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Numri i lëndës: 2020:906455 

Datë: 29.10.2021 

Numri i dokumentit:     02338115 

 

 

C.nr.2021:168448 

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshë, me gjyqtarin 

Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Arditab Tasholli, në çështjen e inicuar sipas padisë së 

paditësit N.L. nga fshati ..., Komuna e Ferizajt, të cilin e përfaqëson me autorizim Valon 

Sadiku avokat nga Lipjani, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në 

Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson Leonora Rrecaj, në çështjen juridike kompensimi 

i dëmit material dhe jomaterial, vlera e objektit të kontestit 22,690.00 Euro, me datë 

07.10.2021 merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësi N.L. nga fshati ..., 

Komuna e Ferizajt, ashtu që DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në 

Prishtinë, që paditësit, në emër të kompenzimit të dëmit jomaterial dhe material, t`ia paguan 

shumat si vijojnë: 

-në emër të kompeznimit të dëmeve jomateriale për dhimbjeve fizike shumën prej 

1,200.00 Euro; për frikë shumën prej 1,000.00 Euro; për shëmtim trupor shumën prej 500,00 

Euro; për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 1,500.00 Euro;  

-në emër të kompezimit të dëmeve materiale për shpeznimet e shërimit shumën prej 

50.00 Euro; për ndihmës nga personi i tretë shumën prej 75.00 Euro; për ushqim të përforcuar 

shumën prej 98.00 Euro; për rehabilitim fizioterapeutik-klimatik shumën prej 182.00 Euro; për 

dëmin matrial në veturë shumën prej 715.00 Euro, e gjithësej shumën prej: 5,320.00 Euro, me 

kamat e cila do të llogaritet sipas lartësisë që llogarisin bankat për deponimet e rëndomta të 

qytetarëve, të afatizuara për periudhë një vjeçare pa destinim të caktuar, duke filluar nga data e 

nxjerrjes së këtij Aktgjykimi e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës civile 

në shumën prej 1,100.80 Euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit në 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

II. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit sa i përket dhimbjeve fizike në 

shumën prej 6,300.00 Euro; ne emër të frikës së përjetuar shumën prej 4,000.00 Euro, në emër 

të shëmtimit trupor shumën prej 1,500.00 Euro, në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor 

shumën prej 4,500.00 Euro; në emër të ndihmës së personit të tretë shumën prej 75.00 Euro; në 

emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 98.00 Euro; në emër të rehabilitimit shumën prej 

182.00 Euro; në emër të dëmit material në vetur shumën prej 715.00 Euro.  
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A r s y e t i m i 

 

 Paditësi, përmes të autorizuarit të tij në këtë Gjykatë ka parashtruar padi me datë 

04.09.2013, kundër të paditurës lidhur me komenzimin e dëmit material dhe jomaterial. 

 

I autorizuari i paditësit mbeti në tërësi  pranë padisë  dhe precizimit të saj si dhe 

thënjeve të seancave të kaluara  duke pretenduar se për shkak të aksidentit të datës 03.03.2012 

paditësit janë shkaktuar lëndime të rënda trupore. Paditësi në ditën kritike ka qenë duke 

drejtuar automjetin e marrkës Opel Vectra, ishte duke lëvizur nga Shtimja në drejtim të Ferizaj 

ku me të arritur përball auto-servis ‘’...’’ në fshatin ..., Komuna e Ferizajt për shkak të ngricave 

në rrugë e humbë kontrollin mbi veturën dhe prej anës së djatht të drfejtimit të lëvizjës kalon 

në anën e majtë, sillet në rrugë dhe me anën e djatht të pasme përplaset ne pjesën e përparme të 

automjetit Mercedes i cili ishte duke lëviaur nga drejtimi i kundërt, duke  i  shkaktuar lëndime 

të rënda trupore dhe dëme materiale paditësit. I propozoj Gjykatës që në rastin konkret të ketë 

parasysh bazën e përgjegjëisë së ndarë në shkaktimin e aksidentit 50% me 50% dhe 

kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar si në parasshtresën e datës 

