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Numri i dokumentit:     00799894 

 
 

C.nr.1039/17 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë të paditësit M.B nga fsh..., Komuna 

Malishevë, të cilin me autorizim e përfaqëson av.M.S nga Prishtina, Rr.”.....”, ....., .... nr....., 

kundër të paditurës K.S ”.....” me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson V.B me 

objekt kontesti kompensim dëmit, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 10.12.2019, mori, 

kurse me datën 23.12.2019, përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET, pjesërisht kërkesëpadia e paditësit M.B nga ....., Komna Malishevë, si 

e bazuar,  

II.  DETYROHET e paditura K.S. “......”, me seli në Prishtinë që paditësit në emër të 

shpërblimit të dëmit material dhe jomaterial, në bazë të përgjegjësisë prej 25% t`ia paguajë 

shumat dhe atë: 

    Në emër të dëmin jo material, 

- për  dhimbje trupore-fizike shumën prej 300,oo €  

- për  frikë të pësuar shumën prej 200,oo €, 

    Në emër të dëmit material, 

- për kujdes nga personi i tretë shumën prej 45,oo €  

- për ushqimit të përforcuar shumën prej 45,oo € 
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- në emër të rehabilitimit klimaterik shumën prej 45,oo € 

- për dëmin material në automjet shumën prej 375.00 €. 

III.  REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit mbi lartësitë e shumave të 

aprovuara në pikën një (II.) të dispozitivit dhe atë: për dhimbje trupore-fizike refuzohet shuma 

prej 3.700€; në emër të frikës së pësuar  refuzohet shuma 2.800€, në emër të kujdesit nga 

personi i tretë shuma prej 105.€, në emër të ushqimit të përforcuar refuzohet shuma prej 105€, 

në emër të rehabilitimit klimaterik shumën prej 255€ si dhe në emër të dëmit material në 

automjet refuzohet shuma prej 1,124.90€, si të pabazuara.   

IV.  DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shumat e cekura në pikën II, të 

dispozitivit, në shumë të përgjithshme prej 1,010.oo € (një mijë e dhjetë euro), me kamatën 

ligjore prej 8%, nga data e paraqitjes së padisë në gjykatë 17.11.2017 e deri në pagesën 

përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.134€,  të gjitha në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

A r s y e t i m  

Paditësi përmes të autorizuari të tij në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbesim në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë thënieve të cekura në seancat e kaluara, duke shtuar se nga 

provat e administruara është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë pasi që nga mendimi dhe 

konstatimi i ekspertit të komunikacionit është vërtetuar se aksidenti është shkaktuar me 

lëshimin e dy pjesëmarrësve në komunikacion, ku lëshime primare ka pasur paditësi ndërsa 

lëshime sekondare i siguruari i të paditurës, andaj ka theksuar se kemi të bëjmë me  ndarje të 

përgjegjësisë dhe mbi bazën e kësaj paditësi e ka bërë edhe precizimin e kërkesëpadisë me anë 

të parashtresës e datës 21.11.2019, i cili precizim është bazuar në natyrën e lëndimeve, frikës 

që ka pësuar paditësi  i cili është vërtetua përmes nxjerrje së provës me ekspert të lëmisë së 

ortopedisë-traumatologjisë dhe psikiatrisë, kurse dëmi material në automjet ka theksuar se 

është vërtetuar përmes nxjerrjes së provës me ekspert të makinerisë-vlerësimit dëmit andaj ka 

kërkuar nga ana e gjykatës që e njëjta të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

Përfaqësuesi i të paditurës në fjalën e tij ka deklaruar se edhe më tutje mbesim pranë përgjigjes 

në padi konsiderojmë se nga provat e administruara, mendimit dhe konstatimit të ekspertit të 
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komunikacionit konsiderojmë se i siguruari i të paditurës ka pasur lëshime sekondare në këtë 

aksident, ndërsa paditësi ka pasur lëshime primare, andaj e paditura konsideron se kemi ndarje 

të përgjegjësisë, dhe në rastin konkretë ka theksua se e paditura ka përgjegjësi 20%, e jo sa 

konsideron paditësi prej 50%, dhe mbi bazën e kësaj përgjegjësie e paditura paditësi ia ka 

ofruar ofertën në lartësi prej 200€ për lëndime trupore dhe frikë të përjetuar, ndërsa për dëmin 

material në automjet japim ofertën prej 300€, konform ekspertizës gjyqësore dhe shkallës së 

përgjegjësisë në lartësi prej 20%. 

