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Numri i lëndës: 2019:082519 

Datë: 06.01.2020 

Numri i dokumentit:     00746930 

                                                                                                       C.nr.329/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, në çështjen juridike të paditësit S.B nga fsh...., Komuna Ferizaj, 

të cilin e përfaqëson av.Z.G nga Ferizaj, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve ‘’E...’’ 

me seli në Prishtinë rr.... nr...., kompenzim i dëmit, në seancën e mbajtur me datë 14.11.2019 

ndërsa ka përpiluar me datën 03.01.2019,  këtë:  

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit S.B nga fsh...., 

Komuna Ferizaj, ashtu që DETYROHET e paditurat Kompania e Sigurimeve ‘’E...’’ me seli 

në Prishtinë, që paditësit, në emër të kompensimit të dëmit jomaterial dhe material, t`i paguaj 

shumat me sa vijojnë:  

a) në emër të shperblimit të dëmeve jomateriale, 

-për dhimbje fizike shumën prej....................................................................................500.00€ 

-për frikë shumën prej...................................................................................................300.00€  

  b) në emër të shpërblimit të dëmit material,   

-për ndihmën e personit të huaj shumën prej.................................................................100.00€ 

-për ushqim të përforëcuar shumën prej.........................................................................200.00€ 

-për shpenzime të shërimit dhe rehabilitimit – terapi fizikale shumën prej...................300.00€ 

                                                                                  Gjithësejt në shumë prej 1,400.00€ 

II.  OBLIGOHET e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’E...’’ me seli në Prishtinë, që 

në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material të i paguaj shumën prej 1,400.00€ 

(njëmijë e katërqind euro) me kamat ligjore prej 8% prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi 

deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 614,00€, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, pas plotefuqishmerise se këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 
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III. REFUZOHET, pjesa e kërkesëpadisë lidhur me dëmin material për shërim 

klimaterik dhe shpenzimeve në emër të sherimit në shumë prej 300€ për ndihmën e personit të 

tretë shumen prej 40€, si dhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtejë shumave të aprovuara, për 

dhimbje fizike shumën prej 2.500€, për frikën e përjetuar shumën prej 2.700€,  si e pa bazuar.  

  

A r s y e t i m i 

 

Paditësi me padi, në seancat e mbajtura si dhe në fjalën përfundimtare ka theksuar se 

kërkon kompensimin e dëmit të pësuar në aksidentin e komunikacionit të ndodhur me datën 

22.11.2018 në Ferizaj, ku i siguruari i të paditurës shihet qartë edhe nga ekspertiza e 

komunikacionit e nxjerrë në procedurë penale, se i njëjti është ekskluzivisht fajtor për dëmin e 

shkaktuar palës paditëse andaj pas pranimit të ekspertizave mjekoligjore u vërtetua natyra e 

lëndimeve dhe pas administrimit të provave i propozoj gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit 

ta aprovoj në tersi sipas precizimit si dhe ta detyroj të paditurën që paditësit tia kompenzoj 

demin sipas precizimit dhe tia njohë shpenzimet e procedurës për katër seanca, përpilimin 

e padisë, për taksë gjyqësore dhe për ekspertizat mjekoligjore me kamat ligjore prej ditës së 

ushtrimit të padisë deri në pagesën përfundimtare.   

 

E paditura për mesë përfaqësueses së saj deklaron, mbetem pran përgjigjes në padi duke 

kundërshtuar pjesërisht bazën juridike si dhe lartësinë e  saj, duke shtuar se nga 

dokumentacioni mjekësor i prezantuar, paditësi ka pësuar lëndime të lehta trupore, sa i përket 

përgjegjësisë lidhur me këtë aksident në e pranojmë 50% të përgjegjësisë dhe atë duke u bazuar 

në raportin e zgjeruar të policisë, sa i për ketë ekspertizave mjekësore nuk kemi vërejtje dhe në 

fund i propozojmë gjykatës që pjesërisht ta aprovojë kërkesëpadinë  e paditësit duke i marrë 

për bazë vërejtjet tona lidhur me ekspertizën e komunikacionit të nxjerrë në procedurë penale, 

ndërsa sa i për ketë shpenzimeve të procedurës ti njohë vetëm shpenzimet në bazë të suksesit të 

arritur në procedurë. 

