
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS KAMENICË 

 

1 (8)  

 2
0

1
9

:1
5

5
2

3
7

 

Numri i lëndës: 2019:155236 

Datë: 04.10.2019 

Numri i dokumentit:     00554387 

 C.nr.5/2017 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Besnik Pireva, në çështjen kontestimore të paditëses S.L nga Kamenica, lagja “… ”, të cilën me 

autorizim e përfaqson J.I avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “Sigkos” 

me seli në Prishtinë rruga “Sylejman Vokshi” të cilën e përfaqëson i autorizuari A.G nga Prishtina, 

me objekt kontesti kompensim dëmi, me vlerë të kontestit 21,981,61€, në seancën e shqyrtimit 

kryesor të dates 27.09.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditëses S.L nga Kamenica, lagja “...” dhe 

detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “Sigkos” me seli në Prishtinë rruga “Sylejman 

Vokshi”, që në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material t’i paguajë shumat si vijon: 

 

- Për dhimbje fizike (trupore) shumën prej ......................................................................3800 €. 

- Për frikë, shumën prej ....................................................................................................2500 €. 

- Në emër të dhimbjeve shpirtërore, për shkak të zvoglimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

shumën prej ...................................................................................................................6000 €. 

- Për ndihmë dhe kujdes të huaj shumën prej................................................................... 200 €. 

- Për ushqim të përforcuar shumën prej............................................................................ 420 €. 

- Në emër të shpenzimeve të mjekimit shumën prej .....................................................361.61 €, apo 

shumën e përgjithshme prej 13,281,61 €, të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8 %, duke e 

llogaritur atë nga data e marrjes së aktgjykimit (27.09.2019) e deri në pagesën definitive, në afat 

prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Obligohet e paditura Kompania e Sigurimeve “Sigkos” me seli në Prishtinë rruga “Sylejman 

Vokshi”, që t’ia paguajë paditëses S. L nga Kamenica, lagja “...”, shpenzimet procedurale dhe atë 

shumën në lartësi prej: 1,419.20 €, të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses S.L nga Kamenica, lagja “...”me të cilën ka kërkuar që 

të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “Sigkos” me seli në Prishtinë rruga “Sylejman 

Vokshi”, që t’ia kompensoj edhe dëmin jo materjal: në emër të dhimbjeve fizke edhe shumën 2200€, 

në emër të frikës edhe shumën prej 2000€ dhe në emër të emër të dhimbjeve shpirtërore, për shkak të 

zvoglimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor edhe shumën 4500€ refuzohet si e pa bazuar. 

 

 

A r s y e t i m 
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Paditësja S.L nga Kamenica, lagja “....”, në këtë gjykatë me datën 04.01.2017 ka ushtruar padi, 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “Sigkos” me seli në Prishtinë rruga “Sylejman 

Vokshi”, për shkak të kompensimit të demit material dhe jomaterial. Në padi ka theksuar më datën 

14.12.2015, rreth orës 14:00 në rrugën rajonale Kamenicë- Bostan,  saktësishtë në vendin e quajtur 

‘Osojë”, me fajin e të siguruarit të paditurës i cili ishte duke e drejtuar automjetin e udhëtarve të 

markës “ Fiat Punto” me targa .... , duke mos ju përshtatur shpejtësisë së lëvizëjes dhe kushteve të 

rrugës, del nga rruga dhe përfundon në humëner, ku në cilësin e bashkëudhëtarës lëndime trupore 

pëson paditësja e cila dërgohet në trajtim për trajtim në Qendrën Emergjente në Gjilan. Më tej ka 

shuta se me që automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti ka qenë i siguruar te e paditura sipas 

polices së sogurimit nr.5547240, atëher e padituar bartë përjegjësin e kompensimit të dëmit ndja 

paditëses. 

