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Numri i lëndës: 2019:098232 

Datë: 28.04.2020 

Numri i dokumentit:     00911555 

                                                                                                                          C.nr.1137/17 

       

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, si gjykatë lëndore e shkallës së parë, gjyqtari Misin Frangu,  në çështjen juridike të 

paditësit A.RR.1, A.RR.2 i përfaqsusr nga përfaqsusi i tij ligjor prindi A.RR.1 nga Ferizaj rr..., 

pn.dhe E.RR.1, XH.RR,  të cilet e përfaqëson me autorizim V.M avokat nga Ferizaj, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “E...”, Rr..., nr...., me seli në Prishtinë, të cilin e përfaqëson 

me autorizim A.K  jurist i diplomuar nga Prishtina, në  çështjen kontestimore kompensim i 

dëmit material dhe jo material, pas mbajtjes së shqyrtimit krysor publik më datë 10.03.2020, 

kurse më datë 04.04.2020 përpiloj këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.MIRATOHET pjesërisht si e bazuar kërkespadia e paditësit A.RR.1, XH.RR, 

E.RR.1, A.RR.2 të gjithë nga Ferizaj rruga ..., pn. dhe DETYROHET e paditura Kompanie e 

Sigurimeve “E...”,  me seli në Prishtinë, që paditësëve t’ia kompenzoj dëmin material dhe 

jomaterial për aksidentin e pësuar me datën 01.10.2017, me çrast paditësit kishin pësuar 

lëndime të lehta trupore, andaj duhet ti kompenzohet dëmi në këto baza: 

 

a. Në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material: A.RR.1 

 

            - për të gjitha format e dhimbjeve fizike  shumën prej.............................4.00.oo € 

- për friken e përjetuar shumen prej .........................................................300.oo € 
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b. Në emër të kompensimit të dëmit  material:  

           - për kujdesin nga personi i tretë në shumën prej .....................................50.oo € 

 

                                                           Gjithësej dëmi jo material në shumë prej 750.oo € 

 

 

a.Në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material: XH.RR 

 

            - për të gjitha format e dhimbjeve fizike  shumën prej.............................450.oo € 

- për friken e përjetuar shumen prej .........................................................300.oo €, 

 

 

b.Në emër të kompensimit të dëmit  material: 

           - për ushqimin e përforcuar në shumën prej .............................................100.oo € 

           - për kujdesin nga personi i tretë në shumën prej .....................................100.oo € 

                                                          

                                                         Gjithësej dëmi jo material në shumë prej 900,oo € 

             

 

 

a.Në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material: A.RR.2 

 

            - për të gjitha format e dhimbjeve fizike  shumën prej.............................700.oo € 

- për friken e përjetuar shumen prej .........................................................400.oo € 

 

             

 

b.Në emër të kompensimit të dëmit  material: 

           - për ushqimin e përforcuar në shumën prej .............................................100.oo € 

           - për kujdesin nga personi i tretë në shumën prej .....................................100.oo € 

 

                                                          Gjithësej dëmi jo material në shumë prej 1,300,oo € 

 

             

a.Në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material: E.RR.1 

 

            - për të gjitha format e dhimbjeve fizike  shumën prej.............................900.oo € 

- për friken e përjetuar shumen prej .........................................................500.oo € 

 

 

     b.Në emër të kompensimit të dëmit  material: 

           - për ushqimin e përforcuar në shumën prej .............................................100.oo € 
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           - për kujdesin nga personi i tretë në shumën prej .....................................150.oo € 

            

                                                       Gjithësej dëmi jo material në shumë prej 1,600,oo € 

             

 

Gjithësejt dëmi jomaterial dhe material për të gjithë të paditurit A.RR.1, A.RR.2, 

E.RR.1, XH.RR, është aprovuar në shumen prej 4,550.oo €, (katërmijë e pasqind e pesëdhjet 

euro). Të gjitha me kamate prej 8% duke llogaritur nga dita e nxerrjes se këtij aktgjykimi deri 

në pagesen përfundimtare, nënë kanosjen e përmbarimit të dhunshem. 

 

II.REFUZOHET kërkespadia e paditësëve përtej shumave të gjykuara si në 

dispozitivin I. Në shumen prej 11,880.oo € ( Njëmdhjetemij e teqinde e tetëdhjet   Euro) si e 

pa bazuar. 

