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Numri i lëndës: 2019:240143 

Datë: 18.06.2021 

Numri i dokumentit:     01903239 

C.nr. 248/17 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

gjyqtari Ilir Berisha në çështjen juridike-kontestimore të paditësit F. K. nga ....., rr. “.................”, 

nr.44, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit B. A. avokat në Pejë, kundër të paditurit D. I. nga 

....., rr. “................”, nr.24, baza juridike për kompensim dëmi, vlera e kontestit 18.980 euro, pas 

mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesorë në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe në 

prezencën e të paditurit me datë 18.06.2021 bie: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditësit F. K. nga ......., ashtu 

që DETYROHET i padituri D. I. nga ....... që paditësit në emër të shpërblimi të dëmit për 

lëndimet e shkaktuara me datë 07.01.2015, t’ia paguaj shumat e specifikuara si më poshtë: 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................3.500 euro, 

- për shkak të frikës së përjetuar ...............................................................................2.000 euro, 

- për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor................................................6.500 euro, 

- për shkak të shëmtimit............................................................................................1.000 euro. 

Dëmi material 

- për shpenzime të mjekut...........................................................................................580 euro, 

- për ndihmë dhe përkujdesje të personit tjetër...........................................................200 euro, 

- për ushqim të përforcuar...........................................................................................100 euro 

 

II. REFUZOHET PJESËRISHT SI E PABAZUAR, kërkesëpadia e paditësit F. K. nga ......., 

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

si më poshtë: 

Dëmi jo material 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................1.500 euro, 

- për shkak të frikës së përjetuar ..............................................................................1.500 euro, 

-për shkak të cenimit të integritetit fizik...................................................................1.000 euro, 

- për shkak të shëmtimit...............................................................................................500 euro. 

Dëmi material 

- për ndihmë dhe përkujdesje të personit tjetër..........................................................200 euro, 

- për ushqim të përforcuar..........................................................................................400 euro. 

 

III. DETYROHET i padituri D. I. nga ........ që shumat e gjykuara si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi t’ia paguaj paditësit me kamatë vjetore prej 8% në vit, e cila do të përllogaritet 

duke filluar nga data 18.06.2021 e deri në pagesën definitive, e të gjitha këto në afat prej 15 

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

 

IV. DETYROHET i padituri D. I. nga ....... që paditësit F. K. t’ia paguaj edhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore në lartësi prej 2.542 euro. 
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A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarës të tij, ka ushtruar padi me datë 22.03.2017, gjatë shqyrtimit 

kryesor dhe në fjalën përfundimtare të paraqitur me dt. 24.04.2021, me arsyetim se me provat e 

administruara është vërtetuar në tërësi baza juridike si dhe me aktgjykimin penal P.nr. 300/15, 

dt. 24.06.2015, me të cilin i padituri D. I. është shpallur fajtor që me dt. 04.01.2015 rreth orës 

13:45 në sheshin ............. paditësit i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, ndërsa dhe lartësia e 

kërkesëpadisë së paditësit është vërtetuar me anë të mendimit profesional të dhëne nga ekspertët 

mjekësor, ku paditësi në ditën kritike pa pësuar lëndime të rënda trupore, duke kërkuar nga 

gjykata që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar, duke kërkuar edhe pagimin 

e shpenzimeve të procedurës kontestimore të cilat i ka specifikuar si në listën e datës 30.04.2021 

 

I padituri gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se i njëjti së bashku me familjen kanë shkuar tek 

paditësi dhe i kanë ofruar mundësinë për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit mirëpo paditësi 

nuk ka ren dakord, pastaj unë i jam nënshtruar procedurës penale dhe jam dënuar me burgim i 

cili më pas më është shndërruar në detyrim për punë sprovuese, të cilin dënim e kam përmbushur, 

nuk pajtona për kompensimin e mjekimit, pra e kundërshtoj kërkesëpadinë e paditësit, ndërsa në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se ndihet fajtor për atë që ka ndodhur dhe ketë e ka pranuar 

edhe në procedurë penale.  