Andaj ka kërkuar nga ana e gjykatës që përtej shumave të ofruara kërkesëpadinë e paditësit  ta  

refuzon si të pa bazuar, kurse sa i përket shpenzimeve të procedurës të cilat i ka kërkuar 

paditësi ka theksuar se të njëjtat duhet të vendosen duke u bazuar në suksesin e palës në 

procedurës. 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike ka bërë nxjerrjen e provave: raporti i aksidentit ..... i 

dt.20.07.2017; autorizimi i paditësit dhënë avokatëve NBN SH.P.K. i dt.25.07.2017; raporti i 

QE me nr.protokolli 719 i dt.20.07.2017 lëshua në emër të paditësit; bëhet shiqimi i 4 

fotografive fotokopje në një fletë të formatit A4; fatura e dt.02.08.2017 lëshuar nga “.....”; 

bëhet shiqimi i fotografisë të formatit A4 ku shihet vetura e aksidentuar; autorizimi i të 

paditurës dhënë përfaqvsuesit M.B i dt.27.04.2018; autorizimi zëvendësues dhënë av.N.S i 

dt.17.11.2018; kërkesa për fillimin e procedurës kundërvajtëse nr.2017-CFT-441 i 

dt.20.07.2018; mendimi dhe konstatimi i ekspertit XH.M i dt.30.08.2019; autorizimi bartës i 

dhënë av.N.S i dt.19.02.2019; procesverbali i dt.19.02.2019 me të cilin është dëgjuar eksperti 

XH.M; mendimi dhe konstatimi i ekspertit të komunikacionit F.S i dt.05.03.2019; mendimi dhe 

konstatimi i ekspertëve mjekësor dr.A.F ortoped dhe dr.B.O psikiatër i dt.01.08.2019; mendimi 

dhe konstatimi i ekspertit të vlervsimit të dëmit SH.Y i dt.01.07.2019. 

Bazuar në provat e administruara dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe të gjitha së bashku, në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

Gjykata, në këtë procedurë ka vërtetuar gjendjen faktike se nuk ishte kontestuese se deri te 

aksidenti kishte ardhur me lëshimit e të dy pjesëmarrësve në aksident, pjesërisht kontestuese 

ishte baza juridike-ndarje e përgjegjësisë si dhe kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë.  

Gjykata me rastin e vlerësimit të bazueshmërisë së kërkesëpadisë, konsideron se e njëjta 

bazohet në provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ekspertiza e komunikacionit e punuar 
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nga eksperti F.S, ku aksidenti ka ndodhur me dt.20.07.2017 rreth orës 10:17, në Ferizaj, ......, 

ku deri tek aksidenti ka ardhur derisa paditësi ishte duke vozitur veturën “A” e tipit Toyota 

Corroll, merr veprimin pa u siguruar më parë për tu ç’kyqur nga rruga kryesore, prej anës së 

djathtë në të majtën, me ç’rast vjen vetura “B” e markës VW e tipit Golf, i cili ishte në tejkalim 

e sipër të automjetit “A” dhe në pamundësi të ndaljes së automjetit me pjesën e përparme të 

anës së djathtë e godet automjetin “A”, në anësoren  e parë të të anës së majtë, ku sipas të cilës 

ekspertizë ka rezultuar se deri tek ky aksident ka ardhur si pasojë e lëshimeve primare nga ana 

e shoferit të automjetit “A” e tipit Toyota Corroll, sepse i njejti ka burë çkyçje të pasigurtë në 

rrugë, duke mos i dhënë përparësi kalimi automjetit “B” veturës VW Golf, i cili ishte në 

tejkalim e sipër të tij, deri sa ai fillon çkyçjen nga rruga kryesore, ndërsa lëshime sekondare ka 

pasur vozitësi i automjetit “B” VW e tipit Golf, i siguruar tek e paditura K.S.”......”, ku është 

konstatuar se i njejti ka bërë tejkalim të pasigurtë në rrugë, duke mos e vlerësuar saktë situatën 

e krijuar para tij. 