 

III.DETYROHET e paditura që në emrin e shpenzimeve të procedurës kontestimore 

dhe ate për taksen gjyqësore në shumen prej 20.oo €, përpilimin e padisë 104.oo €, për 

përfaqesim në tri seanca nga 135.oo € x 3 = 405.oo €, si dhe për shpenzimet për ekspertet 

mjeksore shumen prej 400.oo €, gjithësej për shpenzime  gjyqësore shumen prej  929.oo €, të 

gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotefuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcnimi 

të përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV.OBLIGOHEN paditësit që të paguajnë shpenzimet për taksen gjyqësore shtesë në 

shumen prej 20.oo € pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

  

A r s y e t i m i 
 

 

Paditësit përmes përfaqësuesit të tyre avokatit V.M nga Ferizaj kan paraqitur padi pranë 

kësaj gjykate më datë 26.12.2017, ndaj të paditurës Kompania e Sigurimeve “E...”, rruga  nr.4 

me seli në Prishtinë,  me bazë juridike kompensim dëmi. 
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Fillimimisht si paditësi ka qenë edhe E.RR.1.2 mirpo në seancen e datë 05.02.2020 

përfaqsuesit e paditësit avokati V.M e kan tërhequr padinë e paditesit E.RR.1.2 dhe procedura 

ka vazhduar me paditësit tjere. 

 

Paditësit përmesë përfaqësuesi të tyren në seancat e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare kan deklaruar se mbeten në tërsi pran padisë dhe kërkespadisë dhe precizimit të 

kërkesëpadisë të parashtruar te kjo gjykatë me datë 24.02.2020, ka shtuar se nuk është 

kontestuese baza juridike e kerkepadisë, ndërsa sa i përket natyres së lëndimeve trupore për 

paditesit, A..., Xh..., A... dhe E.RR.1 është konstatuar nga ekzaminimi e dretëperdrejtë nga 

ekspertet mjeksor, i ka propozuar gjykatës që konformë parashtreses-precizimit të padisë të 

datë 24.02.2020 të miratoj në tërësi padien e paditësëve si të bazuar duke e llogaritur edhe  

kamaten  ligjore prej 8% nga dita e ngritjes së padisë deri në pagesën përfundimtare si dhe 

shpenzimet e procedurës të precizuara në këte parashtres.  

 

Përfaqsuese e të paditures në seancat e mbajtura dhe në fjalën përundimtare ka 

deklaruar se nuk është kontestuese baza juridike kërkespadisë, por vetem lartësia e saj pala e 

paditur edhe në përgjigjëje në padi e ka konfirmuar faktin se kemi të bëjmë me lëndimet të 

lehta trupore për këte është konfirmuar edhe nga mendimi i ekspertëve mjeksor dhe palëve 

paditëse, ka shtuar se nga e paditura ju është afruar shuma për pagesë për lëndimet e psuara, si 

në vijim për paditësin A.RR.1 shumen prej 244.oo €, për paditësen E.RR.1 shumen prej 417.oo 

€, për paditësen A.RR.2 shumen prej 404.oo €, për paditësen XH.RR shumen prej 264.oo €,  i 

ka propozuar gjykatës që paditësit ti njihet e drejta në kompenzim sipas lëndimeve të psuara, 

sepse  ma shum kemi të bëjme me frig se sa me lëndime, sa i përket dëmit material për 

shpenzimeve mjeksore,  ka kërkuar nga gjykata që kjo forme e dëmit te refuzohet, ndërsa  për 

shpenzimet të procedures ti njihen në bazë të suksesi në procedurë. 

 

Gjykata pas ndegjimit te paleve ndergjyqes  në kuptim të nenit 7.1 të LPK-së,  e ka bërë 

edhe administrimin e provave që gjenden në shkresat e lëndës si vijon: raporti i Ambulancës 

Neurologjike-Truri, në emër të A.RR.1, raporti nga Qendra e Përgjithshme Spitalore në Ferizaj 

në emër të A.RR.1, e datë 01.10.2017 me nr.protokolli 551, raporti nga qendra e pergjithshme 

spitalore ne Ferizaj ne emer te XH.RR, e date 01.10.2017 me nr.protokolli 569,  raporti nga 

