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Numri i lëndës: 2019:174043 

Datë: 04.06.2021 

Numri i dokumentit:     01851427 

 

 

C.nr.952/19 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Merita 

Baloku, në çështjen juridike-kontestimore të paditëses L. T., me vendbanim në .......,  të cilën e 

përfaqëson G. R. C., avokat në Pejë,  kundër të paditurës Kompania  e Sigurimeve “...........” me 

seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar I. B. sipas autorizimit, baza 

juridike: kompensim i dëmit jo material dhe material, sipas auto përgjegjësisë, vlera e kontestit 

10.000 euro, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe  të përfaqësuesit të autorizuar të 

paditurës, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të datës 31.05.2021 dhe përpiluar me 

dt. 04.06.2021 bie:  

 

 

 A K T G J Y K I M  

 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditëses L. T.  nga .......,  

 

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

në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e dt.01.06.2019, ti paguaj shumat e 

specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- për shkak dhimbjet e përjetuara fizike ............................................................15.000,00 euro. 

- për shkak të frikës së përjetuar ........................................................................5.000 ,00 euro 

-për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësore ----------------------------------------20.000,00 euro. 

 

Dëmi material 

-për shkak të mjekimit dhe të gjitha format, e rehabilitimit---------------------------3.000.00 euro  

-për shkak të kujdesit dhe ndihmës së huaj --------------------------------------------1.000.00 euro. 

-për ushqim të përforcuar..........................................................................................400.00 euro.  

- për shkak të dëmtimit të sendeve personale ---------------------------------------------100,00 euro. 

 

II. REFUZOHET PJESËRISHT SI E PABAZUAR, kërkesëpadia e paditëses L. T.  nga ......., 

përtej shumës së gjykuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi për shumat e specifikuara 

si më poshtë si dhe refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditëses me të cilën ka kërkuar qe të 

kompensohet për dhimbje shpitërore dhe për paaftësinë e përkohshme të punës: 

   

  Dëmi jo material 
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- për dhimbjet e përjetuara fizike ......................................................................5.000,00 euro. 

- për shkak të frikës së përjetuar ........................................................................5.000 ,00 euro. 

-për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësore ----------------------------------------10.000.00 euro. 

Dëmi material 

 

-për shkak të paaftësisë së përkohshme për punë ---------------------------------- ---4.000,00 euro.  

për shkak të mjekimit dhe të gjitha format, e rehabilitimit----------------------------1.000,00 euro              

-për shkak të kujdesit dhe ndihmës së huaj ---------------------------------------------1.000.00 euro. 

-për ushqim të përforcuar...........................................................................................400.00 euro.  

- për shkak të dëmtimit të sendeve personale ---------------------------------------------100,00 euro. 

  

II.1. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar, kërkesëpadia e paditëses me të cilën ka kërkuar qe 

të kompensohet për dhimbje shpirtërorë në lartësi prej 10 000 euro dhe për paaftësinë e 

përkohshme në punë në lartësi prej 4000 euro. 

 

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

e gjykuara, si në pikën I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi t’ia paguaj paditëses me kamatë ligjore  

prej 8% duke filluar nga dt. 29.04.2021, kur është nxjerr ekspertiza mjekësore,  e deri në pagesën 

definitive si dhe ti paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 1757,60 euro, e 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj me datën 13.08.2019, ka parashtruar padi kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “.........” me seli në Prishtinë, të cilën e ka precizuar me 

parashtresën e datës 19.05.2021.Me padinë e ushtruar ka parashtruar çështjen si vijon: se me datë 

01.06.2019 rreth orës 4:35 minuta ka ndodhur aksidenti i komunikacionit në fshatin ............ 

Komuna e ........... Si pasojë e këtij aksidenti pëson lëndime paditësja. Automjeti i cili e ka 

shkaktuar aksidentin ka qenë i siguruar pranë të paditurës, këtu Kompania e Sigurimeve 

,,...........’’ në Prishtinë. Nga të cekurat lartë propozon qe gjykata ta caktoi shqyrtimin kryesor ti 

ftoj palët, ti nxjerr provat dhe ta detyroj të paditurën në kompensimin e dëmit sipas 

autopergjegjësisë. 

