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Numri i lëndës: 2019:114238 

Datë: 12.02.2020 

Numri i dokumentit:     00863078 

 

   C.nr.559/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Misin Frangu, në çështjen e inicuar me padine e paditësit M.SH nga fsh.... 

Komuna Ferizaj të cilin me autorizim e përfaqson Q.Z avokat nga Prishtina, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e 

përfaqëson V.R jurist i diplomuar nga Prishtina, në çështjen juridike kompenzim i dëmit, në 

vlerën e kontestit prej 12,800.oo €, në seancën e mbajtur me datë 30.01.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

    

I. APROVOHET PJESËRISHT, si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit, M.SH nga fsh.... 

Komuna Ferizaj, ashtu që DETYROHET e paditurat Kompania e Sigurimeve “S...”, me 

seli në Prishtinë, që paditësit, në emër të kompensimit të dëmit jomaterial dhe material, 

tia paguan shumat si vijojnë; 

     -në emër të shperblimit te dëmeve jomateriale 

 

- për dhimbjeve fizike të intesnitetit posaqërisht të rëndë shumën prej …...... 3.500.00 € 

- për dhibje të intesniteti të lartë  shumën prej ...............................………... 1,500.00 € 

- për dhibje të intesniteti të mesem  shumën prej .............................………..1,300.00 € 

- për dhibje të intesniteti të ulet  shumën prej. ...............................………... 2,000.00 € 

- për shkak të zvoglimit të aktivitet të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 3% 

.....3,500.oo €  

 

-në emër të shpërblimit të dëmit material, 
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-në emër të shpenzimeve të shërimit shumën prej …………………………500.oo € 

- në emër të ndihmës së personit të tretë shumën prej ….………………......200.oo € 

- për ushqimin e përforcuar shumën prej …………………………………… 300.oo € 

          Gjithësej shuma………………………. 12.800.oo € 

 

I.DETYROHET e paditura të paguaj shumat e caktuara si në piken (I) të dispozitivit 

me kamatën ligjore, në lartësinë  prej 8 %, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë prej 2,160.oo €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e  përmbarimin me dhunë. 

 

III. REFUZOHET, pjesa e kërkesëpadisë së paditësit M.SH  e kërkuar përtej shumave 

të gjykuara si në pikën (I) të dispozitivit dhe atë: lidhur  me kërkesën në emër të dhimbjeve 

fizike, shpenzimeve të mjekimit, ushqimit, ndihmes së huaj si dhe të zvoglimit të aktiviteti të 

përgjithshëm jetësor, shumën prej 12,800.oo €, si të pabazuara. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij në këtë gjykat me datë 12.04.2016, ka paraqitur 

padi kundër të të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” me seli Prishtinë, në çështjen juridike 

kompenzimin e dëmit. 

 

Fillimisht paditësi kishte ushtruar padi, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “ 

S...”, me seli në Prishtinë,  mirpo në seancën e datë 27.04.2017, paditësi përmes përfaqsuesit të 

tij e kishte terjek padinin ndaj të paditures Kompania e Sigurimeve “S...”, dhe kishte rregulluar 

padine duke e paditur Kompania e Sigurimeve “D...”, për arsye se ekspertiza e punuar nga 

grupi i ekspertëve nga Fakulteti Teknik në Prishtinë, kishte vërtetuar se fajtor i aksdientit ka 

qenë i siguruari te Kompania e Sigurimeve ish “C.S”, tani Kompania e Sigurimeve “D...” dhe 

procedura kontestimore është zhvilluar nda Kompanisë së Sigurimeve “D...”, si palë e paditurë.  

 

 

I autorizuari i paditësit, në seancat e mbajtura dhe në fjalën përfunditare ka deklaura se 

në tërësi mbetet pran padisë dhe kërkespadisë, ka shtuar se nga ekspertizat e nxjerruar të 
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komunikacionit në këte procedurë të cilat kan konstatuar se përgjegjës për shkakëtimin e 

aksidenti ka qenë i siguruari i tek e paditura dhe nga kjo vërtetohet baza juridike e 

kërkespadisë, e cila ekspertiz është nxjerrë me vet propozimin e të paditurës edhe pse ka qenë 

edhe ekspertiza në lëmin penale e cila ekspertize ka vërtetuar se përgjegjësia për shkaktimin e 

aksidenti të komunikacioni ka qenë i siguruar tek e paditura.Përfaqsuesi i paditësit ka shtuar  se 

paditësi në këte aksident të komunikacionit ka marrë lëndime të rënda trupore duke u 

mbështetur në ekspertiza mjeksore sipas ekspertëve e datë 10.09.2019, të cilet një zeri kan 