  

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

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

adminsitrimin e provave si vijojnë: kërkesa e paditësit per kompensimin e demit e datës 

24.12.2018, raportin e aksidentit numër 2018-CFT-705 i dt.22.11.2018, raporti i policit hetues 

dhe skica e vendit të ngjarjes me nr. 2018-CFT-705 i dt.22.11.2018, raporti i Qendres 
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Emergjente në Ferizaj me nr.1124, i datës 22.11.2018, raporti specialistik i Ordinances CT B... 

në Ferizaj, i datës 26.11.2018 (tri fletë), raporti konsulent me nr.1337 i dt.04.12.2018 në 

Ferizaj, raporti konsulent i QSHM Ferizaj i datës 11.12.2018, raporti nga Shërbimi 

Ambulantor Neurokirugjia në Ferizaj i datës 23.11.2018 dhe 01.12.2018, mendimi i cenzorit të 

kompanisë E... i datës 03.01.2019, ekspertiza e komunikacionit PP/II.nr.42-1/2019 e 

dt.23.01.2019, aktvendimi i Gjykates Themelore në Ferizaj- Divizioni Penal P.nr.220/19, i 

datës 02.07.2019, ekspertiza psikiatrike e datës 28.09.2019 dhe ekspertiza ortopedike e 

dt.26.09.2019. 

 

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

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv. 

 

Me qenë se me palëve pjesërisht ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, si dhe   

lartësia e kërkesëpadisë, ngase e paditura ka kontestuar si teje të larta shumat e kërkuara nga 

paditësi për të gjitha format e dëmit material dhe jomaterial.  

 

Gjykata lidhur me vërtetimin e bazës juridike ka administruar si provë ekspertizën e 

komunikacionit të nxjerrë në procedurë penale me shenjën PP/II.nr.42-1/2019, të datës 

23.01.2019, ku eksperti i komunikacionit SH.Y, në mendimin e tij ka vlerësuar se aksidenti në 

fjalë ka ndodhur ekskluzivisht me lëshimet e njësisë A gjegjësisht të siguruarit të paditurës , i 

cili ka bërë vozitje të pakujdesshme pasi që gjatë ndërrimit të shiritave nuk është siguruar 

paraprakisht se me një veprim të tillë nuk paraqet rrezik për të dhe pjesëtarët e tjerë në 

komunikacion, duke ndërruar shiritin nga e majta në atë të djathtë dhe duke e rrezikuar lëvizjen 

e lirë të njësisë B (paditësit), i cili përfundon duke e goditur shtyllën e ndriçimit e pastaj njësinë 

A. 

Gjykata, me qëllim të vërtetimit të fakteve kontestuese lidhur me lartësinë e shumave të 

pretenduara nga paditësit, për format e dëmit material dhe jo material ka nxjerr ekspertizën 

mjekësore për vërtetimin e të gjitha llojeve të dëmit.  

 

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të mjekësisë dr.Basri Ibrahimi, ortoped, i datës 

26.09.2019, në bazë të dokumentacionit mjekësor dhe të ekzaminimit të vetë paditësit, ka 

konstatuar se paditësi si pasojë e këtij aksidenti ka pësuar lëndime- dëmtime të lehta trupore. 
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Këto dëmime apo lëndime në momentin e aksidentit dhe gjatë trajtimit janë manifestuar me 

dhimbje fizike dhe atë: dhimbje të intensitetit të rëndë ka pësuar për 30 min, dhimbje të 

intensitetit të mesëm për 4 javë, si dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët 4 muaj, janë dhimbje 

të cilat manifestohen gjatë sforcimeve fizike.   

 

Nga kjo ekspertizën është konstatur se tek i njejti nuk ka zvogëlim të aktivitetit jetësor, po 

ashtu është konstatuar se tek paditësi nuk ka shëmtim trupor , për ndihmë nga personi i tretë 

paditësi ka pasur nevojë për  10ditë,  si dhe për ushqim të përforcuar për 14 ditë, si dhe ka 

shtuar se paditësi  ka pasur nevojë për rehabilitim klimaterik apo bajë në kohëzgjatje prej 10 

dite. 

          Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të mjekësisë dr.M.A, psikatër dhe nga 

ekzaminimi i paditësit, ka konstatuar se si pasojë e aksidentit, te i njëjti është manifestuar frikë 

sekondare e intensitetit të lartë që ka zgjat një javë e që është manifestuar me pengesa në 

gjumë, ankthe, shqetësim, reagime emocionale, funksionalitet i rënë si dhe  me parehati nga 

rikujtimet e aksidentit e cila p[astaj kalon në frikë sekondare e intensitetit të mesëm që zgjatë 

dy javë, i preokupuar me gjendjen shendetsore te tij dhe bashkeudhetareve të tij, e cila gjendje 

e percjelle me pagjumësi, reduktim të aktiviteteve ditore dhe pastaj manifestohet me frike 

sekodare te intensitetit të ulët e cila zgjat për dy javë me të njëjtat simptome por të shfaqura ma 

rrallë të cilat ringjallen kur dëgjohet apo flitet për ngjarje të ngjashme traumatike. 

