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C.nr. 205/15 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/DEGA NË VITI - Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari Arben Xheladini, në çështjen kontestimore të paditëses, N.N nga fshati 

Beguncë, Komuna e Vitisë, të cilën e përfaqëson Visar Musa, avokat me seli të zyrës në 

Ferizaj, rr. e “Reçaku” p.n, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), me seli në   

Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejes” p.n., e përfaqësuar nga Diellza Hajdari nga Prishtina, me objekt 

kontesti kompensimi i dëmit material dhe jo material, vlera e kontestit 10, 800 Euro, pas 

mbajtjes se shqyrtimit kryesor me datë 03.02.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses N.N kundër të paditurës Byroja 

Kosovare e Sigurimit (BKS),  detyrohet e paditura që paditëses në emër dëmit jo material për 

shkak të aksidentit të datës 22/07/2012, t’ia paguaj paditëses shumat si në vijim: - për dhimbje 

fizike shumen prej 4, 000 Euro; për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 

800 Euro; për frikë shumën prej 2, 500 Euro, ndërsa në emër të dëmi material, t’ia paguaj 

shumat si në vijim: -ndihma dhe kujdesi nga personi tjetër për 14 ditë, shumën prej 150 Euro 

dhe, për ushqim të përforcuar shumën prej 150 Euro, të gjitha këto në shumë të përgjithshme 

prej 7, 600 Euro, me kamatë ligjore sikurse për mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të 

caktuar në Bankat Komerciale të Kosovës, 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 nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit.  

  

II. Detyrohet  e paditura që paditëses t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 1, 245 Euro. 

 

III.      Refuzohet si e pa bazuar  kërkesëpadia e paditëses N.N, përtej shumës së aprovuar në 

pikën I të dispozitivit të aktgjykimit e kërkuar deri në shumën e përgjithshme prej 3, 200 Euro.  

 

IV.      Detyrohet paditësja që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktgjykimit të paguaj taksen 

shtesë për padi në shumë prej 85 Euro. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësja N.N, nëpërmjet përfaqësuesit të saj me autorizim, në padinë e datës 13.07 2015, 

dhe gjatë shqyrtimit kryesor ka kërkuar nga Gjykata, t’ia aprovojë kërkesëpadinë për 
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kompensimin e dëmit material dhe jo material, për shkak se kishte qenë viktimë e aksidentit të 

datës 22.07.2012, përderisa ishte bashkudhëtare në automjetin VË Passat me targa GT-MS-

3411, i cili kishte ndodhur në Ferizaj, rruga Vëllezërit Gërvalla, dhe për pasojë ka pësuar 

lëndime të rënda trupore e përcjellur me frikë. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar të specifikuara; 120 Euro për përpilim të padisë, për 

dy ekspertiza mjekësore shumën prej 300 Euro, për tri seanca gjyqësore nga 270 Euro për 

seancë shumën  prej 811.20 Euro dhe 35 Euro për taksë gjyqësore. 

E paditura në përgjigje padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor të lëndës, nuk e ka 

kundërshtuar bazën juridike të padisë por vetëm lartësinë e kërkesave për kompensim, dhe ka 

kërkuar nga gjykata që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovojë deri në shumën prej 2500 Euro, 

shumë kjo e ofertuar edhe gjatë shqyrtimit kryesor, ndërsa për lartësinë e shpenzimeve, ka 

kërkuar nga gjykata që me rastin e vendosjes, të ketë parasysh suksesin e paditëses në 

procedurë.  

 Me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, Gjykata i ka 

administruar dhe vlerësuar këto prova: Raportin e Policisë, të datës 22.07.2012 së bashku me 

skicën nga vendi  ngjarjes, Raportin e Qendrës Emergjente në Ferizaj, të datës 22.07.2012, 

Ekspertizën e ekspertit të komunikacionit, të datës 26.09.2012, raportet e mjekut kirurg në 

Gjermani të datës 31.07.2012, 13.08.2012, 18.03.2012 dhe 25.3.2012, dhe konstatimin e 

mjekut psikiatër dhe ortoped – traumatolog, të datës 11.01.2021. 

 Pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, në bazë të nenit 8 të  

LPK-ës, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. 

Me administrimin e provave materiale, gjykata e vërtetoi këtë gjendje faktike: 

Me datë 22.07.2012, paditësja N.N ishte bashkudhëtare në automjetin e VË Passat, me 

targa GT-MS-3411, me të cilin vozitësi i këtij automjeti, duke mos ju përmbajtur rregullave të 

komunikacionit, shkakton aksident nga i cili, paditësja kishte pësuar lëndime të rënda trupore, 

për çka edhe ka pranuar tretman mjekësor adekuat. 

Gjatë shqyrtimit të çështjes, në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza 

juridike e kërkesëpadisë, andaj, gjykata u kufizua vetëm në gjykimin e lartësisë kërkesave për 

kompensim. 

Me raportin policor të datës 22.07.2012, gjykata vërtetoi faktin e aksidentit të ndodhur 

dhe faktin se paditësja kishte qenë bashkudhëtare në automjetin që kishte shkaktuar aksident, 

ndërsa nga ekspertiza e telekomunikacionit u vërtetua se aksidenti kishte ndodhur me fajin e 

vozitësit të automjetit VË Passat me targa GT-MS-3411, me sigurim kufitar në RKS. Me 

raportin e Qendres Emergjente në Ferizaj, u vërtetua se më datë 22/07/2012, paditësja N.N 

kishte kërkuar ndihmë mjekësore emegjente, u vërtetuar se paditësja kishte kërkuar ndihmë 

mjekësore për shkak të aksidentit të ndodhur ndërsa me raportet e mjekut kirurg në Gjermani të 

datës 31.07.2012, 13.08.2012, 18.03.2012 dhe 25.3.2012, u vërtetua se paditësja e kishte 

vazhduar trajtimin edhe pas shkuarjes në Gjermani. 

Në këtë çështje kontestimore, sipas propozimit të përfaqësuesit të paditëses, gjykata ka 

siguruar provën me ekspertizë të mjekut ekspert-psikiatër dhe ekspert-ortoped traumatoglog. 

Me konstatimin  e datës 11.01.2021, të ekspertit ortoped-traumatolog, Dr. Arbër Tolaj, 

ka rezultuar se paditësja, në aksidentin e komunikacionit të datës 22.07.2012, ka pësuar thyerje 

të gishtit të parë të shuplakës së djathtë dhe krisje të brinjëve 8 dhe 9 majtas, të klasifikuara si  

lëndime të rënda trupore. Dr. Tolaj, në konstatimin e tij ka gjetur se, paditësja, për shkak të 

lëndimeve, ka pasur dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të lartë për rreth 20 minuta, 

dhimbje fizike të intensitetit të lartë për tri ditë, e cila është manifestuar kohë pas kohe deri në 

marrjen e terapisë, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm për 15 ditë, deri sa është bërë 

konsolidimi primar i brinjëve dhe gishtit, tërheqja e edemeve të buta dhe gjakderdhjes, e po 

ashtu edhe dhimbje të intensitetit të ulët, të cilën ende e ka prezente në formë të dhimbjeve që 

janë më të shprehura me rastin e ndryshimeve klimatike dhe sforcimeve fizike. Nga ky 
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konstatim, gjithashtu ka rezultuar se paditësja ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor prej 2%, i cili manifestohet me kufizim të lëvizjeve të gishtit në shkallë të lehtë, i 

përcjellur me dhimbje gjatë sforcimeve fizike më të mëdha. Po ashtu, është konstatuar se 

paditësja ka pasur nevojë për ndihmë dhe kujdes nga personi i huaj për 14 ditë dhe për ushqim 

të përforcuar për 15 ditë. 

