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Numri i lëndës: 2019:150285 

Datë: 14.10.2020 

Numri i dokumentit:     01189206 

C.nr. 98/19.  

 

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

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

N. B., nga fshati ......., Komuna e ....... i përfaqësuar nga Fisnik Mujaj  avokat nga Peja, sipas 

autorizimit, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “.......” me seli në ....... të cilin e 

përfaqëson i autorizuari Ismet Bajraktari, sipas autorizimit,  për zhdëmtim - kompensimin e 

sipas  auto përgjegjësia, vlera e kontestit: 1000 €uro, në prezencën e të autorizuarit të paditësi 

dhe te autorizuarit të te paditurës, në seancën e shqyrtimit kryesor, me dt. 12.10.2020, dhe 

përpiluar me dt. 14.10.2020  bie : 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR  kërkesë padia e paditësit N. B., nga fshati 

......., Komuna e ........  

 

I. DETYROHET e paditura Kompania  e Sigurimeve “.......’’ me seli në ......., që në emër të 

kompensimit të dëmit  jo material dhe material për aksidentin e dt. 14.01.2019, nga baza për 

kompensimin e demit material dhe jo material nga auto përgjegjësia, t’i paguaj shumën prej: 

2,385.00 euro, të specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike ....................................................................... 1.200 euro. 

- për shkak të frikës së përjetuar ........................................................................ 1.000 euro. 

 

Dëmi material :  

- për shpenzimet për mjekim .............................................................................. 65 euro. 

- për shpenzime për tretman fizikal ...................................................................  120 euro.  

 

II. REFUZOHET PJESËRISHT SI E PABAZUAR, kërkesëpadia e paditësit N. B. nga 

fshati ......., Komuna e ......., përtej shumës së gjykuar, në pikën I, në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi, për aksidentin e dt. 14.01.2019 për shumat e specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike ....................................................................... 1.600 euro. 

- për shkak të frikës së përjetuar ........................................................................ 1.200 euro. 
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III. REFUZOHET SI E PABAZUAR, kërkesë padia e paditësit N. B.nga fshati ......., 

Komuna e ......., për kompensimin e dëmit material  për aksidentin e dt. 14.01.2019, për 

shumën e specifikuar si më poshtë: 

  

Dëmi  material: 

- për kujdes  dhe ndihmë të huaj ....................................................................................70 euro. 

- për ushqimin e përforcuar ........................................................................................... 70 euro. 

 

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

gjykuara, si në pikën I, në dispozitiv të këtij aktgjykimi, t’i paguaj me kamatë ligjore sipas 

normës: 8% ,nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit i datës: 12.10.2020, e deri në pagesën 

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

aktgjykimi e nën kërcënim  të përmbarimit të detyruar. 

 

V. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “.......’’ me seli në ......., që paditësit ti 

paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej: 833.00 Euro e të gjitha këto, t’i 

përmbush në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit të detyruar.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi nëpërmes të autorizuarit të tij Fisnik Mujaj  avokat nga Peja në padi të precizuar si në 

parashtresën e dt. 29.09.2020, gjatë seancës se  shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se mbesim në tërësi  pranë padisë  kërkesës  se  saj,  provave të  propozuara në 

padi, deklarimeve të propozuara në seancat e kaluar  dhe mbi  rregullimin dhe precizimin e  

kërkesëpadisë,  vlerësojmë se nga provat e  propozuara dhe të  administruar  nga ana e gjykatës  

u vërtetu në tërësi si e bazuar  kërkesëpadisë si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia, andaj  

kërkomi  nga   gjykata që me rastin e vendosjes  se kësaj   çështjen    juridike  t’i merr parasysh  

të  gjitha provat  e  administruara dhe precizuar   si dhe mendimin  e  ekspertëve mjekësorë  

lidhur me  natyrën shkallen  dhe pasojat  e lëndimeve  si dhe frikës  që  ka  pësuar paditësi në 

aksidentin  e dt. 14.01.2019, nga  ana ekspertëve  mjekësor  Dr. Enver Muja – Ortoped – 

