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Numri i lëndës: 2019:148415 

Datë: 07.05.2021 

Numri i dokumentit:     01768072 

 
C.nr. 484/14 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/DEGA NË VITI - Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtari Arben Xheladini me bashkëpunëtorin profesional Adnan Hajdari, në çështjen 
kontestimore të paditësit, NN nga fshati NN, 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 Sinani 
nga Prishtina, me objekt kontesti kompensimi i dëmit material dhe jo material, vlera e kontestit 
3,450 Euro, pas mbajtjes se shqyrtimit kryesor me datë 19.04.2021, mori këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I. Aprovohet pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e paditësit NN, kundër të paditurës Byroja 
Kosovare e Sigurimit (BKS) dhe detyrohet e paditura që paditësit, për shkak të aksidentit të 
ndodhur me datë 02.11.2013, në emër dëmit jo material – për dhimbje fizike, t’ia paguajë shumën 
prej 950 Euro dhe për frikë, t’ia paguajë shumën prej 850 Euro, ndërsa në emër të dëmit material- 
për ushqim të përforcuar, shumën prej 100 Euro dhe për ndihmë nga personi i tretë për 20 ditë, 
shumën prej 100 Euro,  të gjitha në shumë të përgjithshme prej 2, 000 Euro, me kamatë prej 8% 
në vit, 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.    Refuzohet si e pa bazuar pjesa kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit material – për 
rehabilitim terapeutik për 15 ditë në shumë prej 150 Euro, e gjithashtu edhe të gjitha kërkesat e 
kërkuara përtej shumës së gjykuar si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit. 
 
III. Detyrohet  e paditura, që paditësit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës, në shumë 
prej 1, 145 Euro. 
 
IV.    Detyrohet paditësi, që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktgjykimit, të paguaj taksen shtesë 
për padi në shumë prej 25 Euro. 
 

A r s y e t i m  
 

Paditësi NN, nëpërmjet përfaqësuesit të tij me autorizim, në padinë e datës 24.12.2014 dhe, gjatë 
shqyrtimit kryesor ka kërkuar nga Gjykata, t’ia aprovojë kërkesëpadinë për kompensimin e dëmit 
material dhe jo material për shkak të aksidentit të ndodhur më datë 02.11.2013, në rrugën 
Pozheran – Viti, të shkaktuar nga personi i pa identifikuar, e që për pasojë, paditësi kishte pësuar 
lëndime të lehta trupore, për çka kishte kërkuar ndihmë mjekësore. Tutje, ka shtuar se shkaktar i 
aksidentit kishte qenë vozitësi NN, dhe për këtë ka kërkuar të detyrohet e paditura që paditësit, në 
emër të dëmit jo material – dhimbje fizike t’ia paguaj shumën prej 1, 500 Euro, për frikë shumën 
prej 1, 400 Euro, ndërsa në emër të dëmit material -  ndihma nga personi i tretë për 20 ditë, t’ia 
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paguaj shumën prej 200, për ushqim të përforcuar, shumën prej 200 Euro dhe për rehabilitim 
terapeutik për 15 ditë, shumën prej 150 Euro, të gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 3, 450 
Euro, me kamatë ligjore prej 8 % në vit, në afat prej 15 ditëve, nga dita e parashtrimit të padisë, 
deri në pagesën përfundimtare. 
 
Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar të specifikuara; 104 Euro për përpilim të padisë, për 
përfaqësim në pesë seanca, për secilën nga 135 Euro, për dy seanca të shtyera 50% të seancës sës 
rregullt, për taksë gjyqësore shumën prej 16 Euro si dhe për ekspertizat e ekspertëve shumën prej 
350 Euro. 
 