 

Andaj gjykata konsideron se duke u bazuar në mendimin dhe konstatimin e ekspertit F.S i cili 

edhe është dëgjuar në seancën e datës 10.06.2019, është vërtetuar fakti se deri te aksidenti ka 

ardhur si pasojë e lëshimeve të dy palëve në komunikacion,  ku automjeti “A” të cilën ka qenë 

duke e drejtuar paditësi M.B kishte lëshime primare në këtë aksident me përgjegjësi 75% dhe 

shoferi i veturës “B” të cilën ka qenë duke e drejtuar V.H i cili automjet ka qenë i siguruar tek 

e paditura me përgjegjësi 25%, për auto përgjegjësinë ndaj personave të tretë, këtë ndarje të 

përgjegjësisë gjykata e ka ndarë sipas bindjes së saj të lirë, duke u bazuar në mendimin e 

ekspertit të komunikacionit F.S  i cili ka konstatuar se deri te ky aksident ka ardhur me lëshime 

primare të shoferit të veturës “A”, i cili pa verifikuar mirë komunikacionin dhe pa u siguruar 

mirë me ndihmën e retrovizorëve ka ndërmarr veprimin e ç’kyqjes nga rruga kryesore për në 

rrugë dytësore, kurse lëshime sekondare në këtë aksident kishte vetura “B” i cili tashmë kishte 

ndërmarr veprimin e tejkalimit të veturës “A”, u konstatuar se i njejti ka bërë tejkalim të 

pasigurtë në rrugë, duke mos e vlerësuar saktë situatën e krijuar para tij, andaj, për arsyet e 

lartcekura ka rezultuar se deri te ky aksident nuk do të vinte nëse shoferi i veturës “A”, do të 

lëvizte me kujdes të shtuar dhe para se të ndërmerrte veprimin për kthim në të majtë 

paraprakisht do ta verifikonte situatën mbrapa mjetit të tij dhe atëherë do të mund ta vërente 

automjetin “B”, i cili kishte filluar tejkalimin e tij, kurse shoferi i automjetit B para se ta merrte 

veprimin e tejkalimit të veturës “A” ka qenë i obliguar të sigurohet mirë se ekziston 

fushëpamje dhe hapsirë e mjaftueshme që të bëjë veprimin e tejkalimit pa i penguar dhe pa i 

rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në trafikun rrugor. 
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Gjykata ka konstatuar se në bazë të shkresave të lëndës, ekspertizës të lartë cekur të 

komunikacionit të administruar si provë, ekziston lidhje kauzale në mes të dëmit material dhe 

jo material të shkaktuar dhe veprimeve kontributi i paditësit dhe të siguruarit të paditurës në 

këtë aksident të komunikacionit, andaj gjykata mendimit dhe konstatimit të ekspertit F. S ia ka 

falur besimin, i cili në mendimin e tij ka thënë se kemi të bëjmë me ndarje të përgjegjësisë sa i 

përket kontributit të pjesëmarrësve në këtë aksidenti për të cilën edhe e paditura e ka pranuar 

20%, por e ka kontestuar pretendimin e paditësi se kjo përgjegjësi të ndahet 50%-50%, për 

dallim nga eksperti XH.M i cili ka theksuar se shkaktar i këtij aksidenti ka qenë vetëm paditësi 

kurse i siguruari i të paditurës nuk ka pasur kontribut me veprimet e tij deri te aksidenti të cilës 

ekspertizë gjykata nuk ia ka falur besimin. 

Gjykata lidhur me lartësinë e dëmit jo material dhe material ka vendosur sipas vlerësimit të lirë 

në kuptim të nenit 323 LPK-së, dhe në kuptim të dispozitave të  neneve 136, 169, 174, 176.1,  

177.2 183, 190, dhe 961 të LMD-së, gjithashtu duke u bazuar edhe në mendimin e ekspertëve 

mjekësor Dr.A.F ortoped-traumatolog dhe Dr.B.O psikiatër të dhënë në ekspertizat e punuara 

me shkrim të datës 01.08.2019 të cilëve gjykata ia ka falur besimin në tërësi, si dhe 

dokumentacionit mjekësor i cili gjendet në shkresat e lëndës të cilat janë administruara si prova 

në këtë çështje juridike. 

Gjykata duke u bazuar në ndarjen e përgjegjësisë paditësit në emër të dhimbjeve trupore-fizike, 

ia ka caktuar lartësinë e shpërblimit duke u bazuar në ndarjen e përgjegjësisë shumën prej 

300,oo €, kurse e ka refuzuar shumën prej 3700,oo € si tejet të lart dhe nuk përkon me lëndimet 

e pësuara, vendimin e saj e ka bazuar sipas mendimit të ekspertëve mjekësor të dhënë me 

shkrim, ku kanë konstatuar se paditësi, në këtë aksident ka pësuar lëndime, përdredhje të 

unazave të qafës dhe ndrydhje të regjionit të kokës, të cilat lëndime kualifikohen si lëndime të 

lehta trupore. 

