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Numri i lëndës: 2020:029055 

Datë: 03.06.2021 

Numri i dokumentit:     01846917 

 

C.nr.418/20 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Ardian Ajvazi, në çështjen juridike, sipas padisë së paditësit H.M nga 

Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson avokati Avni Leci nga Prishtina, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve Sigal me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqësoj Sokol 

Dardha, lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, vlera e objektit të kontestit 

69,577.20 Euro, me datë 18.05.2021 merrë këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit H.M nga Ferizaj 

dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve Sigal me seli në Prishtinë, që paditësit 

në emër kompensimit të demit material dhe jomaterial të shaktuara në aksidentin e datës 

01.05.2013 t`ia paguaj shumat si vijojnë: 

-Për dhimbje fizike shumën prej 5,500.00 Euro; 

-Për frikën shumën prej 4,500.00 Euro; 

-Për zgogëlim të aftësisë së përgjithshme jetësore shumën prej 10,000.00 Euro; 

-Për shëmtim shumën prej 2,500.00 Euro, 

-Për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën 600.00 Euro; 

-Për ushqim të përforcuar shumën prej 600 Euro; 

-Për shërim klimatik 640 Euro; 

-Për shpenzimet e shërimit shumën prej 114,68 Euro; 

-Për fitim të humbur për periudhën nga data 01.05.2013 deri me datën 30.04.2021 

shumën perj 20,592.20 Euro (për profesionin e paditësit taksist në kohën e aksidentit), ndëersa 

nga data 01.05.2021 e tutje deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë për çdo muaj nga 

157.20 Euro, e cila shumë të paguhet më së largu deri me datë 05 të çdo muaji vijues,  gjithsej 

në emër të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial shumën prej 45,204.08 Euro, të cilën 

shumë e paditura është e detyruar t`ia paguaj paditësit, me kamat prej 8% duke filluar nga data 

e nxjerrjës së këtij Aktgjykimi e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e kësaj procedure 

në shumë prej 3,341.60 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të të njejtit, nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 
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II. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit H.M nga Ferizaj, ushtruar 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve Sigal me seli në Prishtinë, për dhimbje fizike 

shumën prej 3,950.00 Euro; për frikën e përjetuar shumën prej 2,600.00 Euro; për zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 14,000.00 Euro; për shëmtim shumën prej 

4,500.00 Euro, për shpenzimet e mjekimit shumën prej 13.12 Euro si dhe shpenzimet e avokatit 

në shumën prej 884.00 Euro. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

 Paditësi përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar padi me datë 12.08.2013, kundër të 

paditurës për kompenzimin e demit material dhe jomaterial.   

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij deklaroi, me datën 01.05.2013 në Ferizaj është 

shaktuar aksidenti i trafikut me lëshimet eksluzive të të siguruarit të të paditurës, në të cilën ka 

pësuar lëndime të rënda paditësi. Nga palët ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike e 

kërkesëpadisë, pra e njejta është e bazuar edhe në të drejtën materiale dispozitat ligjore të nenit 

9 dhe 10 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, lidhur me nenin 159; 

961 dhe 962 të LMD-së. Bazuar në provat e administruara në këtë procedurë, posaçërisht 

mendimin e ekpertëve mjekësor të datës 30.08.2016 shihet se paditësi në këtë askident ka 

pësuar lëndime të rënda trupore dhe nga këto lëndime paditësi ka pasuar dëmë material dhe 

jomaterial. Sa i përket formës së dëmit material në emër të fitimin të humbur është vërtetuar 

me vërtetimin e lëshuar nga Drejtpria për Shërbime Publike dhe Emergjente me datë 