 

I autorizuari i paditëses J.I avokat nga Prishtina, gjatë rrejdhës së shyrtimit gjyqësor në këtë çështje 

kontestimore, ka deklaruar se baza juridike e kërkespadisë është vërtetuar me aktgjykimin penal 

P.nr.11/2016 i datës 06.06.2017, ku i siguruari i të paditurës është shpallur fajtor për shaktimin e 

aksidentit të datës 14.12.2015, në të cilin aksident paditësaj ka qenë në cilësin e pasagjersës. Më tej 

ka shtuar se mbetet pranë kërkespadisë së precizuar me parashtresën e datës 13.08.2019, e duke u 

bazuar në ekspertizat mjekësore, shumat e kërkuara në kërkespadi janë adekuate në raport me 

lëndimet e pësuara nga paditësja në këtë aksident, nga se e njëjta kishte pësuar lëndime të rënda 

trupore me pasoja të përhershme. Nërsa sa i përketë kontestimit të pjesëshmëm të bazës juridke nga 

e paditura në fjalën përfundimtare i njëjti ka theksuar se e padituar në seancën e datës 27.08.2019 

kishte deklaruar decidivisht se ne si e paditur nuk e kontestojm bazën juridike lidhur me shkaktarin 

e aksidentit, por e kontestojn vetëm lartësin e saj, andaj iautorizuari i paditëses konsideron se 

deklarimi i të autorizuarit të të paditurës i dhënë në fjalën përfundimtare është në kundërshtim me 

deklarimet e tij nga seanca e lartëcekur, në fundë ka theksuar se duke u bazuar  në provat e 

daministruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor u vërtetua se padia dhe kërkespadia e paditëses është e 

bazuar dhe i ka propozuar gjykatës që e njëjta të aprovohet në tërsi sipas precizimit të saj për format 

e dëmit jomaterjal dhe materjal në shumën e përgjithshme prej 21.981.61 € me kamatë ligjore prej 

8% duke filluar nga data e gjykimit me 27.09.2019, si dhenë fund i ka kërkuar shepnzimet e 

procedurës kontestimore dhe atë: për përpilimin e padisë 208€, për taksën gjyqësore shumën 100€ 

për shpenzimet e ekspertizave mejksore shumën 300€,  për tri seanca gjyqësore nga 270.40€ të 

gjitha këto sipas Tarifës së Avokatëve. 

 

E paditura pëmes përfaqësuesit të saj A.G përmes përgjigjes në padi, ka theksuar se e kundërshton 

pjesërisht bazën juridike të kërkespadisë si dhe lartësin e dëmit të cilën e pretndon paditësja, duke 

shtuar se nuk është kontestues fakti se ka ndodhur akidenti i komunikacionit me datën 14.12.2015 

në të cilin ishte lënduar paditësaj, mëtej shton se e paditura mbi bazën e shkresave të prezentuara 

nga paditësaj shprehet e gatshme që mbi bazën e sigurimit  të autopërgjegjësisë ta zhdëmtoj 

paditësen në përputje me dëmin e shkaktuar, ku paditëses në procedurë jashtëgjyqësore e paditura i 

ka ofruar ofertën për kompensimin e dëmit materjal dhe jo materjal shumën prej 3940.00€.  

Përfqaësuesi i të paditurës në seancën përgaditore e ka kontestuar pjesërishtë bazën juridike dhe dhe 

lartësin e saj, duke vlersuar se paditësja ka paur lëndime ekskluzivisht me lëshimet e saj për shkak 

të mosperdorimit të rrypit, duke shtuar se per vërtetimin e këtij fakti gjykatës me parashtresë do tia 

dorzojm shkresat e lëndës penal.  Ndërsa në seancën e shyrtimit kryesor të datës 27.08.2019 i 

autorizuari i paditëses ka deklaruar se nuk e kontston bazën juridike të padisë lidhur me shkaktarin 

e akdisentit por e kontestojm vetëm lartësin e saj.  Më tej i autorizuari i paditësit në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se ka vërejtje në ekspertizën e punuar nga eksperti i ortopedisë vëtëm sa 

i përket konstatimit të tij për shkallën e zvoglimit të aktivitetit jetësor, në e në mes tjerash edhe më 
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tej e ka kontestuar pjesërisht bazën juridike të kërkespadisë si dhe lartësin e saj duke shtuar se 

bazuar në shkresat e lëndës, natyrën e lëndimev trupore të paditëses i ka propozuar gjykatës që të 

aprovohet kërkespadia e padiëses deri në shumën e ofruar nga e paditura në përgjigje në padi, 

ndërsa pjesa tjetër të refuzohet. 

