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Numri i lëndës: 2019:299104 

Datë: 06.05.2021 

Numri i dokumentit:     01763681 

C.nr. 1674/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin Besnik 

Shala - në çështjen juridike kontestimore të paditësit: A. F., nga fsh. ........, K. ......, të cilin e 

përfaqëson av. B. M., nga Peja, sipas autorizimit, kundër të paditurës Byroja Kosovare e 

Sigurimeve me seli në Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës”, p.nr., të cilen e përfaqëson sipas autorizimit 

M. K. nga Prishtina, me objekt kontesti kompensim dëmi sipas auto përgjegjësisë, vlera e 

kontestit 4,538 euro, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe përfaqësuesit të autorizuar të 

paditurës, pas seancës se shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 21.04.2021, ndërsa me datë 

06.05.2021, përpiloj këtë: 

                                                  

A K T GJ Y K I M 

APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e të paditësit: A. F., nga fsh. ........, K. ......, 

ashtu që: 

I. DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në Prishtinë, rr. 

“Lidhja e Pejës”, p.nr, që paditësit A. F., nga fsh. ........, K. ......., në emër të 

kompensimit të dëmit jo material të pësuar në aksidentin  e datës 06.11.2019, t’ia 

paguaj shumat dhe atë  për: 

Demin jo material: 

a) në emër te dhimbjeve fizike shumen prej 1,200 Euro 

b) në emër të frikës shumën prej 800 Euro 

 

Të gjitha këto si në pikën I të dispozitivi të këtij aktgjykimi me kamat ligjore prej 8%, nga data 

06.05.2021 (dita e përpilimit të këtij aktgjykimi), e deri në pagesën definitive, në afat prej 15 

dite nga dita e pranimit së këtij aktgjykimi e nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në Prishtinë, rr. 

“Lidhja e Pejës”, p.nr, që paditësit A. F., nga fsh. ........, K. ....., në emër të 

kompensimit të dëmit jo material të pësuar në aksidentin  e datës 06.11.2019, 

t’iapaguaj shumat dhe atë  për: 

                   Demi material 
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a) në emër të shpenzimeve të mjekimit shumën prej 38 Euro 

 

b) në emër të kujdesit dhe ndihmës së huaj shumen prej 49 Euro 

 

c) në emër të ushqimit të përforcuar shumen prej 49 Euro 

 

Te gjitha këto si në piken II të dispozitivit të këtij aktgjykimi me kamat ligjore prej 8%, nga data 

30.12.2019 (data e paraqitjes së padisë) e deri në pagesën definitive e të gjitha këto në afate prej 

15 dite nga dita e pranimit së këtij aktgjykimi e nen kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. REFUZOHET PJESËRISHT SI E PABAZUAR, kërkesë padia e paditësit A. F., 

nga fsh. ........, K. ......, përtej shumës së gjykuar, si në pikën I dhe II të dispozitivi të 

këtij aktgjykimi, për aksidentin e datës 06.11.2019, për shumat e specifikuara si më 

poshtë: 

 

Dëmin jo material 

a) në emër të dhimbjeve fizike-trupore shumën prej 1,300 Euro 

b) në emër të frikës shumën prej 1.000 Euro 

Demi material 

b) në emër të kujdesit dhe ndihmës së huaj shumën prej 51 Euro 

c) në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 51 Euro  

 

IV. DETYROHET e paditura e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në 

Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës”, p.nr, që paditësit A. F., nga fsh. ........, K. ...., t’ia 

paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 834 euro, e të gjitha 

këto t’i përmbushë në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën 

kërcenim të përmbarimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi të precizuar 

me parashtresën e datës 22.03.2021 kundër të paditurës, me objekt kontestit kompensim dëmi 

me vlerë kontesti 4.538 Euro.  

 

I autorizuari i paditësit, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbesim ne tersi pranë padisë kërkesës së saj, provave të propozuara ne padi, dhe 

parashtresës mbi rregullimin e kërkese padisë e datës 22.03.2021. vlerësojmë se ne provat e 

propozuara dhe të administruara nga ana e gjykatës u vërtetuar në tersi baza juridikë dhe lartësia 

e kërkese padisë së paditësit, andaj kërkojmë nga gjykata që me rastin vendosjes lidhur me këtë 

çështje juridiko-kontestimore ti merr parasysh të gjitha provat  e propozuara dhe të administruara 

e në veçanti mendimin dhe konstatimin e eksperteve mjekësor të kësaj gjykatë të dhëne si ne 

ekspertizën ne formë të shkruar të datës 16.03.2021 si dhe faktin se paditësi si pasojë e aksidentit 
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ka pësuar lëndime trupor të cilat është duke i përjetuar edhe tani. Nga të lartë cekurat kërkojmë 

nga gjykata që kërkese padinë e paditësit ta aprovoj në tersi si të bazuar e të precizuar si në 

parashtresën mbi rregullimin dhe ndryshimin e kërkesës padisë të datës 22.03.2021. Sa i përket 

shpenzimeve të procedurës i autorizuari i paditësit të njëjtat i ka kërkuar dhe specifikuar si ne 

parashtresën e datës 22.04.2021. 