13.02.2017, paditësi në ditën e shaktimit të aksidentit ka qenë duke e ushtruar profesionin e 

taksistit dhe nga kjo ditë këtë profesion nuk e ushtron më. Për zvogëlimin e aftësisë së 

përkohshme dhe të përgjithshme të punës është vërtetuar nga mjkeu ortopend dhe speciolalisti i 

mjjekësisë së punës. Dëmi material në emër të fitimit të humbur është vërtetuar nga ekspertiza 

aktuaristike. I ka propozuar Gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovonë me sa vijon në 

emër të dhimbjeve fizike shumën prej 8,560.00 Euro; për frikën shumën prej 7,300.00 Euro; në 

emër të zvogëlimit të aftësisë së përgjithshme jetësore shumën prej 24,000.00 Euro; për 

shëmtim shumën prej 7,000.00 Euro; për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën 600.00 Euro; 

për ushqim të përforcuar shumën prej 600.00 Euro; për shërim klimatik 640 Euro; për 

shpenzimet e shërimit shumën prej 127,80 Euro; për fitim të humbur për periudhën nga data 

01.05.2013 deri me datën 30.04.2021 shumën perj 20,592.20 Euro (për profesionin e paditësit 

taksist në kohën e aksidentit), ndërsa nga data 01.05.2021 e tutje deri sa të ekzistojnë kushtet 

ligjore për pagesë për çdo muaj nga 157.20 Euro, e cila shumë të paguhet më së largu deri me 

datë 05 të çdo muaji vijues, apo për profesionin e mekanikut për të njëjtën periudhë shumën 

prej 23,466.00 Euro dhe 241.20 Euro për çdo muaj si dhe në emër të shpenzimeve procedural 

në shumën prej 4,225.60 Euro me kamat prej 12%. 

 

I autorizuari i të paditurës ka kontestuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit për sa i 

përket lartësisë së saj. Në seancën e datës 29.03.2016 e paditura përmes të autorizuarit të saj i 

ka ofruar shumën prej 10,000.00 Euro paditësit për arritejn e marrëveshjes gjyqësore, në emër 
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të kompensimit të dëmit material dhe jo material. E paditura duke harmonizuar qëndrimin e saj 

me aktvendimin e  Gjykatës së Apelit ka propozuar plotësimin e ekspertizës mjekësore për 

nxjerrjen e një ekspertize të re, por që ky propozim është refuzuar nga gjykata dhe shihet se 

prap jemi kthyer në pikën zero dhe nuk janë evituar shkeljet nga procedura paraprake, është 

dashur të dihet saktësisht gjendja e paditësit në këtë fazë, pasi që nga ekspertiza e fundit kanë 

kaluar 4 vite dhe paditësi mund të ketë pasur përmirësim apo përkeqësim të gjendjes 

shëndetësore. Në fjalën e fundit qëndroj pranë deklarimeve si në seancat e kaluara ashtu edhe 

në procedurën e me parshme, duke shtuar se edhe në këtë procedurë fillimisht ka qenë 

kontestues fakti se ekspertët edhe në ekspertizë por edhe në sqarimet e tyre, pjesën që ka të 

bëjë me zvogëlimin e aktivitetit jetësor është mbledhur dhe nuk është reduktuar sipas formulës 

së lëndimit të rëndë duke e përpjesëtuar me ½, ¼ dhe ne vazhdimësisë, kjo është e sqaruar edhe 

në fjalën përfundimtare të datës 23.02.2017,  ndërsa sa i përket pjesës që  ka të bëjë me aftësinë 

punuese të paditësit, për të paditurën e njëjta edhe në ri procedurë mbetet kontestuese, për 

faktet që janë përmendur në seancën e kaluar, ashtu edhe në seancën e sotme, megjithatë këtë 

pjesë e lë në vlerësimin  të gjykatës, por konsiderojë që ti këtë në konsiderata edhe pretendimet 

e të paditurës, sa i përket pjesës së shpenzimeve procedurale propozojë që të njëjta të mirren në 

konsideratë në pajtim me nenin 452.2 të LPK-së. Pjesa që ka të bëjë me kamatën ligjore 