Me konstatimin  e datës 11.01.2021, të ekspertit psikiatër Dr. Valdete Alidema-Serreqi, 

ka rezultuar se paditësja, si pasojë e aksidentit ka pësuar frikë primare, e cila ka zgjatur disa 

sekonda, e gjithashtu ka pësuar edhe frikë sekondare, e cila është manifestuar si frikë 

sekondare e intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur 24 orë e manifestuar me gjendje akute në stres 

dhe ankth konfuzitet dhe ritëm jo të mirë të gjumit. Nga ky konstatim po ashtu ka rezultuar se 

paditësja ka pësuar frikë sekondare të intesitetit të mesëm që ka zgjatur rreth 4 javë, periudhë 

kjo e manifestuar me ankth, çrregullim të gjumit, siklet, inkonsistencë emocionale dhe pengesa 

lidhur me kryerjen e rutinës së përditshme. Sipas këtij konstatimi, paditësja ka pësuar edhe 

frikë sekondare të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej 3 muaj, dhe gjatë kësaj periudhe janë 

manifestuar simptomat e njëjta, por me intensitet më të ulët, e gjithashtu edhe shqetësime në 

formë të ankesave somatike që kanë ndikuar edhe në reduktimin e raporteve familjare dhe 

shoqërore. 

Me rastin e administrimit të provave, përfaqësuesja e të paditurës nuk e ka pasur asnjë 

vërejte në provat e administruara materiale, e gjithashtu nuk i ka kundërshtuar konstatimet e 

ekspertit ortoped-traumatolog dhe ekspertit psikiatër. 

Meqenëse aksidenti ka ndodhur në shtator të vitit 2012, si ligj material gjykata e zbatoi 

Ligjin e Marrëdhënieve të Detyrimeve të vitit 1978, të cilit tani e tuje do t’i referohet me 

shkurtesën LMD, si dhe Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji nr. 

04/L-018, të cilit tani e tutje do t’i referohet si LSDA. 

Meqenëse shkaktari i aksidentit ka pasur sigurim kufitar, përgjegjësia e të paditurës për 

dësmhpërblmin e dëmit rrjedh nga neni 22 i LSDA sipas të cilit “I dëmtuari, të cilit i është 

shkaktuar dëm nga përdorimi i një mjeti motorik me regjistrim të huaj i pajisur me sigurim 

kufitar siç përcaktohet në paragrafin 1. të nenit 19 të këtij ligji, ka të drejtën të parashtrojë 

kërkesë dëmshpërblimi tek Byroja”. Neni 9 i këtij ligji përcakton ”Sigurimi nga 

autopërgjegjësia mbulon: “Dëmet në persona dhe pasuri të shkaktuara palëve të treta nga 

përdorimi i mjetit motorik”. Ndërsa në nenin 10, ky ligj ka përcaktuar mënyrën e kompensimit, 

sipas të cilit “Kompenzimi i dëmit material dhe jomaterial bëhet në pajtim me dispozitat e 

Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve”. 

Neni 178 i LMD përcakton “Në rast aksidenti të shkaktuar nga automjeti në lëvizje që 

është shkaktuar vetëm për faj të një poseduesi të automjetit vihen në zbatim rregullat mbi 

përgjegjësinë në bazë të fajësisë”. Sipas dispozitave ligjore të LMD, në këto raste të dëmtuarit i 

takon e drejta në kompensim të dëmit material neni 185 i LMD dhe jo material neni 200  i 

LMD, e që zakonisht kompensimi bëhet në të holla, ndërsa vëllimi i kompensimit bëhet 

varësisht nga rrethanat e rastit konkret. 

Meqenëse nga provat e administruara u mbështet baza ligjore e kërkesëpadisë e cila nuk 

ishte kontestuese për të paditurën, gjykata e gjeti si pjësërisht të bazuar kërkesëpadinë e 

paditëses. 