  

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: Raporti i 

Emergjencës SP-Gjilan me nr.24752 i dt.14.12.2015, Raporti i ortopedisë i Spitalit të përgjithshëm 

në Gjilan me nr.11-354 të dt.24.12.2015, Raporti nga Ordinanca’’O...’’ me nr.96 i dt.22.02.2016, si 

dhe raporti shtesë i datës së njejtë dhe me nr të njejtë, Raporti i aksidentit nr.2015-GR-384 I 

dt.14.12.2015, Aktgjykimi penal P.nr.11/2016 idt.06.06.2017, kuponi me nr.1884134 I 

dt.21.12.2015 si dhe I dt.16.12.2015 L... Pharm, kuponi me nr.0425150 I dt.17.12.2015, Dëftesa me 

nr.02  dt.15.12.2015 dhe Dëftesa me nr.164 e dt.11.01.2016 lëshuar nga Spitali në Gjilan, kuponat 

fiscal me nr.00000548 të dt.22.12.2015, 00000541 I dt.15.12.2015,00018826 e dt.21.12.2015 dhe 

0012 të dt.15.12.2015, 0001 I dt.22.02.2016, nr.021659 I dt.02.02.2016, nr.00128390 i 

dt.04.01.2016, nr.001865 I dt.21.01.2016 dhe 00142869 I dt.22.02.2016, Fatura me nr.1-1082 e 

dt.08.01.2016 dhe nr.1-15965 e dt.25.12.2015 lëshuar nga NTP’’H..’’, Fatura tatimore me 

nr.0219001 e dt.19.02.2016 lëshuar nga Banja ‘’N.N’’ Kllokot, Incizimi i MRI-së-shtyllës kurrizore 

me nr.5030 I dt.08.09.2016 dhe Fatura me nr.855 e dt.08.09.2016, ekspertiza mjekësore e përpiluar 

nga eksperti Dr. M.H ortoped traumatolog në QKUK e datës 02.08.2019,  dhe ekspertiza mjekësore 

e përpiluar nga eksperti Dr. N.M psikiatër  nga QKUK në Prishtinë e datës 02.08.2019.      

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartëcekura, në kuptim të 

nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo 

provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: kërkespadia e paditëses është 

pjesërisht e bazuar. 

 

Në këtë çshtje civile kontestimore në mes palëve ndërgjyqëse ishte kontestuese pjesërishtë baza 

juridike si dhe lartësia e kërkespadisë. 

 

Fillimisht i autorizuari i paditëses përmes përgjigjes në padi e ka kontestuar pjesërishtë bazën 

juridke, duke vazhduar që ta kontestoj edhe në fjalën përfundimtare, po një gjë të till nuk i 

autorizuari i të paditurës nuk e ka bërë në seancën e shyqrtimit kryesor me datën 27.08.2019. I 

autorizuari i të paditurës në seancën përgaditore ka deklaruar për sqarimin e këti fakti gjykatës do 

tja prezentoj shkresat penale të lëndës lidhur me aksidentin e komunikacionit të datës 14.12.2015, 

ndërsa nuk ka dalë me ndonjë propozim tjetër për administrimin e ndonjë prove. 

 

Për vërtetimin bazës juridike të kërkespadisë së paditëses, gjykata ka administruar Raportin e 

aksidenit numër 2015-GR-384 të datës 14.12.2015 dhe Aktgjykimin me numër P.nr.11/2016 të 

datës 06.06.201. Nga vlersimi i provave të larcekura gjykata ka vërtetuar faktin se me 

datën14.12.2015 rreth orës 14:00, në rrugën rajolanle Kamenicë – Bostan, saktësisht në vendin e 

quajtur “Osoje” përderisa i siguruari i të paditurës A.L ishte duke e drejtuar automjetin e markës 

“Fiat Punto” me targa të regjitrimit ... , duke mos përshtatur shpejtësin në raport me kushtet 

ekzistuese të rrugës, posaçërisht në kthesën e thell me ngrica, e humb kontrollin mbi autojmetin dhe 

del jasht rrugës në anën e majtë nga drejtimi i lëvizjes dhe bie në humnerë dhe nga kjo rënje 

përveqë dëmeve materjale në automjet, lëndime trupore pëson pasagjerja e tij këtu paditësja S.Ltë 

përshkruara si në raportin mjeksorë të lëshuar nga Spitali i Përgjithëshëm në Gjilan-Emërgjenca, me 

çka sipas aktgjykimit penal i siguruar i paditës është shpalluj fajtor për kryerjen e veprës pensale 

rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. Gjykata 

konform nenit 14 të LPK-së në procedurën kontestimore në pikpajme të ekszistimit të veprës penale 
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dhe të ekzistimit të përgjegjësisë penale është e lidhur me aktgjykimin në procedurën penale me të 

cilin i padnehuri ( në rastin tonë i siguruari i të paditurës A.L ) është shpallur fajtor.  

