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Numri i lëndës: 2019:159201 

Datë: 14.07.2021 

Numri i dokumentit:     01996242 

C. nr. 110/2018 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

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

paditësit A.Rr. nga ……., të cilin me autorizim e përfaqëson A. L., avokat nga Prishtina, 

kundër të paditures Kompania e Sigurimeve “Eurosig”, me seli në Prishtinë, rr.“2 Korriku”, nr. 

4, të cilën me autorizim e përfaqëson F.Sh., jurist nga Prishtina, me objekt kontesti për 

kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial, me vlerë të kontestit prej 38.339,00 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të autorizuarve të palëve 

ndërgjygjëse, më datën 25.06.2021 mori, ndërsa më datën 14.07.2021, përpilojë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A.Rr. nga .......dhe 

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

në emër të kompenzimit të dëmit material, për dëmtim të motoçikletës dhe veshëmbathjeve, si 

dhe në emër të dëmit material dhe jomaterial nga baza e autopërgjegjësisë, dëme këto të 

pësuara nga paditësi në aksidentin e komunikacionit të datës 12.05.2018, në Kamenicë, t‟ia 

paguaj shumat si në vijim: 

-    Në emër të dëmit jomaterial: 

-    Për dhimbjet e përjetuara fizike – trupore, shumën prej…………….4.000.00 (katërmijë) 

euro, 

-    Për friken e përjetuar, shumën prej………………………………................3.500.00 (tremijë  

     e pesqind) euro, 

-    Për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, në shkallë prej 24.64 %, shumën 

prej........  

    7.000.00 (shtatëmijë) euro,              

-   Për shëmtim trupor, shumën prej………………………………………3.000.00 (tremijë) 

euro. 

-    Në emër të dëmit material: 
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-    Për ndihmën dhe përkujdesjen nga personi i tretë, shumën prej…...600.00 (gjashtëqind) 

euro.       

-    Për ushqim të përforcuar, shumën prej……………………………..600.00 (gjashtëqind) 

euro.   

 

-    Në emër të dëmit material – real: 

 

-    Për dëmtim të motoçikletës të markës “Yamaha” me targa të regjistrimit 06-702-RA, viti i    

     Prodhimit 2010, shumën prej……..5.475.00 (pesëmijë e katërqind e shtatëdhejtë e pesë) 

euro. 

-    Për dëmtim të veshëmbathjes personale (rrobat, helmeta dhe këpucët), shumën 

prej…………. 

     424.00 (katërqind e njëzet e katër) euro.  

 

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

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

përgjithshme prej 24.599.00 (njëzet e katërmijë e pesqind e nëntëdhjetë e nëntë) euro, me 

kamatë ligjore prej 8%, e cila, për dëmin jo material llogaritet nga data e marrjes së 

aktgjykimit, ndërsa për dëmin material nga data e dorëzimit të padisë në gjykatë, e deri në 

pagesën 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 paditësit A.Rr., në shumë prej 13.100.00 

(trembëdhjetmijë e njëqind) 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 “Eurosig” me seli në Prishtinë, që paditësit në 

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

12.05.2018, në emër të rehabilitimit fizioterapeutik - klimatik, t’ia paguaj shumën prej 520.00 

euro dhe në emër të shpenzimeve të shërimit, t’ia paguaj shumën prej 120.00 euro, SI 

TËRËSISHT E PABAZUAR.   

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

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

shpenzimet e shkaktuara në këtë procedurë, në shumë të përgjithshme prej 2.168.00 (dymijë e 

njëqind e gjshtëdhjetë e tetë) euro, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m  

Paditësi A.Rr. nga ………., përmes të autorizuarit të tij A. L., avokat nga Prishtina, më datën 

12.07.2018, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditures Kompania e Sigurimeve 

“Eurosig”, me seli në Prishtinë, rr. “2 Korriku”, nr. 4, të cilën me autorizim e përfaqëson F. 
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Sh., jurist nga Prishtina, për kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial, me vlerë të kontestit 

prej 38.339,00 euro. 

