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Numri i dokumentit:     02268514 

 

         C.nr.1071/18 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen juridike-civile të paditësit B.(K.)K., nga ....., të cilin e përfaqëson 

Shoqëria e Avokatëve ,,Nikqi&Associates”, Sh.P.K, me seli në Pejë, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve ,,.........”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson i autorizuari L. B., 

nga Prishtina, për shkak zhdëmtimit të dëmit sipas auto përgjegjësisë, në shqyrtimin e mbajtur 

me dt.30.09.2021, në prezencën e të autorizuarit të paditësit, e në mungese të autorizuarit të 

paditurës, me dt.08.10.2021, merr këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

  PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B.(K.)K., nga ......, ashtu që : 

  I. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve ,,.........”, me seli në Prishtinë, që 

paditësit B.(K.)K., nga ......, në emër të zhdëmtimit, si pasoj e lëndimit trupor të shkaktuara në 

aksidentin rrugor të dt.03.04.2018, t’ia paguajë shumat e specifikuara si më poshtë, dhe atë: 

  - në emër të dëmit jo material: 

- për dhimbjeve të përjetuara fizike shumën prej 4.000€, 

     -për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë shumën prej 10.000€, 

  - për frikë të përjetuar shumën prej 3.000€, 

  - për shëmtim trupor shumën prej 3.000€, 

 

- në emër të dëmit material: 

  - për ndihmë dhe kujdes të huaj shumën prej 600€, 

  - për ushqim të përforcuar shumën prej 210€ dhe 

  - për shpenzime të mjekimit shumën prej 4.070€.   

           - për shpenzime e mjekimit te cilat nevojiten me rastin e heqjes se materialit 

osteosintetik(pllakave) shumën prej 2.120,00€.  

  

  II. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit B.(K.)K., nga ....., përtej shumës së gjykuar, 

për kompensimin e dëmit jo material dhe material, dhe atë: në emër të dhembjeve fizike shumën 

prej 4.000€, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë shumën prej 15.000€, 

në emër të frikës së përjetuar shumën prej 2.000€, në emër të shëmtim trupor shumën prej 4.000€, 

në emër të ndihmës dhe kujdes të huaj shumën prej 400€, dhe në emër të ushqimit të përforcuar 

shumën prej 90€, SI E PA BAZUAR. 

 

 III. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve ,,.........”, me seli në Prishtinë, që 

shumat e gjykuara si në pjesën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, t’ia paguaj paditësit shumën 

e përgjithshëm prej 27.000€, me kamat ligjore prej 8%, duke filluar nga data e marrjes së 

aktgjykimit dt.08.10.2021, si ditë e vendim marrjes e deri në pagesën definitive, si dhe 
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shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 1.736€, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

  
A r s y e t i m 

 

 

  Paditësi me padi, precizimin e saj të bërë me dt.30.07.2021, gjatë shqyrtimit kryesor dhe 

në fjalën përfundimtare, e përmes të autorizuarit të tij, ka parashtruar se me dt.03.04.2018,  rreth 

orës 14:00, në fshatin ......., Komuna e Pejës, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit rrugor, në 

të cilin pjesëmarrës ishte vetura e markës ,,.......”, të cilin e drejtonte M.(E.)K., nga fshati ............, 

Komuna e Klinës, dhe vetura e markës ,,................”, të cilën ditën kritike e drejtonte paditësi, ku 

si pasojë e lëshimeve të drejtuesit të automjetit ,,......”, ka ardhur deri të aksidenti në fjalë, dhe 

paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore, dhe i njëjti është mjekuar në Spitalin Regjional në 

Pejë, dhe në Spitalin ,,...........”, për tretman operativ dhe mjekim të mëtutjeshëm.  