propozojë të mirret në konsideratë nga data e nxjerrjes së aktgjykimit, e jo si ç’është kërkuar 

nga data e paraqitjes së padisë, ndërsa sa i përket vlerave të cilat janë kërkuar me këtë precizim 

gjykatës i propozoj që të njëjtat ti refuzoj në pjesën që paraqesin qëllimin jo kreative dhe jo 

satisfaksion real me atë që është dëmtuar, pra të shmangen qëllimi jo kreativ. Sa i përket pjesës 

së dëmit material propozojë të merret në konsideratë ato forma që janë të vërtetuara me anë të 

provave materiale- fatura, ndërsa sa i përket pjesës që ka të bëjë me fitimin e humbur 

propozojë që e njëjta të mos merret në konsideratë me arsyetimet e propozuara si ne 

procedurën e parë ashtu edhe në ri procedure. 

 

  Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa 

palët ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, Gjykata ka administruar një sërë provash: ëështë njerrë prova me anë të angazhimit të 

ekpertëve mjekësor dhe atë Dr.B.I  në vlërësimin e tij për paditësi ka theksuar se i njejti në këtë 

aksident ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa vërtetimi i ekzistimit të frikës është bërë 

me dëgjimin e ekpertit Dr.G.H  Neuropsikiatër të dhënë në seancën e datës 28.01.2016, raporti 

i aksidentit dhe ai i policit hetues i datës 01.05.2013, me anë të së cilit vërtetohet shaktimi i 

aksidentit dhe pjesëmarrësit e tij; kallëzimi penal i datës 01.05.2013 ushtruar kundër të 

siguruarit të të paditurës; fletëlëshimi i datës 01.05.2013, 21 kopje të kuponave fiscal; mendimi 

i ekspertit të komunikacionit i datës 13.08.2013, me anë të së cilit vërtetohet se shkaktar 

ekskluziv i këtij aksidenti ka qenë i siguruari i të paditurës; ekpertiza e ekpertit aktuar e datës 

08.02.2017 dhe pltësimi i saj i datës 19.04.2021 me anë të së cilës vërtetohet shuma e 

kompenzimit të dëmit material në emër të fitimit të humbur, Çertifikata e datës 13.04.2016 mbi 

kohën e papunësisë së paditësit; ekpertiza mjekësore e datës 30.08.2016 me anë të së cilësxs 

vërtetohen lëndimet e rënda të paditësit pësuar në aksidentin e datës 01.05.2013. 

 

  Gjykata bazuar në nenet 356-372 të LPK-ës ka nxjerrë provat me ekpertizë mjekësore. 
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  Dr.B.I  ortoped deklaron: mbetem në tersi pranë vlerësimit të dhënë në seancën e datës 

13.04.2016, ku aksidenti ka ndodhur para 8 viteve dhe tani nëse do ta ekzaminojë paditësin 

mund të ketë përkeqësim e gjendjes së tij. Për kohën se kur është bërë ekspertiza dhe vlerësimi 

për gjendjen e paditësit mbeti pranë vlerësimit të dhënë pranë kësaj Gjykate. Po ashtu mbesë në 

tërësi pranë vlerësimit të dhënë në këtë procedurë. Lëndimet e paditësit janë të rënda, me 

pasoja të përhershme. 

 

Dr.M.H ortoped deklaron: në bazë te njohurive të tij si ekspert mjekësor i pavarur nga 

viti 2010 dhe si cenzor mjekësor në kompaninë Siguria nga viti 2012 nuk ka njohuri se ka 

pasur rregullore të mjaftueshme në kuadër të saj edhe tabela, nga ana e organeve kompetente 

nga Ministria e Shëndetësisë dhe BQK, prandaj këtë për këtë situatë përdorin ekpertët mejëksor 

përdorin disa tabela orientuese të cilat i kanë përdorur ekspertët në përcaktimin e ZAJ-se sipas 

zgjedhjes dhe bindjes së tyre, disa prej këtyre tabelave kanë qenë: tabelat e Kroacisë, tabelat e 

aleancës së sigurimit, tabelat e Kosovës së Re, dhe tabelat sipas librit të mjekësisë ligjore me 

autor Flamur Blakaj, në këto rrethana ekspertët kanë përdorur tabelat për të cilat kanë menduar 

se janë më të përshtatshme sipas anës së tyre. 

