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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-

DIVIZIONI CIVIL gjyqtari Burim Emërllahu, në çështjen juridike të paditësit  V.R, nga Fshati 

..., Komuna Ferizaj, kundër të paditurve Sh.A nga Fshati ... Komuna Ferizaj dhe B.V, nga Fshati 

..., Komuna Ferizaj,  baza juridike kompensimi dëmit material dhe dëmi jo material, me datë 

12.07.2022, mori  këtë: 

 

                                                      A K T GJ Y K I M 

  

             I.PJESËRISHTË APROVOHET si e bazuar kërkespadia e paditësit V.R dhe 

DETYROHEN të paditurit Sh.A dhe B.V, që paditësit V.R   t’ia paguajnë në mënyrë solidare 

shumat si në vijim: për dhimbjet e përjetuara fizike , shumën prej 900 euro, për frikën e 
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përjetuar, shumën prej 800 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë 

së  këtij aktgjykimi.  

 

             II.Refuzohet si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadis së paditësit V.R  me të cilën ka kërkuar 

që të  detyrohen të paditurit Sh.A dhe B.V që paditësit  V.R, në mënyrë solidare t’ia paguajnë 

shumat si në vijim: për dhimbjet e përjetuara  fizike, shumën prej 1100 euro, për frikën e 

përjetuar, shumën prej 1200 euro.  

 

         III.Detyrohen të paditurit Sh.A dhe B.V që në mënyrë solidare paditësit V.R, në emër të 

shpenzimeve të procedures kontesimore, gjegjësishtë për ekspertizë mjekësore tia paguajnë 

shumën prej 140 euro, në afat prej 7 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

                                                            A r s y e t i m 

Paditësi V.R, ka parashtruar padi në këtë gjykatë, kundër të paditurve Sh.A dhe B.V, me 

bazë juridike: kompensimi dëmit material dhe dëmi jo material. 

Nga thënjet e palës paditëse rezulton se pala paditëse padin e bazon  në arsyen se me 

datën 27.09.2018 rreth ores 14:00, në rrugën “…”, në Ferizaj përkatësishtë në oborrin e Shkollës 

së Mesme të Bujqësisë “….”, të miturit Sh.A dhe B.V si dhe gjashtë shok të tyre në 

bashkëkryerje më kanë goditur me shuplaka, grushte në pjesë të ndryshme të trupit dhe janë 

larguar nga aty, nga të cilat goditje kam pësuar lëndime trupore të cilat janë ë përshkruara edhe 

në ekspertizën mjekoligjore të datës 13.11.2018. 

Sipas aktgjykimit PM.25/2019 të dt. 16.08.2019, Sh.A dhe B.V janë shpallur fajtorë për 

veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Për 

shkak të lëndimeve të marrura nga të rrahurat që më kanë shkaktuar Sh. dhe B. në bashkëkrerje 

me shokët e tyre, unë për një periudhë të gjatë kam pasur dhimbje nga plagët e shkaktuara, 

poashtu edhe frikë të vazhdueshme se të njejtit do të më sulmojnë përsëri.Pra, frika që kam pasur 

nga personat në fjalë më ka bërë që të mos mundem të i zhvillojë aktivitetet e mia të rregullta si 

më parë. 

Andaj, pas administrimit të provave dhe të gjitha dëshmive, i propozoj gjykatës të 

miratohet kërkesëpadia dhe të detyrohen të paditurit Sh.A dhe B.V që të bëjnë kompensimin e 
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demit material dhe jo material në shumën prej 2000euro, secili nga 1000euro, për dëmin e 

shkaktuar me date 27.09.2018, rreth ores 14:00, në rrugën “…”, në Ferizaj përkatësishtë në 

oborrin e Shkollës së Mesme të Bujqësisë “…”, si dhe të obligohen të paditurit që të i paguajnë 

shpenzimet gjyqësore. 

Paditësi në seancë  gjyqësore në lidhje me çështjen kontestuese ka bere precizimin e 

kerkesë padisë duke kerkuar nga gjykata që të detyrohen të paditurit që në mënyrë solidare tia 

paguajnë paditesit për dhimbje fizike shumën prej 2000euro dhe për frikën e përjetuar shumën 

prej 2000euro, si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore për ekspertizë 

mjekësore. 

I padituri Sh.A në lidhje me çështjen kontestuese ka theksuar: jemi rrah me njëri tjetrin, 

nuk ka pasur ndonjë dëm dhe ne e kemi kry këtë gjyq, ashtu që kemi një vit nën mbikëqyrjen të 

prindit. 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje 

civilo juridike janë administruar si provë: Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj i dt. 