1. Pretendimet e të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse  

I autorizuari i paditësit avokati A.L., në seancen përgaditore dhe gjatë seancave të shqyrtimit 

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

kërkesëpadisë të bërë përmes parashtresës dhe të dorëzuar në këtë gjykatë dhe ka shtuar se 

duke i pasur parasysh provat materiale dhe deklarimet e të autorizuarit të të paditurës shihet se 

sa i përket bazës juridike të kërkesëpadisë së paditësit dhe legjitimitetit pasiv të palës në 

procedurë të njëjtat nuk ishin kontestuese, por, kontestuese për të paditurën ishte lartësia e 

kërkesëpadisë për kompenzimin e dëmeve materiale dhe jo materiale, dëme këto të pësuara nga 

paditësi A.Rr., në aksidentin e komunikacioni të shkaktuar më datën 12.05.2018, në rrugën e 

Kamenicës, respektivisht në fshatin Petrit, nga shkaktari i aksidentit respektivisht i siguruari i 

të paditurës, Z.S.. Tutje ka shtuar se kërkojmë nga gjykata që padinë dhe kërkespadinë e 

paditësit t’a aprovoj në tërësi si të bazuar dhe t’a detyroj të paditurën “Eurosig” me seli në 

Prishtinë, që paditësit A. Rr. në emër të kompenzimit të dëmit material dhe jo material, si 

pasojë e lëndimeve trupore të pësuara në aksidentin e trafikut të datës 12.05.20218, të 

shkaktuar në Kamenicë dhe dëmit material – real të shkaktuar në motoçikleten e paditësit dhe 

për shkak të dëmtimit të pajisjeve – rrobave t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 38.339.00 

euro, ashtu siç i kemi specifikuar shumat dhe llojet e dëmeve në faqen 6 të parashtresës për 

precizimin e kërkesëpadisë, të gjitha këto me kamatë ligjore – vjetore prej 12%, duke filluar 

nga dita e paraqitjes së kërkesës te e paditura “Eurosig” me seli në Prishtinë, të datës 

28.05.20218 e deri në pagesën definitive, pasi që ka shtuar se e paditura nuk ka arritur që t’ia 

dëshmoj gjykatës se paditësit, e paditura i ka lejuar paradhënie dhe se e ka trajtuar kërkesën e 

të njëjtit brenda afatit prekluziv të paraparë me nenin 26 të LSDA-së, dhe atë konform nenit 

382, paragrafi 2 të LMD-së. Poashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 2.168.00 euro, të specifikuara si në parashtresën për precizimin e kërkesëpadisë. 

I autorizuari i të paditurës F. Sh., jurist nga Prishtina, në seancën përgaditore dhe gjatë 

seancave të shqyrtimit kryesor ka deklaruar se, mbesim në tërësi pranë deklarimeve dhe 

parashtresave të deritanishme të dorëzuara në këtë gjykatë duke ritheksuar se për të paditurën 

nuk është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë së paditësit, në kuptim të shkaktimit të 

aksidentit nga ana e të siguruarit tonë, respektivisht Z. S. nga ……..,  poashtu ka deklaruar se 

për të paditurën nuk është kontestuese që paditësi A. Rr. ka pësuar lëndime trupore në 

aksidentin e komunikacionit të datës 12.05.2018. Por, i autorizuari i të paditurës ka deklaruar 

se e paditura e kundërshton pjesërisht lartësinë e kërkesëpadisë së paditësit duke konsideruar se 

shumat e kërkuara si në precizimin e kërkesëpadisë janë të larta dhe jo në harmoni me natyrën 

e lëndimeve të pësuara nga paditësi si dhe me praktikën gjyqësore, poashtu ka kërkuar nga 

gjykata që sa i përket kërkesës mbi kamatën ligjore e njëjta të gjykohet në shkallë prej 8%, 

duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit. Duke i pasur parasysh të gjitha këto i ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit t’a aprovoj pjesërisht si të bazuar në kuptim të 

lartësisë së kërkesëpadisë.  