30.05.2017, për dhimbje fizike shumën prej 7,500.00 Euro; për frikë shumën prej 5,000.00 

Euro; për shëmtim shumën prej 2,000.00 Euro; për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor shumën prej 6,000.00 Euro; për shpenzime të shërimit shumën prej 50.00 Euro; për 

ndihmën e personit të tretë shumën prej 150.00 Euro; për ushqim të përforcuar shumën prej 

196.00 Euro; për trajtim rehabilitues shumën prej 364.00 Euro dhe për dëmin material në 

automjet shumën prej 1,430.00 Euro si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

 E paditura përmes të autorizuarit të saj ka pranuar përgjegjësinë për kompensimin e 

paditësit 50%, duke u bazuar në ekpertizën e komunikacionit të ekspertit Y.K., sa i përket 

shpenzimeve të procedurës propozoj që të merret për bazë neni 452 i LPK-ës, ndërsa kamata të 

rrjedh nga dita e nxjerrjes së këtij Aktgjykimi. Pra e paditura ka pranuar ndarjen e përgjegjësisë 

50% me 50%. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

adminsitrimin e provave si vijojnë: shkresa  dt.16.08.2013; njoftimi i BKS-së i datës 

29.04.2013, Raporti policor i aksidentit i datës 03.03.2012 edhe ai i policit hetues i po te 

njëjtës datë, në të cilat përshkruhet mënyra e ndodhjes së aksidentit ku vetura-njësia 1 që e 

ngiste paditësi ka qenë duke lëvizur prej Shtimes në drejtim të Ferizajt dhe me të arritur 

përball auto servisit “...” në fshatin ... duke mos e përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës e 

humb kontrollin dhe prej anës së djatht të drejtimit kalon në anën e majtë dhe sillet në rrugë 

dhe më anën e djatht të pasme përplaset në pjesën e përparme me njësinë 2; Ekspertiza e 

komunikacionit e datës 29.07.2013, me anë të së cilës është konsatuar se deri te aksidenti ka 

ardhur me lëshimet e dy pjesëmarrësve në komunikacion; raportet mjekësore të datave: 

03.03.2012, 30.03.2012, 21.05.2012, 28.05.2012, 17.08.2012, 27.03.2012, si dhe mendimi i 

Ortopedit dhe Psikiatrit ne seancën e datës 18.05.2017, me anë të së cilave është konstatuar se 

paditësi në këtë aksident ka pësuar lëndime të rëda trupore; mendimi i ekspertit të 
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komunikacionit i datës 25.07.2012, me anë të së cilës është vërtetuar se lëshimet e paditësit në 

shkaktimin e këtij aksidenti janë primare ndërsa të personit të tretë përkatësisht njësisë 2 janë 

sekondare; fatura e datës 23.05.2017, pro fatura  e datës 19.05.2017, konfirmimi i 

transaksionit i datës 19.05.2017 dhe urdhëresa për deponim  e datës 19.05.2017, tri foto nga 

vendi i aksidentit te veturës ”Opel Vectra”,  dhe  ekspertiza e makinerisë e datës 08.05.2017, 

kërkesa  edt.02.08.2013 dhe kopja e librezës se qarkullimit te automjetit “Opel Vectra”; 

Aktgjykimi penal i datës 26.09.2016 P.nr.460/13, me anë të së cilit është shpallur fajtor 

paditësi për shkaktimim e aksidentit.  

 

Gjykata konstaton se në rastin konkret nuk ishte kontestuese ndërmjet palëve 

ndërgjyqëse ndarja e përgjegjësisë në shaktimin e këtij aksidenti 50% me 50%. 

