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Numri i lëndës: 2019:100415 

Datë: 18.06.2021 

Numri i dokumentit:     01901164 

 

C.nr.572/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: B. Sh. nga ......, të cilin 

e përfaqëson av F. M. nga Peja , me autorizim , kundër të paditurës: Kompania e Sigurimeve 

“.......” në Prishtinë, rr. “Pashko Vasa” p.nr, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar S. D. 

nga Prishtina, për kompensimin e dëmit , vlera e kontestit: 4550€, pas përfundimit të shqyrtimit 

kryesor të mbajtur me dt. 18.06.2021,  në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe në prezencën 

e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës, me dt. 18.06.2021 bie: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditësit B. Sh. nga ......, 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “.......” në Prishtinë, rr. “Pashko Vasa” p.nr,  

që paditësit B. Sh. nga ......., në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, për 

aksidentin e dt. 19.02.2018, ti paguaj shumat e specifikuara si më poshtë: 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej...1000€ 

- për shkak të frikës së përjetuar shumën prej....  700 € 

 

II. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “.......” në Prishtinë, rr. “Pashko Vasa” 

p.nr , që paditësit B. Sh. nga .....,  t’ia paguaj shumat e gjykuara, si në pikën I, të dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, me kamat vjetore prej 8%  duke filluar nga dt. 18.06.2021,  e deri në pagesën 

definitive,  si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 751€, e të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh,  nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

III. REFUZOHET PJESA tjetër e kërkesëpadisë së paditësit B. Sh. nga ......, me të cilën ka 

kërkuar që t’ia paguaj edhe shumën tjetër përtej pjesë së aprovuar, për dhimbjet e përjetuara 

fizike 900 €, për frikë 1.100€, për shpenzime të mjekimit 50€, si dhe për shpenzimet e procedurës 

104€, si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

I autorizuari i paditësit, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, ka mbetur në tërësi 

pran padisë dhe kërkesës së saj,  të precizuar si në parashtresën e dt. 07.05.2021, konsideron se 

me provat e administruara gjatë shqyrtimit kryesor është vërtetuar në tërësi baza juridike ashtu 

edhe lartësia e  kërkesë padisë, duke kërkuar nga gjykata që me rastin e vendosjes, të ketë 

parasysh provat e administruara e në veçanti mendimin e ekspertëve mjekësor, të dhënë në 

seancën e shqyrtimit kryesor të datë 27.04.2021,  të cilët në mënyrë profesionale janë deklaruar 
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për natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve që ka pësuar paditësi, duke kërkuar nga gjykata që 

kërkesë padinë e paditëses ta aprovoj në tërësi si e bazuar, si dhe shpenzimet e procedurës në 

lartësi prej 885 €, sipas listës së shpenzimeve të dt.18.06.2021. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës,  në përgjigje në padi , gjatë shqyrtimi kryesor dhe fjalës 

përfundimtare,  nuk e ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë , por vetëm lartësinë e saj, 

dhe ka kërkuar nga gjykata që shumën përtej ofertës së ofruar ta refuzoj si te pa bazuar, pasi që  

konsideron se oferta e  ofertën në shumë prej 600.oo €, është e reale , paditësi ka pësuar lëndime 

të lehta trupore ,  dhe çdo shumën tjetër e kërkuar nuk është në përputhje qëllimin e shpërblimit 

të dëmit sipas dispozitave të LMD/së. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: raporti i 

aksidentit, i dt. 19.02.2018, skica e aksidentit dt. 19.02.2018,  raporti nga emergjenca e spitalit 

rajonal në Pejë, nr.2920 i dt. 20.02.2018, raporti mjekësor nga konsulta dt. 21.02.2018, 

27.02.2018, ka dëgjuar mjetë dr. N. M. dhe Dr. M. H., psikiatër , si dhe deklarimet e të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqësve.  

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të ligjit për procedurë kontestimore, 

arriti në përfundim se në këtë çështje juridike - civile duhet vendosur si në dispozitiv, të këtij 

aktgjykimi, pasi që: 

 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se me datë 19.02.2018, në ora 12:22 në 

magjistralen Fushë Kosovë–Prishtinë, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit rrugor, i cili 

aksidentin është shkaktuar me fajin e drejtuesi të automjeti G. Sh., i siguruari i të paditurës , me 

polic të sigurimit nr. 000621/967, dhe paditësi ka pësuar lëndime trupore, ku edhe ka kërkuar 

ndihme mjekësore në Spitalin Regjional në Pejë.   

