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Numri i lëndës: 2020:000192 

Datë: 20.05.2021 

Numri i dokumentit:     01799310 

C.nr.586/19.    

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA ISTOG, Departamenti i përgjithshëm, 

Divizioni Civil, me gjyqtarin Migjen Kastrati, në çështjen juridike - kontestimore të paditësve  

S. M., R. M., G. M., si dhe A. M. të gjithë nga fshati,  ...............Komuna e ..........,  të  përfaqësuar 

nga  F. H. - Z. avokate  nga Peja, sipas autorizimit,  kundër të paditurës  Kompania  e Sigurimeve 

“KS” ............ me seli në Prishtinë Rr. Demokracia nr. 20, 10.000 Prishtinë,  të cilën e përfaqëson 

e autorizuara A. Ll., sipas autorizimit,  për kompensimin e dëmit, vlera e kontestit, 10,245.00 

Euro, në prezencën e të autorizuarës se paditëseve, dhe përfaqësuese të te paditurës, në seancën 

e shqyrtimit kryesor të datës, 26.03.2021, mori dhe përpiloi me datën, 20.05.2021 ketë :  

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëseve, S. M., R. M., G. M..     

 

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

Demokracia, nr. 20, që paditësve në emër të kompensimit të dëmit, si pasoj e aksidentit të 

komunikacionit rrugor të dt. 15.04.2019, nga baza e auto-përgjegjësisë t’i paguaj shumat e 

specifikuara si më poshtë: 

 

Për paditësin:  S. M.,  

 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike ................................................................................. 1,200 euro 

- për shkak të frikës së përjetuar ................................................................................... 500 euro 

Dëmi material: 

- për shpenzimet e mjekimit .......................................................................................... 160 euro 

  

Për paditësen: R. M.  

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................. 1,200 euro 

- për shkak të frikës së përjetuar ................................................................................ 500 euro 

Dëmi material: 

- për shpenzimet e mjekimit .......................................................................................... 160 euro 

Për paditësen, G. M. 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................. 1,500 euro 

- për shkak të frikës së përjetuar ................................................................................. 700 euro 

Dëmi material: 

- për shpenzimet e mjekimit .........................................................................................160 euro 
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II. REFUZOHET PJESËRISHT SI E PABAZUAR, kërkesëpadia e paditëseve, S. M., R. M., 

dhe G. M., që të tre nga fshati ............, Komuna e .........., përtej shumës së gjykuar në pikën I të  

dispozitivit të këtij aktgjykimi, si pasojë e aksidentit të komunikacionit rrugor të dt. 15.04.2019, 

për shumat e specifikuara si më poshtë: 

 

Për paditësin, S. M.,  

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................800 euro 

- për shkak të frikës së përjetuar ..............................................................................200 euro 

Dëmi material 

- Ushqimit te përforcuar ............................................................................................. 105 euro 

- Ndihma nga personi tjetër .......................................................................................  105 euro 

- Ushtrime të fiziateris................................................................................................. 150 euro 

Për paditësen, R. M. 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................800 euro 

- për shkak të frikës së përjetuar ...............................................................................200 euro 

 Dëmi material 

- Ushqimit te përforcuar ............................................................................................. 105 euro 

- Ndihma nga personi tjetër .......................................................................................  105 euro 

- Ushtrime të fiziateris................................................................................................. 150 euro 

 

Për paditësen, G. M.  

 Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike .............................................................................500 euro 

- për shkak të frikës së përjetuar ...............................................................................300 euro 

 Dëmi material: 

- Ushqimit te përforcuar ............................................................................................. 105 euro 

- Ndihma nga personi tjetër .......................................................................................  105 euro 

- Ushtrime të fiziateris................................................................................................. 150 euro 

 

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

Demokracia, nr. 20, që shumat e gjykuara, si në pikën I, në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ti 

paguaj me kamat ligjore prej 8 %, duke filluar nga  dita e marrjes se këtij aktgjykimi me dt. 

26.03.2021, e deri në pagesën definitive, e të gjitha këto në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi e nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

IV. REFUZOHET NË TËRËSI SI E PA BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit, A. M., nga fshati 

............, Komuna e ......., me çka ka kërkuar që të: DETYROHET e paditura Kompania e 

Sigurimeve “............ ”, me seli në Prishtinë, Rr. Demokracia, nr. 20, t’i paguaj shumën në lartësi 

prej 700 Euro, në emër të kompensimit të demit materiale në veturë për 20 % të përgjegjëses të 

te paditurës.  