 

  Nga ajo që u elaborua më sipër është evidente se në aksidentin e datës 22.11.2018, 

paditësi ka pësuar lëndime të lehta trupore të cilat kanë pasur pasoja të përkohshme në shëndet, 

ku si pasojë e këtyre dëmtimeve paditësi i është kontrollave mjekësore të cilat kanë qenë të 

nevojshme për të rikuperuar gjendjen e tij shëndetësore.    

 

Gjykata ka gjetur se mes palëve nuk ishte tërësisht kontestuese baza e kërkesëpadisë, 

pasi që vetë e paditura të njëjtën e ka kontestuar pjesërisht sa i për ketë përgjegjësisë së ndarë 

të pjesëmarrësve në këtë aksident si dhe sa i për ketë lartësisë së saj, pasi që sipas të paditurës 

lartësia e shumave të kërkuar me padi janë teje të larta dhe nuk përkojnë me shkallën e 

lëndimeve dhe përgjegjësin e të siguruarit të saj,  mirëpo gjykata pretendimet e të paditurës 

rreth ndarjes së përgjegjësisë – kontributit të paditësit në shkaktimin e aksidentit i vlerësojë si 

të pabazuara nga se me ekspertizën e komunikacionit te administruar si provë, e nxjerrë në 

procedurë penale ka vërtetuar, se nga kjo provë i siguruari i të paditurës ka qenë ekskluzivisht 

përgjegjës për dëmin e shkaktuar të elaboruar si më lart në arsyetim të këtij aktgjykimi. 
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 Gjykata lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jo material ka vendosur sipas 

vlerësimit të lirë në kuptim të nenit 323 LPK-së dhe në dispozitat e nenit 154, 183, 179 par.1, 

173 par. 1 dhe 2, 169 par.1, dhe 3 lidhur me nenin 176 të LMD-së lidhur me nenin 3 të 

Rregullorës së BKQ-së dhe lidhur me nenin 3, 9 dhe 10 të Ligjit mbi autopërgjegjësin, të cilat 

përcaktojnë detyrimin e të paditurës, për pagimin e dëmeve të shkaktuara paditësit, gjykata i ka 

gjykuar paditësit shumat e të hollave të përcaktuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në emër 

të shpërblimit për dëmin e pësuar dhe satisfakcionit për dhimbjet fizike, frikën e përjetuar 

kujdesin nga personi i tretë, ushqimin e përforcuar si dhe shumat në emër të shërimit 

fizioterapeotik dhe shpenzimeve mjekësore për kontrollat e kryera gjate trajtimit. 

Gjykata pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit e ka refuzuar si të pa pabazuar dhe 

atë lidhur me pretendimet  e paditësit sa i për ketë dëmin jo material për të gjitha format e 

dhimbjes fizik shumën prej 2.500€, për frikën e përjetuar shumën prej 2.700€, në emër të 

shpërblimit të dëmit material, për ndihmën e personit të huaj shumën prej 40€, për ushqim të 

përforcuar shumën prej 100€ dhe në emër shpenzimeve për mjekim shumën prej 300€ , andaj 

konform nenit 319 lidhur me nenin 322 par.1 të LPK-së, gjykata ka refuzuar këtë pjesë të 

kërkespadisë si të pa bazuar  përjetë shumave të aprovuara të njejtat i ka refuzuar pasi që të 

njejtat do të humbin qëllimin për të cilin është caktuar edhe shperblimi i dëmit, i cili llogaritet 

si satisfakcion moral për palët e dëmtuara, e në këtë rast do të humbte një qëllim i tillë. 

 Gjykata lidhur me kamatën e llogaritur ka vendosur në bazë të nenit 378 të LMD-së 

lidhur me nenin 26 par.6 të Ligjit mbi Autopërgjegjësinë, ndërsa e ka obliguar të paditurën që 

të paguaj shpenzimet e procedurës duke u bazuar ne nenin 452 par 1 të LPK-së në shumë prej 

614€  dhe atë për përpilim të padisë në shumë prej 104€, për përfaqësim nga avokati në dy 

seanca të mbajtura shumën prej 135x2 = 270€, për dy ekspertiza mjekësore 2x100=200€ dhe 

taksën për padi në shumë prej 40€, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë  së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

  Andaj, gjykata bazuar ne nenin 2,5,29,142 dhe 160 të LPK-së, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.329/19, me datën 30.12.2019 

Gjyqtari,                                                                                                                                                                                                                                                          

        Bekim Salihu 

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

15 ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj  

gjykatë. 