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyritmin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në 

dispozitiv dhe se në rastin konkret kemi përgjegjësi të ndarë në shkaktimin e këtij aksidentit 

50% me 50%, pra kompenzimi në rastet të tillë bëhet konformë përgjëgjësisë dhe veprimeve 

apo mosveprimeve që kanë rezultuar me shkaktimin e dëmit. Paditësi dhe e paditura në këtë 

procedurë në bazë të pohimeve të tyre kanë ndarë përgjegjësinë dhe ka pranuar të njejtën që te 

jetë e barabartë dhe në këtë mënyrë paditësit i takon e drejta e kompensimit të dëmit material 

dhe jo material për aq sa nuk ka kontribuar në shaktimin e tij që tani është 50% i shumës totale 

për të gjitha kategoritë e dëmit siq është vendosur në dispozitivin e parë të këtij Aktgjykimi. Në 

procedurën civile vlerësohet lidhja shkak-pasoj e secilit, cilat kanë qenë lëshimet e paditësit 

dhe personit N.H. që në momenti e shaktimit të askidentit ka qenë me polisë të skaduar të 

sigurimit, e që në rastin konkret bie barra në të paditurën për kompensimin e dëmit tek paditësit 

për 50% të përgjegjësisë së pranuar në emër të këtij të fundit (N.H.), pra për pjesën që nuk ka 

kontribuar i takon kompenzimi i dëmit ashtu siq është vendosur në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

 

Në shkresat e lëndës ekzistojnë, prova të besueshme, që provojnë se janë plotësuar të 

gjitha elementet e ekzistimit të dëmit të shkaktuar se në këtë rast kemi të bëjmë me ndarje të 

përgjegjësisë dhe se e paditura detyrohet që paditësit t’ia kompensoj dëmin për aq sa ky i fundit 

nuk ka kontribuar në shkaktimin e dëmit e që në këtë rast kemi të bëjmë me ndarje të 

përgjegjsisë,  ndërsa lëndimet e shkaktuara nga fakti i paligjshëm, përgjegjësinë e të paditurës 

është mbi bazën e autopërgjegjësisë, për shkak se shkaktuesi i dëmit, në rastin konkret ishte i 

pasiguruar dhe faktin se si pasojë e veprimit të kundërligjshëm të personit-njësisë 2 (për 

lëshimet 50%). Paditësit i’u është shkaktuar dëm material dhe jomaterial, dhe se e paditura ka 

detyrim kompenzimin e këtij dëmi. 

 

Paditësi në bazë të ekpertizave mjekësore të ortopedisë dhe psikiatrisë është vërtetuar se 

ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe atë shtypje e kokës, plagë prerëse shtypëse, prerëse në 

regjionin pariteporal të kokës ana e djatht, përdrethje, shtypje të qafës, thyerje të brinjve të 

katërt dhe të tetë të koshit të krahrorit ana e djatht, dëmtim parenkimat të mushkrive dhe 

gjakderdhje të brenshme etj. Paditësi ka pësuar dhimbje fizike të intenzitetit të rëndë 60 

minuta, të intenzitetit të lartë 24 orë, të mesëm 8 javë dhe të ulët 6 muaj, ndërsa duke marrë 
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parasysh përgjegjësin e pranuar nga palët ndërgjyqëse 50% me 50%, Gjykata vlerëson se 

shuma e parovuar për këtë kategori të dëmit jo material është në harmini me pasojën e 

shkaktuar dhe me qëllimin e shpërblimit të këtij dëmi. Paditësi si rezultat i aksidentit ka pësuar 

frikë primare disa sekonda, sekondare 10 ditë dhe sekondare të ulët 5 muaj, ndërsa Gjykata 

vlerëson se shuma e aprovuar për këtë lloj të dëmit jo material është në harmoni dhe i 

përgjigjet qëllimit të shpërblimit të dëmit. Paditësi ka zvogëlim të aktvitetit të përgjithshëm 

jetësor në shkallë prej 15% dhe shuma e aprovuar për këtë kategori është në përputhje me 