 

V. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “............ ”, me seli në Prishtinë, Rr. 

Demokracia, nr. 20, që paditëseve t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi 

prej, 3.231.00 euro, e të gjitha këto, t’i përmbush  në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi e nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 
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Paditësit nëpërmes të autorizuarës së  tyre  F. H. - Z. avokate nga Peja në padi të precizuar si në 

parashtresën e dt. 02.02.2021,  në seancë gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare 

kanë deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saj me provat e bashkangjitura 

në padi, me përgjigje në padi ku është kontestuese lartësia atëherë i propozoj gjykatës që të caktoj 

ekspert mjekësor psikiatër, ortoped-traumatolog me qellim që të  vërtetohet lëndimet e pësuara 

natyra, shkalla dhe pasoja e lëndimeve në ketë aksident. Si dhe propozoj që të nxirët ekspertiza 

e komunikacionit të caktohet me qellim që të saktësohet shkaktari i aksidentit dhe kontributi i 

tjetrit në ketë aksident, me tutej ka theksuar se me provat e administruar në tërësi  është provuar 

lartësia e kërkesëpadisë,  kontestuese ka qenë  baza juridike vetëm sa i përket  demit  material në 

veturë, ndërsa me nxjerrjen e  provës  në ekspertize është vërtetuar në tërësi  bazua juridike  

ndërsa sa  i përket lartësisë se kërkesëpadisë se precizuar me parashtresë e njëjta është reale dhe 

proporcionale me natyrën e lëndimeve cila është vërtetuar  edhe në bazë të  eksperteve  mjeko 

ligjor, ndërsa sa i përket  demit material që  paditësi  nuk e ka  pranuar  kompensimin 100% 

vërtetohet nga  ofertat  e dhëna  nga e paditura me 20 % të  ndarjes se përgjegjësisë të cilat janë 

të njëjta me ofertat e dhëna në përgjigjen në padi, i propozomi  gjykatës  që  pas  administrimit 

të provave të  njëjtën ta aprovoi në tërës  si  të  bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar - 

specifikuar, dhe atë sipas parashtrese, për përpilimin e padisë, 260 euro, për përfaqësim për 2 

seanca (2x338), 676 euro, taksa për padi 61 euro, për ekspertizë mjekësore për dy ekspert shumën 

prej 600 euro, për precizimin e kërkesëpadisë shumen prej 520 euro,  për 1 një seancë të shtyre 

shumen prej,  338 euro, për një seancë shumën prej,  676 euro, e në shumën totale prej,  3,231 

Euro.  

 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e të paditurës, me përgjigje në padi,  gjatë seancës si dhe  në  fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbete në tërësi pranë përgjigjes në  padi, duke theksuar se baza 

juridike dhe lartësia janë kontestues.  Sa i përket pretendimeve të  palës paditëse për  kompensim 

të  demit material në  veture konsiderojmë se nuk ka baze për kompozim të  tille pasi që  i njëjti 

është mbyllur në  procedure jashtë gjyqësore, për 100% në emër të  demit material  në  veture  

me vullnet të  palës, i cili me marrëveshjen e nënshkruar ka deklaruara se sa i përket demit 

material në  veture kjo çështje është e mbyllur. Me tutej ka theksuar se gjykatës sot në  seancë ja 

dorëzojmë një kopje të  marrëveshjes për demin material në  emër të  kompozimit të  demit të  

shkaktuar në  veture, si dhe një kopje të  transaksionit bankar.  Ndërsa në  seancën e sotme me 

qellim që të mbyllet ky kontest gjyqësor me pajtim gjyqësor palëve paditëse ju ofrojmë, dhe atë 

për paditësit,  G. M., dhe R. M., për secilën veç e veç nga 950 €uro, e në  total për të  dyja 1, 900 

€uro ndërsa për paditësin S. M. ofrojmë shumen në lartësi prej, 1,100  €uro për të  gjitha format 

dhe kategoritë e demit.  Shuma këto që konsiderojnë se janë në  harmoni me natyrën e lëndimeve 

që  i kane pësuar paditësit në  ketë aksident e që  shuma totale për të  gjithë është 3, 000 €uro. 