Gjykata e aprovoi pjesërisht  kërkesën e paditëses për kompensimin e dëmit jo material 

në formë të dhimbjeve fizike në lartësinë prej 4, 000 Euro, për faktin se paditësja ka pësuar 

lëndime të rënda trupore- thyerje e gishtit të parë të shuplakës së djathtë dhe krisje të brinjëve 8 

dhe 9 majtas, dhe sipas ekspertizës së mjekut ortoped-traumatolog, kanë qenë të shprehura të 

gjitha llojet e dhimbjeve fizike. Konstatimit të ekspertit gjykata ia fali plotësisht besimin andaj, 

edhe konsideron se shuma e të hollave prej 4, 000 Euro është në përputhje me natyrën e 

lëndimeve dhe dhimbjeve të pësuara, dhe paraqet satifkacion të drejtë për tejkalimin me më 

lehtësi të pasojave të kësaj forme të dëmit të shkaktuar. 
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 Gjykata e aprovoi pjesërisht kërkesën e paditëses për zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor në shumë prej 800 Euro, për faktin se sipas konstatimit të mjekut ekspert, 

paditësja ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë rej 2%, dhe 

gjykata ia fali besimin kostatimit të ekspertit edhe në këtë pjesë andaj, konsideron se shuma e 

të hollave prej 800 Euro, paraqet satifkacion të drejtë për tejkalimin me më lehtësi të pasojave 

të kësaj forme të dëmit të shkaktuar.  

Gjykata, e aprovoi në tërësi kërkesën e paditëses për kompensim të dëmit në emër të 

frikës, në shumë prej 2, 500 Euro, për faktin se sipas konstatimit të mjekut ekspert psikiatër, 

paditësja ka pësuar të gjitha llojet e frikës, dhe gjykata, ia fali besimin kësaj prove edhe në këtë 

pjesë, e cila po ashtu nuk u kundërshtua nga e paditura, andaj, konsideron se shuma e të hollave 

prej 2, 500 Euro paraqet satifkacion të drejtë për tejkalimin me më lehtësi të pasojave të kësaj 

forme të dëmit të shkaktuar. 

Sa i përket kompensimit të dëmit material – ndihma/kujdesi nga personi tjetër dhe për 

ushqim të përforcuar, gjykata i aprovoi kërkesat në tërësi pasi që i gjeti të bazuara dhe këtë e 

bëri duke u mbështetur në konstatimin e ekspertit ortoped-traumatolog,  ndërsa, shuma prej 150 

Euro për  14 ditë për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, dhe shuma prej 150 Euro për 

ushqim të përforcuar, janë adekuate pasi që, në këtë rast,  vërtetë paditësja ka pasur nevojë për 

ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, e gjithashtu edhe për ushqim të përforcuar. 

Gjykata vlerëson se shumat e aprovuara janë adekuate në raport me dëmet jo materiale 

të paditëses, e gjithashtu edhe me kriteret dhe qëllimin që ligjdhënësi e ka përcaktuar në nenin 

200 të LMD, duke konsideruar se këto shuma e arrijnë qëllimin e satisfaksionit në mënyrë që e 

dëmtuara-paditësja t’i përballojë më lehtë dëmet jo materiale të pësuara. Me paragrafin 2 të 

nenit 200 të LMD përcaktohet se “me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e 

dëmit jo material, si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do të ketë parasysh 

rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe 

për faktin se me të, mos t’iu shkojë përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e 

saj dhe me qëllimin shoqëror”.   Sipas kësaj dispozite ligjore, kompensimi duhet të jetë adekuat 

me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve të përjetuara, frikës së të 

dëmtuarit, në mënyrë që kompensimi të shërbejë për tejkalimin më me lehtësi të pasojave të 

dëmit që, paditësja në këtë rast, i ka pësuar në aksident të komunikacionit, dhe për aq sa është e 

mundur kompensimi të paraqes një satisfaksion dhe jo ndonjë përfitim nga i dëmtuari-paditësja 

në këtë rast. 