E paditura, në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, ndërsa gjatë 
shqyrtimit kryesor nuk e ka kundërshtuar bazën juridike të kërkesëpadisë së paditësit, mirëpo e ka 
kundërshtuar lartësinë e kërkesave të tij, për të cilin ka pasur edhe një ofertë që nuk është pranuar 
nga paditësi, dhe ka kërkuar nga gjykata që, me rastin e vendosjes, kërkesëpadinë e paditësit t’a 
aprovojë deri në lartësinë e ofertës, ndërsa pjesën tjetër, t’a refuzoj refuzoj si të pa bazuar. 
Ekspertizen e ekspertit ortoped e ka kundërshtuar pjesërisht-lidhur me shpenzimet e mjekimit dhe 
rehabillitimit, ndërsa atë të ekspertit psikiatër dhe të komunikacionit, nuk i ka kundërshtuar. 
Gjithashtu, e ka kundërshtuar edhe periudhën për llogaritjen e kamatës, ndërsa lidhur me 
shpenzimet ka kërkuar që të merret parasysh suksesi i paditësit në procedurë.  
 
Me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, Gjykata i ka administruar dhe 
vlerësuar këto prova: Raporti mjekësor i emergjencës në Viti, nr.4833/29, dt.02.11.2013, Raporti i 
Spitalit Regjional në Gjilan, nr.20737, dt.02.11.2013, Raporti mjekësor nr.9280, dt.07.11.2013, 
Raporti mjekësor i mjekut psikiatër, nr.933, dt. 04.03.2014, Raporti nr.3112, dt.30.05.2014, i mjekut 
oftalmolog, Raporti nr.1360, dt.04.03.2014, i mjekut oftalmolog, Raporti 1396, dt.03.04.2014, i 
mjekut psikiatër, Raporti nr.2416, dt.13.06.2014, i mjekut psikiatër, Raporti nr.1969, dt.13.05.2014, 
i mjekut psikiatër, Raporti nr.3119, dt.08.04.2014, i mjekut ortoped – traumatolog, Raporti 
nr.3684, dt.28.04.2014, i mjekut ortoped – traumatolog, Raporti nr.1935, dt.05.03.2014, i mjekut 
ortoped – traumatolog, Raporti nr.4792, dt.30.05.2014, i mjekut ortoped – traumatolog. 
Gjithashtu, gjykata ka administruar edhe ekspertizën e ekspertit të trafikut rrugor, të datës 
26.10.2020, dhe ekspertizën e përbashkët të ekspertit ortoped-traumatolog dhe psikiatër, të 
dorëzuar në gjykatë me datë 04.02.2021. 
 
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 paditësit është pjesërisht e bazuar. 
 
Me administrimin e provave materiale, gjykata e vërtetoi këtë gjendje faktike: 
Me datë 02.11.2013, përderisa paditësi, me veturen e tij VW Jetta, me targa 06-154-AO, ishte duke 
qarkulluar në drejtim të rrugës Pozheran – Viti, kishte pësuar aksident në komunikacion, ashtu që 
deri te aksidenti kishte ardhur për shkak të lëshimeve primare të automjetit, i cili dyshohet të ishte 
Opel Ascona, kurse drejtuesi i automjetit i pa identifikuar dhe për pasojë, paditësi ka pësuar 
lëndime të lehta trupore, për çka edhe ka pranuar tretman mjekësor. Lidhur me këtë rast, Policia e 
Kosovës kishte dorëzuar kallëzim penal Prokurorinë Themelore në Gjilan, kundër personit NN 
për vepren penale rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 i KPK, ndërsa, me datë 22.10.2020, 
Prokurori i lëndës, me datë 22.10.2020 e kishte hudhur poshtë kallëzimin penal, për shkak të 
parashkrimit absolut të ndjekjes penale.   
 
Gjatë shqyrtimit të çështjes, përjashto kërkesën për kompensimin e shpenzimeve të rehabilitimit 
terapeutik, në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë por, 
vetëm lartësia e kërkesave. 
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Në këtë çështje kontestimore, sipas propozimit të përfaqësuesit të paditësit, gjykata ka siguruar 
edhe provën me ekspertizë të ekspertit të trafikut rrugor, të mjekut ekspert-psikiatër dhe ekspertit 
ortoped – traumatolog, të cilat janë hartuar duke u bazuar në shkresat e lëndës. 
 
