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Numri i lëndës: 2019:100113 

Datë: 12.01.2021 

Numri i dokumentit:     01402529 

 

 
C.nr.380/18 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me 

gjyqtare Ganimete Puka , në çështjen juridiko- kontestimore  të paditësit, F. Th. Sh. E. SH. ,   E. SH. 

dhe   A. SH. , nga ......., të cilët i përfaqëson Bajram Mujaj, avokatë në Pejë, me autorizim,   kundër të 

paditurit, Kompania e Sigurimeve ....... në .........., të cilën e përfaqëson Mahid Berisha nga Prishtina, me 

autorizim,   për kompensim dëmit, vlera e komntesti16.000€, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me datës 06.01.2021, në prezencë të autorizuarit të paditësve dhe të përfaqësuesit të paditurisë, 

gjykatë  me datë 12.01.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.PJESËRISHT APROVOHET, kërkesëpadia e paditësve, 

 

II.DETYROHET, e paditura Kompania e Sigurimeve ....... në ........, rr. ........., nr.69, që paditësve F. 

Th. Sh. , E. SH. ,   E. SH. dhe   A. SH. , të gjithë nga fshati ........., komuna e ...., që në emër të 

zhdëmtimit për dhimbje të përjetuara shpirtërore për shkak të invaliditeti posaçërisht të rendë të 

bashkëshorti/ babait të tyre, S. Sh., si pasoj e aksidentit rrugor të datës 08.06.2016, për secilin paditës 

veç e veç të paguajë nga 3.200€, në total shumën në lartësi prej 12.800€, me kamat ligjore prej 8 %, nga 

dita e nxjerrjes së aktgjykimit datë 08.01.2021, si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 1872.00€, 

të gjitha në afat prej 15, ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, e nën kërcenim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

PJESA tjetër e kërkesëpadisë se paditësve, përtej pjesës aprovuese secilin paditës nga 800€, Refuzohet 

si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit , përmes të autorizuarit te tyre, gjatë seancës së shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare kanë mbetur në tërësi pranë padisë ,  duke shtuar  se me provat e administruara 

ne tërësi është vërtetuar baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë së paditësve , baza juridike e 

kërkesëpadisë është vërtetuar nga mendimi dhe konstatimi i eksperteve mjekësor i dhënë në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor me shenjen C.nr. 1166/16, të datës 04.01.2018, me të 

cilën vërtetohet se bashkëshorti dhe babai i tani paditëseve, si pasojë e aksidentit të datës 

08.06.2016, ka pësuar lëndim të rendë trupor me pasoja të përhershme jetësore, ndërsa  

paditësit kanë pësuar dhimbje të mëdha shpirtërore, dhimbje shpirtërore të përjetuar tani dhe do 

ta përjetojnë edhe në të ardhmen , për shkak të invaliditetit të rendë të bashkëshortit dhe babait 

të tyre. Mbi ketë bazë e në kuptim të dispozitës së nenit 184 al. 3 të LMD-së, kanë kërkuara që 

kërkesëpadia e paditësve të aprovohet si e bazuar. Shpenzimet e procedurës i kanë kërkuara 
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:për përpilim të padia shumën 520 €, për dy seanca të mbajtura për secilën nga 676€, në total 

1872.00€ 

 

E paditura, përmes përfaqësuesit të autorizuar , gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës 

përfundimtare ka mbet në tersi  pranë përgjigjes në padi , duke e kundërshtuar në tersi 

kërkesëpadinë e paditësve  si për nga baza juridike ashtu edhe për nga lartësia e saj. Ka shtuar 

se në bazuar në nenit 184 pika 4 e LMD-së, parashihet se, në rast të invaliditetit tejet të rend, 

ose shëmtimit në shkallë të lartë të ndonjë personi, gjykata mund të caktojë bashkëshorteve, 

fëmijëve dhe prindërve të drejtë në të holla, por që nuk parashihet se deri në cilën shkallë të 

invaliditetit konsiderohet tejet i rendë, andaj për këtë arsye, ekzistojnë burime tjera civile siç 

është akti nënligjor- rregullorja e cila patjetër duhet aplikuar në rastet kur nevojitet plotësimi i 

ligjit. Në bazë të nenit 35 pika 3- d, parashihet që, (kompensimin në rast të invaliditetit tepër të 

rendi mbi 60%) të bashke familjarit do të përcaktohet për prindërit, fëmijët dhe bashkëshortin 

bashkëjetues, në lartësi prej 50% të kompensimit që përfiton për dhimbjet shpirtërore në rast të 

vdekjes së anëtarit të familjes së ngushtë, edhe Ligjit për sigurimin e auto përgjegjësisë me 

numër 04/L-018, neni 27.1, parasheh qe ,, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, nxjerr 

rregullore për procedurat e trajtimit për kërkesat e dëmshpërblimit nga sigurimi i detyruar i 

auto përgjegjësisë . Pra, këto ligje në fuqi i kanë dhënë të drejtë dhe kompetencë BQK-së, për 

nxjerrjen e akteve nënligjore, me qellim të zbatimit të ligjit, në mënyre që edhe gjykata të ketë 

një orientim për zbatimin e kritereve për kompensim të dëmit , pasi që dispozitat ligjore të 