 Gjykata i refuzoi shumat e kërkuara përtej shumës së gjykuar pasi që konsideroi 

se shumat e aprovuara paraqesin një kompensim të drejtë dhe të ligjshëm të dëmeve që 

paditësja i ka pësuar në aksidentin e komunikacionit, e të cilat paraqesin një satisfaksion të 

drejtë për të tejkaluar më lehtë pasojat e shkaktuara nga aksidenti. Gjykata e ka parasysh, se në 

parim, dëmet jo materiale nuk mund të kompensohen me të holla, megjithatë, duke pasur 

parasysh natyren e lëndimeve, pasojat, kohëzgjatjen, moshën e të dëmtuarës, me shumat e 

aprovuara, paditësja më lehtë do t’i tejkaloj pasojat e shkaktuara nga aksidenti 

Lidhur me kamatën, gjykata vendosi në bazë të nenit 277 të LMD, dhe e detyroi të 

paditurën që paditëses t’ia kompensoj shumat si në pikën I të dispozitivit me  kamatë ligjore 

sikurse për mjetet e deponuara për një vit pa destinim të caktuar në Bankat Komerciale të 

Kosovës, e llogaritur nga data e marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive.] 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës, gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452.2 të 

LPK-së, i cili përcakton “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 pale t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është 

bashkuar, pjesën proporcionale të shpenzimeve”. Në këtë rast, gjykata vlerësoi se paditëses 

duhet t’i kompensohen të gjitha shpenzimet e procedurës për faktin se të gjitha kërkesat e saj i 

gjeti të bazuara, ndërsa mos aprovimi në tërësi i shumave të kërkuara, nuk është me ndikim në 
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lartësinë e shpenzimeve të kërkuara. Për këtë arsye, e paditura u detyrua që paditëses t’ia 

kompensojë shpenzimet e procedurës ashtu sic edhe u secifikuan: 120 Euro për përpilim të 

padisë, për dy ekspertiza mjekësore shumën prej 300 Euro, për tri seanca gjyqësore nga 270 

Euro për seancë shumën  prej 811.20 Euro dhe 15 Euro për taksë gjyqësore , të gjitha në shumë 

prej 1, 245 Euro, duke u bazuar në UA për unifikimin e taksave gjyqësore, dhe rregulloren e 

OAK për tarifa, sipas të cilës seanca në kontestet deri në shumë prej 10, 000 është 270 Euro, 

ndërsa për përpilim të padisë shuma prej 120 Euro. Ndërsa, kompensimin për taksë gjyqësore 

gjykata e aprovoi vetëm shmën prej 15 euro për shkak se, sipas shkresave të lëndës, me rastin e 

paraqitjes së padisë, paditësja ka paguar vetëm shumën prej 15 Euro. 

 

Lidhur me taksen gjyqësore për padi, gjykata, duke u bazuar në nenin 6.2 të 

UA.Nr.01/2017 për unifikimin e taksave gjyqësore, e obligoi paditësen që të paguajë shumën 

shtesë prej 85 Euro, duke u bazuar në nenin 12.1 të udhëzimit të lartcekur, sipas të cilit, për 

kërkesat në para vlera e të cilave e tejkalon shumën prej 10, 001.00, taksa për padi është 100 

Euro.  Sipas shkresave të lëndës, paditësja për taksë gjyqësore ka paguar shumën prej 15 euro, 

andaj edhe u detyrua që të paguaj shumën shtesë prej 85 Euro.   

Gjykata administroi edhe prova të tjera materiale, por të njëjtat nuk i arsyetoi, pasi që 

ishin pa ndikim në vendosjen e çështjes.  

Nga të lartcekurat, e duke u bazuar në nenin 185, 200 të LMD, nenin 22 të LSDA dhe 

nenin 2 lidhur me nenin 142 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË VITI 

C.nr. 205/15, datë 03.02.2021 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

Gjyqtari, 

 

       Arben Xheladini 

 

 

 

 

 Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykaten Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afatin prej 15 ditëve, pas ditës së pranimit. Ankesa, në kopje të 

mjaftueshme, dorëzohet në këtë gjykatë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