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor  
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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: Raporti i aksidentit 

me nr. 2018-CR-231, i datës 12.05.2018, i hartuar nga Policia e Kosovës, skica e vendit të 

aksidentit e hartuar më datën 12.05.2018, nga zyrtari policor I.H., libreza e motoçikletës CRA 

– me nr. serik 08604004, në emër të paditësit A.Rr., Polica e Sigurimit me nr. 0006287349, në 

emër të A.Rr., procesverbali mbi dëmtimin e automjetit i datës 18.05.2018, i hartuar nga 

Kompania e Sigurimeve “Eurosig” me seli në Prishtinë, fatura me nr. 289-18, e datës 

01.06.2018, e lëshuar nga Kompania “Auto Kaqandolli”, pesë foto të motoçikletës, të rrobave 

dhe pajisjeve të tjera të paditësit, ekspertiza – vlerësimi i dëmit të automjetit, e datës 

18.09.2019, e hartuar nga eksperti Q.A., ekspertiza e komunikacionit e hartuar në muajin tetor 

të vitit 2019, nga eksperti i komunikacionit A. M., ekspertiza - vlerësimi mjekësor i datës 

09.01.2019, i hartuar nga eksperti ortoped – traumatolog, Dr. S.S., së bashku me raportet 

mjekësore, ekspertiza – vlerësimi mjekësor i hartuar me datën 28.01.2020, nga ekspertja 

psikiatre, Dr. S. B., së bashku me raportet mjekësore, fletëpagesa për përkthimin e 

dokumenteve mjekësore e datës 07.08.2019 dhe kërkesa e paditësit për kompenzimin e dëmit 

material dhe jo material, e datës 28.05.2018, drejtuar të paditurës “Eurosig”, me seli në 

Prishtinë. 

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 paditësit, 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 raportit të aksidentit me nr. 2018-CR-231, të datës 12.05.2018, i hartuar nga Policia 

e Kosovës, gjykata e vërtetoj faktin se drejtuesi i automjetit të markës “……..”, me targa të 

regjistrimit ………., më datën 12.05.2018, në rrugën magjistrale Gjilan – Bujanovc, 

respektivisht me të arritur në fshatin Petrit, i njëjti është ndalur jashtë rrugës kryesore dhe për 

një moment ka tentuar të bëjë kthim gjysmë rrethor me ç’rastë me pjesën e përparme në anën e 

djathtë e godet motoçikletën e markës “…….”, me targa të regjistrimit …….., të cilën ishte 

duke e drejtuar i dëmtuari, tani paditësi A. Rr. dhe në momentin e goditjes ishte duke lëvizur në 

rrugën magjistrale Gjilan – Bujanovc, me çka nga goditjet e marra paditësi përplaset në rrugë, 

ndërsa motoçikleta përfundon jashtë rrugës në anën e majtë të drejtimit të lëvizjes. 

Në bazë të skicës së vendit të aksidentit të hartuar më datën 12.05.2018, nga zyrtari policor I. 

H., gjykata e vërtetoj gjendjen faktike në vendin e ngjarjes si dhe pozicionet e automjeteve pas 

shkaktimit të aksidentit të komunikacionit.  

Në bazë të librezës të motoçikletës CRA – me nr. serik 08604004, në emër të paditësit A.Rr., 

gjykata vërtetoj faktin se motoçikleta e aksidentuar me markën “…..”, me targa të regjistrimit 
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……, ka pasur regjistrim - sigurim të vlefshëm deri më datën 04.07.2018, pra ka qenë e 

siguruar në momentin kur është shkaktuar aksidentit i komunikacionit. 

 Në bazë të Polices së Sigurimit me nr. 0006287349, në emër të A.Rr., gjykata vërtetoj faktin 

se motoçikleta e aksidentuar me markën “…..”, me targa të regjistrimit ……., ka pasur sigurim 

të vlefshëm për periudhën kohore prej 04.07.2017 e deri më 04.07.2018. 

Në bazë të procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit të datës 18.05.2018, i hartuar nga 

Kompania e Sigurimeve “Eurosig” me seli në Prishtinë, gjykata vërtetoj faktin se janë 

evidentuar pjesët e dëmtuara të motoçikletës me markën “…….”, me targa të regjistrimit 

…….. 

Në bazë të proformës me nr. 289-18, e datës 01.06.2018, të lëshuar nga Kompania “Auto 

Kaqandolli”, gjykata vërtetoj faktin se pjesët e dëmtuara të motoçikletës të markës “……”, me 

targa të regjistrimit ………, janë vlerësuar në shumë prej 7.487.00 euro. 