 

Me prezantimin e raportit mjekësore të datës 22.03.2021 nga ana e paditësit në seancën 

e datës 22.03.2021, e të cilin raport Dr.B.I , Dr.M.H dhe Dr.N.U e vlerësuan dhe njëzëri 

konstatuan se te paditësi kemi si pasoje e lëndime të mëparshme në aksidentit e datës 

01.05.2013 përkeqësim të gjendjes shëndetësore sidomos në kërdhokullën e majtë dhe në bazë 

të konstatimit të këtij raporti është i ndikuar intervenimi kirurgjik për shkak të dëmtimit të 

kërcit të nyjës si dhe pengesave të aktiviteteve të përgjithshme jetësore. Dr.B.I pas kalimit të 

kësaj kohe dhe duke parë ekzaminimin e paditësit një ditë para seancës dhe raportit mjekësor të 

ditës së sotme pajtohet në tërësi me vlerësimin e komisionit të ekspertëve  për shkallen e 

lëndimeve te paditësit në përbërjen e Dr.M.H, Dr. N.U dhe Dr.A.H . 

 

  Njëzëri Dr.B.I, Dr.M.H dhe dr. N.U deklarojnë se sa i përket se a do të përmirësohet se 

a ndryshon zvogëlimi i aktivitetit jetësor te paditësi me vendosjen e protezës pas intervenimit 

kirurgjik, vlerësojnë se kjo mund të ndryshoj në rritjen e përqindjes së ZAJ e jo në zvogëlimin 

e saj. 

 

Gjykata pas vlerasimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartë cekura, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato 

së bashku dhe ka gjetur se padia e paditësit  është pjesërisht e bazuar.  

 

Gjykata konstaton se ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza jurdiike e 

kërkesëpadisë së paditësit, mirëpo kontestuese ishte lartësia e saj. Se nuk ishte kontestuese 

baza juridike këtë Gjykata e ka vërtetuar përmes ofrimit të shumës prej 10,000.00 Euro për 

paditësin nga ana e të paditurës në seancën e datës 29.03.2016, në emër të kompensimit të 

dëmit material dhe jo material të shkaktuar në aksidentin e datës 01.05.2013. 

 

Paditësi në aksidentin e datës 01.05.2013 ka pësuar këto lëndime trupore: Traumë e 

shumëfishtë; ndrydhje të indteve të buta të kokës, të bërrylit dhe të gjunjëve; gjendje kamotoze, 
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gjakëderdhje brenda trunore në regjionin ballor muror të majtë, gjakëderdhje nën cipën e fortë 

trunore në regjionin ballor muror në të dy anët, Contuzione hemoragjike trunore multifokale, 

gjakëderdhje nën cipat e buta trunore; thyrje lineare e kafkës në anën e djatht të saj, thyerje e 

piramidës së djatht; thyerje e pllatose tibiale të djatht; sindrom e marramendjes etj, e të cilat 

lëndime nga ekpertët mjekësor të lartë përmendur janë vlerësuar të rënda me pasoja të 

përhershme. 

 

Si rezultat i këtyre lëndime paditësi ka pësuar dhimbje fizike të intenzitetit posaçërisht 

të rëndë 1 orë; të lartë 5 ditë; të mesëm 90 ditë; të ulët herë pas here, kryesisht me ndryshimet 

klimatike. Gjykata vlerëson se shuma e aprovuar për këtë kategori të dëmit jo material është 

adekuate me lëndimet e paditësit dhe është një satisfaksion për te, duke marrë parasysh faktin 

se kompensimi i aprovuar apo çfardo komensimi tjetër nuk mund t’a kthej gjendjen 

dhëndetësore të paditësit si para aksidentit. 