Nga ekspertiza e ekspertit të trafikut rrugor, u vërtetua se aksidenti i datës 02.11.2013, kishte 
ndodhur për shkak të lëshimeve primare të vozitësit NN (automjetit të dyshuar Opel Ascona), i cili 
kishte kaluar në shiritin e automjetit të të dëmtuarit VW Jetta, me targa 06-154-AO, e që si pasojë e 
kontaktit që ka pasur, vetura NN ka shkaktuar daljen nga rruga të automjetit VË Jetta.  
 
Me konstatimin  e datës 04.02.2021, të ekspertit ortoped-traumatolog, Dr. Milazim Haxholli, ka 
rezultuar se paditësi NN, në aksidentin e komunikacionit të datës 02.11.2013, ka pësuar ndrydhje 
në kokë dhe përdredhje të indeve të buta të qafës. Ndrydhje dhe gërvishje në brrylin e majtë, 
ndrydhje në gjurin e majtë, ndrydhje në brrylin e djathtë, të shkaktuara nga rënja, goditja me mjet 
të fortë, si pasojë e aksidentit në trafik, të cilat kualifikohen si lëndime të lehta trupore. Dr. 
Haxholli, në konstatimin e tij ka gjetur se, paditësi NNpër shkak të lëndimeve ka pësuar dhimbje të 
intensitetit të rëndë që ka zgjatur një ditë e kjo ka ndodhur për shkak të ndrydhjes së indeve të 
kokës, qafës dhe brrylit, dhimbje të intensitetit të mesëm që ka zgjatur 20 ditë, e që ka ndodhur 
kohë pas kohe gjatë marrjes së terapisë deri në konsolidimin e indeve të buta dhe dhimbje me 
intensitet të ulët që ende vazhdon. Po ashtu, është konstatuar se paditësi ka pasur nevojë për 
ndihmë dhe kujdes nga personi i huaj për 20 ditë, për ushqim të përforcuar për 20 ditë dhe 
rehabilitim, fizio psikik për 15 ditë.  
 
Me konstatimin  e datës 04.02.2021, të ekspertit psikiatër Dr. Valdete Serreqi Alidema ka rezultuar 
se paditësi NN, si pasojë e aksidentit ka pësuar frikë primare, e cila ka zgjatur disa sekonda, e 
gjithashtu ka pësuar edhe frikë sekondare, e cila nënkupton aktivitetin shtesë për shkak të 
dëmtimeve të pësuara, e cila është manifestuar me ankth, preokupimin me procedura mjekësore 
frikë sekondare e intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur 24 orë, e manifestuar me gjendje akute në 
stres dhe dhe është përcjellur me ankth dhe shqetësim, frikë sekondare me intensitet mesatar, e cila 
ka zgjatur rreth katër javë, e cila është manifestuar me ankth, siklet, inkontinencë emocionale. Sipas 
këtij konstatimi, paditësi ka pësuar edhe frikë sekondare të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej 4 
muaj, e cila është manifestuar me ankth, gjumë jo të rehatshëm, pengesat e paraqitura lidhur me 
kryerjen e rutinës së përditshme, ankesave të shumta somatike, reduktimin e raporteve familjare 
dhe shoqërore. 
 