Ndërsa sa i përket propozimeve për ekspertize mjekësore një propozim te tille e kundërshtoj, 

pasi që  jemi të  bindur se edhe pas nxjerrjes se të  njëjtës do të  vërtetohet se paditësit kane 

pësuar lëndime të lehta trupore, dhe nëse vërtetohet e njëjta kërkojmë nga ana e gjykatës që  

shpenzimet pre ekspertize mjekësorë të bijën barre e palës paditëse, po ashtu sa i përket 

propozimit për ekspertize komunikacioni te njëjtën e kundërshtojmë pasi qe konsiderojmë se 

çështja sa i përket dëmit material në veturë është e mbyllur. Ndërsa në fjale përfundimtare ka 

deklaruar se  mbetemi në tërësi  pranë përgjigjes në padi dhe thënieve  nga seancat e kaluara, nga 

ne  si e paditur ka ekzistuar vullneti si në procedure  jashtëgjyqësore, dhe marrëveshje gjyqësore 

që kjo çështje  kontestimore ta mbyllim me marrëveshje duke ofruar shuma serioze  dhe të  

arsyeshme për demin  jo materiale për paditësit,  sa i përket demit  material në veturë dhe 

kërkesës  për kompensim për 20 % të  përgjegjësisë  te njëjtën e kundërshtomi me arsyetimi se 

ekziston një marrëveshje  jashtëgjyqësorë e nënshkruar personalisht nga pala e dëmtuar, ku i 



 Numri i lëndës: 2020:000192 
 Datë: 20.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01799310 
 

4 (9)  

 2
0

2
0

:0
0

0
1

9
3

 

njëjti me nënshkrimin  tij ka   konsideruar se  është kompensuar për të gjitha  format e  demit 

dhe se nuk do te ketë asnjë pretendim te mëtutjeshëm  financiar nga ne si kompani  e sigurimeve, 

sa i përket pretendimeve të  përfaqësueses  se te paditurve se  oferta e jonë  për 80 % të  

përgjegjësie  është e vërtete  se është bere në procedure jashtëgjyqësorë, por jo për demin material  

pasi që  marrëveshja e nënshkruar është pas datave të  fitimeve  të   cilat i ka  marr e autorizuara 

e paditësve për lëndimet, sa i përket  parashtresa për precizim të njëjtën e kundërshtojmë  pasi 

që  konsiderojmë se shumat e kërkuar  nga ana e te autorizuarës se paditësve janë të larta  dhe 

nuk përkojnë me  natyrën e lendeve të  cilat  janë dhëne  nga ana e ekspertëve në seancën e dt. 

17.12.2020. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar - specifikuar, ndërsa shpenzimet e palës 

paditëse i gjykatës i ka propozuar që të  njëjtat ti aprovoi duke u bazuar në suksesin e palëve në 

procedurë. 

 

 

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: fotokopje  e 

letërnjoftimin për S. M., Raporti i aksidentit me nr. 2019- TR-095 dt.15.04.2019. 9 fotot  të  

formatit fotokopje të  automjeteve të  përfshira në aksident, 12  konsulta mjekësore te  lëshuara 

nga QKMF  për paditësin,  raporti  dhe tabela e lëshuar nga  fizioterapitë  për S. M.,  9 raporte 

nga konsulta mjekësore,  raporti i lëshuar nga Spitali- Emergjenca në Pejë,  raporti i lëshuar nga 

Spitali Klinika Universiteti i Kosovës me nr, portokolli  nr.2152 i dt.15.04.2019 për te dëmtuarën 

G. M.,  9 raporte të  lëshuara nga QKMF për G. M.,  ekspertiza e komunikacionit rrugor e punuar 

nga eksperti  N. N., procesverbali- mendimi i ekspertëve profesional të dhënë drejtpërdrejte në 

seancë,  marrëveshja jashtëgjyqësore e arritur  në mes A. M.  për kompensimet e  demit material   

në veturë,   transaksioni për pagesë i dt.20.12.2019,  pagesa në emër të  bartjes se  veturës nga 

kompania “........”, dt.15.04.2019 në shumë prej 85 €uro,   oferta- komunikimi, i brendshëm  në 

mes të autorizuarës se palës paditëse   dhe KS “............ ” për demin jo materiale, gjykata mori 

në  konsiderate edhe deklarimet e të autorizuarave të palëve ndergjyqëse.   