Në shqyrtimin kryesor dhe në dhënien e fjalës përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të saj  

paditësja, ka deklaruar se:  si palë paditëse qëndrojmë pranë padisë dhe precizimit të saj të 

dorëzuar në seancën e kaluar, pasi që mendojmë se këtu pala paditëse në aksidentin e datës 

01.06.2019, ka pësuar dëme jashtë zakonisht të mëdha, pasojat  e të cilave do ta përcjellin gjatë 

tërë jetës. E njëjta, do të përballet në vazhdimësi me dhimbje fizike, psikologjike, shpirtërore 

dhe njëkohësisht do të jetë e anashkaluar nga shoqëria, e bullizuar, dhe e njëjta do të ndihet me 

e vetmuar, pasi që e njëjta tani më gjendet në të njëzetat e saja (20 vjeçare). Gjithashtu, këtu 

paditësja nuk mund të ecë me asnjëherë normalisht dhe do të detyrohet që çdo 10 vite ta ndërroje 

kupën e gjurit të majtë, në mënyrë që të mos e humb aftësinë e të ecurit krejtësisht qysh në këtë 

moshë, pasi që tani më e ka të humbur aftësinë e ecjes mbi 21%. Kërkojmë nga gjykata që në 

tërësi ta aprovojë preczimin e kërkese padisë të dorëzuar në gjykatë në seancën e kaluar, ku i 

kemi specifikuar kërkesat tona dhe lartësinë e kërkesës tonë, të paraqitur në euro, për të gjitha 

dëmet e llojit material dhe konsiderojmë se janë tepër reale dhe përputhen me dëmin që i është 

shkaktuar paditëses. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 
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I autorizuari i të paditurës, me përgjigje në padi, të datës 11.11.2019 e ka kontestuar padinë e 

paditëses për nga lartësia për dëmin material dhe jo material. Gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare, nëpërmjet të autorizuarit të saj e paditura deklaron se: mbetet në 

deklarimet e seancave të kaluara. Baza juridike e kërkese padisë nuk është kontestuese, por 

kontestuese është lartësia e saj, ku kërkesat janë të larta për demin material dhe jo material, dhe 

nuk janë në harmoni me mendimin e mjekeve të dhëna në këtë gjykatë. I propozoj gjykatës që 

precizimin e kërkese padisë nga lartësia të mos e aprovoj, por të merr një vendim në harmoni me 

mendimin e mjekëve dhe nga praktika gjyqësore. Shpenzimet e procedurës, ia lë në vlerësim 

gjykatës. 

 

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: bëhet, shikimi i 

letërnjoftimit të palës paditëse, raporti i aksidentit DR-3004-289-19 i datës 01.06.2019, 

procesverbali mbi vend shikimin e aksidentit DR-3004-289-19 i datës 05.06.2019, bëhet shikimi 

i fotove të aksidentit, raporti i Spitalit të Përgjithshëm- Emergjenca në Pejë, me numër 9532/19 

i datës 01.06.2019,  Raporti Specialistik i datës 22.06.2019, Fletë Lëshimi i Spitalit të 

Përgjithshëm në Pejë- Reparti i Ortopedisë me numër të protokollit  4328 i datës 20.06.2019,  

fatura Max Medical  e datës 05.06.2019, Raportet nga konsulta, Raporti i vizitës i dt. 05.07.2019,  

Raporti Specialistik i dt. 03.07.2019, fatura e dt. 05.07.2019, kuponat fiskal dhe faturat me numër 

nga 25-29 të shkresave të lëndës, Ekspertiza e ekspertëve mjekësor e datës 29.04.2021, shkresat 

tjera të lëndës C.nr. 952/19. 