 

Meqenëse në rastin konkrete në mes te palëve ndërgjyqësve nuk ka qenë kontestuese baza 

juridike e kërkesë padis sa i përket shkaktarit te aksidentit e as sa i përket natyrës se lëndimeve 

por vetëm lartësia e kërkesës në padi, gjykata nuk u lëshua ne arsyetimin e vendimit sa i përket 

provave qe i referohen bazës juridike te kërkesëpadisë duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 

321 të LPK-së. 

 

Baza juridike e kërkesë padisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësin B. 

Sh. nga Peja gjen mbështetje në dispozitat e nenit 159, nenin 169, nenin 170, nenit 183, të Ligji 

mbi Marrëdhënie e Detyrimet Nr.04./L-077.  

 

Nenit 159 të LMD-së, parashihet se në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje 

që është shaktuar vetëm për faj të një zotruesi , zbatohen rregullat për përgjegjsin në bazë të fajit, 

ndërsa me dispozitën e nenit 169, parashihet se personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendos 

gjendjen e cila ka qenë para se te shkaktohet demi, e ne rast se nuk rivendosje gjendja e 

mëparshme, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të jap shpërblim në të 

holla, nenit 170 parashihet se “detyrimi i shpërblimit të demit konsiderohet se ka arritur, për 

pagës qe nga momenti i shkaktimi të dëmit.   

 

Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata sipas propozimit të palëve, në cilësinë e 

provave materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore të dhënë nga Dr. N. M., ortoped- dhe Dr. M. 
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H.- psikiatër, me që rast janë deklaruar për natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve që ka 

pësuar paditësve si pasoj e këtij aksidenti.  

 
Dr. N. M. ortoped, pran Spitalit Rajonal në Pejë, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me 

datë 27.04.2021, konstatoj se paditësit, si pasoj e aksidentit të komunikacioni t[ ndodhur me datë 

19.02.2018 , i njëjti ndihmën mjekësorë e ka kërkuar me datë 20.02.2018, dhe në bazë të 

dokumentacioni mjekësor raporti i radiologut F. M., konsultime me neurologun dhe ortopedin  

te cilat i ka bere te njëjtën ditë , dhe nga raporti i ortopedit paditësit ka ndrydhej te kukut te majte 

, te kokës qafës dhe trupit dhe lëndimet klasifikohen të natyrës së lehte trupore. Paditësit nuk ka 

pas dhimbjet te intensitetit tejet te lartë , e as dhimbje te intensiteti te lartë ,dhimbje te intensitetit 

te mesme ka pas në kohe zgjatje prej dy jave, dhimbje te intensitetit te ulet për katër jave, 

shëmtim nuk ka, ndihma e personit te huaj nuk ka qene e nevojshme , ushqimi i përforcuar nuk 

ka qene i nevojshëm e as terapi fizikale nuk ka pasur nevojë. 

 

Ekspertet Dr. M. H. psikiatër , ka konstatuar paditësit ka përjetuar frikë sekondarë të intensitet 

të lartë , ne kohë zgjatje prej 1 orë dhe kjo periudhë është e manifestuar me mundim te rrahurat 

te shpejtuar te zemrës, dridhje te muskujve dhe ankesa te tjera truperore, frike sekondare me 

intensitet te mesëm ka pasur ne periudhën kohore gjer ne 4 jave te manifestuar me një ç rregullim 

afektive, afat gjate si pasojë e aksidentit si indisponim si pengesa herë pas hershme ne gjumë, 

rikujtimi i ngjarjes traumatike, shkalle ne te ulet te tolerancës frustartive dhe ankesa te tjera 

truperore , frike sekondare me intensiteti  te ulet ka pasur ne periudhën kohore gjer ne 3 muaj e 

qe është manifestuar gjatë kohës kur ka dal ne komunikacion apo ngjarje qe ja kujtojnë 

aksidentit. 