 

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 Procedurën 

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

vendosur si në pikën I, II, III, IV,V të  dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që: 

 

Nga provat e administruara e veçanërisht nga deklarimi i të autorizuarve të palëve ndërgjyqësve  

gjykata ka konstatuar se,  me datën, 15.04.2019, rrethe orës 15:30, në rrugën magjistrale 

................., pikërisht në fshatin ............, është shkaktuar aksident i komunikacionit rrugor, ne të 

cilin aksident paditësit S. M., R. M., G. M. dhe A. M. kanë pësuar lëndime trupore. Mënyra se 

si ka ardhur deri të aksidenti i komunikacionit me gjerësisht është përshkruar në raportin e 

policisë, dhe  procesverbalin e zgjeruar të Policisë. 

 

Në bazë të provave të administruara e posaçërisht nga Raporti fillestar i Policisë me nr.2019- 

TR-095 dt. 15.04.2019, gjykata erdhi në përfundim se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur me 

datë: 14.02.2018, dhe si pasojë e këtij aksidenti të komunikacionit rrugor paditësit, S. M., R. M., 

G. M. kanë pësuar lëndime trupore.   

Meqenëse në rastin konkretë në mes palëve ndërgjyqëse ka qene kontestuese baza juridike 

pjesërisht si dhe lartësia e dëmit, gjykata sipas propozimit të palëve, ka bërë nxjerrjen e provës 

me ekspertizë të komunikacionit rrugore, nga ana e ekspertit N. N., dhe nxjerrjen e provës me 

ekspertiza mjekësorë nga ana e eksperteve  mjekësor, dhe atë nga lëmi e ortopedisë- 

traumatologjisë, dhe e psikiatrisë për ekspert janë caktuar Dr. E. M. ortoped-traumatologji, dhe 

Dr. M. H. - psikiatër, të cilët drejtpërdrejt kanë dhen mendimin e tyre profesionalë.     
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Baza juridike e kërkesë padisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësin 

gjejnë mbështetje në dispozitat e nenit: 136.1, 140 dhe 159.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve e lidhur me dispozitat e nenit 18 paragrafi 1  të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

nga Autopërgjegjësia – Ligji Nr. 04/L-018. 

 

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

detyrë të ia 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, kurse me dispozitën e nenit: 159 parashihet se “në rast aksidenti të 

shkaktuar nga automjeti në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një poseduesi të automjetit 

vihen në zbatim rregullat mbi përgjegjësin në bazë të fajësisë”. 

 

Për të vërtetuar bazën juridike të padisë, gjykata sipas propozimit të palëve respektivisht të 

autorizuarit të palës paditëse , në cilësinë e provave materiale ka nxjerrë ekspertizën nga lëmi i 

komunikacionit rrugor, të  ekspertit N. N., e dorëzuar  me shkrim e datës,  24.11.2020, me të 

secilës është konstatuar se, në bazë të materialeve të prezantuara nga Gjykata, analizës-rrjedhës  

teknike të aksidentit dhe konstatimit, jap mendimin se deri të aksidenti i komunikacionit ka 

ardhur me kontributin e drejtuesit të autobusit A (Setra), lëshimet e drejtuesit të autobusit A 

(Setra) që kanë ndikuar në aksident, gjatë lëvizjes për gjatë rrugës Nacionale Prishtinë - Pejë, ka 

lëvizur me shpejtësi të rrezikshme dukshëm me te madhe se ajo e lejuar (nga 60 km/h e lejuar ne 

rrethe 95 km/h të zhvilluar ), dhe me te arritur në fshatin Gjorgjicë, në një pjesë e aksit rrugor ka 

shfrytëzuar për qarkullim shiritin e majtë të ndaluar ,  duke mos e respektuar me kohe sinjalizimin 

e vendosur horizontal dhe vertikal për kalimin nga shirit i majtë në atë të djathtë, duke tentuar 

që këtë veprim të devijimit-ndërrimit e shiriti ta bëjë me vonesë dhe pa verifikuar rrjedhën e 

qarkullimit në shiritin e djathtë qarkullues , me ç ‘rast me pjesën e parë të anës se djathte e ka 