traumatolog dhe  Dr. Nusret Pepaj,  psikiatër të dhënë në procesverbalin e dt. 23.09.2020, nga 

të lartcekurat kërkojmë   nga  gjykata  që  padinë dhe  kërkesën e saj ta  aprovoi në tërësi si të 

bazuar e precizuar  si në parashtresë  të bërë në harmoni me  konstatimin dhe mendimin  

eksperteve mjekësor. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar – specifikuar si në vijim dhe atë 

për taksën gjyqësorë  shumen prej 20.00 €,  për përpilimin  padisë  shumen prej 104.00 €uro, 

për tri seanca  të  mbajtura 135.00 € (135x3) gjithsej në shumë prej 405.00 €, për parashtresën 

e  rregullimin dhe precizimit të kërkesëpadisë  shumen  prej  104.00 €uro, në emër të 

shpenzimeve për ekspertiza mjekësorë shumën prej: 200.00  € , në shumën e përgjithshme prej:  

833.00 €uro.  

 

I autorizuari i të paditurës në përgjigje në padi, në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë deklarimeve të deritanishme, pas  

administrimit të  provave  u vërtetua  se baza  juridike  e kërkesëpadisë  është  pa  

kontestueshme  ndërsa sa i përket  lartësisë  se  saj e kundërshtojmë   në  tërësi pasi  që  kemi të   

bëjmë me lëndime  të  lehta  trupore,  pa pasoja  për paditësin, i propozomi  gjykatës  që në 

bazë të  shkresave të  lëndës mendimit të   eksperteve mjekësor  dhe praktikes  gjyqësore  në 

Kosovë  të   marr një vendim meritor  për ketë çështje juridike civile. Shpenzimet e procedurës 

nuk i ka kërkuar – specifikuar.  
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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: raporti i 

aksidentit me numër: .......... i datës: 14.01.2019, raporti mjekësor i lëshuar nga Spitali 

Regjional në Pejë- Emergjenca me Nr. 783 i datës 14.01.2019 në emër të N. B., 5 konsulta 

mjekësore të lëshuara nga QKMF në emër të N. B., 5 dëftese pagesa të bëra nga paditësi N. B., 

raporti mjekësor lëshuar nga QKMF – të lëshuar nga Dr. Xhevdet Ademaj – fizioterapuotik, 

fotokopje e letërnjoftimit, për paditësin,  fatura e lëshuar nga Spitali ‘’Termal Onix, raporti 

mjekësor i lëshuar për  N. B., nga psikiatri Dr. Muhamet Halitaj, mendimi i eksperteve 

mjekësor të dhen në seancë dhe atë Dr. Enver Mujaj- ortoped – traumatolig, dhe Dr. Nysret 

Pejaj – psikiatër, si dhe deklarimet e të autorizuari të paditësi dhe përfaqësuesit të paditurës.   

 

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 14.01.2019 në Istog, diku rreth orës: 15: 05 

min., në Rr. .............., është shkaktuar  aksident i komunikacionit  rrugor,  me fajin e vozitësit  

L. J. nga Istogu, me ç‘rast N. B.t këtu paditësi i janë shkaktuar lëndime trupore. Mënyra se si 

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

Policisë DR- ............, Njësiti Regjional i trafikut në Pejë. 

 

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

..............1i dt. 14.01.2019 gjykata erdhi në përfundim se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur 

me datë: 14.01.2019, dhe si pasojë e këtij aksidenti të komunikacionit rrugor paditësi N. B.  

pëson lëndime të lehta  trupore, dhe mbështetur në provat të administruara gjykata ka 

konstatuar se nuk kemi të bëjmë me përgjegjësi të ndarë por me përgjegjësi ekskluzive të 

shakatarit të aksidentit i siguruari i këtu të paditurisë KS ‘’.......’’, ndërsa paditësi nuk ka 

kontribuar në shkaktimin e këtij aksidenti. 