 

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

me njëra-tjetrën, çmuarjes me kujdes e ndërgjegje të secilës provë e duke u mbështetur në 

dispozitat e nenit 8 të LPK-së arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike-civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që me provat e administruara gjykata vërtetoj 

këtë gjendje faktike: 

 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se me datë 01.06.2019, në ora 4:35 në fshatin 

.........-....... , ka ndodhur aksidenti i komunikacionit rrugor, me ç‘rast paditësja ka pësuar lëndime 

trupore dhe dëm material në veturën e të siguruarit. Aksidentin e ka shkaktuar i siguruari i të 

paditurës J. H. me automjetin e markës ......, me targa ............., i siguruar pranë të paditurës, 

ashtu që drejtuesi i auto veturës ........, i cili duke lëvizur në magjistralen .......... në drejtim të 

............, kur arrin në fshatin ......, e kishte marr gjumi në automjet dhe kishte dal në pjesën e 

djathtë jashtë rrugës për 54 metra, largësi, duke e goditur shtyllën e betonit, si pasoj e këtij 

aksidenti pasagjerja e tij L. T.  kishte mbetur në automjet për shkak të deformimeve të automjetit 

dhe me ndihmën e zjarrfikësve ishte tërhequr dhe dërguar në spitalin e ........, për trajtim 

shëndetësor dhe si pasoj e këtij aksidenti e dëmtuara kishte pësuar lëndime trupore si dhe dëme 

materiale. 

 

Ky fakt është bërë jo kontestues për palët dhe gjykatën nga proces verbali mbi vend shikimin 

aksidentit rrugor te dt.01.06.2019 dhe dt.05.06.2019  te përpiluar nga hetuesi i Aksidenteve pran 

NjRKRr Pejë, Ilir Morina dhe nga vet deklarimet e palëve ndergjyqëse. 

 

Me që 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 të kërkesëpadisë duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 321 të LPK-

së. 
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Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësen L. 

T.  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 kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë të ja kompensoi 

demin, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij, 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 mund ta  rivendos gjendjen e mëparshme, personi përgjegjës 

ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të jap shpërblim në të holla, neni 170 parashihet se 

“detyrimi i shpërblimit të demit konsiderohet se ka arritur, për pages 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. E. M., ortoped,  dhe Dr. M. 

H. psikiatër, të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional, me që rast janë deklaruar për 

natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve që ka pësuar paditësja si pasoj e këtij aksidenti.  

 

Dr E. M. ortoped pran Spitalit Rajonal në Pejë, dhe Dr. M. H. psikiatër deklarojnë se: e 

aksidentuara L. T.  ka pësuar lëndime ndrydhje dhe gërvishtje të kokës dhe ballit, plagë shquese 

dhe ndrydhëse në regjionin mbi laprën e veshit të majtë, gërvishtje dhe ndrydhje te lëkurës si dhe 

plagë shqyese në pjesën e poshtme të kercerit të djathtë, ndrydhje te krahut te majtë, dhe bërrylin 

e djathtë, thyerje të hapur te femurit të majte, thyerje te pjesës distale të tibies, dhe thyerje multi 

fragmentare te maleolit të djathtë. Natyra e lëndimeve për të dëmtuarën është e natyrës së rendë 

trupore, me dhembje fizike, me frik, me shëmtim trupor, me ndihmë dhe përkujdesje të huaj dhe 

ushqim të përforcuar, terapi fizikale  si dhe zvogëlim të aktivitetit te përgjithshëm jetësor.  

 

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,  të cilin 

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

te paditëses. 

 

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

demit sa i përket demit jo material, për dhimbje te përjetuar fizike dhe frikës, zvogëlimit të 

aktivitetit jetësor, që ka përjetuar paditësja si rezultat i aksidentit lëndor, gjen mbështetje në 

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 që 

të shpërblehet dëmi në të holla apo sende të zëvendësueshme, por në pa mundësi që të caktohet 

shuma e të hollave apo sasia e sendeve, apo se një gjë e tillë do të mund të bëhej me vështirësi 

shumë të 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, moshën e paditëses të re dhe pasojat që mund të ngelin tek e njëjta,  si 

dhe duke pasur parasysh, që kompensimi të jetë satisfaksion për të dëmtuarën, duke ndikuar 

kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasoj e dëmit në cenimin e vlerave 

personale të paditëses, vendosi si  në pjesën e aprovuar të  dispozitivit të aktgjykimit.  
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Për pjesën  pjesërisht te refuzuar të kërkesë padisë, që ndërlidhet me dëmin jo material dhe 

material, 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. 