goditur automjetin B në pjesën e pasme anësore të majtë duke  ja humbur ekuilibrimin e lëvizjes,  

kjo goditje e pësuar ka ndikuar që mjetet pastaj të goditen me mbrojtësit e metalit prapa ne mese 

veti, mos përshtatja e shpejtësisë sipas asaj të lejuar, mos respektimi me kohe i shënimeve 

horizontale dhe vertikale për të kaluar rrjedhës se qarkullimit të shiriti qarkullues të djathtë ka 

qene shkaku që është ardhur deri të aksidenti i komunikacionit. Drejtuesi i autobusit A është 

dashur që me kohë ta përshtate shpejtësinë e lëvizjes sipas nevojës zvogëlimin deri në minimum 

dhe me kohë para mbylljes  se atij shirit për qarkullim të kaloj në shiritin e djathtë qarkullues 

dhe ndërrimin ta bëje sipas rregullave vetëm kur të bindet se me atë veprim nuk pengon dhe 

rrezikon rrjedhën e mjeteve për gjatë shiriti të djathtë qarkullues. Ndera në drejtuesi i automjetit 

B (Kombi Renault), Në momentin e goditjes nga autobusi A ka qenë duke lëvizur nëpër shiritin 

legal qarkullues të djathtë në drejtim e tij lëvizjes, pa qenë pengesë për ngasësin e autobusit A, 

por që në atë momente mund të ketë qenë duke lëvizur me shpejtësi me të madhe se ajo e lejuar 

prej 60 km/h, në rrethe, 70 km/h, të zhvilluar.  Në bazë të kësaj ekspertize gjykata ka vërtetuar 

rrethanën se shkaktar i vetëm i aksidentit ka qenë i siguruari i të paditurës, dhe se paditësi S. M. 

si drejtuesi i automjeti B (Kombi Renault), nuk ka kontribuar në shkaktimin e këtij aksidenti.  

 

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

provave materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga grupi i eksperteve nga, Dr. M. H. 

psikiatër dhe  Dr. E. M. ortoped , të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional  pas 

ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditësve,  dhe të cilët janë deklaruar për natyrën, shkallën dhe 

pasojat e lëndimeve që ka pësuar paditëset si pasoi e këtij aksidenti.  
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Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata sipas propozimit të palëve, në cilësinë e 

provave materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga lëmia e ortopedisë - traumatologjisë dhe 

psikiatrisë: 

 

-Eksperti mjekësor  Dr. E. M., ortoped-traumatolog, për paditësin e pare  S. M. ka deklaruar se, 

në bazë të  dokumentacionit mjekësorë  në shkresat e lëndës, ekzaminimit  direkt  të  pacientit 

në gjykate konstatoj se i njëjti  ka pësuar  këto lëndime,  ndrydhje të  kokës, qafës dhe trupit, 

natyra e lëndimit është  lehtë, i aksidentuar ka  poseduar   dhimbje të  intensitetit   posaçërisht  

të  lartë në kohëzgjatje prej 10 min.  I  aksidentuari  ka  pësuar dhimbje të  intensitetit të lartë 

përafërsisht  gjysmë ore, i aksidentuari  ka  pësuar  dhimbje  të  intensiteti të mesëm në 

kohëzgjatje prej 10 ditësh. Kurse   dhimbje të  intensitetit të  ulet  ka  edhe tani dhe i menaxhon  

me barna   dhimbje  ka kohë pas kohe. I aksidentuari  ka pas  nevojë  për personin e tret në 

kohëzgjatje prej 7 ditësh , për shkak  të  lëndimeve të  cekura me lartë, mbajtjes se i mobilizimit 

në qafë,  mpirjes se duarve, i aksidentuari  ka pasur  nevojë për  ushqim  të  pasur me  vitamina  

dhe proteina  në kohëzgjatjeje  prej 7 ditësh. I aksidentuari ka pasur   nevojë për tretman   fizikal  

në kohëzgjatje prej 10 ditësh. Pas  heqjes se i mobilizimit. I aksidentuari  nuk ka shëmtim, i 

aksidentuari nuk ka zvogëlim të aktiviteti të përgjithshëm mjekësorë.   