Në bazë të pesë fotove të motoçikletës, të rrobave dhe pajisjeve të tjera të paditësit, gjykata 

vërtetoj faktin se motoçikleta e markës “…….”, me targa të regjistrimit ……., si dhe rrobat 

edhe pajisjet tjera që përdoren për vozitjen të motoçikletës janë dëmtuar si pasojë e pësimit të 

aksidentit të komunikacionit të datës 12.05.20218, nga i dëmtuari, tani paditësi A.Rr.. 

Në bazë të kërkesës të paditësit për kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial, me nr. 

041/18, e datës 28.05.2018, drejtuar të paditurës “Eurosig”, me seli në Prishtinë, gjykata 

vërtetoj se paditësi A. Rr. ka paraqitur në kërkesën për kompenzimin e dëmit te e paditura 

Kompania e Sigurimeve “Eurosig” me seli në Prishtinë, lidhur me dëmet materiale dhe 

jomateriale që i ka pësuar si pasojë e akisdentit të komunikacionit të datës 12.05.2018. 

Në bazë të ekspertizës – vlerësimit të dëmit, e hartuar nga eksperti Q.A. me datën 18.09.2019, 

të motoçikletës të markës “……”, me targa të regjistrimit ……, gjykata vërtetoj faktin se si 

pasojë e aksidentit të komunikacionit të pësuar  më datën 12.05.2018, vlera e shpenzimeve për 

riparimin e motoçikletës të lartëcekur ka qenë 5.475.00 euro, ndërsa vlera e shpenzimeve për 

dëmtimin e rrobave, helmetës dhe këpucëve ka qenë 424.00 euro, e që vlera e përgjithshme e 

dëmeve materiale ka qenë në shumë prej 5.899.00 euro.  

Në bazë të ekspertizës - vlerësimit mjekësor, të datës 09.01.2019, i hartuar nga eksperti ortoped 

– traumatolog, Dr. S. S., së bashku me raportet mjekësore, gjykata vërtetoj faktin se paditësi 

A.Rr. si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 12.05.2018, ka pësuar dhimbje fizike 

dhe atë ka përjetuar dhimbje të intesitetit posaçërisht të rëndë 3 orë, dhimbje të intesitetit të 

rëndë ka përjetuar për 3 ditë tjera, dhimbje të intesitetit të mesëm ka përjetuar edhe për 6 javë 

të tjera, si pasojë e vazhdimit të tërheqjes së edemave, gjakëderdhjes në regjionet e lënduara, 

kurse dhimbje te intesitetit të ulët ka edhe më tej si pasojë e ndryshimeve të përhershme në 

shuplakë pas ngarkimeve fizike ndërrimit motit, bartjes së peshave të rënda dhe aktiviteteve të 

tjera ditore që kërkojnë pozita të veçanta të dorës së majtë. 

Poashtu në bazë të konstatimit të ekspertit ortoped – traumatolog, Dr. S.S., paditësi ka pësuar 

edhe zvogëlim të aktivitetit të përgjithëm jetësor në shkallë prej 24.64%.  
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Gjithashtu sipas konstatimit të ekspertit ortoped – traumatolog, Dr. S. S., te paditësi ekziston 

shëmtimi trupor i shkallës së mesme si pasojë e 3 vrragëve postoperatore në shuplakën e majtë 

dhe regjionin e nyjes radiokarpale në formë linera dhe gjatësi 10 cm, 6 cm dhe 1 cm, pjesën 

dorëzale të shuplakës së djathtë me gjatësi afër 2 cm, të gjitha këto lehtë të dukshme, poashtu 

paditësi ka edhe kufizime të lëvizjeve të shoqëruara me dhimbje në nyjen radiokarpale të 

majtë. 

Poashtu në bazë të konstatimit të ekspertit ortoped – traumatolog, Dr. S.S., paditësit i është 

nevojitur ushqim i përforcuar për 2 muaj dhe atë ushqim i pasur më proteina, minerale, 

vitamina, lëngje më shumë se ushqimi i zakonshëm. Poashtu në bazë të këtij konstaimi paditësi 

ka pasur nevojë për ndihmë dhe kujdesë nga personi i tretë për 2 muaj dhe atë ndihmë në 

veshëmbathje, higjienë, ushqim dhe aktivitete ditore tjera. 