15.08.2019, i plotëfuqishëm nga data 21.09.2019, me  nr. PM.25/2019, ekspertiza mjekësore e 

hartuar nga eksperti  dr. Basri Ibrahimi, ortoped traumatolog i dt. 12.03.2020, mendimi dhe 

konstatimi i ekspertit psikiatër dr. Muharrem Asllani, psikiatër i dt. 13.03.2020. 

Gjykata pasi vlerësoi provat e administruara dhe deklaratat e palëve ndërgjyqëse vërtetoj 

këtë gjendje faktike:  

 

Me leximin e Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj –Departamenti i 

Përgjithshëm Penal, i datës 15.08.2019, i plotëfuqishëm nga data 21.09.2019, me  nr. 

PM.25/2019, gjykata ka vërtetuar se me datën 27.09.2018 rreth ores 14:00, në rrugën “….”, në 

Ferizaj përkatësishtë në oborrin e Shkollës së Mesme të Bujqësisë “…”, të miturit Sh.A dhe B.V, 

në bashkëkryerje pas një mosëmarrëveshje që kishin pasur me  të dëmtuarin-të miturin V.R, e 

kishin goditur me shuplaka, shqelma, grushte në pjesë të ndryshme të trupit dhe ishin larguar nga 

aty, nga të cilat goditje, tani paditësi kishte pësuar lëndime të lehta trupore, për të cilat veprime  

të paditurve u është shqiptuar masë edukative Mbikqyrje e shtuar nga ana e prindërve.E që nga 

ky aktvendim vërtetohet se të paditurit ishin fajtorë për shkaktimin e dëmit  paditësit. 
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Me leximin e ekspertizës mjekësore  e  hartuar nga eksperti  Dr.Basri Ibrahimi gjykata ka 

vërtetuar se paditësi si pasojë e veprimeve të sipër përmendura të të paditurve të datës 

27.09.2018,  kishte pësuar lëndime të lehta trupore .Dhimbje të intnsitetit të rëndë 15 minuta janë 

dhimbje nga momenti i incidentit e derisa i dëmtuari ka marr terapine kundër dhimbjes në 

qendren emergjente.Dhimbje fizike të intensitetit të mesëm 10 ditë, janë dhimbje të cilat janë 

manifestuar gjatë sforcimeve fizike, aktivizimi i sistemit simpatik të trurit, pozitës së detyruar në 

shtrat, etj..Dhimbje fizike të intensitetit të ulët 4 javë,  të cilat janë manifestuar gjatë 

ndryshimeve klimatike.Kohë pas kohe janë të pranishme edhe në ditët e sotme gjatë sforcimeve 

fizike. 

  

Me leximin e ekspertizës mjekësore  të hartuar nga, Dr.Muharrem Asllani psikiatër  

gjykata  ka vërtetuar se paditësi  V.R, si pasojë e ngjarjes së sipër përmendur të datës 27.09.2018, 

ka pësuar : frikë primare të intensitetit të lartë 5-10 sekonda e që është manifestuar me përfundim 

fatal, sepse ka menduar se do ta therrin me thikë ose do ta godasin në kokë me ndonjë mjetë të 

fort. Pas kalimit të sulmit frika kalon në: në  frikë sekondare të intensitetit të lartë që zgjatë 7 ditë 

si gjendje akute e stresit e shoqëruar me ankthe të gjeneralizuara, reagime, emocionale, 

shqetësime, parehati dhe frikë se do të sulmohet prap nga të njëjtit sulmues.Pas kësaj frika kalon 

në:Frika sekondare e intensitetit të mesëm, që ka zgjatë 3 javë, kohë gjatë të cilës ka qëndruar i 

mbyllu në shtëpi nga frika se do të sulmohej prap, sepse edhe më tutje kishte kërcënime se prap 

do ta rrahin edhe më keq.Gjatë këtyre ditëve ishte i preukopuar edhe me gjendjen shëndetësore të 

krijuar, sepse kishte dhimbje, pagjumësi, ëndrra të frikshme me përmbajtje të incidentit gjatë të 

cilave kcente, sepse i dukej se prapë po i mshojnë me grushta dhe shqelma.Poashtu gjatë kësaj 

kohe ndihej i fyer, i ofenduar de kishte ndjenja hakmarrje nga inati se si u sulmua nga 