 
Gjykata u fal besimin mendimit te eksperteve mjekësore dhe  i ka pranuar konstatimet e tyre , të 

cilat e kanë përshkruar në tersi natyrën dhe pasojat e lëndimeve dhe intensitetin e frikës,  te cilin 

mendim e kanë mbështet në dokumentacioni mjekësor prezentë në lende dhe ekzaminimin direkt 

te paditësit. 

 
Në bazë të lartcekurave gjykata ka vërtetuar se përgjegjësia e te paditurës për kompensimin e 

demit sa i përket demit jo material, për dhimbje te përjetuar fizike , dhe , frikës qe ka përjetuar 

paditësi si rezultat i aksidentit lëndor, gjen mbështetje ne dispozitat e lartë cituar të nenit 159, 

169 të  Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe dispozitave mbi kompensimin e dëmit 

komfor shkallës së përgjegjësisë së tyre për dëmin material të shkaktuar,  nenin 183 par.1.2. te 

LMD-së , e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurë Kontestimore(LPK), sqaron se gjykata 

po qe se vërteton se palës i takon e drejta qe te shpërblehet dëmi në të holla apo sende të 

zëvendësueshme, por në pa mundësi qe te caktohet shuma e të hollave apo sasia e sendeve, apo 

se një gjë e tillë do të mund të bëhej me vështirësi shumë te madhe atëherë do të vendos sipas 

çmuarjes se lirë, dhe në ketë kuptim të këtyre rregullave , Gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit 

duke pasur parasysh dhimbjet e përjetuara fizike, intensitetin, dhe kohë zgjatjen e tyre, natyrën, 

shkallën, dhe pasojat e lëndimeve, intensitetin  e frikës, e duke marr për bazë edhe rrethanat tjera 

që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompensimit, sidomos moshën e të dëmtuarit  ,   si dhe 

qëllimin të cilit i shërben kompensimi i gjykuar, duke pasur parasysh, që kompensimi të jetë 

satifaksionin, për të dëmtuarin, duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë 

paraqitur si pasoj e dëmit në cenimin e vlerave personale të paditësit , vendosi si  në pjesën e 

aprovuar të  dispozitivit të aktgjykimit.  

 
Për pjesën e refuzuar të kërkesë padisë,  gjykata vendosi, pasi që vlerësoi se kompensimi përtej 

shumës së gjykuar, nuk do të ishte në harmoni me të mirën e shkelur, dhe me qëllim që 

kompensimi të ishte i drejt, për çka edhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata e refuzoj kërkesëpadinë e paditësit, sa i përket shpenzimeve të mjekimit, duke u 

mbështetur në dispozitat e nenit 7.1 e lidhur me nenin 319.1 të LPK-së, për arsye se paditësi nuk 

ka ofruar prova-faturë që vërtetojnë këtë kategori të dëmit material, e që kanë qenë të obliguar 

për një gjë të tillë, në kuptim të dispozitave të cekura me lartë. 

 

Gjykata vendimin lidhur me kamatën e gjykuar , e mbështet ne dispozitat e nenit 378 dhe 382  te 

LMD-se, ku gjykata ka pranuar si moment te fillimit te llogaritjes se kamatës kohen e vlerësimit 

te demit me ane te eksperteve, duke i njohur paditësit kamatën vjetore prej 8%, ne tërësi ashtu 

siç parashihet me dispozitat e nenit 382 par.2 te LMD-se.  

 

Vendimin qe pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur ne dispozitat 

e nenit 452 dhe 463 te LPK-se, duke pasur parasysh suksesin e paditësit ne ketë procedurë, duke 

i pranuar shpenzimet procedurale në shumën prej 751€, për përpilim të padis, shumën prej 104 

€, taks gjyqësorë për padi shumën prej 42 €, për përfaqësime te avokatit për tri seanca të mbajtura 

nga 135 €, në shumën prej 405 € , shpenzimet për ekspertiza në shumën prej 200 €. 

 

Nga të cekurat si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u bazuar në 

nenin 143 të LPK-së 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:100415, 18.06.2021 

  

 

 

                                                                                                                              G j y q t a r e, 

                                                                                 Ganimete Puka 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15, ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

Gjykate.  
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