Me rastin e administrimit të provave materiale dhe të ekspertizave, përfaqësuesja e të paditurës nuk 
e ka pasur asnjë vërejte në provat e administruara materiale, e po ashtu nuk pati vërejtje  
konstatimet e të tri ekspertizave, ndërsa, vetëm pjesërisht e ka kundërshtuar konstatimin e ekspertit 
ortoped-traumatolog lidhur me shpenzimet e mjekimit dhe rehabilitimit të paditësit, për shkak të 
mungesës së provave lidhur me këtë shpenzim. Për këtë arsye, konstatimit të ekspertëve gjykata ua 
fali besimin e plotë, për shkak se e paditura nuk pati vërejtje në konstatimet e tyre,  ndërsa vërejtja 
e vetme që e paditura e paraqiti kishte të bënte me shpenzimet e mjekimit fiziatriko – psikik. 
 
Për shkak se aksidenti ka ndodhur me datë 02.11.2013, si ligj material, gjykata e zbatoi Ligjin e 
Marrëdhënieve të Detyrimeve të vitit 2012, të cilit, tani e tuje do t’i referohet me shkurtesën LMD. 
Gjithashtu, si ligj material, gjykata e zbatoi edhe 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 është NN (person i pa identifikuar), përgjegjësia e të paditurës për 
dëmshpërblimin e dëmit rrjedh nga neni 20, parag.1 i LSDA, i cili shprehimisht përcakton se 
“Personi fizik i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi nga përdorimi i mjetit motorik të paidentifikuar, ka të 
drejtë të parashtrojë kërkesën për dëmshpërblim Byrosë”. Sa i përket përgjegjësisë së shkaktarit të aksidentit, 
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gjykata, lidhur me dëmin material, u bazua në nenin 179 të LMD-së, sipas të cilit “Kush i shkakton 
tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë shpenzimet rreth 
mjekimit dhe shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me ketë, si dhe fitimin e humbur për shkak të 
paaftësisë për punë gjatë kohës së mjekimit”. Gjithashtu, gjykata u bazua edhe në nenin 183 të 
LMD, sipas të cilit “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”. 
 
Duke pasur parasysh faktin se, nga provat e administruara u mbështet baza ligjore e kërkesëpadisë 
e cila nuk ishte kontestuese për të paditurën, gjykata e gjeti si pjesërisht të bazuar kërkesëpadinë e 
paditësit. 
 
Gjykata e aprovoi pjesërisht  kërkesën e paditësit për kompensimin e dëmit jo material, për faktin 
se kërkesa e paditësit ishte e lartë në raport me lëndimet e pësuara në aksidentin e komunikaiconit, 
të cilat janë kualifikuar si lëndime të lehta trupore. Andaj, gjykata e aprovoi pjesërisht kërkesën për 
dëmin jo material dhe atë; për dhembje fizike shumën prej 950 Euro, për frikë shumën prej 850 
Euro. Gjykata, i aprovoi pjesërisht kërkesat për shpërblimin e dëmit material - për ushqim të 
përforcuar, shumën prej 100 Euro si dhe për ndihmë nga personi i tretë shumën prej 100 Euro, 
pasi që edhe për këto, e paditura pati vërejtje vetëm lidhur me lartësinë e kërkuar, të cilat gjykata i 
gjeti si të bazuara. 
 
Gjykata vlerëson se shumat e aprovuara si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, janë adekuate në 
raport me dëmin jo material të paditësit, e gjithashtu edhe me kriteret dhe qëllimin që ligjdhënësi e 
ka përcaktuar në nenin 183 të LMD, duke konsideruar se këto shuma e arrijnë qëllimin e 
satisfaksionit në mënyrë që i dëmtuari-paditësi t’i përballoj më lehtë dëmet jo materiale të pësuara. 
Me paragrafin 2 të nenit 183 të LMD përcaktohet 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.”. 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, paditësi 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-paditësi në këtë rast. 
 
Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit dhe 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 dëmit që paditësi e ka pësuar në aksidentin e komunikacionit, me të cilën do t’i 
tejkalonte 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 dëmtuarit, me shumën e aprovuar, paditësi më lehtë 
do t’i tejkaloj pasojat e shkaktuara nga aksidenti. 
 