konstauar se paditësi në këte aksident ju janë shkaktuar lëndime të rënda trupore  me pasoja të 

përhershëme  nga lemia përkatëse. Përfaqsuesi i paditësit ka shtuar se edhe ekspetizat e 

komunikacionit jan në përputhjen njera me tjetërën edhe ekspertiza mjeksore pa medyshje 

vërtetonjë se e paditura është përgjegjëse për kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial, i 

ka propozuar gjykatës që të merrë aktgjykim në bazë të parashtresës me të cilën është bërë 

edhe  precizimi i kërkesëpadisë të dorzuar sot në këte gjykatë duke aprovuar në tërësi 

kërkespadien e paditësit si të bazuar. Shpenzimet e procedurës i kërkuar dhe atë: për padi 

208.oo €,  për pesë seancë 135.20 €, 5x270.40=1,352.oo €, për ekspertizë shumën prej 600.oo 

€, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrëjes së aktgjykimit. 

  

E paditura përmes përfaqësuesit të saj ka deklaruar se mbesim pranë thekësimeve në 

pëgjigjeje në padi duke kontestuar padien sa i përket të paditures “D...”, sepse ka konsideruar 

se nga raporti i policisë që na ka dorzuar dhe ekspertiza e komunikacionit i siguruari ynë nuk 

ka qenë fajtor përgjegjës në shkaktimit të aksidentit, ka shtuar se konsideron se bazuar në ligjin 

e komunikacionit shkaktare i ketij aksidenti ka qenë ngasi  automjetit A, ku nga shpejtësia e 

lejuar 50 km në orë ka shkuar me shpejtësi prej 112,75 km në ore, është fakt se ambulonca ka 

qenë në intervenim dhe mjetet e ambuloncës  i lejohet të levizë me shpejtësi me të madhe sesa 

që është e lejuar vetem në raste kur nuk i rrezikon pjesëmarresit tjerë në komunikacion, nga të 

theksuarat me lertë i ka propozuar gjykatës që  vendimin e nxjerr ta bazoj në gjitha provat që 

gjenden në shkresat e lëndës  si dhe ligjit e aplikueshme në Kosovë si dhe në veqanti ta ketë 

parasysh ekspertizen e punuar nga E.M pasi që i njejti gjithmon insiston në Kompani se është i 

pafajshëm  edhe të njejtin nuk egziston ndonjë vendim i plotfuqishëm në të cilin është vërteuar 

se i njejti është fajtor prandaj i propozojmë gjykatës që padien e paditësit dhe kërkespadien ta 

refuzoj si të pa bazuar. 

 

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

ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar provat dhe faktet e çështjes, në 
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kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, Gjykata ka bërë administrimin e tyre me si vijon:ka lexuar gjitha 

provat e bashkangjitura në padi të datë 10.03.2016, parshtresen e paditësit të datë 18.04.2017 

dhe provat e bashkangjitura me te, ekspertizen e punuar nga dr.XH.S, dr.V.I.G, dr.E.I dhe 

dr.F.K, ekspertizen e komunkacionit e punuar nga ekspetti A.A, të datë 27.07.2014, ekspertizen 

e punuar nga eksperti XH.H e datë 04.09.2017, parashtresen e paditesit të datë 15.09.2017 së 

bashku me provat e bashkangjitura, super ekspertizen e punuar nga grupi i eskperteve M.B, 

N.L dhe R.D të datë 12.07.2016 me nr.prot.1465, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj  

me shenjen P.nr.397/17, Raporti i policies me numër 2014-CFT-129  i datës 23.04.2014, 

ekspertiza e komunikacionit e punuar nga grupi i eskperteve S.SH, F.B dhe B.B ekspertiz 

private e përfaqsuesit ligjor E.M si dhe pagesat e eksperteve mjeko Ligjor në shumen prej 600 

€. 

 

Pasi që gjykata e bëri vleresimi e secilës provë  veç e veç dhe të gjitha se bashku, 

mbeshtetur në dispoziten nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundim se në këte çështje juridike  

civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye. 

 

Gjykat pas analizimit dhe vlersimit të provae të paraqirura nga palët ndërgjyqëse në 

procedure juridike civile kontestimore, ka arritur se kërkespadia e paditësit është e bazuar, 

duke pasur për bazë  Aktgjykimit Penal P.nr.397/17 të datë 10.03.2017, si dhe duke ju referuar 

ekspertizave të komunikacioni të punuar nga eksperti XH.H, ekspetiza e punuar nga grupi i 

eksperteve M.B, N.L dhe R.D të datë 12.07.2016, të cilët kanë dhënë mendimi se shkaktari i 

aksidenti i komunikacionit ka qenë i siguruar te e paditura, të cilës ekspertizë gjykat ja fali 

besimi. 