 

Ndërsa për pjesën në tërësi të refuzuar kërkesëpadinë e paditëses si në piken II.1 të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi sa i përket zhdëmtimit në emër të paaftësisë së përkohshme punues dhe për 

dhimbje shpirtërore gjykata të njëjtën e refuzoi nga se këtë kërkesa të paditëse nuk gjejnë 

mbështetje në këtë lëndë.  

 

Për pjesën e kërkesëpadisë se paditëses sa i përket shpenzimeve te mjekimit te njohura nga 

gjykata gjen mbështetje në dispozita e nenit 176 te LMD, për faktin se shpenzimet e mjekimit 

bien në demin material dhe dispozita e cituara sqaron se personi përgjegjës ka për detyrë ta 

rivendos gjendjen ekzistuese para se të shkaktohet demi dhe të paguaj shpenzimet e mjekimit, 

për çka gjykata ka vendosur duke u bazuar në faturat e dorëzuar nga paditësja në cilësi të provës 

materiale. 

 

Për kërkesëpadinë e paditëses lidhur me dëmin material dhe lartësinë e saj gjykata vendosi në 

bazë të faturave te cilat gjinden në shkresa te lendes, dhe ne bazë të bindjes së lirë. 

 

Lidhur me dëmin material që ka të bëjë me ushqimin e përforcuar të paditësit gjykata vendosi 

duke u bazuar në mendimin e ekspertit gjyqësorë të ortopedisë-traumatologjisë i cili në 

mendimin e tij të dhënë në ekspertizën e dt 29.04.2024 ka cekur se: “Ushqimi i përforcuar ka 

qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 60 ditësh” dhe mbi bazën e kësaj gjykata e ka marrë si të 

mirëqenë mundësinë e shpenzimeve për këtë nevojë, duke vendosur në bazë të bindjes së lirë si 

dhe duke u mbështetur në kriteret orientuese për caktimin e dëmit jo material dhe material. 

Pavarësisht faktit se paditësi nuk e ka argumentuar këtë aspekt të dëmit me prova konkrete, sepse 

në jetën e përditshme jo çdo raport juridike ne e krijojmë duke lëshuar apo marrë faturë, kupon, 

vërtetim etj. Por është me rëndësi që për gjykatën kjo formë dhe lartësi e dëmit është e besueshme 

për aq sa është aprovuar. 

 

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 të fillimit të llogaritjes se kamatës kohen e nxjerrjes 

së këtij aktgjykimi, duke i njohur paditësit kamatën ligjore  prej 8%, nga dita kur është nxjerr 

ekspertiza mjekësore me datë 29.04.2021, e duke u mbështetur në  me dispozitat e nenit 382 

par.2 te LMD-se.  

 

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat 

e nenit 449, 452 dhe 463 te LPK-se, duke pasur parasysh suksesin e paditësit në ketë procedurë, 

duke i pranuar shpenzimet procedurale në shumën prej 1757,60 euro, dhe atë për përpilim të 

padis shumën prej 208 €, taks gjyqësorë për padi shumën prej 60 €, për përfaqësime të avokatit 

për katër seanca të mbajtura nga 270.40 €, në shumën prej 6760 euro, shpenzimet për ekspert për 

dy mjekësorë nga 100 euro  e në shumën prej 200 euro, si dhe për precizimin e padisë shumen 

prej 208 euro e të gjitha këto sipas tarifës së OAK-së.  

 

Andaj nga të cekurat si më lartë, bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 
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DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

31.05.2021  

                         G j y q t a r j a         

 

                                                                                            _____________ 

                                                                                                   Merita Baloku 

 

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

në afat prej 15 (pesëmbëdhjete) ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të 

kësaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