Qendra e Përgjithshme Spitalore në Ferizaj në emër të XH.RR, e datë 01.10.2017 me 

nr.protokolli 664, raporti i Ambulances Neurologjike-Truri në emër të XH.RR, fletëlëshimi në 

emër të XH.RR në nr.protokolli 29/2017, raporti nga Qendra e Përgjithshme Spitalore në 
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Ferizaj në emër të A.RR.2, e datë 01.10.2017 me nr.protokolli 553, raporti i Ambulances 

Neurologjike-Truri në emër të A.RR.2, raporti i Ambulances Neurologjike-Truri në emër të 

E.RR.1, raporti nga konsullta në emër të E.RR.1, raporti nga Qendra e Përgjithshme Spitalore 

në Ferizaj në emër të E.RR.1, e datë 01.10.2017 me nr.protokolli 550 raporti  nga konsullta në 

emër të E.RR.1 e datë 19.10.2017, të gjitha fakturat-kuponat të cilat gjendën në shkresat e 

lëndës proceverbali i datë 05.02.2020. 

 

Pas që gjykata e bëri vleresimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, 

mbeshtetur në dispozitat nga nenini 8 paragrafi 1 dhe 2 të LPK-së, ka ardhur në përfundim se 

në këtë çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitivin të këtij aktgjykimi, për këto 

arsye:  

 

Në mesë të palëve ndërgjyqese nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkespadisë, por 

vetëm lartësia e kërkespadisë meqe i autorizuari i palës së paditurë asnjëher nuk e ka 

kontestuar bazën juridike. 

 

Gjykata ka analizue parashtresën e palëve paditës të ushtruar nga përfaqsuesi i tyre të 

datë 24.02.2020 me të cilën ka precizuar kërkespadien dhe i ka propozuar gjykatës që të njejtën 

ta aprovoj në tërësi si të bazuar, pas analizimit të kësaj kërkese-parashtrese me precizimin e saj 

gjykata dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës ka ardhur në përfundim se kërkespadia e 

paditëseve pjesërisht është e bazuar dhe ka vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pas deklarimit të palëve ndërgjyqëse, si dhe mendimin të ekspertëve mjeksor, Dr.XH.S 

ortopedisë-traumatolog, dhe Dr.V.A.S eksperte e psikiatrisë, të cilët në bazë të 

dokumentacionit mjekësor dhe pas ekzaminimit të drejtëperdrejtë në seancën e datë 

05.02.2020, e kane dhene mendimin  profesional  ku sipas tyre në këtë aksident të 

komunikacionit paditësi i parë A.RR.1 kishte  pësuar lëndime të lehta trupore si në vijim: 

ndrydhje dhe përdredhje të shputës së këmbës së djathtë, i njejti ka psuar dhemje të intesitet të 

rëndë 5 minuta,dhimbje të intesnitetit pasaqerisht të rëndë 6 orë, dhimbje të intensitetit mesatar 

7 ditë koha e nevojshme për rikuperim fillestar të lëndimeve të lehta të  shputës së 

këmbës,dhimbje të  intesitetit të ulta egzistojn edhe sot e kësaj dite, ka pasur nevoj për ndihmen 

e huar në kohzgjatje prej 7 dite, ka qenë i nevojshem rehabilitimi në kohzgjatje prej 5 ditesh në 

raport me moshen. 
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Paditësi në këtë aksident ka pasur edhe frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda, 

friga e sekundare e shkallës së lartë që ka zgjatur 24 orë është manifestuar  si reaksion-stres që 

është përcjellë me shqetsime, frika sekundare e shkallës së mesme e cila ka zgjatur 2 javë, e që 

nënkupton përpjekjet fizike dhe psiqike të gjendëjes së përballur, frika sekundare e shkallës së 

ulët e që ka zgjatur 2 muaj dhe që është manifestuar me ankh dhe çrregullime, ankesë somatike 

si dhe redukim i aktivitetit ditor dhe shoqëror. 

   

Me këto prova të administruar gjykata në emër të dhembjeve fizike e aprovoj kerkesen 

e paditësit A.RR.1 në shumen prej 400.oo €, dhe e vlersoi si shpëblim të drejtë dhe që i shërben 

qëllimit të shpërblimit sepse paditësi sipas mendimit të ekspertit mjeksor ortoped-traumatolog, 

si pasoj e lëndimeve të marra, ka pasuar dhembje fizike. 