 

Kundërshtimin e të paditurës se i siguruar te e paditura nuk është përgjegjës për 

shkaktimin e aksidenti  gjykat e ka vlersuar si të pa randësishëm dhe në kundërshtim me provat 

që gjenden në shkresat e lëndës,  për të vendosur në këte çështje juridike kontestimore nga fakti 

se e paditura me ansjë provë  nuk ka mundur ta provoj se i siguruari tek e paditura nuk ishte 

fajtor për aksdientin e datë 23.04.2014. 

Kundërshtime e tilla gjykat e vlersoj si jo relevante  si irelervante dhe pa efekt juridk në 

raportin e ndërsjelltë  ndërmjet palëve, sepse çartë rrjedhë se aksidenti i komunikacionit është 

shkaktuar me fajin e të siguruarit tek e paditura. 
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Për ta vërtetuar lartësin e kërkespadisë gjykata nga ekspertiza mjeksore të punar nga 

Dr.XH.S, ekspert nga ortopedia dhe Dr.I.G oftomolog, Dr.E.I neurolog dhe Dr.F.K 

neurokirurg, të cilët në bazë të dokumentacionit  mjekesor dhe pas ekzaminimit të 

drejtëperdrejtë të paditësit e kan dhënë mendimin profesional përmes ekspertizes së punaur me 

datë 10.09.2019. ku sipas tyre paditësi ka pesuar lëndime të rënda trupore  si në vijim: 

Sindroma poskomcionale tronditje trurore, Atrofia n.optici OD.Strerkeqje e nervit optic të 

djathë, Ndrydhje e gjurit të majtë, duke vlersuar se natyra e lëndimeve paraqet dëmtime të 

rënda trupore dhe me pasoja të përhershme, i njeti ka përjetuar edhe dhembje fizike të intesitet 

posaqërisht të rëndë 30 minuta, dhembje me intesntitet të lartë 2 ditë, me intesitet të mesem 14 

ditë me intesitet të ulët kronike janë prezente kohë pas kohë në ndryshimine klimatike dhe 

sforcime fizike.Zvoglim të aktivitet jetësor për shkakë të dëmtimeve të lartëshenuar pacienti i 

është zvogluar aktiviteti jetësor në shkallë prej 3%, për shkakë të kohëpaskohëshme të 

kokëdhembjeve së vazhdueshme të kokës, marramendjes vështirësive në 

koncentrim.Përkujdesi  ndihma e personit të tret ka qenë e nevojshme që nga momenti i 

lëndimit për 1 muaj me radhë për veshmbathje, ushqyshmeris kujdesit mbi higjenenen 

personale.Ushqimi i përforcuar për shkakë të lëndimeve të sipërpermenduar i damtuari ka 

pasur nevoj për ushqim të pasur me proteine dhe vitamina në periudhën kohore prej 1 muaji.Ka 

pasur nevoj për trajtim fizikal në njeren prej banjave një herë në vit pa përcejellës vitin e parë 

10 ditë.  

 

Meqenëse për gjykaten nuk ishte kontestuese baza juridike e padisë së paditësit, sepse 

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

elementet e ekzistimit të dëmit të shkaktuar me veprimin e paligjshëm të shkaktuesit të dëmit, 

lëndimet e shkaktuara nga fakti i paligjshëm, përgjegjësinë e të paditurës mbi bazën e  

autorpërgjegjësisë, për shkak se shkaktuesi i dëmit, në rastin konkret, ishte i siguruar te e 

paditura dhe faktin se si pasojë e veprimit të kundërligjshëm, të të siguruarit, të të paditurës, 

paditësit u është shkaktuar lëndime të rënda trupore të pëcjelluar me dëm material dhe 

jomaterial,  dhe se e paditura ka detyrim për shpërblimin e këtij dëmi, andaj gjykata ka gjetur 

se duhet të aprovohet pjesërisht padia e paditësit si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

Në lidhje me këtë, gjykata ka konstatuar se në bazë të shkresave të lëndës raporti i 

aksidentit, ekspertiza e komunikacionit, thënjeve të palëve në procedure, ekziston lidhja 

kauzale në mes lartësisë së demit të shkaktuar  paditësit dhe veprimeve të siguruarit të 

paditurës në këtë aksident. 
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Me këto prova të administruara gjykata në emër të dhimbjeve fizike e aprovoj kërkesën 

në shumen prej 8,300.oo €, dhe e vlerësoj si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të 

shpërblimit, sepse paditësi sipas mendimit të ekspertëve mjekësor ortopet-traumatolog, 

oftomolog, neurolog dhe neuro-kirugu, si pasoj e lëndimeve të marra ka pësuar dhembje fizike 

të intensitetit pasaqerisht të rëndë që kanë zgjatur 30 minita, me intensiteti të lartë 2 ditë, 

intesnitetit të mesëm 14 ditë  intensiteti të ulët janë prezente akoma. 