Përveçë kësaj,  kontestimi i bazës juridike në këtë çshtje nga e paditura nuk ka qenë kositente dhe 

konkrete nga se në seancën e shyrtimit kryesor të datës 27.08.2019 ndër të tjera ka deklaruar se “në 

këtë çështje ne si e paditur nuk e kontestojm bazën juridike të paditëses lidhur me shkaktarin e 

aksidenit...”, madje në këtë çshtje e paditura i kishte bërë ofertë të paditses për zgjidhjen e kësaj 

çshtje në procedurë administrative. Shto faktin këtu se në seanën përgaditore dhe shqyrtimin 

kryesor i autroizuari i paditëses kishte deklaruar se pjesërishtë e kontestojn bazën juridike nga se 

paditësja ka pësuar lëndime dhe me fajin e saj për shkak të mospërdorimit të rrypit të siguris duke 

shtuar se  se me parashtresë gjykatës do ti ofrojm shkresat e lëndës nga lënda penale, prova të cilat 

asnjëher deri në fundë të shqyrtimit gjyqësort e paditura nuk i kishte deponuar në këtë çështje dhe 

as nuk kishte dal me ndonjë propozim konkret. Mbi këtë bazë pretendimet e të paditurës sa i përketë 

kontestimit të pjesërishëm të bazës juridike nuk i mori parasyshë nga fakti se i siguruari i saj me 

Aktgjykimin penal ishte shpallur fajtor për shkaktimin  e aksidentit të datës 14.12.2015, dërsa e 

paditësaj (e dëmtuara S.L), për realizimin e kërkesës pasurore juridike ishte udhëzuar në kontest 

civil.  

Nga të lartëcekurat gjykata vërtetuar se e paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit këtu 

paditëses konform përgjegjësisë në bazë të autopërgjegjësisë të parashikuar me Ligjin për Sigurimin 

e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me Nr.04/L018,  nga se në këtë qështje nuk ishte kontestues 

fakti se aksidentin e kishte shkaktuar i siguruari i të paditurës A.L dhe në momentin që i njëjti e ka 

siguruar automjetin nga autopërgjegjësia te e paditura, ai e ka hequr detyrimin për kompensim dhe 

barra e tillë bie mbi të paditurën konform polisës së sigurimit me numër 5547240.  

 

Me që e padutura e kishte kontestuar edhe lartësin e kërkespadisë, gjykata për ta vërtetuar lartësinë 

e saj ka bërë nxjerrjen e provës me  ekspertizat mjekësore të punuara nga Dr. M.H ortoped-

traumatolog në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë  dhe i cili në bazë të dokumentacionit 

mjekësor dhe pas ekzaminimit të drejtpërdrejtë të paditëses, ka dhënë mendimin e tij me shkrim dhe 

të cilin mendim e ka përfaqësuar edhe në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 27.09.2019, në të 

cilin ka kosntatuar se: paditësja ka pësuar lëndime të rënda trupore si pasoj e aksidentit të 

komunikacionit  të cilat lëndime janë shkaktuar nga rënja, goditja në sipërfaqe të fort, ku paditësaj 

ka pësuar lëndime të shumfishta trupore si: thyerje të unazave L2 dhe L4, ndryshje të kokës, 

ndrydhje të gjoksit dhe trupit, përdredhje të indeve të buta të qafës, u paditsja kishte qëndruar 10 

ditë në repartin e Ortopedisë në Spitalin e Gjilanit dhe ka mbajtur imobilizim me qafore dhe korzet,  

ku në momntin e lëndimit dhe gjatë trajtimit mjeksor paditësaj ka pasë dhimbje fizike me intesitet 

posaçërisht të lartë  1 orë, duke e llogaritur nga momenti i aksidentit transporti, shtrirja procedurat e 

diagnostifikimit dhe invazive deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjeve. Dhimbje fizike të 

intesnsitetit të larë (rëndë) 4 ditë deri në marrjen e terapisë adekuate në pamundsi për imobilizim  në 

tërsi të pejsëve të boshtit kurrizor, pastaj dhimbje fizike të intesitetit të mesëm 50 ditë kohë pas 

kohe gjer në marrjen e terapis adekuate e cila periudh ndërlidhet me kohën e nevojshme për 

konsolidimin e thyerjeve, dhe dhimbje fizike të intensiteit të ulët kronike ka paditësja edhe sot të 