 

Paditësi ka pësuar frikë primare të intenzitetit të lartë për disa sekonda; sekondare të 

intenzitetit të lartë është periudha kohore prej momentit të aksidentit deri në përcjelljen në 

qendrën emergjente në Prishtinë prej 1 orë e gjysmë; të intenzitetit të mesëm 6 muaj; e ulët 

është prezente edhe sot. Këtë mendim e ka dhënë D.G.H neuropsikiatër në QKUK-Prishtinë, në 

seancën e datës 28.01.2016. Gjykata në bazë të këtij kontatimi vlerëson se paditësi ka pësuar 

frikë siq është përshkruar më lartë për shkak të aksidentit të datës 01.05.2013 dhe se shuma e 

aprovuar është në harmoni më qëllimin dhe të mirën e cënuar. 

 

Paditësi ka pasur zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën prej 40%, 

kjo është vërtetuar nga mendimi i dhënë në ekspertizën e datës 30.08.2016 dhe nga mendimi i 

dhënë nga Dr.B.I Ortoped Traumotolog dhe Dr.M.H  Ortoped Traumotolog në seancën e datës 

22.03.2021 dhe se shuma e aprovuar për këtë kategori të dëmit jo material është në harmoni me 

qëllimin e shpërblimit të dëmit dhe të mirën e cënuar. 

 

Paditësi ka pësuar shëmtim të shkallës së mesme kjo është vërtetuar nga eksperi 

ortoped në ekpertizën e datës 30.08.2016, ndërsa shuma e aprovuar për këtë qëllim shërben për 

mjekimin dhe rehabilitimin e dëmit të shaktuar. 

 

Paditësi ka pasur nevoj për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë, kjo është vërtetuar 

përmes ekpertizës së ortopedisë, përkatësisht 60 ditë dhe se shuma për këtë kategori të dëmit 

mbulohet me shumën e aprovuar nga Gjykata. 

 

Paditësi i është nevoitur ushqimi i përforcuar, i cili fakt është vërtetuar nga mendimi i 

otropedit dhe atë për 60 ditë dhe për këtë periudhë Gjykata ka vlerësuar se shuma e aprovuar 

është adekuate dhe mbulon të gjitha shpenzimet e paditësit për ti marrë të gjitha vitamiat dhe 

mineralet e duhura për ta përmirësuar sa do pak gjendjen shëndetërore të tij, e cila edhe në këtë 

procedurë, përkatësisht në seancën e datës 18.05.2021, ekpertët mjekësor prezent deklaruan se 

tek paditësi kemi vetëm përkeqësim të gjendjes shëndetësore të tij dhe nuk mund të flitet për 

përmirësim. 
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Paditësi ka pasur nevojë për rehabilitim klimaterik, i cili fakt është vërtetuar përmes 

ekspertizës së ortopedisë dhe atë 60 ditë dhe për këtë periudhë Gjykata ka vlerësuar se më 

shumën e aprovuar mbulohen shpenzimet e paditësit për trajtimin e tij për këtë kategori të 

dëmit. 

 

Paditësi ka pasur shpenzime të mjekimit për shkak të lëndimit të tij në aksidentin e 

komunikacionit dhe se shuma e aprovuar është vërtetuar përmes kuponëve fiscal të datave si në 

vijim: 10.06.2013 në shumën prej 4.00 Euro; 09.06.13 në shumën prej 3.50 Euro; 05.06.13 në 

shumën prej 10.00 Euro; 05.06.13 në shumën prej 10.00 Euro; 11.05.13 në shumën prej 13.70 

Euro; 13.05.13 në shumën prej 7.50 Euro; 02.06.13 në shumën prej 5.80 Euro; 31.05.13 në 

shumën prej 2.90 Euro; 07.06.13 në shumën prej 5.30 Euro; 19.05.13 në shumën prej 7.20 