 

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: Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.300/15 i datës 24.06.2015 i cili ka marr formën e prerë me 

22.07.2017, fatura me nr.122221265 e datës 19.05.2015 e shoqëruar me kupon tatimorë nr.50 e 

lëshuar nga Spitali Amerikan në Tiranë, fatura me nr.122220132 e datës 18.05.2015 e shoqëruar 

me kupon tatimorë nr.10 e lëshuar nga Spitali Amerikan në Tiranë, raporti Eko-kardiografik i 

QKUK-së nr. protokolli 67 i datës 07.05.2015, raporti mjekësorë i ambulancës specialistike 

kardiologjike D&D të datës 24.04.2015, raporti i Qendrës llaserike të syrit Kubati në Pejë i datës 

19.03.2015 së bashku me kuponin fiskal nr.13, raporti i Qendrës llaserike të syrit Kubati në Pejë 

i datës 06.07.2015 së bashku me kuponin fiskal nr.1, udhëzimi për hulumtim diagnostik me 

nr.0142569 i datës 25.03.2015, raporti i mjekut specialist me nr protokolli 4336/15 i datës 

26.05.2015, raporti i mjekut specialist me nr protokolli 5229/15 i datës 26.06.2015, raporti i 

Spitalit Regjional në Pejë kabineti i tomografisë i datës 21.10.2015, udhëzimi për Rentgen i datës 

12.10.2015, analizat laboratorike të datës 09.04.2015 nga Laboratori Bio-Zafi, analizat 

biokimike të datës 08.10.2015 nga laboratori Asko, analizat laboratorike të datës 17.10.2015 nga 

Laboratori Bio-Zafi, fletëlëshimi me numër të historisë 368/15 i QKUK-së reparti i 

taumatologjisë i datës 22.06.2015, fletëlëshimi me numër të historisë 255, Spitali Regjional në 

Pejë, reparti i kirurgjisë i datës 10.01.2015, fletëlëshimi me epikrizë me numër të amzës 333 

Spitali Regjional në Pejë, reparti i syve i datës 15.01.2015, raporti i Poliklinikës Qavolli në Pejë 

i datës 10.01.2015. raporti i Poliklinikës Qavolli në Pejë i datës 31.01.2015, raporti i Qendrës 

diagnostike terapeutike OCULOPHARM i datës 17.01.2015, analizat laboratorike nr.0853876 

dhe 0842096, 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: 

 

Me leximin e Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë, - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.300/15 dt. 24.06.2015, Gjykata vërtetoj se i padituri D. I. me dt. 07.01.2015 rreth orës 13:45, 

në sheshin “..............” në ........., fjaloset me paditësin F. K. dhe e godet me grusht në syrin e 
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majtë ku dhe i shkakton lëndime të rënda trupore. Gjykata të paditurin e ka shpallur fajtor dhe e 

ka dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj,  i cili dënim do të zëvendësohet 

me urdhër në dobi të përgjithshme, ndërsa pala e dëmtuar është udhëzuar në kontestin civile për 

realizimi e dëmit.  

 

Neni 14 i Ligji të procedure kontestimore, parasheh se në procedurën kontesti more , Gjykata në 

pikëpamjet të ekzistimit të veprës penal dhe të përgjegjësi penale të kryesit është e lidhur me 

aktgjykimi e formës se prerë të gjykatës penale me të cilinë i pandehuri është shpallur fajtor. 

 

Baza juridike e kërkesë padisë, që i padituri, është  përgjegjëse për të kompensuar paditësit gjejnë 

mbështetje në dispozitat e nenit 136, 140, 169, 179 dhe 183 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve  

 

Sipas dispozitës së nenit 136 të LMD-së, parashihet se kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë 

të ja kompensoi, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij, ndërsa me dispozitën e 

nenit 140, parashihet se fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga 

pakujdesia. 

 

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

ka marrë mendimin e eksperteve mjekësore të dhënë nga Dr. N. M. ortoped traumatolog dhe Dr. 

M. H. psikiatër, Dr. B. R. oftamolog, të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional në 

drejtpërsëdrejti në seancën e shqyrtimit kryesorë të datës 27.01.2021, 24.02.2021, për të cilën ka 

dhënë sqarime për natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve që kanë pësuar paditësi.  