Në bazë të ekspertizës – vlerësimit mjekësor të hartuar me datën 28.01.2020, nga ekspertja 

psikiatre Dr. S. B., së bashku me raportet mjekësore, gjykata vërtetoj faktin se paditësi A. Rr. si 

pasojë e aksidentit të komunikacionit të pësuar më datën 12.05.2018, ka pësuar frikë primare 

në momentin e aksidentit që ka zgjatur për disa sekonda dhe që është përcjellë me frikë nga 

vdekja dhe kërcënimi serioz për integritetin e tij trupor, e cila më pastaj  ka vazhduar me frikë 

sekondare të intesitetit të lartë që është manifestuar me simptoma të ankthit të gjeneralizuara, 

shqetësim, frikë nga invaliditeti i përjetshëm, frikë nga procedurat mjekësore, ç’rregullim 

gjumi, rikujtim të shpeshtë të ngjarjes dhe ankesat e shumta somatike që kanë zgjatur për 48 

orë. Si dhe ka pësuar frikë sekondare me intensitet mesatar dhe më të ulët e cila kanë zgjatur 

për 4 – 6 muaj dhe është ende e pranishme dhe e manifestuar me reagime emocionale të 

karakterit anksioz, lodhje në angazhimet minimale, zgjim të herë pasë hershëm gjatë gjumit me 

rikujtime të ngjarjes traumatike, e poashtu ka probleme sidomos me koncentrim dhe vëmendje 

si dhe kokëdhimbje të shprehura. Paditësi frikë dhe siguri ka edhe sot e kësaj dite në 

pjesëmarrjen në komunikacion, por të intesitetit të ulur. 

Në bazë të ekspertizës së komunikacionit të hartuar në muajin tetor të vitit 2019, nga eksperti i 

komunikacionit A. M., gjykata vërtetoj faktin se si pasojë e aksidentit të komunikacionit të 

datës 12.05.2018, përveq dëmeve materiale në motoçikletën e tij të markës “…….”, me targa të 

regjistrimit ……, paditësi A. Rr. pëson edhe lëndime trupore. Në bazë të kësaj ekspertize të 

komunikacionit, eksperti i komunikacionit A. M. ka ardhur në përfundim se me lëshimin e 

njësis “A”, respektivisht Z. S., me automjetin transportues të tipi “…..”, me targa ……., më 

datën 12.05.2018, rreth orës 11:10, i cili gjatë mantovrimit – kthimit gjysmërrethor nga 

bankina jashtë rrugës kryesore M25-3, Gjilan – Bujanovc, te serat në anën e djathtë në fshatin 

Petrit, nuk ka qenë i vëmendshëm sa duhet në raport me motoçiklistin i cili ka qarkulluar 

mbrapa tij me njësinë “B”, më pastaj ka filluar veprimin e kthimit gjysmërrethor, del në mes të 

rrugës dhe aksidentohet nga motoçiklisti, respektivisht njësia “A”, ka vepruar me rregullat e 

përgjithshme të komunikacionit, përkatësisht me nenin 41, paragrafi 1, nga Ligji nr.05/L-88. 

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 
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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 paditësit 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”. Ndërsa në dispoziten e nenit 174 të LMD-së, 

parashihet se “Gjykata, duke marrë parasysh edhe rrethanat që janë shkaktuar pas shkaktimit 

të dëmit, do të gjykojë shpërblimin në një shumë e cila është e nevojshme që gjendja materiale 

e të dëmtuarit të sillet në atë gjendje në të cilën do të kishte qenë po të mos kishte veprim 

dëmtues ose mosveprim”. Poashtu duke u bazuar në dispoziten e nenit 183, paragrafi 1, 

parashihet se “Për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit 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, ndërsa në paragrafin 2 të po këtij neni parashihet se “Me 

rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, si dhe për lartësinë e 

shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të 

cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me te mos të favorizohen synimet që nuk janë 

në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror”. Gjithashtu duke pasur parasysh edhe 

dispoziten e nenit 173, paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së, ku parashihet se “I dëmtuari ka të drejtë 

si për shpërblimin e dëmit të rëndomtë, ashtu edhe për shpërblimin e fitimit të humbur dhe  

lartësia e shpërblimit të dëmit caktohet sipas çmimeve në kohën e nxjerrjes së vendimit 

gjyqësor, përveç nëse me ligj parashihet diçka tjetër”. Andaj, sipas bindjes së kësaj gjykate 

pretendimet e palës paditëse, janë pjesërisht të bazuara pasi që u vërtetua se i siguruari i të 

paditures i ka shkaktuar dëm material dhe jo material paditësit, me ç’rastë i ka shkaktuar 

lëndime të rënda trupore dhe dëme materiale, e duke marrë parasysh bazën ligjore të lartëcekur 

dhe duke u bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar, gjykata në rastin konkret vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit.  