 

I autorizuar i të paditurës gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar pas administrimit të provave ne shkresat e lendes ku ndër to ekspertiza mjekësore e 

cila ka konstatuar lëndimet e paditësit prandaj edhe mbetemi pranë ofertës se dhënë ne seancën 

e datës 02.02.2021 në shumë prej 1000 Euro, andaj kërkoj nga gjykata qe gjatë nxjerrjes se 

aktgjykimit të refuzojë shumat e kërkuara mbi këtë ofertë si dhe sa i përket shpenzimeve të 

procedurës dhe atyre gjyqësore të mos ngarkohemi pas ofertës se dhënë në datën e lartë cekur, 

shpenzimet e procedurës nuk i kërkojmë.  

 

Gjykata në këtë çështje juridike – kontestimore më qëllim të vërtetimit të plotë të 

gjendjen faktike, sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat 

siç janë: raporti i aksidentit me numër DR-3004-837-19 i datës 06.11.2019, raporti nga Spitali i 

Përgjithshëm në Pejë-Emergjenca me numër 23184 i datës 06.11.2019, flete sheshimi nga reparti 

kirurgjik në Pejë me numër të historisë 8520 nga data 06.11.2019 deri me datë 08.11.201,  raporti 

nga konsulta me numër të regjistrit 11835-3561 i datës 11.11.2019, raporti nga konsulta me 

numër të regjistrit 10335-2209 i datës 11.11.2019, udhëzimi për hulumtime diagnostikime i datës 

12.11.2019, CT e kurrizit nga Spitali Regjional në Pejë për A. F. i datës 18.11.2019, raporti nga 

konsulta me numër të regjistrit 11833-7089  i datës 11.11.2019, 8 dëftesa në kopje bardh e zi të 

datave 08.11.2019, 11.11.2019, 11.11.2019, 18.11.2019, 12.11.2019, 11.11.2019, 11.11.2019, 

18.11.2019, kopja e letërnjoftimit në bardh e zi, ekspertiza e datës 16.03.2021 e përpiluar nga 

Dr.F. Sh. dhe Dr.M. H..  

 

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

lidhmëni me njëra tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, gjykata erdhi në përfundim se në këtë çështje juridiko – kontestimore duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se me datën 06.11.2019, rreth orës 

17:13 minuta në ......, kishte ndodhur aksidenti i komunikacionit rrugor me fajin e A. K., nga 

fshati .........., K. ....., dhe se vetura me të cilën është shkaktuar aksidenti ka qenë e pa siguruar. 

Ku e paditura me anë të përgjigjes në padi nuk e kishte kontestuar bazën juridike të 

kërkesëpadisë. Me nenin 321 të LPK-së parashihet se “Nuk ka nevojë të provohen faktet të cilat 

pala i ka pohuar para gjykatës gjatë procesit gjyqësor” dhe sipas dispozitës së nenit 136.1 të 

LMD-së, parashihet se kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë të ja kompensoi, përveç nëse 

vërtetohet se dëmi është shkaktuar 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, kurse me 

dispozitën e nenit 159.1 parashihet se “ në rast aksidenti të shkaktuar nga automjeti në lëvizje që 

është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësin në bazë të fajit”. 
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Meqenëse në rastin konkret nuk ka qenë kontestuese baza juridike në raport me 

shkaktarin e aksidentit, gjykata nuk u lëshua në arsyetimin e provave në raport me shkaktarin e 

aksidentit. 

 

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

e provave materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga Dr. M. H. psikiatër dhe Dr. F. Sh. - 

kirurg, të cilët në ekspertizën mjekësore të përpiluar me dt. 16.03.2021, lidhur me llojin dhe 

shkallën e pasojave, natyrën e lëndimeve, kohëzgjatjen dhe intensitetin e dhimbjes, frikës se 

përjetuar nga paditësi si pasojë e këtij aksidenti, nga raportet mjekësore, ekzaminimi fizik i 

drejtpërdrejtë, kanë dhënë këtë mendim të përbashkët profesional: i aksidentuari ka përjetuar 

këto lëndime si pasojë e aksidentit ndrydhje të indeve sipëfaqësore të kokës, ndrydhje te trupit 

në regjionin lumbal, marramendje, hipertension arterial. Natyra e lëndimit –lëndimet e pësuara 