LMD-së, nuk e përcakton shkallën e invaliditetit,  por vetëm ceket,, tejet i rendë,, atëherë 

burimet tjera të së drejtës të cilat dalin nga ligji, janë të aplikueshme. Po ashtu, 

bashkëshorti/prindi  i paditësve, në ditën kritike ka kontribuar në rritjen e vëllimit të dëmit , që 

sipas Ligjit të Trafikut Rrugor, i njëjti nuk ka mbajtur helmetë , me çka ka edhe ka kontribuua 

në rritjen e vëllimit të demit për lëndimet e tija trupore, rrethana të vërtetuara në aktgjykimin e 

kësaj gjykate me shenjen C.nr. 1166/16 të datës 04.01.2018. i ka propozua gjykatës që kërkese 

padinë e paditësve ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar, në prova dhe fakte, si dhe shpenzimet e 

procedurës në bazë të nenin 452 të LPK-së. 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike dhe sipas propozimit të palëve ka 

zhvilluar dhe administruar këto prova: procesverbali i shqyrtimit kryesor me shenjen C.nr. 

1166/16 i datës 04.01.2018 , aktgjykimi C.nr. 1166/16, i datës 13.03.2018, Deklarata e 

bashkësisë familjare, e datës 07.12.2020, si dhe deklarimet e të autorizuarve të palëve 

ndërgjyqësore.  

 

Pasi qe gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç, e ne lidhshmëri me njëra tjetrën , 

çmuarjes me kujdes dhe ndërgjegjeje e duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 8 të LPK-së, 

erdhi ne përfundim se kërkesëpadia e paditësit pjesërisht është e bazuar dhe ka vendosur si  në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që vërtetoj këtë gjendje faktike : 

 

Paditësit po kërkojnë kompensimin e dëmit jo material  , për dhimbjet shpirtërore të përjetuar 

për shkak se bashkëshorti / babai i tyre, S. Sh., ka pësuar lëndime të rënda trupore në 

aksidentin e datës 08.06.2016, me zvogëlimi të përjetshme jetësorë në shkallë prej 50 %, dhe 

paditësit kanë përjetuar dhimbjet shpirtërore të lartë, dhe një e drejt i tillë ju takon sipas 

dispozitave ligjore te nenit 184.parg.3 të LMD/së.( si provë kanë prezantuar certifikatën e 

martese, nr. 59, të datës 18.08.2016, certifikatat e lindjes së fëmijëve, deklaratën e bashkësisë 

familjare të datës 07.12.2020) 

 

Gjykata gjatë gjykimit provoj faktin se i dëmtuari S. Sh., bashkëshorti/ babai  i paditësve , në 

aksidentin e ndodhur me datë 08.06.2016, kishte pësuar lëndime të renda trupore me invaliditet 
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të përjetshëm  , të  vërtetuar sipas mendimit të neurokirurgut Dr. Fatos Kelmendi, i cili në 

seancën e shqyrtimit kryesor të dt 04.01.2018 , kishte konstatuar se S. Sh., ka  invaliditetit te 

përhershme për jetë për shkak të lëndimit morfologjike të trurit me pasoja deficite motorik ne 

shkallë prej 50 % ,( zvogëlimi i lëvizshmërisë së trupit ana e djathtë )  prove e cila që gjenden 

në shkesa te lëndës ( procesverbali i shqyrtimit kryesor C.nr.1166/16, i dt. 04.01.2018.)  

I dëmtuar S. Sh., ditë kritike me datë 08.06.2016, kishte drejtuar motoçikletën pa mjetin 

mbrojtës helmetën, siç përcaktohet me ligjit për trafikun rrugor, dhe bazuar ne ketë gjykata 

kishte  vendos që një pjesë të përgjegjësit për 20 %, e bartë i dëmtuari si kontribut në rritjen e 

vëllimit të dëmit ) që provohet nga aktgjykimi i kësaj gjykate me shenjen C.nr.1166/16, i datë 

13.03.2018). 