           Në fjalën e vetë përfundimtare ka thekduar se gjatë këtij shqyrtimi juridiko-civil, në tërësi 

është vërtetuar baza dhe lartësia e kërkesëpadisë, se baza e kërkesëpadisë nuk është kontestuar 

as nga e paditura, dhe në harmoni me mendimet e  eksperteve nga degët përkatëse të mjekësisë 

është vërtetuar edhe lartësia e kërkesëpadisë, andaj i njëjti i ka propozuar gjykatës që padinë dhe 

kërkesën e saj ta aprovojë sipas precizimit të dt.30.07.2021. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar 

si në vijim: për katër(4) seanca të mbajtura nga 270€(për një seance), në shumë të tërësishme 

prej 1.080€, për përpilim të padisë shumën prej 208€, për taksen e padisë shumën prej 100€, për 

shpërblim për dy(2) ekspertëve dhe atë në shumën prej 140€, për precizim të  kërkesëpadisë 

shumën prej 208€, si dhe për mbylljen e zyrës për katër(4) seanca të mbajtura(1.080€×25%), në 

shumën prej 270€,  e në shumë të tërësishme prej 2.006€. 

 

  E paditura, në përgjigje në padi të bërë me shkrim me dt.23.10.2020, e ka kundërshtuar 

vetëm lartësinë e kërkesëpadisë ndërsa bazën nuk e ka kontestuar, e njëjta duke u mbështetur në 

prova të cilat gjenden në shkresat të lëndës, me parashtresë i'a ka afruar paditësit shumën prej 

6.742,50€, në emër të kompenzimit të dëmit materiale dhe jo material. 

 

  Shqyrtimin i fundit kryesor, në propozim të autorizuarit të paditësit, është mbajtur në 

mungesë të  autorizuarit të paditurës, i cili është ftuar rregullisht, në kuptim të dispozitës se nenit  

me nenit 423 të LPK-së.  

 

  Gjykata, për të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, këtë çështje juridike, zhvilloi 

procedurën e provave në të cilën u lexuan: raporti policor i dt.03.04.2018; procesverbali mbi 

vend shikimin e aksidentit i datës se njëjtë; fotot nga vendi i aksidentit; raporti mjekësor i 

dt.03.04.2018, nga Spitali Regjional ne Pejë-Emergjenca; flet lëshimi me epikrizë me nr.2683; 

flet lëshimi nga Spitali Evropian Ortopedik i dt.17.04.2018; fletë lëshimi nga Dr.Q. K. i 

dt.17.04.2018; fatura për ........... i dt.17.04.2018; raporti i vizitës të mjeku i përmendur i 

dt.26.04.2018; fatura e dt.26.04.2018; raporti i vizitës nga spitali ........... i dt.11.06.2018; fatura 

e dt.11.06.2018; mendimi i ekspertit të komunikacionit rrugor Ing.Sami Bardheci, ne çështjen 

penale e dhëne e dt.15.05.2018; raporti i vizitës nga spitali ........... i dt.22.04.2021; faktura me 

kupon fiskal e dt.22.04.2021; pro-fatura nga ........... e dt.26.04.2021. 

 

 Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç e në lidhmëni njëra me tjetrën, 

çmuarjes me kujdes dhe ndërgjegje, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti 

në përfundim se në rastin konkret, duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që 

vërtetoj këtë gjendje faktike: 

   -se me dt.03.04.2018,  rreth orës 14:00, në fshatin ......., Komuna e Pejës, ka ndodhur 

aksidenti i komunikacionit rrugor, në të cilin pjesëmarrës ishte vetura e markës ,,.....” (me tabela 
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të regjistrimit ........), të cilin e drejtonte M.(E.)K., nga fshati ......, Komuna e Klinës, i cili për 

shkak të mos kujdesit dhe nga pakujdesia, e duke mos ju përshtatur shpejtësisë dhe kushteve të 

rrugës, humb kontrollin mbi automjetin e tij, dhe e godet veturën e markës ,,........”, të cilën ditën 

kritike e drejtonte paditësi B. K., nga ........, ku si pasojë e lëshimeve të drejtuesit të automjetit 

,,.......”, paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe i njëjti është mjekuar në Spitalin 

Regjional në Pejë, si dhe në Spitalin ,,...........”, e tutje.... 