karakterizohen si lëndime të lehta trupore. Dhembja fizike – i aksidentuari ka përjetuar dhimbje 

posaçërisht të lartë në kohëzgjatje prej një minute, dhimbje fizike te intensitetit të lartë në 

kohëzgjatje prej dy ore, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm ka pasur një javë dhe dhimbje të 

intensitetit të ultë ka pasur gjer në gjashtë muaj herë pas here gjatë sforcimeve fizike ose 

ndryshimeve klimatike. Frika – i aksidentuari ka përjetuar frikë primare me intensitet të lartë në 

kohëzgjatje prej disa sekondave kjo periudhë është e përcjellur me një shtangim afektiv, frikë  

nga vdekja e drejtpërdrejtë; frikë sekondare te intensitetit të lartë ka pasur në periudhën kohore 

prej dy ore, te përcjellur me frymëmarrje te shpejtuar të rrahura të shpejtuara të zemrës, djersitje, 

mundim dhe ankesa tjera somatike; frikë sekondare me intensitet te mesëm ka pasur në periudhën 

kohore prej katër jave të përcjellur me një çrregullim te stabilitetit psikofizik si pasojë e aksidentit 

si indisponim, pagjumësi, rikujtim te ngjarjes traumtike, prag me të ultë të tolerancës frustative, 

frikë nga invaliditeti i mundshëm, vështirësi në përqendrimin e vëmendjes si dhe ankesa tjera 

somatike; frikë sekondare me intensitet të ultë ka pasur në periudhën kohore gjer në tre muaj e 

që është manifestuar gjatë kohës kur ka udhëtuar apo ngjarjet që ja përkujtojnë aksidentin. 

Shëmtim trupor nuk ka. Ndihma dhe kujdesi i huaj ka qenë i nevojshëm për shtatë ditë. Ushqimi 

i përforcuar ka qenë i nevojshëm në periudhën kohore prej një jave, i pasur me minerale, vitamina 

B kompleks. Terapia fizikale ka qenë e nevojshme në vitin e parë 10 ditë. Zvogëlim të aktivitetit 

të përgjithshëm jetësor nuk ka.  

 

Gjykata në tersi i ka falur besimin konstatimeve të eksperteve përkatës, të njëjtat 

përputhen në mes veti si dhe provat tjera e posaçërisht me dokumentacionin mjekësor që ju është 

bashkangjitur shkresave të lëndës dhe gjithashtu palët ndërgjyqësve pas deklarimit të eksperteve 

mjekësor nuk kanë pasur vërejtje në mendimin e tyre, për çka gjykata i fali besimin e plotë 

mendimit të eksperteve. 

 

Për lartësinë e kërkesë padisë 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 satisfaksion 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. 
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Gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit duke pasur parasysh lartësinë e kompensimit për 

këtë kategori të dëmit jo material, mori parasysh natyrën e lëndimeve trupore të cilat i kishte 

pësuar paditësi në aksidentin e ndodhur, mënyrën e manifestimit, intensitetit dhe kohëzgjatjen e 

frikës se përjetuar, sipas gjetjeve të bëra nga ekspertët mjekësor, por edhe praktikën e 

gjertanishme gjyqësore, duke u siguruar që kompensimi në shumën e gjykuar për këtë lloji dëmi 

të jetë satisfaksion  për paditësin, e duke shmangur qëllimet tjera materiale (lukrative) që mund 

të bien ndesh më qëllimin e kompensimit në raste të tilla, praktikën e mirë gjyqësore,  gjykata  

vendosi si  në dispozitiv të aktgjykimit në pjesën e aprovuar, si dhe duke iu referuar paragrafit 2 

të nenit 183 të LMD-së 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 qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me të mos të 

favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe qëllimin shoqëror”. Pra, nga kjo 

dispozite ligjore rezulton se kompensimi duhet të jetë adekuat me kohëzgjatjen e dhimbjeve të 

përjetuara, ashtu që kompensimi të përfaqësoj një lehtësim në përballje te tejkalimit të pasojave 

që në këtë rast paditësi ka pasur në aksidentin e datës 06.11.2019.  