cilat shfaqen gjatë sforcimeve fizike dhe ndryshimeve klimatike. Zvoglim të aktiviteti të 

përgjithshëm jetësor që është i shprehur në shakllën 15%, (është si pasoj e kufizimit të lëvizjeve në 

shkallë të mesme kahë e rënda, që koniston në pamundësin e paditëses për ti kryer aktivitetet e 

mëparshme apo ti kryej me vështirsi  ato aktivitete të cilat para lëndimit i ka kryer pa vështirs). Po 

ashtu ndihma dhe kujdesi i huaj  ka qenë e nevojshme për paditësen për 60 ditë që nënkupton 

ndihmën profesionale dhe jo profesionale të dhënë nga antarët e familjes për ti mundësur plotësimin 

e nevojave elementare biologjike si veshja,  zveshja, higjena personale, kryerja e nevojave 

fiziologjike, lëvizja me mjete ndihmëse ose pa to, ushqimi i përforcuar për paditësen ka qenë i 

domosdoshëm në kohëzgjatje prej 60 ditë si dhe rehabilitimi fiziatriko-psikik  nga 20 ditë  në vitin e 

parë dhe 15 ditë në vitin e dytë. Shëmtim trupor paditësja nuk ka pasur. 



 Numri i lëndës: 2019:155236 
 Datë: 04.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00554387 
 

5 (8)  

 2
0

1
9

:1
5

5
2

3
7

 

 

Ekspertja Dr. N.M specialiste e psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, përkitazi 

me ekzistimin e frikës te paditësja S.L e cila pas shyrtimit të dokumentacionit mjeksësor si në 

shkresat e lëndës, ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditëses S.L, mendim të cilin e ka përfaqësuar 

edhe në seancën e shyrtimit kryesor, ka konstatuar se paditësaj  si pasoj e aksitenit të ndodhur  ka 

përjetuar frikë primare që ka zgjatur disa sekonda në formë të frikës nga vdekja në momentin kur 

vetura ka dal nga rruga dhe ka rënë poshtë. Frikë sekondare të intesitetit të larë paditësja ka 

përjetuar 4 ditë e manifestuar me gjendje të reagimit akut ndaj stresit, ankthit, rukjtimeve të 

shpeshta të ngjarjes traumatike, frikës nga invaliditeti i përhershëm. Frikë sekondare të intestitetit të 

mesëm paditësja ka pasur 1 muaj, gjatë periudhës së trajtimit mjekësor dhe vështirësive të 

përshtatjes  me kushtet e impbilizimit, rikujtimeve të ngjarjes traumatike, shqetsimeve gjatë gjumit 

dhe humbje të vetëbesimit me performancë të ultë psikosocilae. Frika sekondare të inteitetit të ulët 

ka zgjatur 12 muaj, që përfshin periudhën rehabilitimit dhe rikuperimit nga lëndimet e rënda fizike, 

brengës për ecurin e mjekimit dhe pasojave që ka lënë aksidenit, vëhtirësit gjatë gjumit dhe rikujtim 

të ngjarjes traumatikesi dhe pasigurisë veçanërisht gjatë pejsmarrjes  së saj në komunikacion. 

 

Me qenëse i gjith dokumentacioni mjeksor i cili gjendet në shkresat e lëndës, icili është 

administruara gjatë këti shqyrtimi gjyqësor, janë vlersuar nga ekspertët Dr.M.H ortoped-

traumatolog dhe  Dr. N.M specialiste e psikiatrisë e i cili vlerësim është pejsë përbërse e këti 

aktgjykimi, gjykata nuk u lëshua edhe njëher në vlersimin e secilës prej tyre veç e veç.   

 

Gjykata duke u mbështetur në provave të administruara ka vendosur që paditëses pejsërishtë t’ia 

aprovojë kërkespadinë e saj për sa i përket dëmit jomaterjal në emër të dhimbjeve fizike (trupore) 

dha atë në shumën prej 3800 €, e cila shumë për paditësen paraqet një satisfaksion që deri në një 

masë paditësja ta bëjë ekuilibrimin e gjendjes së saj shpirtrore dhe për aq sa mundet sanimin e të 

mirës së cënuar. Gjykata vlerson se kjo shumë e gjykuar është në përputhje të plotë me natyrën e të 

mirës së cënuar dhe qëllimit shoqëror për kompensimin e dëmit, nga se paditësja, sipas mendimit të 

ekspertit mjekësor ortoped-traumatolog, si pasojë e lëndimeve të marra në aksidentin e 