 Gjykata, nga ekspertiza e komunikacionit rrugor e kryer në procedurën Prokurorinë 

Themelore në Pejë, e dt.15.05.2018, nga Ing. Sami Bardheci, ka konstatuar se deri te aksidenti 

në komunikacion rrugore me dt.03.04.2018,  rreth orës 14:00, në fshatin ..........., Komuna e 

Pejës, pikërisht afër shkollës ,,.........”, ka ardhur për shkak se ngasësi i automjetit të markës 

,,.......”, me ngjyrë të kaltër (me tabela të regjistrimit ........), nuk ka qenë i kujdesshëm dhe nuk e 

ka përshtatur shpejtësinë e lëvizjes në raport me kushtet dhe rrethanat e rrugës, duke mos e 

mbajtur distancën e sigurisë ndërmjet automjeteve ne lëvizje, ka bërë kalimin me automjet në 

krahun e kundërt të lëvizjes, dhe si pasojë ngasësi i automjetit ,,.......”, e ka goditur automjetin e 

markës ,,........”, të cilin ditën kritike e drejtonte paditësi B. K., nga ....., duke shkaktuar aksident 

të komunikacionit rrugor me lëndime të rënda trupore dhe dëme material. 

 Gjykata ka konstatuar se me këtë rast penal, është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë 

e të cilën nuk e ka kontestuar as e paditura.  

  Baza juridike e kërkesëpadisë që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompenzuar 

paditësin gjenë mbështetje në dispozitat e nenit 136,137,159 par.1, dhe 140 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve(LMD).  

  Me dispozitën e nenit 136 të këtij ligji parashihet se kush tjetrit i shkakton dëm ka për 

detyrë ta kompensoi atë-përveç nëse provon të kundërtën..., me dispozitën e nenit 137 sqarohet 

se dëmi është pakësim i mjeteve shoqërore, respektivisht i pasurisë së dikujt dhe parandalim i 

shtimit të kësaj pasurie si rezultat i dhimbjeve ose frikës së përjetuar, ndërsa neni 159 par.1 

parasheh se në qoftë se dëmi është shkaktuar nga automjeti në lëvizje dhe për fajin e vetëm të një 

zotëruesi vihen në zbatim rregullat e përgjegjësisë mbi bazën e fajit, ndërsa neni 140 thotë se 

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

 
 Gjykata, për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, me pëlqim të palëve, në cilësinë e 

provave në seancën e dt.26.07.2021, ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga ekspertët: Dr.E. M.-

ortoped-traumatolog(i cili ka dhënë mendimin e tij profesional edhe nëpërmes parashtresës të 

dt.30.07.2021), dhe Dr.M. H. -psikiatër, të cilët pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, konkretisht 

shkresave mjekësore janë deklaruar për natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve që ka pësuar 

paditësi, në aksidentin e lartcekur, e duke sqaruar se paditësi ka pësuar këto lëndime trupore dhe 

sipas radhës janë deklaruar: 

-dhe atë eksperti Dr.E. M.-ortoped-traumatolog, ka dhënë mendimin se paditësi Blerim, 

ka pësuar këto lëndime: Fraktuara-thyrje të pjesës distale të kockës së tibijes, duke përfshirë edhe 

faqen artikuluese-thyrje pillon në anën e djathtë, thyerje të malleollit lateral të fibulës së djathtë, 

thyerje të kockës së ullnes, në anën e majtë, dhe thyerje të malleollit medial të tibies së djathtë, 

natyra e lëndimit është e rëndë, çë do të thotë se i aksidentuari ka përjetuar:   

-dhembje të intensitetit tejet të lartë në kohëzgjatje prej 2/h,(e që nënkupton transportin 

nga vendi i aksidenit deri në Spitalin Regjional në Pejë),  

-dhembje të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 6/h, (që nënkupton kohën e arritjes në 

spital, egzaminimin, trajtimin e tij, si dhe vendosjen në repartin ortopedik),   

-dhembje të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 1 muaji, se dhembje të intensitetit 

të ulët ka ende, (me rastin e ndrimit të kohës, e këto dhembje i menagjon me barna),  

-ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë në kohëzgjatje prej 2 muajve (për shkak 

të natyrës së lëndimit ku i është thyer zogu i këmbës së djathtë dhe dora e majtë, kështu që të 

aksidentuarit i është pamundësuar kujdesi për vetën për këtë kohë). 