 

 Në emëre të frikës së psuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 300.oo €, 

dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertes 

mjeksore të psikiatris, paditësi  ka pesuar frike me rastin e aksidentit. 

 

Në emër të kujdesit nga personi i tretë, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

50.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsi ka pasur nevoj 

për ndihmen e personit të huaj në kohzgjatje prej 7 dite. 

 

Pas deklarimit te paleve ndergjyqese si dhe mendimin të eksperteve mjeksor, Dr.XH.S 

ortopedisë, dhe Dr.V.A.S eksperte e psikiatrisë, të cilët, në bazë të dokumentacionit mjeksor 

dhe pas ekzaminimit të drejteperdrejte ne seancen të datë  05.02.2020, ku sipa tyre në këtë 

aksident të komunikacionit paditësja  XH.RR kishte  pësuar lëndime të lehta trupore  si në 

vijim: ndrydhje koke e shoqruar me dhimbje qafe dhe koke, i njejti ka pasure dhemje fizike të 

intesitet pasaqerisht të rëndë 10 minuta të intesnitetit të rëndë 24 orë intensitetit mesatar 14 ditë 

koha e nevojshme për rikuperim fillestar të lëndimeve, dhemje të intesitetit të ulta egziston 

edhe sot e kësaj dite, ka pasur nevoj për rehabilitim klimatik në kozgjatje prej 15 ditesh brenda 

vitit të parë të ndara në dy seanca, ka qenë i nevojshem ushqimi i përforcuar për 21 ditë. 

 

Paditësi në këtë aksident ka përjetuar edhe frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda,  

frikë sekundare e shkallës së lartë që ka zgjatur 24 orë dhe është manifestue si reaksion-stres që 

është përcjlellë me konfusitet, frika sekundare e shkallës së mesme e cila ka zgjatur 3 javë, e që 

nënkupton përpjekjet fizike dhe psiqike që gjendëjes së përballur, frika sekundare e shkallës së 
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ulëtë e që ka zgjatur 3 muaj dhe që është manifestuar me ankh dhe çrregullime ankesë somatike 

kokdhembje të ekstremititi të poshtëm. 

 

Me këto prova të administruar gjykata në emër të dhembjeve fizike e aprovoj kërkesen  

e paditëses XH.RR shumen prej 450.oo €, dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben 

qëllimit të shpërblimit sepse paditësi sipas mendimit të ekspertit mjeksor ortoped traumatolog, 

si pasoj e lëndimeve të marra, ka pësuar dhembje fizike të intensitetit pasaqërisht të rëndë 10 

minuta, dhimbje me intesnitet të rëndë 24 orë, ndërsa dhimbje fizike të intesitetit të mesëme ka 

14 ditë dhimje fizike të intensitet të ulët ka edhe sot e kësaj dite me ndysheme klimatike. 

 

Në emër të frikës së përjetuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 300.oo 

€, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertes 

mjeksore të psikiatris, paditësja  ka përjetuar  frikë me rastin e aksidentit.  

 

Në emër të kujdesit nga personi i tretë, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

100.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsja ka pasur nevoj 

për ndihmen e personit te huaj në kohzgjatje prej 14 dite. 

 

Në emër të ushqimin e përforcuar, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

100.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsja ka pasur nevoj 

për ndihmen e personit te huaj në kohzgjatje prej 21 dite. 

 

Pas deklarimit të palëve ndërgjyqëse si dhe mendimin të ekspertëve mjeksor, nga 

Dr.XH.S ortopedisë, dhe Dr.V.A.S eksperte e psikiatrisë, të cilët, në bazë të dokumentacionit 

mjeksor dhe pas ekzaminimit të drejtepërdrejtë të ne seancen të datë  05.02.2020., ku sipa tyre 

paditësja A.RR.2  në këtë aksident të komunikacionit kishte  pësua lëndime të lehta trupore  si 

në vijim: ndrydhje te hundës, e njejta ka psuar dhembje të intesitet posaqërisht të rëndë 10 

minuta dhimbje të intesnitetit të rënde 6 orë, dhimbje të intensitetit mesatar 7 ditë koha e 

nevojshme për rikuperim fillestar të lëndimeve të lehta të hundës, dhembje të intesitetit të ulta 

egziston edhe sot e kësaj dite, në formen e dhimbjeve e cila është me e shprehur në 

ndryshiminet klimatike, ka pasur nevoj për ndihmen e huaj  në kohzgjatje perj 7 dite, ka qenë i 

nevojshem rehabilitimi në kohzgjatje prej 5 ditësh në raport me moshën. 
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Paditësi në këtë aksident ka përjetuar, friga e sekundare e shkallës së lartë që ka zgjatur 