komunikacionit, ka pasuar dhembje fizike të intensitetit posaçërisht të lartë 1 orë, të intesitetit të 

lartë 4 ditë, të intenisteit të mesëm 50 ditë dhe dimbje fizike të intesnitetit të ultë paditësja vazhdon 

te ketë ende, dhimbje këto të cilat paditësja i kishte pësuar nga çasti i pësimit të lëndimimeve në 

aksidentin e trafikut, trasportit deri në qendrën mjekësore  procedurat diagnostifikuese, marrjen e 

terapisë adekuate, konsulltat sistematike, koha e nvojshme deri në konsolidimin e thyerjeve e të 

cilat dhimbje vazhdojn to shfaqen ende te paditësaj gjatë sforcimeve fizike dhe ndryshimeve 

klimatike.  Ndëras gjykata e ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditëses sa i përket kësaj 

baze edhe për shumën në lartësi prej 2200€, si shumë që nuk përkon me interesin dhe rëndësinë e 

shkeljes së të mirës së paditëses dhe nuk i shërben synimit dhe qëllimit të shpërblimit të dëmit.  

 

Në emër të frikës së pësuar, gjykata e aprovoj pjesërisht kerkesëpadinë e paditëses në shumën prej 

2500 €, duke e vlerësuar se shuma e gjykuar është e mjaftueshme dhe paraqet një satisfaksion moral 

që deri diku të bëjë ekuilibrimin e ndjenjës së frikës të cilën e ka përjetuar nga momenti i nodhjes së 

aksitenit e cila është manifestuar si frikë nga vdekja pastja si frikë nga invaliditeti i përhershëm, 

pastja frikës së pësuar për gjatë intervenimeve dhe brengen rreth  ecurisë së  mjekimi dhe në fund 

pasigurisë që shfaq e njëjta gjatë pjesmarrjes në komunikacion. Gjykata vlerson se shuma e gjykuar 

për këtë bazë është në harmoni me konstatimin e eskpertit të psikiatrisë nga se në bazë të këti 

konstatim me të cilin janë pajtuar edhe përfaqësuesit e palëve ndërgjyqëse paditësja nga akidenit i 

datës 14.12.2015 frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare e intesitetit të lartë 

paditësja ka përjetuar për 4 ditë, pastaj frika sekondare e intesitetit të mesëm te paditësja ka zgjatur 

1 muaj dhe frika e intesitetit të ultë te e njëjta ka zgjatur prë 12 muaj. Ndërsa gjykata pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë së kërkuar nga paditësja mbi këtë bazë edhe shumën 2000€ e ka refuzuar si të 
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pabazuar si shumë të lartë e cila nuk i përgjigjet frikës së përjetuar dhe po ashtu të mirës së 

mbrojtur. 

 

Për dhimbjeve shpirtërore, për shkak të zvoglimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor gjykata duke 

u bazuar në konstatimin e ekspertit të ortopedis Dr. M.H, e ka aprovuar pejsërishtë kërkespadinë e 

paditëses për këtë bazë  dhe atë në shumën prej 6000 €, duke u nisur nga fakti se paditëses i është 

zvogluar aktivitieti i përgjithëm jetësor në shakllë prej 15%, për shak të thyerjeve të unazave L2 dhe 

L4 si dhe dhe ndryshjeve të cilat i ka pësuar paditësja në pejsën e kokës,  gjoksit dhe tërë trupit, e si 

rezultatë i këtyre pësimeve ka rezultuar  që paditësja i ka të kufizuara lëvizjet e pjesës së belit dhe 

boshtit kurrizor  në shakllën e mesme me tendencë nga shkalla e rëndë, e të cilat konsitojn në 

pamundësin e paditëses që ti kryej ativitetet të cilat i ka kryer më parë, apo ti kryej me vështirsi 

aktivitetet të cilat para lëndimeve të pësuara i ka kryerë me lehtësi, duke përfshir këtu nevojat tjera 

jetësore si dhe dëshirat e sajë në jetën privat. Shuma e aprovuar për këtë bazë është në pajtim me të 

rëndësin e të mirën e cënuar ku aktiviteti i përgjithëm jetësor paditëses i është zvogluar per shakllën 

15%, andaj edhe kompensimi në këtë larësi paraqet një satisfaksion dhe është në propocion me 

natyrën e kësaj forme të dëmit, qëllimin shoqëror të saj si dhe me praktikën gjyqësore në vend. 