 

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

satisfaksion, për të dëmtuarin, çka në rastin konkret shumat e gjykuara si në piken I të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi janë të drejta për paditësin. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës kërkesëpadia e paditësit është e bazuar lidhur me pjesën e 

kërkesëpadisë rreth kompensimit të dëmit material dhe atë: për shpenzime të mjekimit,  për 

ndihmën dhe kujdesin e personit tjetër dhe për ushqimin e përforcuar, për arsye se me nenin 179 

paragrafi 1 të LMD-së, përcaktohet se: “ Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton 

shëndetin ka për detyrë të shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet e tjera të 

nevojshme lidhur më këtë, si dhe fitimin e humbur për shkak të pa aftësisë për punë gjatë kohës 

së mjekimit ”. Në këtë rast paditësit i takon e drejta në kompensimin e dëmit material, për mjekim 

gjykata duke u bazuar në provat e dorëzuara nga paditësi me anë të cilave ka argumentuar 

lartësinë e shpenzimeve për dëmin material për shërim gjykata ka vendosur duke u bazuar në 

faturat dhe kuponat fiskal të bashkangjitura në shkresat të lendes. Ndërsa për ndihmën dhe 

kujdesin e huaj dhe ushqimin e përforcuar, përkundër faktit se paditësi për këto kategori të dëmit 

nuk ka prezantuar prova konkrete materiale, kjo gjykatë vlerëson se duke u nisur nga praktika e 

gjertanishme e gjykatave në Kosovë, në bazë të së cilës është konstatuar se në shumicën 

dërmuese të rasteve palët kanë të pamundur apo shumë të vështirë që të sigurojnë dëshmi 

konkrete për këtë lloji dëmi, pasi që kryesisht kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët e 

tyre dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshinë ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm është 

vështirë të argumentohet me prova konkrete, gjykata ka konstatuar se në këtë rast paditësi A. F., 

ka pasur nevojë për ndihmë të huaj prej 7 ditë, dhe ushqimi të përforcuar në kohëzgjatje prej 7 

ditë, ku të njëjtit i takon ky lloji kompensimi i kërkuar në shumat e gjykuara. Ndërsa në këtë rast 

lartësia e kërkesës për këto kategori të dëmit është reale në raport me kohëzgjatjen për nevojën 

për ndihëm dhe kujdes nga personi i tretë dhe ushqimin e përforcuar.  
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Për pjesën e refuzuar të kërkesë padisë, gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, që ndërlidhet me dëmin jo material, 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 pjesën e refuzuar të kërkesë padisë, gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, që ndërlidhet me dëmin material si ndihmë dhe kujdes të huaj ne shumen prej 

51 euro, ushqim i përforcuar ne shumen prej 51 euro, pasi që gjykata vlerëson se paditësi nuk e 

ka argumentuar me asnjë provë kërkesën e tij për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë si në pikën 

III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që sipas dispozitës së nenit 7 të LPK-së, palët kanë për 

detyrë ti paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta, dhe të propozojnë 

prova me të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të LPK-së, secila 

palë ndërgjyqëse, ka për detyrë ti provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e 

veta. Ndërsa sa i përket kompensimit për terapi fizikale pala nuk ka prezantuar asnjë provë të 

vetme në bazë të cilës do të vërtetonte pretendimet e veta që të i kompenzohet kjo kategori e 

dëmit material, andaj nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendimin për kamatën e ka mbështetur në dispozitën e nenit 382 të LMD-së, për 

dëmin jo material konsideron se nga momenti i përpilimit të aktgjykimit (datë 06.05.2021) pala 

e paditur bie në vonesë dhe është e detyruar, që përveç dëmit të paguaj edhe kamatë, se nga ky 

moment kupton për llojin dhe vëllimin e dëmit të shkaktuar, andaj edhe është vendosur si në 

pikën I të dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa sa i përket dëmit material gjykata konsideron se 

nga momenti i parashtrimit të padisë në gjykatë (data 30.12.2019) pala e paditur bie në vonesë 

dhe është e detyruar, që përveç dëmit të paguaj edhe kamatë, se nga ky moment kupton për dëmin 

e shkaktuar, andaj edhe është vendosur si në pikën II të dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin që e paditura ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 449 dhe 452, 453, e lidhur me nenin 463 të LPK-së, duke mare parasysh 

suksesin e palës paditëse ne këtë procedurë, si dhe duke u mbështetur në tarifën e Odës së 

Avokatëve të Kosovës dhe atë shumen prej 834 euro, (lartësia e shpenzimeve të procedurës i 

referohen shpenzimeve të përfaqësimit të autorizuarit të palës paditëse dhe atë për: përpilimin e 

padisë shumën prej 104 euro, taksën për padi shumën prej 21 euro, përpilimin e parashtresës për 

precizimin e padisë shumën prej 104 euro, për ekspertiza mjekësore të ekspertëve mjekësor 

shumën prej 200 euro, tri seanca të mbajtura për secilën nga 135 euro ne shumën totale prej 405 

euro).   

 

Nga të lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 

par.1 të LPK-së. 
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GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 
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                                                                                                                                  G j y q t a r i  

                                                                                                                                  Besnik Shala 

Këshilla juridike:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,  

në afat prej 15 dite, nga dita e pranimit, në Gjykatën  

e Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