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 paditësi A.Rr., me datën 12.05.2018, në 

magjistralen Gjilan - Bujanovc, ka pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e aksidentit të 

komunikacionit të shkaktuar nga i siguruari i të paditures, Z.S., i cili derisa ishte duke e 

drejtuar automjetin e markes “……” në rrugën Gjilan – Bujanovc, dhe me të arritur në fshatin 

Petrit, ndalet jashtë rrugës kryesore dhe për një moment tenton të bëjë kthim gjysmë rrethor 

dhe me pjesën e përparme në anen e djathtë e godet motoçikleten e markes “……”, i cili në 

momentet e goditjes ishte duke lëvizuar në rrugen nacionale Gjilan – Bujanovc, me çka nga 
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goditja e marrë paditësi A.Rr. përplaset në rrugë dhe pëson lëndime të rënda trupore, ndërsa 

motoçikleta përfundon jashtë rruges në anën e majtë në drejtim të lëvizjes, e këtë fakt gjykata e 

vërtetojë në bazë të Raportit të aksidentit të trafikut me numër 2018-CR-231, i datës 

12.05.2018, i hartuar nga Policia e Kosoves dhe nga skica e vendit të ngjarjes, e hartuar nga 

Policia e Kosoves.  

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

ka aprovuar pjesërisht kërkesën e paditësit në shumën prej 4.000.00 (katërmijë) euro dhe e 

vlerësojë si një shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit sepse paditësi sipas 

konstatimit të ekspertit mjekësor ortoped - traumatolog, si pasojë e lëndimeve të marra ka 

pësuar dhimbje fizike të intensitetit poasqërisht të rëndë që kanë zgjatur për (3) tre orë, dhimbje 

fizike të intentsitetit të rëndë që kanë zgjatur (3) tri ditë dhe dhimbje fizike të intensitetit të 

mesëm që kanë zgjatur edhe për 6 javë, si pasojë e vazhdimit të tërheqjes së edemave dhe 

gjakderdhjes në regjionet e lënduara, kurse dhimbje të intenzitetit të ulët ka edhe më tej si 

pasojë e ndryshimeve të përhershme në shuplakë pas ngarkimeve fizike, ndërrimit të motit, 

bartjes së peshave të rënda dhe aktivitete tjera që kërkojnë pozitë të veçantë të dorës së majtë.   

Në emër të frikës së pësuar - përjetuar nga paditësi, gjykata e ka aprovuar pjesërisht kërkesën 

dhe ka caktuar shpërblimin në shumën prej 3.500.00 (tremijë e pesqind) euro,, të cilen e ka 

vlerësuar si shpërblim të drejtë duke u nisur nga fakti se sipas konstatimit të ekspertes 

mjekësore të psikiatrisë, paditësi ka pësuar frikë primare që ka zgjatur disa sekonda dhe që 

është përcjellë me frikë nga vdekja dhe kërcënimi direkt për integritetin e tij trupor, frikë 

sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatur për 48 orë dhe që është manifestuar me simptoma 

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

ngjarjes dhe crregullim disponimi, kjo pastaj ka kaluar në frikë sekondare me intensitet mesatar 

dhe më të ulët e cila ka zgjatur për 4 - 6 (katër deri në gjashtë) muaj, e manifestuar me reagime 

emocionale të karakterit akcioz, zgjime të herë pasë hershme gjatë gjumit me rikujtime të 

ngjarjes traumatike, e poashtu paditësi edhe sot e kësaj dite ndien pasiguri gjatë pjesëmarrjes 

në komunikacion. 