Ndërsa pejsën tjetrë të kërkespadissë paditëses për këtë formë të dëmit  edhe shumën prej 4500€ 

gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar si kërkesë të lartë e cila nuk përkonë synimin dhe qëllimin 

shoqëror për kompensimin e dëmit për këtë formë. 

 

Gjykata, kërkespadin e paditses sa i përketë dëmit materjal në emër të ndihmës dhe kujdesit të huaj 

e ka aprovuar në tërsi si të bazuar dhe atë në lartësi prej 200 €, nga se duke u bazuar në konstatimin 

e ekspertizës së ortopedit-traumatolog, ku sipas tij ndihma e përsonit të tretë për paditësen ka qenë e 

nevojshme për 60 ditë, e cila ka konsistuar në ndihmën profesionale dhe jo profesionale të dhënë 

nga antarët e familjes për ti mundësur plotësimin e nevojave elementare biologjike si veshja,  

zveshja, higjena personale, kryerja e nevojave fiziologjike, lëvizja nga se këto nevoja paditësja nuk 

ka mundur ti plotësoj vetë si pasoj e paftësisë në fillim të plotë  dhe më vonë të pjesëshme e 

shkaktuar nga lëndimet në boshtin kurrizor, gjykata mbi këtë bazë e aprovoj shumën e lartëcekur 

nga fakti se një shumë e tillë është në përputje të plotë me standardet ekonomike minimale në 

vendin tonë për ndihmën e ofruar dhe duke u nisur nga fakti se ndihmën dhe kujdesin e nevojshme 

paditësja e ka marr nga antarët e familjes, me që rast paditësja për këtë formë të dëmit e ka të 

pamundur të ofroj prova materiale.  

 

Po ashtu edhe kërkespadinë e paditëses sa i përket dëmit materjal në emër të ushqimit të përforcuar 

e aprovoj në tërsi në shumën prej 420 euro, e duke u bazuar në bazë të konstatimit të ortopedit-

traumatolog, paditësja ka pasur nevojë për 60 ditë për ushqim të përforcuar me protetina, 

mineralevitamina dhe karbohidrate të nevojshem për ngjitjen dhe sanimin e lëndimeve, e nisaur nga 

rrethanat ekonomike dhe shoqrore mbi këtë bazë kjo gjykatë ka velrsuar se ushqimi i  përforcuar ka 

qenë i domosdoshëm për paditësen në larësinë e shumës së aprovuar dhe duke nisur nga fakti se 

paditësja ushqimin e përforcuar e ka konsumuar brenda familjes dhe se një vlerë të saktë të këti lloji 

të dëmit është e pamundur të vërtetohet me prova materiale.   

 

Në emër të dëmit materjal në për shpenzimet e të mjekimit gjykata e ka aprovuar në tërsi si të 

bazuar kërkespadinë e paditëses në 361.61 €, pasi që paditësja gjykatës i ka ofruar prova materjale 

me të cilën e ka vërtetuar lartësin  e shpenzimeve të mejkimit, dhe atë duke u bazuar në: kuponi me 

nr.1884134 i dt.21.12.2015, si dhe dt.16.12.2015 të lëshuara nga L..Pharm, kuponi me nr.0425150 I 

dt.17.12.2015, Dëftesat me nr.02  dt.15.12.2015 dhe me nr.164 e dt.11.01.2016 të lëshura nga 

Spitali i Gjilanit, kuponat fiskal me nr.00000548 të dt.22.12.2015, 00000541 I dt.15.12.2015, 0012 

të dt.15.12.2015, 0001 I dt.22.02.2016, nr.021659 I dt.02.02.2016, nr.00128390 I dt.04.01.2016, 

nr.001865 I dt.21.01.2016 dhe 00142869 I dt.22.02.2016, faturave nr.1-1082 e dt.08.01.2016,  nr.1-
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15965 e dt.25.12.2015 të lëshuara nga NTP “H...”  dhe faturës së bashku me kupnin fiscal me 

numër 855 datë 80.09.2016 nga të cilat prova materjale gjykata provoj faktin se shpenzimet për 

sherimin e paditëses janë në shumën 417.83 €, duke e aprovuar kërkesëpadin e paditëses deri në 

shumën e kërkuar ndërsa për pjesën tjetër në mungesë të kërkesës nga paditësaj gjykata nuk u 

lëshua më tej, e po ashtu si provë edhe pse është administruar edhe fatuara e tatimore  me nr. 