24 orë është manifestuar  si reaksion-stres që është përcjellë me shqetsime, frika sekundare e 

shkallës së mesme e cila ka zgjatur 3 javë, e që nënkupton përpjekjet fizike dhe psiqike që 

gjendëjes së përballur, frika sekundare e shkallës së ulët e që ka zgjatur 3 muaj dhe që është 

manifestuar me ankh dhe çrregullime të ritmit të gjumit zgjimi i shpeshtë i gjumit gjatë natës  

ankesë somatike kokë dhembje  dhe dhimbje të hundës  ulje të koncetrimit  si dhe reduktimit të 

aktivitetit ditor dhe shoqëror social. 

 

Me këto prova të administruar gjykata në emër të dhembjeve fizike e aprovoj kërkesen 

e paditëses A.RR.2 në shumen prej 700.oo €, dhe e vlersoi si shpërblim të drejtë dhe që i 

shërben qëllimit të shpërblimit sepse paditësja sipas mendimit të ekspertit mjeksor ortoped-

traumatolog, si pasoj e lëndimeve të marra, ka pasur dhembje fizike me rastin e aksidenti. 

 

Në emër të frikës së përjetuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 400.oo 

€, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertës 

mjeksore të psikiatris, paditësja  ka përjetuar frikë me rastin e aksidentit. 

 

Në emër të ndihmes nga personi i huaj, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen 

prej 100.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsja ka pasur 

nevoj për ndihmen e personit te huaj në kohzgjatje prej 7 dite. 

 

Në emër të ushqimin e përforcuar, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

50.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsja ka pasur nevoj 

për ndihmen e personit te huaj në kohzgjatje prej 10 dite. 

 

Pas deklarimit të palëve ndërgjyqëse si dhe mendimin të ekspertëve mjeksor, nga 

Dr.XH.S ortopedisë, dhe Dr.V.A.S eksperte e psikiatrisë, të cilët, në bazë të dokumentacionit 

mjeksor dhe pas ekzaminimit të drejtepërdrejtë në seancën të datë  05.02.2020, ku sipa tyre 

paditësja E.RR.1 në këtë aksident të komunikacionit kishte  pësuar lëndime të lehta trupore  si 

në vijim: ndrydhje dhe përderedhje të kokës dhe qafës, e njejta ka psuar dhembje të intesitet 

posaqerisht të rëndë 10 minuta të intesnitetit të rëndë 24 orë, dhimbje të intensitetit mesatar 14 

ditë koha e nevojshme për rikuperim  e organizimin nga lëndimet e kokes dhe qafes, dhembjet 

e intesitetit të ulta egziston edhe sot e kësaj dite, ka pasur nevoj për ndihmen e huar në 

kohzgjatje prej 14 dite, ushqimi i përforcuar 21 ditë ka qenë i nevojshem rehabilitimi në 
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kohzgjatje prej 15 ditësh mbrenda vitit të parë në seancat të ndara në 2 seanca në raport me 

moshen. 

 

Paditësi në këtë aksident ka përjetuar, frik primare  i cila ka zgjatur disa sekonda, frika 

e sekundare e shkallës së lartë që ka zgjatur 24 orë, është manifestuar  si reaksion-stres që është 

përcjellë me shqetsime, frika sekundare e shkallës së mesme e cila ka zgjatur 4 javë, e që 

nënkupton përpjekjet fizike dhe psiqike që gjendëjes së përballur, frika sekundare e shkallës së 

ulët e që ka zgjatur 3 muaj dhe që është manifestuar me ankh dhe çrregullime të gjumit, 

shqetsimi i cili reperkurohet në relacionet kardivaskulare si dhe sa here që flitet për ngjarjen të 

ngjajshme traumatike. 

 

Me këto prova të administruar gjykata në emër të dhembjeve fizike e aprovoj kërkesen 

e paditëses E.RR.1 në shumen prej 900.oo €, dhe e vlersoi si shpërblim të drejtë dhe që i 

shërben qëllimit të shpërblimit sepse paditësja sipas mendimit të ekspertit mjeksor ortoped-

traumatolog, si pasoj e lëndimeve të marra, ka pasur dhembje fizike me rastin e aksidenti. 