Në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, në shkallë prej 24.64%, gjykata 

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

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

kostatimit të ekspertit mjekësor të ortopedisë – traumatologjisë edhe në këtë pjesë, duke 

konsideruar se shuma e të hollave prej 7.000.00 (shtatëmijë) euro, paraqet satisfkacion të drejtë 

për tejkalimin me më lehtësi të pasojave të kësaj forme të dëmit të shkaktuar.  

Në emër të shëmtimit të pësuar nga paditësi A. Rr., gjykata pjesërisht e ka aprovuar kërkesën e 

palës paditëse dhe e ka caktuar shpërblimin në shumën prej 3.000.00 (tremijë) euro, duke e 

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

– traumatologjisë, tek paditësi është prezent shëmtimi trupor në shkallën e mesme, si pasojë e 3 

vrragëve postoperatore në shuplakën e majtë dhe regjionin e nyjes radiokarpale me formë 

linera dhe gjatësi 10 cm, 6 cm dhe 1 cm, pjesën dorzaletë shuplakës së djathtë me gjatësi afer 2 

cm (…tutje e përshkruar si në ekspertizën mjekësore). 
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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 pësuara nga paditësi, moshën e tij, në 

bazë të vlerësimit të ekspertizave mjekësore të përshkruar si më lartë, gjykata aprovojë 

pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, sikurse në vlerat e 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 piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

paraqesin një satisfaksion moral dhe shpagim real për format e dëmeve, respektivisht 

lëndimeve dhe pasojave të pësuara nga paditësi në aksidentin e komunikacionit të datës 

12.05.2018, 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 shumën e gjykuar për paditësin që ka të bëjnë me kompenzimin e dëmit material në 

emër të ndihmës dhe përkujdesjes nga personi i tretë në shumën prej 600.00 (gjashtëqind) euro, 

gjykata e aprovoj në tërësi kekesën e palës paditëse dhe atë duke e pasur parasysh konstatimin 

e ekspertit mjekësor, ortopedi – traumatolog, të datës 09.01.2019, i cili ka konstatuar se 

paditësi ka pasur nevojë për të paktën 2 muaj për ndihmë dhe përkujdesje nga personi i tretë 

dhe atë për ndihmë për veshëmbathje, higjienë, ushqim dhe aktivitete tjera, ndërsa lidhur me 

shumnë e gjykuar në emër të ushqimit të përforcuar në shumën prej 600.00 (gjashtëqind) euro, 

gjykata e aprovoj në tërësi kërkesën e palës paditëse dhe atë duke u bazuar poashtu në 

konstatimin e lartëcekur, të ekspertit mjekësor, i cili ka konstatuar se për paditësen ushqimi i 

përforcuar ka qenë i nevojshëm për 2 muaj, i pasur me proteina, minerale, vitamine, lëngje, më 

shumë se ushqimi i zakonshëm, ashtuqëshumat e gjykuara  i vlerësojë si të pranueshme si për 

nga baza, poashtu edhe për nga lartësia e kërkuar nga ana e këtu paditësit andaj, i ka aprovuar 

në tërësi 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 këtij lloji, të pësuar nga paditësi, 

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 paditësin, si dhe nga fakti që praktika gjyqësore i njeh 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 paditësi ka pasur nevojë për ndihmën e huaj 

dhe ushqim të përforcuar (të cekur sikurse në ekspertizën e cekur më lartë), të njëjtit ligjërisht i 

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

Ndërsa në emër të dëmit material – real, për dëmtim të motoçikletës të markës “……” me targa 

të regjistrimit ……., gjykata e ka aprovuar në tërësi kërkesën e palës paditëse për kompenzimin 

e dëmit material në shumë prej 5.475.00 (pesëmijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) euro, e 

poashtu në emër të dëmit në veshëmbathje përsonale (rrobat, helmeta dhe këpucët), e ka 
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aprovuar në tërësi kërkesën e palës paditëse për kompenzimin e dëmit material në shumë prej 

424.00 (katërqind e njëzet e katër) euro, ngase gjykata në bazë të ekspertizës – vlerësimit të 

dëmit, të hartuar nga eksperti Q. A. me datën 18.09.2019, të motoçikletës të markës “……”, 

me targa të regjistrimit ……., e ka vërtetuar faktin se si pasojë e aksidentit të komunikacionit të 

pësuar më datën 12.05.2018, vlera e shpenzimeve për riparimin e motoçikletës të lartëcekur ka 

qenë 5.475.00 euro, ndërsa vlera e shpenzimeve për dëmtimin e rrobave, helmetës dhe 

këpucëve ka qenë 424.00 euro, e që vlera e përgjithshme e dëmeve materiale ka qenë në shumë 

prej 5.899.00 euro, e të cilës ekspertizë gjykata i’a fali besimin e plotë dhe e mori për bazë me 

rastin e vendosjes lidhur me kërkesën e palës paditëse për këtë lloj të dëmit material – real. 