 

Eksperti Dr. N. M., ortoped, ka deklaruar në bazë të dokumentacionit të prezantuar paditësi, si 

pasoi e këtij aksidenti ka pësuar këto tronditje teruni (komocio cerebi), lëndime ndrydhëse ne 

regjionin e kokës, gjakderdhje nen lëkurore të regjionit të syrit të majtë, thyerje të murit të 

përparme të kockës zikomatike dhe maksillare të majtë, ndrydhje të kokrrës së syrit pareje të 

nervit abducent të majtë, gjakderdhje në kokën e syrit të majtë. Ka pësuar lëndime të RENDE 

trupore në invaliditet në shkallë prej 6.5%, dhe del shkalla e invaliditetit të përhershëm prej 6.5%, 

për shkak të natyrës së lëndimit. Dhembje të intensitetit të jetë të lartë ishin në kohe zgjatje prej 

3 minuta. Dhembje të intensitetit  të lartë në kohe zgjatje prej 6 orëve. Dhembjet e intensitetit të 

mesëm ne kohe gjatje prej 4 jave, e cila vërtetohet me vizitat e shpeshta të oftamologu dhe 

maksilofacial.  Dhembet të intensitetit të ulet kane qene prezentë ne kohe gjatje prej 6 jave. 

Shëmtimi është i shkalles së mesme. Ushqimi përforcuar me karbohidrate, minerale dhe proteina, 

vitamina ka qene i nevojshëm ne kohe gjatje prej 6 jave,  Ndihma e personit të huaj ishte e 

nevojshme në kohe gjatje prej 2 jave. 

Terapi fizikale nuk ishte e nevojshme.  

 

Eksperti Dr. M. H. psikiatër, ka deklaruar në bazë të dokumentacionit të prezantuar paditësi, si 

pasoi e këtij aksidenti ka përjetuar Frike sekondare të intensitetit të larte ne kohe gjatje prej 3 ore 

duke llogaritur kohen nga momenti i sulmi-goditjes deri në dërgimi i tije ne Qendër emergjente 

të spitalit të pergjishem ne Pejë, ku janë berr ekzaminimet dhe rehabilitimi mjekësor. Kjo 

periudhë është përcëlluar me mundim, fry mare të vështirësuar, të rrahurat të shpejtuara të zemrës 

dhe ankesat të tjera truporë. Frik sekondare me intensitet të mesëm ka pasur ne periudhën kohore 

gjere ne 3 muaj, e që është manifestuar me një çrregullim të stabilitetit psikofizik si pasoj e 

goditjes, si indisponim, pengesa  pengesat e herre pas hershme ne gjumë, rikujtim të ngjarjes 

traumatike, shkallë me të ulët të tolerancës frustative, kufizim në aktivitet të përditshme jetësore 

dhe ankesat të tjera trupore. Frik sekondarë me intensitet të ulet ka pasur në periudhën kohore 

gjere ne 6 muaj, e që është manifestuar gjatë kohës kur ka dalë në qytet apo ngjarje që ja 

rikujtojnë lëndimin. 
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Eksperti Dr. B. R. oftamolog ka deklaruar në bazë të dokumentacionit të prezantuar paditësi, si 

pasoi e këtij aksidenti paditësi me rastin e lëndimit ka pasur thyerje-frakturë të podit të orbitës 

së syrit dhe pas frakturës cenohet motiliteti në syrin e majtë në shikim lartë në syrin e lënduar. 

Intervenimi kirurgjik ka qenë i domosdoshëm ku pas intervenimit motiliteti është  i rregulluar 

përveç së në pozitën e shikimit lartë paditësi vëren figura të dyfishta me syrin e majtë dhe nga 

pasojat e këtij lëndimi konsiderojë se zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësorë në shkallë 

prej 6.5 % është real. Shëmtimi është i dukshëm dhe për aspektin shpirtëror si pasojë e këtij 

shëmtimi nuk mund të deklarohem. 

 

Gjykata në tërësi i ka pranuar konstatimet të eksperteve me fjalë të njëjtit janë dhënë nga ana e 

ekspertëve përkatës, të njëjtat përputhen në mes veti si dhe me provat tjera e posaçërisht me 

dokumentacionin mjekësor që ju është bashkangjitur shkresave të lëndës. 

 

Për lartësinë e kërkesëpadisë dhe për kategoritë e caktuara  për aspektin e dëmit jo material 

gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitat e nenit 183 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, me këtë rast gjykata 

pati parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës, dhe qëllimin të cilit i shërben kompensimi i 

gjykuar, gjithmonë duke pasur parasysh, që kompensimi të jetë satifaksionin, për të dëmtuarit, 

duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasojë e dëmit në cenimin 

e vlerave personale të paditësve. 

 

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, praktikën e mirë gjyqësore, për çka gjykata  vendosi si  në dispozitiv të aktgjykimit 

në pjesën e aprovuar.  