 

Meqenëse në rastin konkretë në mes palëve ndërgjyqëse  nuk ka qenë  kontestuese baza 

juridike e kërkesëpadisë sa i përket shkaktarit të aksidentit as sa i përket natyrës së lëndimeve 

por vetëm lartësia e kërkesëpadisë, prandaj gjykata nuk u lëshua në arsyetimin e vendimit sa i 

përket provave që i referohen bazës juridike të kërkesëpadisë duke u mbështetur në dispozitën 

e nenit 321 të LPK-së. 

 

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”. 
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Për të vërtetuar lartësinë e kërkesë padisë, gjykata sipas propozimit të palëve respektivisht të 

autorizuarit të paditësit , në cilësinë e provave materiale ka nxjerrë ekspertizën mjekësore nga 

ana e eksperteve mjekësor i përberë  nga  Dr. Enver Muja – Ortoped- Traumatolog  dhe Dr. 

Nysret Pepaj – psikiatër  të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional  të cilët janë deklaruar 

për natyrën, shkallën dhe pasojat e lëndimeve  që ka pësuar paditësi si pasoi e këtij aksidenti si 

dhe friken e përjetuar në ketë aksident.  

 

Eksperti  Dr. Enver Muja  - ortoped- tarumatolog, në seancës ka deklaruar se në bazë te 

dokumentacionit mjekësor në shkresat e lëndës  dhe ekzaminimit direkt të te aksidentuarit 

konstatojmë se: i aksidentuari ka përjetuar  këto lëndime :  ndrydhje  të  kokës, qafës,  trupit. 

natyra e  lëndimeve është e  lehtë, i aksidentuari  ka  përjetuar dhimbje të  intensitetit  tejet të  

lartë  në kohëzgjatje  prej 15 min., i aksidentuari  ka  përjetuar   dhimbjet  të intensiteti  të  lartë  

në kohëzgjatje prej 1 ore, i aksidentuari ka përjetuar  dhimbje  të  intezitetit të  mesëm në 

kohëzgjatje prej 10 ditësh, dhimbje  të  intezitietit  të  ulet  ka edhe sot  herë pas here  me 

ndryshimin e kohës dhe  janë  të menaxhuara me barëra. I aksidentuari ka pas  nevojë për  

ndihmën  e personit të  tret, për shkak të  lëndimit të  qafës, marramendjes, ndjenjës  se  

vjelljes,  dhe mpirjes se  duarve në kohëzgjatje prej 7 ditësh, i aksidnetuari  ka pas  nevojë  për 

ushqim të   përforcuar me  vitamina dhe proteina, në kohëzgjatje  prej 7 ditësh. I aksidentuari  

ka pasur  nevojë  për tretman fizikal në kohëzgjatje  prej 10 dite, tri javë pas aksidentit. I 

aksidentuari shëmtim nuk  ka, i aksidentuari nuk ka zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetëso, ky  është  mendimi im profesional. 

 

Dr. Nysret Pepaj në seancë ka deklaruar se  nga ekzaminimi i drejtpërdrejt  me palën në 

hapësirat e gjykatës  në Istog, si dhe nga ekzaminimit të  dokumentacionit   mjekësor  në 

shkresat e lendes  për të lartpërmendurin  N.  B. për aksidentit e dt. 14.01.2019 , përpos 

lëndimeve që  i  janë shkaktuar në ketë aksidenti i lartpërmenduri  ka përjetuar  frikë  që   është 

komponent  përcjellës  e aksidenteve automobilistikë, frikë primare të  intensitetit të  lartë e ka 

përjetuar në kohëzgjatje prej 17 sekonde që  është koha  prej  evidentimit e rastit deri në 

momentin daljes  nga  vetura,  pastaj  frik primare të  intensitetit të  mesëm në kohëzgjatje prej 