bashkëmoshatarët e tij.Pas kësaj frika kalon në: Frika sekondare të intensitetit të ulët – ka zgjatur 

edhe tre muaj të tjerë vijues, ku janë manifestuar simptomat e lartëcekura, por me intensitet më të 

ulur me mundësi ringjallje sa herë që flitet për ngjarje të ngjashme traumatike.Vlenë të theksohet 

se edhe në ditët e dotme manifestohen ndjenja inati për ndodhitë e lartëpërmendura dhe ka një 

pakënaqësi të lartë për faktin se si pasojë e pasigurisë ka ndërpre shkollimin dhe më nuk e ka 

vazhduar deri në ditët e sotme. 

Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara, e ka aprovuar pjesërishtë si të bazuar 

kërkesëpadin e paditësit V.R edhe atë nga këto arsye:nga aktvendimi i sipër përmendur i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj,  u vërtetua se me datë 27.09.2018, rreth orës 14:00 të paditurit 

Sh.A dhe B.V, e kishin goditur me shuplaka, shqelma dhe grushte, tani paditësin ashtu që nga 
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këto goditje paditësi kishte pësuar lëndime të lehta trupore, kurse nga ekspertizat e 

sipërpërmendur e hartuar nga eksperti ortoped-traumatolog Dr.Basri Ibrahimi, vërtetohet se 

paditësi si pasojë e lëndimit në fjalë, kishte pësuar dhimje fizike të përshkruar në ekspertizën e 

përmendur si më lartë, kurse nga mendimi dhe konstatimi i mjekut psikiatër Dr.Muharrem 

Asllani, gjykata ka vërtetuar se paditësi si pasojë e sulmit dhe lëndimit të përmendur kishte 

pësuar frikë të përshkruar në mendimin dhe konstatimin e ekspertit psikiatër. 

Baza ligjore e kërkesëpadisë së aprovuar të  paditësit  sa i përket dëmit jomaterial  

qëndron në nenin  183 të LMD-së,së Kosovës,me të cilën dispozitë është paraparë ‘’ Për 

dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të 

aktivitetit jetësor, të shëmtimit, cenimit të autoritetit, të nderit, të lirive ose të të drejtave të  

personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe frikës, gjykata, po të konstatojë se rrethanat 

e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, do të 

gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga shpërblimi i dëmit material si dhe nga 

mungesa e dëmit material.  

Kurse gjykata me rastin e caktimit të lartësisë së dëmit jomaterial dhe rezuzimit të pjesës 

tjetër të  kërkesëpadisë për dëm jo material është bazuar në kriteret e parapara  me   të 

paragrafit 2 të nenit 183 të LMD-së me të cilën dispozitë është paraparë ‘’ Me rastin e vendosjes 

për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata 

do të kujdeset për rëndësinë e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, 

por edhe për atë, se me te mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe 

me qëllimin shoqëror’’. 

. Gjykata pjesën e kërkesëpadisë së paditësit   sa i përket dëmit jomaterial si në pikën II e 

ka refuzuar duke marrur për bazë edhe faktin se të njejtën e kansideruar të lartë duke marrur 

parasysh se shuma e aprovuar nga gjykata paraqet një kompensim  real për format e dëmëve jo 

materiale që ka pësuar paditësi  ,në përputhje me intensitetin  dhe kohëzgjatjen e dëmëve jo 

materiale të pësuara sa i përket  frikës ,dhimbjeve fizike.  
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     Arsyetimi i mesipërm, gjen mbështetje në detyrimin kushtetues për respektimin e dinjitetit, të 

të drejtave dhe lirive të njeriut të parashikuara nga Kushtetututa  dhe Konventa  Evropiane per te 

Drejtat e Njeriut. Kushtetuta, ne nenin 3, i vendos ato në bazat e shtetit , “i cili ka për detyrë t’i 

respektoje dhe t’i mbrojë.” Edhe neni 21 parashikon se: “Te drejtat dhe liritë themelore të njeriut 

janë të pandashme, të patjetërsueshme e të pacenueshme  dhe qëndrojne në themel të gjithë 

rendit juridik.”  

 

Vendimi per shpenzimet e procedurës kontestimore është  bazuar në nenin 452.1 të LPK-së. 

 

                    GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ  

              Me datë 12.07.2022  

                                                                                           Gjyqtari : Burim Emërllahu 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa në 

Gjykatën  e Apelit të Kosovës  në Prishtinë  në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi nëpërmes të kësaj gjykate. 
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