 

Në këtë kontekst gjykata e vlerësoj shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor që 

ka pësuar paditësi si pasojë e dëmtimit të syrit, si organ esencial i në trupin e njeriut dhe me theks 

të veçantë tek paditësi karshi profesionit të tij si jurist ku të lexuarit është pjesë e punës së 

përditshme. 

  

Gjykata vlerëson se shpërblimi i dëmit jo material, nuk është shpërblim i plotë, por është 

satisfaksion, për të dëmtuarin çka në rastin konkret shuma e gjykuara është drejta për te, bazuar 

në rrethanat konkrete në të cilat është shkaktuar ky aksident.  

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë, si në pikën II, në diapozitiv të këtij aktgjykimi, që 

ndërlidhet me dëmin jo 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. 

 

Gjykata e refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si në pikën II, të diapozitivit të këtij aktgjykimi, sa i 

përket  zhdëmtim në emër të integritetit fizik, 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 që vërtetojnë këtë kategori 

të dëmit  jo material, e që ka qenë të obliguar për një gjë të tillë, në kuptim të dispozitave të 

cekura me lartë. 

 

Lidhur me shumat e gjykuara për paditësin që kanë të bëjnë me kompensimin e dëmit material 

në emër të përkujdesjes së personit të tretë dhe ushqimit të përforcuar kjo gjykatë i vlerëson si të 

pranueshme duke marrë për bazë kohëzgjatjen nevojës për përkujdesjen e personit të tretë dhe 

ushqimin e përforcuar të konstatuar në ekspertizë mjekësore për paditësin. Duhet të kihet 

parasysh fakti se për këto kategori të dëmit material në shumicën dërmuese të rasteve palët e 
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kanë të pamundur apo shumë të vështirë qe te sigurojnë dëshmi konkrete, pasi qe kryesisht 

kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët e tyre dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshin 

ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm është vështirë të argumentohet me prova konkrete. 

Mirëpo pasi që paditësi ka pasur nevojë për ndihmën e huaj dhe ushqim të përforcuar (të 

konstatuar në ekspertizë për paditësin), të njëjtit ligjërisht i takon ky lloji dëmi i kërkuar në 

shumat e gjykuara. Sepse në jetën e përditshme njerëzit prestimet që i kryejnë apo i pranojnë nga 

të tjerët jo çdo herë i konkretizojnë me fatura, fletëpagesa, kuponë fiskal etj. Por për gjykatën 

është me rëndësi fakti se ato rrjedhin nga një shkas që është goditja e të paditurit respektivisht 

pasojë e veprës penale të tij, janë të besueshme dhe reale për pjesën që janë aprovuar. 

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 170 dhe 382 të LMD-

së, dhe Mendimit Juridike të Gjykatës Supreme të Kosovës për kamatën nr.265/2020 të datës 

01.12.2020, pika XIV dhe XV ku gjykata ka caktuar si moment nga i cili të përllogaritjes kamata 

për dëmin jo material nga datën e nxjerrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive në lartësi 

prej 8 % në vit. 

 

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

e nenit 449 dhe 452, e lidhur me nenin 463 të LPK-së, duke mare parasysh suksesin e paditësit 

ne këtë procedurë. 

 

Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohen shpenzimeve të përfaqësimit të 

autorizuarit të palës paditëse dhe atë: 208 euro për përpilimin e padisë, për 5 seanca të mbajtura 

shumën e tërësishme prej 1352 euro nga 270,40 euro për secilën seance veç e veç, për 5 seanca 

të pa mbajtura për fajin e të paditurit  shumën e tërësishme prej 676 euro nga 135,20 euro për 

secilën seance veç e veç sipas Tarifës së Odes së Avokateve të Kosovës, 280 euro në emër të 

shpërblimit për ekspertizë mjekësore, për ortoped 100 euro, për psikiatër 100, oftamolog - 80 

euro, 26 euro në emër të taksës gjyqësore për padi, e në shumën e tërësishme në lartësi prej 2.542 

euro. 

 

Meqë gjykata për shkaqe të arsyeshme objektive dhe subjektive nuk ka arritur që brenda afatit 

të paraparë ligjorë me nenin 153 par. 1 të LPK-së të përpiloj aktgjykimin me shkrim, gjyqtari i 

çështjes e ka njoftuar me shkrim kryetarin e kësaj gjykate.  
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   G j y q t a r i         

 

            _____________ 

                                                                                                  Ilir Berisha 

 

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

prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate. 