Euro; 23.05.13 në shumën prej 10.80 Euro; 02.06.13 në shumën prej 3.50 Euro; 21.05.13 në 

shumën prej 9.60 Euro; 19.05.13 në shumën prej 1.80 Euro; 28.05.13 në shumën prej 8.08 

Euro; 06.06.13 në shumën prej 7.00 Euro dhe 02.06.13 në shumën prej 4.00 Euro, gjithsej 

shuma prej 114.68 Euro, e cila shumë në emër të kompensimit të shpenzimeve të mjekimit 

është aprovuar si e bazuar, ndërsa pjesa tjetër që nuk ka mundur të vërtetohet me fatura apo 

kuponë fiscal në shumën prej 13.12 Euro është refuzuar si e pa bazuar. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe konstatuar se paditësi në momentin e aksidentin ka ushtruar 

profesionin e taksistit, ndërsa në bazë të ekpertizës së dhënë nga eksperti i mjekësisë së punës 

Dr.A.H  në seancën e datës 22.03.2021 është vërtetuar se paaftësia e punës për profesionin e 

taksistit është 40% e përhershme. Për dy vitet e para pas aksidentit datë 01.05.2013 deri më 

datën 01.05.2015 paaftësia e përkohshme dhe e plotë e paditësit është në shkallë prej 100% për 

çfardo lloj pune, pas këtyre dy viteve paaftësia epërhershme e punës së paditësit është 40%, 

ndërsa në profesionin e mekanikut është 60%. 

 

Në bazë të ekpertizës aktuaristike të datës 19.04.2021 është vërtetuar lartësia e 

kompensimit të dëmit material në emër të fitimit të humbur për periudhën nga data 01.05.2013 

deri me datën 30.04.2021 shumën perj 20,592.20 Euro (për profesionin e paditësit taksist në 

kohën e aksidentit), ndëersa nga data 01.05.2021 e tutje deri sat ë ekzistojnë kushtet ligjore për 

pagesë për çdo muaj nga 157.20 Euro, e cila shumë të paguhet më së largu deri me datë 05 të 

çdo muaji vijues. 

 

Pas vlerësimit dhe administrimit të provave dhe pohimeve të palëve ndërgjygjëse 

Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se aksidenti është shkaktuar nga lëshimet ekskluzive 

të të siguruarit të paditurës, këtë Gjykata e vërtetoi nga ekspertiza e komunikacionit; se baza 

juridike e kërkesëpadisë nuk ishte kontestuese, por kontestuese ishte lartësia e saj; se paditësi 

në aksidentin e datës 01.05.2013 ka pësuar lëndime të rënda trupore me pasoja të përhershme 

këtë Gjykata e vërtetoi nga ekpertët mjekësor të angazhuar në këtë procedure; se ekziston baza 

juridike për përgjegjësinë e të paditurës për kompensimin e dëmit paditësit, mbi bazën e 

rregulluave të Ligji mbi Marrëdhëniet e Detytrimeve dhe Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

nga Autopërgjejësia. 
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Nga faktet e treguara në padinë e paditësit si dhe nga provat dhe shkresat që gjenden në 

lëndë, rezulton si e themelt pjesërishtë kërkesëpadia, se gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

kundërshti  në mes provave të propozuara dhe fakteve të parashtruara nga  paditësi për pjesën e 

aprovuar. Gjykata vërtetoi se janë plotësuar të gjtha kushtet ligjore për të vendosur si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

Paditësi i ka ofruar gjykatës prova të mjaftueshme për të aprovuar pjesërisht kërkesën e 

tij, duke filluar nga raportet mjekësore, në të cilat shihet qartë se paditësi ka pësuar lëndime të 

rënda në këtë aksident dhe për shërimin e tij është dashur një mori kontrollash mjekësore. 