 -se i aksidentuari ka pasur nevojë për vitamina dhe proteina-ushqim të përforcuar në 

kohëzgjatje prej tri jave, 
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- ka pasur nevojë për tretman fizikal në kohëzgjatje prej 10 ditëve pas operimit dhe në dy 

vitet e ardhshme nga data e aksidentit një herë në vit ka 10 ditë,  

- ka shëmtim, një plagë operative në gjatësi prej 10cm në para llërën-parakrahun e majtë, 

gjithashtu ka dy plagë operative në zogun e këmbës së djathtë në gjatësi prej 13cm,  ka qalim, 

natyra e shëmtimin është e shkallës së mesme.  

  -i aksidentuari ka zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 21.25%, 

ka artroz posttraumatike të zogut të këmbës të djathtë prej 15%, ka shkurtim të ekstremitetit të 

lënduar të djathtë deri në 2cm prej 5%, ka deformim të shputës së djathtë të natyrës së shputës 

së rrafshët prej 10%., të rënda trupore, me përqindje invaliditetit prej 10% sipas tabelës se 

Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Kosovës, kapitulli III, pika 5.1.2., dhe se pas 

kalkulimit të përqindjeve të tri të fundit, të cekura më lartë sipas formulës për caktimin real të 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor del shkalla prej 21.25%, sipas tabelave të BQK-

së, për zhdëmtim të aksidentuarit.  

 

-eksperti Dr.M. H. -psikiatër ka dhënë mendim se paditësi ka përjetuar frikë: 

 -primare të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej disa sekonda(të manifestuar me 

shtangim afektiv dhe frikë nga vdekja e drejtpërdrejtë),   

-sekondare të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 3 orësh, duke e llogaritur kohën nga 

momenti i aksidentit, dërgimi i tij në Qendrën Emergjente të Spitalit të Përgjithshëm në Pejë, ku 

janë bërë ekzaminimet dhe rehabilitimi mjekësor, se kjo periudhë është përcjellë me(mundim 

dhe të rrahura të shpejtuara të zemrës, frymarrje të vështirësuar, dridhje të muskujve dhe ankesa 

të tjera trupore),  

-sekondare të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 4 muaj (e manifestuar me një 

çrregullim të stabilitetit psikofizik si pasojë e aksidentit si indisponim, pagjumësi, pengesa në 

gjumë, rikujtim të ngjarjes traumatike, kufizim të pjesshëm në aktivitetet e përditshme jetësore, 

frikë nga invaliditeti i mundshëm dhe shkallë më të ulët të tolerancës frustrative),  

  -sekondare me intensitetet të ulët, ka pasur në periudhën kohore gjer në 6 muaj(e që është 

manifestuar gjatë kohës kur ka dalur në komunikacion apo ngjarjen që i'a përkujton aksidentin). 

 

Ka dhënë mendim se paditësi ka zvogëlim të përhershëm të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor, dhe ka nevojë të tërhiqet materiali osteosintetik-pllakave dhe vidat të cilat i ka ne kockat 

e operuara. 

 

 Andaj bazuar në të cekurat gjykata ka konkluduar se lëndimet janë të natyrës së rëndë 

trupore, me përqindje të invalidetit prej 21.25%, sipas tabelës së Ministrisë së Shëndetësisë të 

Republikës së Kosovës, kapitulli III, pika 5.1.2. 