Nga lëndimet e marra të sipër theksuara tek paditësi ka pasur dhimbje të intensitetit posaçërisht 

të rëndë në kohëzgjatje prej 30 min, të cilat dhimbje janë nga momenti i aksidentit deri sa 

paditësi ka marr terapinë kudër dhimbjes në qendrën diagnostike, dhimbje fizike të intensitetit 

të rëndë, në kohëzgjatje prej 24 orëve, dhembje të intensitetet të mesëm, në kohëzgjatje prej 10 

ditëve, janë dhembje për shkak të dhembjeve që ka pasë në regjionin e qafës, dhembje koke, 

dhembje të intensitetit te ulët, janë të pranishme edhe sot kohë pas kohe, sidomos me 

ndryshimine kushteve klimatike. 
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Gjatë kësaj periudhë paditësi ka pasur nevojë edhe për përkujdesjen nga personi tjetër, dhe atë 

për 15 ditë, për shkak të mbajtjes së qafores si dhe pamundësisë së kryerjes së higjienës 

personale, për ushqim të përforcuar, dhe atë për 10 ditë, ushqim të përforcuar me proteina, 

vitamina, minerale, po ashtu edhe rehabilitim dhe terapi fizikale, dhe atë 10 ditë nëvitin e parë 

pas lëndimit.         

            Për frikën e pësuar gjykata ka caktuar shumën prej 200,oo €, ndërsa e ka refuzuar shumën prej 

2,800,oo €, si shumë të lart dhe e cila tejkalon qëllimin e shpërblimit të dëmit, duke u bazuar 

në shkallën e përgjegjësisë së ndarë prej 25% të të paditurës në mendimin e ekspertit mjekësor, 

frika është manifestuar si frikë primare në kohëzgjatje prej disa sekondash si reagim i fuqishëm 

afektiv ndaj rrezikut të papritur të çastit, frikë sekondare e intensitetit të lartë, në kohëzgjatje 

prej rreth 1 orë, e cila është manifestuar me konfuzion, dirdhje të trupit dhe plogështi, e cila 

frikë pas kësaj ka kaluar ne frikë sekondare e intensitetit të mesëm me kohëzgjatje prej 2 muaj, 

e manifestuar me vështirësi rreth adoptimit në kushte të reja për shkak të lëvizjeve të kufizuara 

(bartjes së qafores imobilizuese) duke i shkaktuar pengesa në realihzimin e aktiviteteve të 

përditshme, si dhe me frikë sekondare e intensitetit të ulët e cila ka zgjatur edhe 6 muaj e 

manifestuar me shkaktim të nervozës, paqëndrueshmërisë emocionale, mërzisë dhe 

pagjumësisë në formë të zgjimeve të shpeshta gjatë natës dhe rikujtimit të ngjarjes. 

Gjykata me rastin e vendosjes për kujdesin nga personi i tretë duke aprovuar shumën prej 45€, 

dhe atë duke u bazuar në shkallën e përgjegjësisë së ndarë prej 25% të të paditurës, si dhe 

bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor se ndihma dhe kujdesi i personit të tretë për paditësin 

ka qenë e nevojshme për 15 ditë dhe shuma e aprovuar përputhet me nevojën që ka pasur 

paditësi, pjesën tjetër prej 105€, e ka refuzuar si tepër të lart duke u bazuar edhe në ndarjen e 

përgjegjësisë. 

Gjykata me rastin e vendosjes për ushqimin e përforcuar ka aprovuar shumën prej 45€, duke u 

bazuar në shkallën e përgjegjësisë së ndarë prej 25% të të paditurës dhe duke pasë parasysh se 

në bazë të vlerësimeve të ekspertëve paditësi ka pas nevojë për ushqim të sforcuar në 

kohëzgjatje prej 10 ditë, që në rastin konkret gjykata ka vlerësuar se shuma e aprovuar është 

reale me kërkesat e një personi, për ushqim i cili do të ishte i pasur me minerale, vitamine 

proteina etj, pjesën tjetër prej 105€, e ka refuzuar si tepër të lart duke u bazuar edhe në ndarjen 

e përgjegjësisë. 
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Gjykata me rastin e aprovimit të shumës prej 45€ në emër të rehabilitimit klimatik është bazuar 

në shkallën e përgjegjësisë së ndarë prej 25%,të paditurës, nevojën e paditësit për terapi në 

kohëzgjatje prej 10 ditë e duke shumëzuar me çmimin për një seancë prej 15€, rezulton se 

shuma e aprovuar është në përputhje me nevojat, ndërsa pjesën tjetër prej 255€, e ka refuzuar si 

tepër të lart. 