Shuma e dëmshpërblimit për dëmin moral, për shkak të natyrës subjektive dhe të brendshme, 

nuk mund të llogaritet mbi tabela dhe skema të parallogaritura vetëm për këtë qëllim. Prandaj, 

Gjykata e cakton atë duke u mbeshtetur në parimin e dhënies me drejtësi dhe ndershmëri sipas 

bindjes së saj, të formuar nga shqyrtimi i të gjitha rrethanave të çështjes në tërësin e tyre, duke 

u mbeshtetur edhe në kritere eventuale normative të zbatueshme sipas natyrës së të drejtës së 

cënuar , në kritere dhe vleresime të konsoliduar nga praktika gjyqësore në zgjidhjen e çështjeve 

analoge ose në përvoja përkatëse jashtëgjyqësore, duke patur gjithnjë parasysh zhvillimin 

aktual ekonomik e social të vendit dhe moshën e paditësit. Nga faktet e treguara në padinë e 

paditësit si dhe nga provat dhe shkresat që gjenden në lëndë, rezulton si e themelt pjesërisht 

kërkesëpadia, se Gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë kundërshti në mes provave të propozuara 

dhe fakteve të parashtruara nga paditësi. Gjykata vërtetoi se janë plotesuar të gjtha kushtet 

ligjore për të vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. Dëmi material është bazuar në 

kopjet e kupanave fiskal, ndërsa sa i përket kompensimit të fitimit të humbur është bazuar në 

ekpertizës e aktuarit. 

 

Gjykata vlerëson se tek paditësi janë vërtetuar me pamëdyshje lëndimet e përshkruara si 

më lartë, madje që nga koha e ekzaminimit të tij në procedurën e mëparshme, përkatësisht në 

vitin 2016 e deri më tani tek paditësi nuk kemi përmirësim të shëndetit të tij, përkundrazi kemi 

përkeqësim, ky fakt me rëndësi një zëri është pohuar nga ekspertët ortoped Dr.B.I dhe Dr.M.H, 

në seancën e datës 22.03.2021, pra në këtë seacë kemi harmonizim të mendimeve të ekpertëve 

për sa i përket lëmdimeve të paditësit dhe formave të tyre, sidomos sa i përket shkallës së 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjkithshëm jetësor. Të dy ekpertizat me pamëdyshje edhe ato 

fillestaret kanë konstatuar se tek paditësi kemi lëndime të rënda dhe të përhershme, ndërsa 

kontestuese ka qenë vetëm shkalla e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, ku 

Dr.Basri Ibrahimi ka vlerësuar 35%, ndërsa grupi i ekpertëve në përbërje prej Dr.N.U specialist 

i mjekësisë ligjore, Dr.A.H specialist i mjekësisë së punës dhe Dr.M.H ortoped traumotolog në 

ekspertizën e tyre të datës 30.08.2016 kanë vlerësuar se tek paditësi kemi zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën prej 40%. Gjykata vlerëson se mendimi 

eksperktëve ortoped është harmonizzuar në seacën e datës 22.03.2021 ku një zëri konstatuan se 

tek paditësi kemi përkeqësim të shëndetit të tij nga ekzamimin i tij paraprak, ndërsa shkalla e 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetor është në shkallë prej 40%. 

 

Gjykata vlerëson se propozimi i të paditurës për angaznimin e një eksperti tjetër nga 

lëmia e mjekësisë së punës është i pa bazuar për arsye se eksperti i angazhuar Dr.A.H në këtë 

proceurë ka dhënë mendimin e tij në ekpertizën e datës 30.08.2016, në të cilën ka konstatuar se 
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tek paditësi kemi paaftësi punuese në shkallën prej 50% në profesionin e taksistit, ndërsa 30% 

për kryerjen e të gjitha punëve që kërkojnë sforcim fizik, të njejtin vlerësim e ka dhënë edhe në 

sqarimin e tij në seancën e datës 14.02.2017. Pas rivlerësimin dhe harmonizimit të mendimeve 