 

Eksperti mjekësor Dr. E. M., ortoped-traumatolog, për paditësin e dytë R. M. deklaron si në 

vijim,  në bazë te dokumentacionit mjekësorë  në shkresat e lëndës dhe ekzaminimit direkt  të 

aksidentuaresë në gjykatë ka konstatuar se ka pësuar këto dhimbje, ndrydhej  të  kokës, qafës, 

regjionit  lumbal, dhe  gjurit te djathtë, natyra e lëndimit është lehtë, e aksidetnuara   ka  pësuar   

dhimbje  të intensiteti të  lartë  përafërsisht  gjysmë ore, dhimbje të  intensiteti të  lartë në 

kohëzgjatje prej 2 orëve,  dhimbej të intensiteti të mesëm  në kohëzgjatje    prej 10 ditëve, 

dhimbjeje të intensiteti ultë ka ende  kohë pas  kohe  dhe i menaxhon  me barna, e aksidentuara 

ka pasur nevojë  për ndihmë   për personin e tret  në kohëzgjatje prej 10 ditëve, për shkak të 

lëndimeve të qafës, gjurit të  djathtë, marramendjes mpirjes se duarve. E aksidentuara ka pasur  

nevojë  për ushqim  të  me  vitamina  dhe proteina në kohëzgjatje prej 7 ditësh, e  aksidentuar ka 

pasur nevojë për  tretman fizikal  në kohëzgjatje prej 10 ditësh  pas  heqjes se i mobilizimit nga 

qafa. E  aksidentuara nuk ka shëmtim.  E aksidentuar nuk ka zvogëlim  të  aktivitetit të  

përgjithshëm jetësor.   

 

Eksperti mjekësor Dr. E. M., ortoped-traumatolog, për paditësin e tret G. M.  deklaron si në 

vijim,  në bazë te dokumentacionit mjekësorë  në shkresat e lëndës dhe ekzaminimit direkt  të 

aksidentuaresë në gjykatë se njëjta  ka  pësuar ; ndrydhej  të  kokës, të  qafës, gjoksit  dhe  barkut, 

natyra e lëndimeve është lehtë, e  aksidentuar ka  poseduar  dhimbe  të  intensiteti   posaçërisht  

të  lartë në kohëzgjatjeje prej  gjysmë ore, dhimbej të  intensiteti të lartë në kohëzgjatje  prej 2 

orëve,  dhimbje të intensiteti të mesëm  ka  përjetuar në kohëzgjatje prej 10 ditsh, dhimbje të  

intensiteti të  ulet   ka ende  dhe i menaxhon  me barëra, e aksidentuar ka pas nevojë ndihmën e 

personit të  tretë në kohëzgjatjeje  prej 10 ditëve, për  shkake të lëndimit të  qafës, gjoksit dhe 

barkut, e njëjta  ka pasur herë pas here për shkak të lëndimeve marramendje,  mpirje të  duarve, 

e aksidentuara  ka  pasur nevojë   për  ushqim  të  përforcuar  të  pasur me  vitamina e  proteina 

në  kohëzgjatje pre j 10 ditësh, e aksidentuara  ka  pasur  nevojë për tretman  fizikal  prej 10 

ditësh pas  heqjes s e  i mobilizimit nga  qafa. E aksidentuara  nuk ka shëmtim, e aksidentuar 

nuk  ka  zvogëlim të aktivitetit të  përgjithshëm jetësor.   

 

 

Eksperti mjekësorë  Dr. M. H. neuro-psikiatër, për paditësin e parë, S. M., në,  baze te 

dokumentacionit të  prezantuar mjekësore ne shkresat e lendes dhe ekzaminimin direkt te 

paditësit konstatojmë se ka përjetuar  frikë sekondare të  intensitetit të  lartë në kohëzgjatje prej 
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1 ore, kjo periudhë  është përcjellë  me dominim nga  sistemi nervor autonom simpatik, frikë  

sekondare me intensiteti të mesëm ka pasur në periudhën kohore  gjer në 4 javë, te manifestuar  

në një çrregullim te stabilitetit afektiv si pasoj e  aksidentit si  indisponim rikujtim të ngjarjes  

traumatikë ankesa të  ndryshëm somatike, shkallë   me të  ulet  të  tolerancës  fustrative e  tjera 

simtologji trupore , frikë sekondare me  intensiteti të  ulët ka  pasur në periudhën kohore  gjerë 

në tre muaj e që  është manifestuar  gjatë kohës  kur ka dalë në komunikacion  apo  ngjarjet  që  

rikujtojnë aksidentin.  