Gjykata konsideron se lartësitë e aprovuar në emër të shpërblimit të dëmit jo-material dhe 

material është shpërblim i drejtë  e të cilat paraqesin një formë të satisfakcionit që paditësi me 

këto mjete ti plotësoj nevojat dhe të mirat materiale të dëmtuara që përndryshe nuk paraqesin si 

shpërblim absolut të dëmit.      

Meqenëse palët ndërgjygjëse kanë hequr dorë nga dëgjimi i ekspertëve mjekësor për të dhënë 

sqarimet e tyre në mendimeve të cilat i kanë dorëzuar me shkrim gjykata ka konsideruar se nuk 

ka qenë e nevojshme të bëhet dëgjimi i tyre siç parashihet me nenin 362.1 të LPK-së, andaj në 

rastin konkretë gjykata konsideron se kjo dispozitë ligjore është konsumuar.  

Sa i përket shpërblimit të dëmit material në automjet, gjykata ka vendosur konform ekspertizës 

për vlerësimin e dëmit material në automjet të dt.01.07.2019 të punuar nga eksperti i vlerësimit 

SH.Y, i cili në ekspertizën e tij me shkrim, ka konstatuar se dëmi material në automjet kap 

shifrën totale prej 1,499.90 €. Gjykata ekspertizën në fjalë e ka konsideruar si të paanshme dhe 

profesionale, andaj në emër të këtij lloj dëmi material në automjet e ka aprovuar shumën prej 

375.00 € duke u bazuar në shkallën e përgjegjësisë prej 25% të së paditurës, të cilës ekspertizë 

ia ka falur besimin, kurse pjesën tjetër në shumë prej 1,124.90€, e ka refuzuar si tepër të lart. 

Gjykata ka vlerësuar edhe kundërshtimet e përfaqësuesit të paditurës në lidhje me ndarjen e 

përgjegjësisë që ka pretenduar që kjo përgjegjësi të ndahet ku shkalla e përgjegjësisë prej 20%, 

ti takon të paditurës kurse 80% paditësit për dallim që paditësi ka konsideruar se kjo ndarje 

duhet të jetë 50% me 50% , gjykata duke u bazuar edhe në mendimi dhe konstatimin e 

ekspertit të komunikacionit F.S dhe sipas bindjes së lirë ka vendosur se e paditura ka 

përgjegjësi prej 25% kurse paditësi 75%, të cilën ndarje e ka bazuar në nenin 176.1 të LMD-së. 

Kurse sa i përket vërejtjeve të paditurës në lidhje me lartësinë e kërkesëpadisë gjykata i ka 

marr parasysh me rastin e vendosjes dhe ka konsideruar e janë pjesërisht të bazuara. 
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Gjykata në lartësinë e aprovuar të shpërblimit të dëmit jo-material dhe material, paditësit ja ka 

njohur të drejtën në kamatë ligjore prej 8 %, prej ditës së paraqitjes së padisë në gjykatë 

dt.17.11.2017, deri në pagesën definitive në kuptim të nenit 382 të LMD-së. 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka bazuar në kuptim të nenit 452.2 të LPK-

së, lidhur me nenin 463 të LPK-së, andaj e paditura obligohet të paguaj shumën e përgjithshme 

prej  1.134€ dhe atë 104€ për përpilim të padisë, për katër seanca të mbajtura të datave 

19.11.2018, 19.02.2019, 23.04.2019 dhe 10.12.2019, për secilën nga 135€ apo shumën e 

përgjithshme prej 540€, për dy ekspertiza mjekësore shumën prej 200€, për dy ekspertizës të 

komunikacionit shumën prej 300€, për ekspertizë të makinerisë shumën prej 150€ dhe për 

taksë gjyqësore për padi në shumë prej 40€, pjesa tjetër refuzohet si tepër e lart dhe nuk janë 

krijuar me fajin e të paditurës. 

Sa i përket vërejtjeve të paditurës se shpenzimet e procedurës ti njihen paditësit duke marr 

parasysh suksesin e palës në procedurës dhe të njëjtat të ndahen edhe në bazë të përgjegjësisë 

gjykata konsideron se në rastin konkretë nuk ka gjetur bazë ligjore që sa i përket ndarjes së 

përgjegjësisë të vendose edhe për shpenzimet e procedurës, andaj dhe një pretendim i tillë për 

gjykatën ka qenë i pa bazuar. 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 C.nr.1039/17 datë 10.12.2019 

 

 

                                                                                                                          Gjyqtari 

                                                                                                                      Alban Beqiri    

 

 

 

 

 

    

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes në dorëzim, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  
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