    

 Gjykata, në tërësi i ka pranuar mendimet profesionale të ekspertëve në fjalë, të njëjtave 

ju fali besimin në tërësi, pasi që të njëjtat janë pjesë përbërëse e shkresave të lëndës dhe janë në 

harmoni me provat e tjera të cilat janë pjesë përbërëse e këtyre shkresave të lëndës e të cilave i'a 

shtojmë dhe faktin se pala e paditur, nuk ju ka bërë vërejtje, për çka gjykata konsideron se ky 

mendim i ekspertëve është i pa kontestueshëm.  

 
  Gjykata për lartësinë e kërkesëpadisë, për kategoritë e cekura të dëmit jo material vendosi 

në kuptim të dispozitës së nenit 183 të LMD-së, e lidhur me nenit 323 të LPK-së, pra, duke marrë 

për bazë gjithmonë rendësin e shkeljes së të mirës, qëllimit që i shërben kompensimi i gjykuar, 

duke pasur parasysh që kompenzimi të jetë satisfaksion për të dëmtuarit, e nën supozimin se 

kompensimit i gjykuar do të ndikoj në zbutjen e pasojave negative që i janë paraqitur paditëses 

si rezultat i dëmtimeve të pësuara në aksident, pra gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit duke 

marrë për bazë natyrën dhe shkallën e lëndimit, pasojave dhe frikës intensitetit dhe kohëzgjatjen 

e dhimbjeve dhe frikës, vendosi si pjesën aprovuese të këtij aktgjykimi.  
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  Gjykata vlerëson se shpërblimi i caktuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimit-

pjesën aprovuese, për paditësin nuk është shpërblim i plotë, mirëpo është satisfaksion dhe i drejtë 

për te, andaj edhe është vendosur si në pjesën aprovuese, ndërsa përtej shumës së aprovuar për 

kategoritë e dëmit jo material, gjykata refuzoi shumat e specifikuara si në vijim: në emër të 

dhembjeve fizike shumën prej 4.000€, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë 

shumën prej 15.000€, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 2.000€, në emër të shëmtimit 

trupor shumën prej 4.000€, në emër të ndihmës dhe kujdesit të huaj shumën prej 400€, dhe në 

emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 90€, për faktin se shpërblimi i dëmit jo material dhe 

material nuk mund dhe nuk duhet t’i shkojë përshtati synimeve të padrejta, andaj gjykata 

vlerësojë si të pa drejtë shumën e kërkuar përtej shumës së aprovuar, dhe vendosi si në pikën II 

të këtij aktgjykimi.  

 

  Në rastin konkret me provat e administruara nga gjykata sipas propozimeve të palëve, 

pala paditëse nuk mundi të argumentojë kërkesën e saj për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë. 

 

  Vendimin për kamatë gjykata e ka mbështetur në dispozitën e nenit 382 të LMD-së, ngase 

konsideron se nga momenti i nxjerrjes së aktgjykimit, pala e paditur, bie në vonesë dhe është e 

detyruar, që përveç dëmit të paguaj edhe kamatë, me arsyetim se nga ky moment e paditura 

kupton për llojin dhe vëllimin e dëmit të shkaktuar palës paditëse, andaj edhe është vendosur si 

në pikën III të dispozitiv të këtij aktgjykimi . 

 

  Vendimi mbi shpenzimet procedurale gjykata i ka marr konform nenit 449 dhe 452 dhe 

463 të LPK-së, ashtu që e paditura është e obliguar që paditësit t’ia paguaj shumën prej 1.736€, 

dhe atë: për përpilim të padisë shumën prej 208€, për prezicimin e kërkesëpadisë shumën prej 

208€, për përfaqësim në 4 seanca të mbajtura (nga 270€ për seancë) dhe atë në shumën prej 

1080€, taksen për padi shumën prej 100€, dhe shpërblimin për dy eksperteve shumën prej 

140€(nga 70€ për një eksperte), ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve procedurale refuzohet si e pa 

bazuar. 

 

   Bazuar në arsyet e dhëna u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr.1071/18, me dt.08.10.2021. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                 Gj y q t a r j a            

                                                                                                           Afërdita Mulhaxha 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh,  

pas marrjes së këtij aktgjykimi, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

 e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 