 

Eksperti mjekësorë  Dr. M. H. neuro-psikiatër, për paditësin e dytë, R. M. në baze të 

dokumentacionit të prezantuar mjekësore në shkresat e lendes dhe ekzaminimin direkt të  

paditëses  konstatojmë se ka  përjetuar  frikë primare të  intensiteti të  lartë në kohëzgjatja prej  

disa  sekondave, kjo periudhë është përcjellë me  shtangim afektiv dhe frik nga  vdekja e 

drejtpërdrejt, frik sekondarë me intensitet të  lartë ka pasur në periudhën kohore  gjer në tri orë  

duke e llogaritur  kohen nga momenti i aksidentit dërgimi i saj në Qendrën emergjence 

SHSKUK, ku i janë  bëre  ekzaminimet  dhe rehabilitimi mjekësor, kjo periudhë është përcjellë  

me mundim te rrahura te shpejtuar te  zemrës, frymarrjes  të  shpejtuar, dridhej  të  muskujve dhe 

ankesa  tjera trupore. Frikë sekondarë me intensitet të mesëm ka pasur në periudhën   kohore 

gjerë në 6 javë e që   është manifestuar me një çrregullim te  stabiliteti psiko  fizik  si pasoj e 

aksidentit si indisponim, pengesa te herëpashershme në gjumë, rikujtim te ngjarjes 

traumatologjike , kufizim te pjesshëm   në aktivitetit e përditshme jetësor, shkallë  me  të  ulet te 

tolerancës  frustative dhe ankesa  tjera  trupore, fikë sekondare me intezitet  të  ulet ka pasur në 

periudhën kohore  gjer në 4 muaj e që  është manifestuar  gjatë kohës kur  ka  dal në 

komunikacion apo ngjarjen  që rikujtojnë  aksidentit.  

 

Eksperti mjekësorë Dr. M. H. neuro-psikiatër, për paditësin e dytë, R. M. në baze të 

dokumentacionit të prezantuar mjekësore në shkresat e lendes dhe ekzaminimin direkt të  

paditëses  konstatojmë, G. M. deklaron si në vijim,  ka  përjetuar friken primare të intensiteti të  

lartë në kohëzgjatje  prej disa sekonda, kjo periudhë është përcjellë me shtangim afektiv,  frikë 

sekondare të intensiteti të  lartë ka pasur në periudhën kohore gjerë në dy orë të  manifestuar me 

të  rrahura të  shpejtuar të   zemrës, frymarrje  të  shpejtuar, dridhje  të   muskujve, djersitje dhe 

ankesa  tjera trupore. Fikë sekondarë me intensitet të  mesëm ka pasur në periudhën kohore gjerë 

në 5 javë e që është  manifestuar me një çrregullim të  stabiliteti psikofizik si pasoje e aksidentit 

si indisponim,  pengesa  te herëpashershme në gjumë, rikujtim  te ngjarjes traumatologjinë, 

vështirësi, në përqendrimin e vëmendjes në te mësuar, shkallë  me  te   ulet  te   tolerancës 

frustative dhe ankesa  tjera trupore, file sekondare me intensitetit të  ulet ka pasur në periudhën 

kohore gjerë në 4 muaj e që  është manifestuar gjatë kohës kur ka  dalë në komunikacion apo  

ngjarje  që  i rikujtojnë aksidentin.   

 

 

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 për 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 satisfaksionin, për të dëmtuarin, 

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

e vlerave personale të paditëses. 

 

Gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit duke pasur parasysh dhembjet e përjetuara fizike, 

intensitetin dhe kohëzgjatjen 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 
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kompensimit, sidomos moshën e paditëses G. M. , praktikën e mirë gjyqësore, vendosi si  në 

dispozitiv të aktgjykimit në pjesën e aprovuar. 

 

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

statisfaksion, për të dëmtuarin çka në rastin konkret shumat e gjykuara janë të drejta për paditësit. 

 

Gjykata në tërësi i ka pranuar konstatimet të eksperteve në fjalë. Këto konstatime janë dhënë nga 

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

me dokumentacionin mjekësor, raportin fillestar të aksidentit, procesverbalin mbi vend-shikimin 

e aksidentit, foto e automjetit, dhe provave tjera që ju kanë bashkangjitur shkresave të lëndës. 