Gjykata, i mori për bazë kundërshtimet e të paditurës ndaj konstatimit të ekspertit ortoped, për 
shpenzimet e mjekimit dhe rehabilitimit fiziatriko – psikik dhe përkundër që, ekspertiza për 
gjykatën ishte e besueshme dhe profesionale, paditësi nuk i ka ofruar gjykatës prova materiale 
lidhur me shpenzimet e mjekimit për rehabilitim terapeutik, në mënyrë që të mbështetet një 
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kërkesë e tillë, dhe për këtë arsye, kërkesën e tij e refuzoi si të pa bazuar si në pikën II të 
dispozitivit të aktgjykimit. 
 
Lidhur me kamatën, gjykata vendosi në bazë të nenit 382 të LMD sipas të cilit “Debitori që vonon 
në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën.  Lartësia e 
kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”. 
Ndërsa, llogaritja e kamatës për dëmin material është nga e dorëzimit të padisë në gjykatë, ndërsa, 
për dëmin jo material nga data e marrjes së aktgjykimit, e deri në pagesen 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 palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesën proporcionale të 
shpenzimeve”. Në këtë rast, gjykata konsideron se, fakti që paditësi pati pjesërisht sukses në 
procedurë, është i pa ndikim në kompensimin e shpenzimeve të domosdoshme, pasi që, përjashto 
kërkesën për kompensimin e shpenzimeve të rehabilitimit terapeutik, të gjitha kërkesat tjera, edhe 
pse jo në lartësinë e kërkuar, u aprovuan si të bazuara. Për këtë arsye, e paditura u detyrua që 
paditësit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës si në vijim: 104 Euro për padi,  për përfaqësim 
në pesë seanca të mbajtura1 nga 135 Euro, shumën prej  675 Euro, për tri ekspertiza mjekësore 
shumën prej 350 Euro2, dhe 16 Euro për taksë gjyqësore, të gjitha në shumë prej 1, 145 Euro, 
duke u bazuar në UA për unifikimin e taksave gjyqësore, dhe rregulloren e OAK. Gjykata nuk e 
aprovoi kërkesën për kompensimin për dy seanca të shtyera në lartësi prej 50 % të seancës së 
rregullt, për shkak se seanca e datës 23.03.2021 është shtyer me kërkesë të përfaqësuesit të paditësit 
ndërsa, seanca e datës 05.12.2018 nuk kishte dështuar për fajin e të paditurës. Lidhur me taksen 
gjyqësore për padi, duke u bazuar në nenin 6.2 të UA.Nr.01/2017 për unifikimin e taksave 
gjyqësore, gjykata i obligoi paditësit që, në mënyrë solidare të paguajnë shumën shtesë prej 25 
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 2, 500.00 Euro, taksa për padi është 40 Euro. Meqenëse 
vlera e kërkesës së paditësit ka qenë 3, 450.00 Euro, ndërsa, sipas shkresave të lëndës, për taksë 
gjyqësore është paguar shuma prej 16 euro, paditësi u detyrua që të paguaj shumën shtesë prej 25 
Euro.   
 
Nga të lartcekurat, e duke u bazuar në nenin 159 dhe 183, të LMD, nenin 20 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. 484/14, datë 19.04.2021 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                                
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. 

 

                                                 
1
 Në këtë janë llogaritur të gjitha seancat në të cilat paditësi është përfaqësuar nga avokati, duke përfshirë edhe seancat 

e e datës 11.02.2018 dhe 05.09.2018. 
2 Për ekspert ortoped dhe psikiatër, paditësi e ka deponuar shumen prej 300 Euro, ndërsa për ekspertin e 
komunikacionit rrugor shumën prej 150 Euro. Eksperti ortoped dhe psikiatër, i kanë kërkuar secili nga 100 Euro. 
Lidhur këtë, gjykata, me aktvendim të veçantë do t’ia kthejë paditësit në llogarinë e tij shumën prej 100 Euro. 