 

Në emër të ushqimit të përfarcuar gjykata ka caktuar shumen prej 300.oo €, dhe ka 

vlërsuar si shpërblim i drejtë duke u nisur nga fakti se mendimi i ekspertëve se ushqimi i 

përfacuar për një muaj. 

 

Në emër të ndihmes së personit të huaj gjykata ka caktuar shpërblimin në shumen prej 

200.oo €, dhe ka vlerësuar si shpërblim të drejtë duke u nisur nga fakti se nga ekspertiza 

rezulton se te paditësi ka pasur nevoj për ndihem nga personi i tretë. 

 

Në emër të ushqimit të përforcuar ka caktuar shumen prej 300.oo €,  se paditësi ka 

nevoj për ushqimit të përforcuar për një muaj. 

 

Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizave të  

lartëpermeduar nga se ekspertiza i përmbanë elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe arsyet të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoj si të drejta për 

vërtetimin e fakteve vendimtare në këte çështje kontestimore.  

 

Ndërsa sa i përket ekspertizes  private  të komunikacionit e punuar nga grupi i 

eskpertëve S.SH, F.B dhe B.B, të cilën përfaqsuesi i palës së paditur e ka dorzuar në seancën e 

datë 30.01.2020, gjykata nuk e mari për bazë. 

 

Me dispozitat e nenit 183 paragrafi 1 i LMD-së, janë parashikuar llojet apo format e 

shpëblimit të dëmit jomaterial dhe ate për dhimbje e pësuara fizike. 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike gjykata vlerësoj se e paditura mban përgjegjësi në 

bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuara paditësit me rastin e lëndimi gjatë aksdientit të 

trafikut për çka e paditura është e obliguar që paditësit tia kompenzoj dëmin, meqë shakaktues   

ka qenë i siguruar të e paditura  dhe në këto rrethana kompenzimin e dëmit e bënë e paditura 
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mbi bazën e sigurimit të auto përgjëgjësi TPL 0004951093 Konforme nenit 159 dhe 136 të 

LMD-së. 

 

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi paraqesin 

një satisfiksion moral dhe shpagim reale për format e dëmeve të pësuar të paditësit në 

aksidentin e komunikacionit lëndemet dhe pasojat duke marrë parasysh edhe kriteret e parapara 

me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, standartit jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe praktikave 

deritanishme të gjykatave të Kosovës. 

 

Gjykata, në emër të dhimbjeve trupore-fizike për paditësin, ka caktuar lartësinë e 

shpërblimit në shumën prej 12,800.oo €, kurse e ka refuzuar shumën prej 12.600.oo €, si tejet 

të lartë me lëndimet e pësuara, vendimin e saj e ka bazuar sipas mendimit të ekspertëve  

mjekësor të dhënë  në formë shkruar me datë 10.09.2019 paditësi, në këtë aksident ka pësuar 

lëndime të cilat lëndime konsiderohen  si lëndime të rënda trupore. 

 

Gjykata konsideron se lartësia e aprovuar  në emër  të shpërblimit të dëmit jo-material 

dhe material  është shpërblim i drejtë e të cilat paraqesin një formë të satisfaksionit që paditësin 

me këto mjete të plotësoj nevojat dhe të mirat materiale të dëmtuara që përndryshe nuk 

paraqesin si shpërblim apsolut të dëmit. 

 

Gjykata në lartësin e aprovuar të shpërblimit të dëmit  jo-material dhe material, 

paditësit ja ka njohur të drejtën e kamatës ligjore  prej 8% , konform nenit  382 të LMD-së. 

 

Gjykata, bazuar në nenin 452 parg.1 të LPK-së, obligoi të paditurën t`ia rimbursoj 

shpenzimet e procedurës kontestimore paditësit dhe ate  për padi 208.oo €, për parashtresë për 

precizim të kërkesë padisë 104 €, për pesë seancë 135.20 €, 5 x 270.40 =1,352.oo €, për 

ekspertizë mjeksore shumën prej 600.oo €, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrëjes së 

aktgjykimit. 

 

 

 

Mbi bazën e të lartshënuarave u vendos sin ë dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  
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DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.559/19  më datë 30.01.2020 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                  Gjyqtari,                    

            Misin Frangu 

 

 

 

 

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

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në gjykaten e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj  gjykatë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


