispozitat e nenit 136 paragrafi 1, 140, 159 

paragrafi 1 dhe 245, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ligji Nr. 04/L- 077, si dhe në 

dispozitën e nenit 14, lidhur me dispoziten e nenit 143 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 103/2018, i datës 06.07.2021 

 

 

                                                                                                                     G j y q t a r i 

                                                                                                                     Artan Abazi 

 

 

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

pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.  
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