 

Ndërsa sa i përket dëmit material gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

duke u bazuar në faturave të datës, 08.07.2019-25.07.2019,  në shumën prej 160 euro, për 

paditësit, qe i referohen shpenzimeve të mjekimit dhe kontrollimit për terapi fizikale,  për secilin 

veç e veç shumen prej, 160 euro, si rezultat i lëndimeve të pësuar në ketë aksidente.     

 

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. 

 

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

ndërlidhet me dëmin material për paditësit, S. M., R. M., G. M., që i referohen ndihmës së 

personit të tretë dhe ushqimit të përforcuar gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit  179 të LMD-së, e cila shprehimisht parasheh se kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose 

ja prishë shëndetin ka për detyrë ti kompensojë shpenzimet e mjekimit dhe shpenzimet tjera të 

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

së mjekimit. Në rastin konkret palët paditëse nuk kanë ofruar prova që vërtetojnë bazën dhe 

lartësinë e kërkesë padisë në raport me dëmin material e që kanë pasur për detyrë, që gjykatës ti 

ofrojnë prova për këtë kategori dëmi material, duke iu referuar dispozitave të nenit,  7.1,253 dhe 

319 të LPK-së. 

 

Për pjesën refuzuese, si në piken IV, për  të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë së paditësit A. 

M., lidhur me dëmin material të shkaktuar në veturë, gjykata, vendosi si në piken IV, duke e 

refuzuar në tërësi si të pa bazuar, për shumen prej 700 Euro, për 20 % të përgjegjësisë , duke u 

mbështetur në  nenin: 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është paraparë se “ palët 

kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të 

propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, ndërsa që me nenin 7.2 të po këtij ligji 

decidivisht ceket se “Gjykata është e autorizuar që t’i vërtetoj edhe faktet të cilat palët nuk i 

kanë paraqitur, si dhe t’i marrë provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se nga 

rezultati i shqyrtimit dhe i 3 të provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin me 

kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht (të përcaktuar me nenin 3 par.3 të këtij 

ligji)…”.  E që në rastin konkret nuk kishte një propozim për të nxjerrë prova për të vërtetuar 

ketë kërkese në emër të kompensimi të demit materiale në  veturë për pjesën tjetër prej 20 % të 

përgjegjësisë.  

   

 Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike si më lartë, vlerësoi se e paditura mban 

përgjegjësi për dëmin që është shkaktuar, palve paditëse me rastin e lëndimit dhe dëmit të pësuar, 

në aksidentin e trafikut, për çka e paditura është e obliguar që ta kompensoi mbi bazën e 

përgjegjësisë, sipas dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, me 
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nr. 04/L-018, e lidhur dispozitat e nenit 136.1, 140, 159.1, 169, 179, 183 dhe 382 të LMD-së, me 

nr. 04/L-077. 

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit  317 dhe 382 të LMD-

së, për faktin se paditësit për dëmin, natyrë dhe lartësinë e shkaktuar  ka mësuar me dt. 

26.03.2021, kur gjykata ka vendosur për lartësinë e dëmit. 

 

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 marrë parasysh suksesin e paditësit 

ne këtë procedurë. 

 

Lartësia e shpenzimeve të procedurës të cilat i njihen palës paditëse i referohen shpenzimeve të 

përfaqësimit të autorizuarës  të palës paditëse dhe atë: 260 euro për përpilimin e padisë, për 

përfaqësim për 2 seanca gjyqësore nga 338 euro, shumën prej 676 euro, për taksen për padi 61 

euro, për një seancë të shtyrë, shumën prej, 338 euro, për një seancë 676 euro, për parashtresën 

për precizimin e kërkesëpadisë 520 euro,  (sipas Tarifës së OAK-së), për ekspertizën e 

komunikacionit rrugore 100 euro,  në emër të shpërblimit për ekspertin psikiatrisë, dhe 

ortopedisë shumën prej 600 euro  e në shumën e tërësishme në lartësi prej, 3,231 euro.   

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË ISTOG  

Departamenti i përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.586/19, me dt. 26.03.2021.                                                                                                      
 

            G j y q t a r i  

                                                                                                                  Migjen Kastrati 

   

                _________________ 

  

Këshilla juridike:  
Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite, 

nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