 

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi , pasi që mendon se paditësit kanë pësuar 

vuajtje shpirtërorë për shkak të  cenimit te shëndetit  te bashkëshortit/ babait  të tyre S. Sh., dhe 

dëmshpërblimi jo material jepet për shkak te dhembjes shpirtërorë të vuajtur dhe cenimit të 

cilësisë se jetës personale e familjare. Meqenëse jeta , shëndeti , dinjiteti i njeriut si qenien 

fizike dhe  psikike janë te pa prekshme , si dhe paprekshmëria e jetës private, familjare e 

sociale etj. janë te drejta absolute dhe si te tilla gëzojnë mbrojtjen me te larte kushtetuese , ne 

ketë kuptim edhe dhimbja e brendshme e vuajtja shpirtërore si cenim i normalitetit te jetës se 

njeriut si individ dhe si anëtar i shoqërisë, familjes te shkaktuar nga aksidenti përbejnë  cenime 

të vlerave të lartpërmendura . Ne  zbatim te nenin 184.3 të LMD/së, parashikohet e  drejta 

paditësve për te kërkuar dëmshpërblim për shkak të dhimbjeve shpirtërore të shkaktuar si pasoj 

e lëndimeve trupore te bashkëshorti/babait  te tyre , në aksidentin e datës 08.06.2016.  

 

Gjykata ka vendosur si në pjesën aprovuese  të këtij aktgjykim , pasi që mendon se shuma e 

gjykuar është e reale , e duke ju referuar edhe fakti se i dëmtuari ka kontribuar në rritjen e 

vëllim të dëmit për 20 % ka aprovua për secilin paditës shumen prej 3.200€ x 4 = 12.800€ ,çka 

ka konsideruar se kompensimi i çfarëdo shume tjetër nuk do ti shëron vuajtjet shpirtërorë qe i 

kanë përjetuar dhe ende i përjetojnë paditësit , mirëpo kompensim është si satisfaksion për 

palët dhe  kompensimit duhet te jete i drejte për të dy palët , për çka edhe u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimin e paditurës , se kërkesëpadia e paditësve është e pa 

bazuar dhe nuk gjënë mbështetje në nenin 35 par 3-d. të BQK/së,  Gjykata nuk pajtohet me 

ketë pretendimi duke e konsideroj si te pa bazuar ,, për faktin ,, se nëse i referohem hierarkisë 

ligjore rregullorja nuk mundtë ketë fuqi mbi ligjin , dhe çdo rregullohet duhet të jetë në 

harmoni me ligjin , dhe bazuar në ketë dëmshpërblimi jepet për shkak të dhimbjeve shpirtërore 

të vuajtura dhe cenimit të cilësisë së jetesës personale e familjare dhe në pamundësi të rikthimit 

të gjendjes së mëparshëm te jetës së tij në të ardhmen.  

 

Gjykata bazohet ne nenin 2 te LPK.se qe sqaron se: Gjykata gjykon mosmarrëveshjes ne baze 

te kërkesës qe kërkohet dhe vetëm atë qe kërkohet. Gjykata duhet te shprehet për te gjitha 

kërkesat qe parashtrohen ne padi, pa i kaluar kufijtë e saj, duke realizuar një gjykim te drejte, te 

pavarur dhe te paanshme brenda afatit te arsyeshëm. 

 

Ne kuptim te këtyre dispozitave gjykata ne kuadër te autorizimeve te saj, udhëhiqet gjithnjë 

nga ligji, nuk e paragjykon çështjen objekt gjykimi dhe u krijon palëve te gjitha hapësira ligjor 

për te realizuar një proces te rregullt dhe te drejt gjyqësor , për çka edhe pretendimin e të 

paditurës e konsideron si të pa bazuar . 
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Gjykata vendimin lidhur me kamatën e gjykuar , e mbështet ne dispozitat e nenit 382,   te 

LMD-se, ku gjykata ka pranuar si moment te fillimit te llogaritjes se kamatës nga momenti i 

nxjerrjes se aktgjykimit dt.08.01.2021, duke i njohur paditësve kamatën vjetore , ne tërësi siç 

është vendosur ne dispozitiv të këtij aktgjykim. 

 

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

dispozitat e nenit 452 dhe 463 te LPK-se, dhe ia ka pranuar paditësve  shpenzimet e procedure 

në shumë prej 581 € për përpilim i padisë shumën prej 156 €, për taksë gjyqësorë për padi 

shumën prej 20  €,  për përfaqësim për dy ( dy ) seanca te mbajtura për secilën nga për dy 

paditësit shumën prej 202.50, total 405 €. 

 

Nga te lartcekurat ne kuptim te dispozitave ligjore nga nenin 143 të LPK/së, u vendos si ne 

dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:100113, 12.01.2021 

  

 Gj y q t a r e  

                                                                                                                            Ganimete Puka 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimit palët kanë të drejtë ankesë në afat prej 15, 

ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, e përmes 

kësaj gjykate.  
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