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 shumave të aprovuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi është 

kërkesë e pabazë, pasi gjykata vlerësoi se shumat e gjykuara janë të përshtatshme dhe në 

përputhje edhe me natyrën e lëndimeve të paditësit A.Rr. . Gjykata ka konstatuar se lëndimet e 

këtu paditësit 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 paditësi A. 

Rr., si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 12.05.2018. 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 13.100.00 (trembëdhjetmijë e njëqind) 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 edhe për këtë pjesë 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 paditësi, me 

kriteret e parapara me dispozitën e nenit 200, të Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve, si dhe 

me praktikën e deri tanishme të gjykatave të Kosovës. 

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 12.05.2018, në 

Kamenicë, përmes së cilës ka kërkuar që në emër të rehabilitimit fizioterapeutik - klimatik, t’ia 

paguaj shumën prej 520.00 euro dhe në emër të shpenzimeve të shërimit, t’ia paguaj shumën 

prej 120.00 euro, ngase paditësi me asnjë provë të vetme materiale dhe relevante nuk ka arritur 

që ta provojë gjatë shqyrtimit kryesor se i njëjti e ka shpenzuar këtë shumë, respektivisht se i 

është nënshtruar rehabilitimit fizioterapeutik – klimatik dhe e ka shpenzuar shumën në fjalë për 

shpenzimet e shërimit dhe në mungesë të provave relevante gjykata erdhi në përfundim që kjo 

pjesë e kërkesëpadisë së paditësit 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 ndryshe 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 paditësit t‟ia paguajë 

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

ashtuqë për dëmin jomaterial do të llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit, ndërsa për 

dëmin material do të llogaritet nga data e dorëzimit të padisë në gjykatë, e deri në pagesën 
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definitive, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

5. Shpenzimet e procedures 

Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në nenin 452, 

paragrafi 2, të LPK-së, ku parashihet se “Po që se paditësi vetëm pjesërisht ka sukses në 

procesin gjyqësor, atëherë gjykata mundet, duke marrë parasysh suksesin e arritur, të caktojë 

që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta apo që njëra palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe 

ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesën proporcionale të shpenzimeve”, si dhe në bazë të tarifës 

së zbatuar të Odës së Avokatëve të Kosovës. Andaj, në rastin konkret, gjykata konsideron se, 

fakti që paditësi pati pjesërisht sukses në procedurë, është i pa ndikim në kompenzimin e 

shpenzimeve të domosdoshme, pasi që, përjashto kërkesën për kompenzimin e shpenzimeve të 

rehabilitimit fizioterapeutik – klimatik dhe të shpenzimeve të shërimit, të gjitha kërkesat tjera, 

edhe pse jo në lartësinë e kërkuar, u aprovuan si të bazuara dhe e detyrojë të padituren, që 

paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 

2.168.00 (dymijë e njëqind e gjshtëdhjetë e tetë) euro. Në rastin konkret shpenzimet e krijuara 

gjyqësore si detyrim i të paditures, i referohen shumës së precizuar si në pikën IV të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, e cila i përgjigjet shpenzimeve të shkaktuara në këtë procedurë 

gjyqësore si në vijim: për përpilimin e padisë 208.00 euro, për precizim të padisë 208.00 euro, 

për përfaqësim në 5 (pesë) seanca gjyqësore nga 270.40 euro = 1.352.00 euro, për ekspertizat 

mjekësore 300.00 euro dhe për taksën gjyqësore për padi 100.00 euro.  

 

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

paragrafi 1, 173, 174, 183 dhe 245, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ligji Nr. 04/L- 

077, 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. 110/2018, i datës 14.07.2021. 

 

 

                                                                                                                         G j y q t a r i 

                                                                                                                     Artan Abazi, d. v 

 

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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