të ekspertëve mjekësore Dr.B.I; Dr.M.H dhe Dr.N.U në seancën e datës 22.03.2021, ekssperti 

nga lëmija e mjekëssië së punës rivlerëson se tek paditësi kemi paaftësi për punë të përhershme 

në shkallë prej 40% për profesionin e taksistit të cilin e ka ushtruar paditësi në kohën e 

aksidentit. Vlerësimi i Dr.A.H për paaftësinë e punës për dy vite pas aksidentit nuk ka 

ndryshuar, është e njejta 100% për çfardo lloj pune. Gjykata vlerëson se nxjerrja edhe të një 

ekspertize të re nga lëmija e punës do ta zvarriste edhe më shumë këtë procedurë, duke marrë 

parasysh faktin se paaftësia punuese e paditësit është vërtetuar me pamëdyshje me ekspertizën 

e nxjerrë në këtë procedurë e cila është sqaruar dy herë në seancat gjyqësore, përveq asaj të 

përpiluar në formë të shkruar me datë 30.08.2016. Gjykata kujdeset që procedura kontestimore 

të zhvillohet pa zvarritje dhe me sa pak shpenzime, bazuar në nenin 10 të LPK-ës.  

 

Refuzimi i kërkesëpadisë së paditësit për dhimbje fizike shumën prej 3,950.00 Euro; 

për frikën e përjetuar shumën prej 2,600.00 Euro; për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor shumën prej 14,000.00 Euro; për shëmtim shumën prej 4,500.00 Euro, për shpenzimet e 

mjekimit shumën prej 13.12 Euro si dhe shpenzimet e avokatit në shumën prej 884.00 Euro, 

është bërë duke u bazuar në provat e shtjelluara me lartë, se kompensimi i shumës së aprovuar 

është konform lëndimeve të pësuara nga ana e paditësit se një shumë e tillë është një 

satisfaksion për paditësin dhe sa do pakë do t’i mundësoj që këtë fatëkeqësi ta kalojë sa ma 

lehtë. Shuma e kompensimit të dëmit material dhe jomaterial është e pamundur që ta kthejn 

shëndetin e paditësit qysh ka qenë para se të ndodhte ky aksident sa do e madhe që mund të 

jetë një shumë e tillë.  

 

Gjykata sa i përket kamatës është bazuar në nenin 382 të LMD-së Nr. 04/L-077. 

 

Baza ligjore: Gjykata shumat e aprovuara i ka gjykuar paditësit bazuar në nenin 323 te 

LPK-së dhe neneve 9 dhe 10 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Nr. 

04/L-018; nenet 136.1, 137, 140, 159.1, 170, 172 paragrafët 1 dhe 2, 173, 174, 177.2, 179, 183, 

186, 382 dhe 961 të LMD-së Nr. 04/L-077; Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22; 24; 

31; 32; 54 dhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut neni 6. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës është bazuar në dispozitës së nenit 452.1 të 

LPK-së dhe Tarifën e Odës së Avokatëve dhe atë për përpilimi e padisë shumën prej 208.00; 

për katër seanca të mbajtura shumën prej 1,081.60 Euro (4x270.40=1,081.60 Euro); për dhjetë 

seanca të shtyera shumën prej 1,352.00 Euro (10x270.40=2,704.00 Euro, ndërsa  për këto 

seanca të shtyera i takon 50% apo shuma prej 1352.00 Euro); për ekpertiza mjekësore shumën 

prej 300.00 Euro; për plotësim ekpertizat shumën 250.00 Euro dhe për ekpertizës aktuaristike 

shumën prej 150.00 Euro. 

 

 Andaj nga të cekurat më lartë e duke u bazuar në nenin 143 të LPK-së është vendosur si 

në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 
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C.nr.418/20, me datë 18.05.2021  

                                        Gjyqtari, 

                                Ardian Ajvazi 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër katij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatan e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