0219001 e dates 19.02.2016 nga Banja  “N.N” në Kllokot, por edhe për këtë pjesë në mungesë të 

kërkesës, gjykata nuk është lëshuar në vlersimin e saj. 

  

E drejta e paditëses për të kërkuar kompensimin e dëmit buron nga dispozitat e Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) me nenin 136 paragrafi 1 ku është parapar se “kush i shkakton 

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

tij” po ashtu me nenin 137  përkufizohet se qka përfshin dëmi “dëmi është zvogëlimi i pasurisë së 

dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i 

dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material)”, po ashtu me nenin 140 parashihet se 

“fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia”. 

 

Me dispozitat e neit 169  dhe 172 të LMD-së është paraparë saktë se në rast dëmtimi duhet të bëhet 

kompensimi i dëmit dhe të bëhet rikthimi në gjendje të mëparshme, e neëse kjo nuk është e mundur 

të bëhet kompensimi në të holla.  Ndërsa dispozita e nenit 183 të LMD-së parsheh 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 kësaj dispozite është paraparë “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” 

 

Gjykata vendosi si në pikën III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi pas vlerësimit të të gjitha provave 

të administruara dhe fakteve të vërtetuara rezulton se kërkesëpadia e paditëses përtej shumës së 

aprovuar si në pikën I. të dispozitivit është e pabazuar, pasi që gjykata vlerëson se shumat e 

gjykuara janë të përshtatshme dhe në përputhje me natyrën e lëndimeve të pësuara nga paditësja. 

Për pjesën e refuzuar të kërkespadisë që ndërlidhet me dëmin jo material gjegjësishtë për dhimbje 

fizike, për frikën dhe zvoglimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, gjykata  ka vlersuar se 

kompensimi përtej shumës së gjykuar  nuk do të ishte në harmoni me të mirën e cënuar dhe e pa 

argumentuar me prova materiale si më arsyetimet  e dhëna më lartë veç e veç për secilin nga format 

e demit sipas kërkespadisë së paditëses.   

 

Gjykata i mori në tërësi si të bazuar dhe ua fali besimin e plotë ekspertizave të lartpërmendura, 

ngase ekspertizat e administrura në këtë çështje përmbajnë elementet e nevojshme të të dhënave 

mbi bazën  e njohurive profesionale dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta 

për vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore.  

Kontestimet e të paditurës sa i përket ekspertizës së ortopdisë lidhur me shakllën e zvoglimi të 

aktivitetit jetësorë te paditësaj, duke propozuar njerrjen e ekspertizës tjetër nga gurpi i ekspertëve, 

kjo gjykatë nuk e mori parasysh për faktin se eksperti i ordopedisë Dr. M.H, si në konstatimet e tij 

me shkrim por edhe në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 27.09.2019 ka qenë i kjartë në 

përfundimet e tij duke ju përgjigjur të gjitha dilemave të ngritura ne e paditura. Madje i autorizuari i 

të paditurës në seancën e shqyrtimit kryesor të mabajtu me datën 27.08.2019 (seancë në të cilën 
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kanë munguar ekspertët), kishte propozuar nxjerrjen e eskpertizës tjetër nga Instituti i Mejkësisë 

Ligjore, me arsyetimin se në ekspertizën e lartëcekur të ortopedis nuk janë dhënë sqarime nëse 

lëndimet te paditësaj kan ardhur për shkak të mos përdorimit të sigursisë, ndërsa në seancën në të 

cilën ka prezentuar eksepeti i ortopedisë me datë 29.09.2019, nga i autorizuari i të paditurës në 

drejtim të sqarimit të këti petendim të saj nga seanca e kaluar nuk i është shtruar asnjë pyetje.  

 

Gjykata lidhur me kërkesë për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 382 paragrafi 2 të -

LMD-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrë konform nenit 452.2 të LPK-së dhe atë : për 

përpilimin e padisë shumën 208 €, për shpenzimet në emër të përpilimit të dy ekspertizave shumën 

prej 300 €, në emër të taksës gjyqësore shumën 100 euro, për tri përfaqësime nga 270.40 €, 

respektiktivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve në lartësi prej 1,419.20 €, e të gjitha këto sipas 

sipas Tarifës së Avokatëve. 

  

Nga të lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të LPK-së.  

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.5/17, më  datë 27.09.2019 

 

                                                      Gjyqtari, 

                             Besnik Pireva d.v 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 dite pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