 

Në emër të frikës së përjetuar gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 500.oo 

€, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, sipas mendimit të ekspertës 

mjeksore të psikiatris, paditësja  ka përjetuar frikë me rastin e aksidentit. 

 

Në emër të kujdesit nga personi i tretë, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

150.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsja ka pasur nevoj 

për ndihmen e personit te huaj në kohzgjatje prej 14 dite. 

 

Në emër të ushqimin e përforcuar, gjykata e ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

100.oo €, dhe ka vlersuar si shpëblim të drejtë duke u nisur nga fakti se, paditsja ka pasur nevoj 

për ndihmen e personit te huaj në kohzgjatje prej 21 dite. 

 

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkespadien e paditësëve e mori për bazë deklaratat e 

palëve ndërgjyqese precizimin e kërkespadisë, provat që gjenden në shkresat e lëndës si dhe 

mendimin e ekspertëve mjeksor dhe ka vendosur si në dispozitiv të ketij aktgjykimi. 

  

Gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar kërkespadin e paditëses për shumat me të larta se 

ato të gjykuar me arsyetim se një kërkes e tillë e paditësëve  nuk ka mbështetje në vlerësimin 
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real të dëmit jo material, me faktin se gjykata nuk gjeti prova se shuma e refuzuar ta aprovon 

andaj për këte ka vendosur si në piken III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Në bazë e kësaj gjendje faktike, gjykata vlerësoj se e paditura mban pergjegjësin në 

bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësëve me rastin e lëndimeve gjatë aksidentit të 

trafikut për çka e paditura është e obloguar që paditësëve  tia kompensoj dëminm meqë 

shkaktuesi i dëmit ka lidhur kontrate me të me të padituren “E...” dhe në këto rrethana 

kompenzimin e dëmit e bënë e paditura mbi bazën e sigurimit të autopergjegjësis TPL ... cila 

ka pasur afatin e skadimit deri më datë 28.08.2018,”Konforme nenit 159 dhe 136 të LMD-së. 

 

Duke u bazuar në dispozitat  e caktuara me lartë duke i vlersuar të gjitha kriteret dhe 

masat për caktimin e lartësisë të dëmit jomatarial, e posaqërisht duke marrë parasysh natyren 

edhe shkallën e dëmtimeve trupore që i janë shkaktuar paditësëve  dhe moshen e tyre, në bazë 

të vlerësimit të mendimit të ekspertëve mjekësor të përshkruar si më lartë, gjykata e miratoi 

kërkespadien e paditësit në vlerën e shpërblimit të dëmit si në piken I.të dispozitivit të 

aktgjykimit, duke e vlersuar si shpërblim real dhe objektiv dhe me bindjen se ky shpërblim 

është në pajtushmëri me natyren dhe pasojat e lëndimit.       

 

Gjykata konstaton se shumat e gjykauara si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi paraqesin 

një satisfiksion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të paditësëve në 

aksidentin e komunukacionit, lëndimin dhe pasajat, duke marrë parasysh edhe kriteret e 

parapara me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe 

praktika e deritanishme të Gjykatave të Kosovës. 

 

Gjykat lidhur për kamaten ka vendosur në mbeshtetje të nenit 382, paragrafi 2 të LMD-së. 

 

Vendimi që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbeshtetur në 

dispoziten e neneve 449 dhe 452 të LPK-së, sipas të cilave paditësit i pranohen shpenzimet në 

shumen përgjithshme prej 929.oo €, dhe ate për taksën gjyqsore në shumen prej 20.oo €, 

përpilimin e padisë 104.oo €, për përfaqesim në tri seanca nga 135.oo € x 3 = 405.oo €, , si dhe 

për shpenzimet e ekspertiza mjeksore shumen prej 400.oo €.  

 

Nga të cekuart me lartë dhe bindjës se lirë të gjykatës është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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Gjykata e detyroi paditësit që të bëjë pagimin e taksës gjyqësore shtesë në shumë prej 

20.oo €, konform nenit 12.1 të UA nr.01/2017 të KGJK-së, për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore. 

GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ, 

                                              C.nr.1137/17 më datë 04.04.2020 

                                                          Gj y q t a r i 

                                                             Misin Frangu 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga ditë e pranimit,Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 