përgjegjësinë e paditësit në shaktimin e aksidentit. Paditësi ka pasur nëvoj për ushqim të 

përforcuar 4 javë dhe shuma e aprovuar i përgjegjet shkallës së përgjegjësisë së paditësit në 

shkaktimin e dëmit. Paditësi ka pasur nevoj për terapi fizikale 14 ditë vitin e parë dhe ka pasur 

nevoj për përkujdesje të personit te tretë në kohëzgjatje prej 3 javësh, ka shëmtim të lehtë dy 

vraga me madhësi prej 1 cm që është si pasoj e intervenimit kirurgjik dhe shuma e aprovar për 

këto kërkesa është në përputhje me nevojen e rehabilitimit të paditësit nga aksidenti i shaktuar. 

Gjykata ka vërtetuar lartësinë e dëmit material tek paditësi në veturën e tij si rezultat i 

aksidentit të komunikacionit në shumën e tërësishme prej 1,430.00 Euro në bazë të ekpertizës 

së makinerisë të datës 08.05.2017, ndërsa kur është marr për bazë ndarja e përgjegjësisë 

paditësit i është njohur vetëm gjysma e kësaj shume si e bazuar. 

 

Refuzimi i kërkesëpadisë paditësit si në dispozitivin e II të këtij Aktgjykimi është bërë 

duke u bazuar në shtjellimin e provave të lartë cekura, mendimin profesional të ekpertëve dhe 

raporteve mjekësore se lëndimet e pësuara edhe pse janë kualifikuar të rënda, megjithatë 

përgjegjësia e paditësit në shkaktimin e aksidentin ëhstë 50%. Refuzimi i shumës së cekur më 

lartë është bërë duke u bazuar në shkresat e lëndës, se shuma e aprovuar është konformë 

përgjegjësisë së paditësit në shkaktimin e aksidentit dhe ndarjes së përgjegjësisë dhe është sa 

do pak një satisfaksion për paditësin, sepse dhimbjen fizike dhe shpirtërore i ka përjetuar dhe 

nuk mund të kthehet në gjendje të mëparshme.  

 

Shuma e kompenzimit të dëmit jomaterial, për shkak të natyrës subjektive dhe të 

brendshme të tyre, 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 ose në mungesë të tyre, në kritere dhe elemente vleresimi 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, 

ngase e paditura zakonishtë në raste të tilla kërkon rimbursim të dëmit nga shkaktuesi i 

aksidentit, prë aq sa kanë qenë veprimet e personit te tretë në shkaktimin e këtij aksidenti. 

 

Gjykata, me qëllim të vërtetimit te fakteve kontestuese lidhur me lartësine e shumave të 

pretenduara nga paditësit, për format e dëmit material dhe jomaterial ka shfrytëzuar ekspertizat 

e e ekspertëve mjekësor nga lëmi i ortopedis dhe lëmi i psikiatrisë. Gjykata erdhi në përfundim 

se kërkesëpadia e paditësit, ndaj të paditurës është pjesërisht e bazuar. 
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Baza ligjore Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22, 24, 31 dhe 54; Ligji mbi 

Marrëdhënieve të Detyrimeve nenet 154, 155 dhe 158; Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia nenet 3; 4; 7 dhe 9 dhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut neni 6. 

 

Gjykata sa i përket kamatës ka vendosur duke u bazuar në nenin 277 të LMD-ës. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 452 të LPK-së dhe 

Tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës dhe atë për katër seanca të mbajtura nga 135.20 

Euro(540.80 Euro), 104.00 për përpilimin e padisë, 156.00 Euro për parashtrimin e ankesës dhe 

300.00 Euro për ekpertizat mjekësore dhe atë të makinerisë. 

 

Andaj, nga të theksuarat e më lartë Gjykata bazuar ne nenin 143 të LPK-së, ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.2021:168448, me datë 07.10.2021 

                            Gjyqtari, 

                                                                               Ardian Ajvazi 

 

 

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

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtine, e të dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