2 min., që  është koha  e daljes  nga vetura,  vlerësimi  personal  të  tij për  gjendjen  

shëndetësorë si dhe  vendosjen  që i njëjti  të shkoi në spital, kurse  friken  primare të  

intenzitietit të  ulët nuk e ka përjetuar, pastaj  kemi friken  sekondare të  intensitetit të  lartë në 

kohëzgjatje prej 1 ore që  është koha e  reanimimit bazik ose  ekzaminimit  bazike. Kurse  frik 

sekondare te intensitetit  të  mesëm  në kohëzgjatje prej 3  ditësh që  është koha e fillimit të   

ndaljes  se  dhembjeve  fizike , pastaj kemi frik  sekondare të intensitetit të  ulet në kohëzgjatja  

prej 2 muajsh,  që  manifestohet me pagjumësi, me  vështirësi në vozitjen e veturave, në 

përqendrim, ka ri - rrëfim  të  ngjarjes  se aksidentit, këto  ishin  simptomat për friken e 

intensiteti të  ulët  në kohëzgjatje prej 2 muaj, kurse edhe sot  herë  pas here manifeston  

vështirësi në gjumë,  vështirësi  në përqendrim, këto kryesisht  manifestohet kur personi e 

rikujton ose i’a shpjegojnë  ndonjë  ngjarje të  njëjtë, ky  është  mendimi im  sa i përket  frikës 

se përjetuar të aksidentuarit në aksidentin e dt.14.01.2019.  

 

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 satisfaksionin, për të 

dëmtuarën, duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave negative që janë paraqitur si pasojë e 

dëmit në cenimin e vlerave personale të paditësit.  
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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, si dhe moshën e tij,  praktikën e mirë gjyqësore,  gjykata  vendosi si në 

dispozitiv të aktgjykimit në pjesën e aprovuar. 

 

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,  raportin fillestar të aksidentit, si dhe shkresave te tjera të lëndës. 

    

Për pjesën e refuzuar të kërkesë padisë, si në pikën II, në dispozitiv 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 drejtë. 

 

Gjykata refuzoj kërkesëpadinë e paditëses si në pikën III, të dispozitivit të këtij aktgjykimi   

për aspektet e dëmit  material, që i referohen shpenzimeve  për ndihme nga personi i tret, 

ushqimit të përforcuar, pasi që vlerësoi se kompensimi përtej shumës së gjykuar, ne rastin 

konkret pala paditëse nuk ka ofruar prova që vërtetojnë së ka pasur shpenzime për shumat e 

kërkuara duke iu referuar dispozitave të nenit 7.1,253 dhe 319 të LPK-së. 

 

Për kamatën gjykata ka vendosur IV 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. 

12.10.2020, kur gjykata ka vendosur për lartësinë e dëmit. 

  

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

përgjegjësi për dëmin që është shkaktuar, palës 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 Autopërgjegjësia, 

me nr. 04/L-018, e lidhur dispozitat e nenit 136.1, 140, 159.1, 169,176,179 ,183 dhe 317, 382 

të LMD-së, me nr. 04/L-077.   

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë 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 në këtë procedurë.   

 

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

autorizuarit të palës  paditëse dhe atë: 104.00 euro  për përpilimin e padisë, për 3 seanca të 

mbajtura shumën e tërësishme prej: 405.00 euro (3x135), për precizimin e kërkesëpadisë 

shumën prej:  104.00  euro, për taksen për padi 20,  sipas Tarifës së Odës së Avokatëve të 

Kosovës, 100 euro në emër të shpërblimit për ekspertin mjekësor-ortopedin, 100 euro në emër 

të shpërblimit për ekspertin mjekësor-psikiatrin, e në shumën e tërësishme në lartësi prej 

833.00 euro. U vendos si në piken V të dispozitivit.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes i morri parasysh edhe pretendimet e të autorizuarit të paditurisë 

por ishin pa ndikim për të vendosu ndryshe.  
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Nga të cekurat më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u bazuar në 

nenin 143 të LPK-së. 

 

  

NGA GJYKATA THEMELORE  NË PEJË- DEGA ISTOG, Departamenti i 

përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr. 98/19 me dt. 12.10.2020. 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   

 

            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 ......., e nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


