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Numri i lëndës: 2019:089572 

Datë: 04.10.2019 

Numri i dokumentit:     00616353 

 

                                                     C.nr.856/18 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses B.SH nga fshati ... Komuna 

Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim av.Z.B nga Ferizaj, kundër të paditurës K.S ”E...” me 

seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim F.M, në çështjen juridike kompensim dëmi, 

pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 04.10.2019, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET pjesërisht  kërkesëpadia e paditëses B.SH nga fshati ....-Komuna 

Ferizajt, si e bazuar.  

II. DETYROHET e paditura  K.S ” E...” me seli në Prishtinë, që paditëses B.SH nga fshati 

.... Komuna Ferizajt, në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, t’ia paguaj 

shumat dhe atë: 

Në emër të dëmit jo material  

-për  dhimbje trupore-fizike shumën prej 700,oo €,  

-për  frikë të pësuar shumën prej 600,oo €, 

Ne emër te dëmit material 

-për ndihmë nga personi tjetër shumen prej 150,oo€, 

-për ushqim të përforcuar shumen prej 100,oo€, 
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-për rehabilitim dhe terapi fizikale shumën prej100,oo€ 

-për shpenzime të mjekimit shumen prej 263,18€ 

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit mbi lartësitë e shumave të 

aprovuara në pikën dy (II.) të dispozitivit dhe atë: 

 

 

Në emër të dëmit jo material  

-për  frikë të pësuar shumën prej 100,oo €,  

Ne emër te dëmit material- 

-për ndihmë  nga personi tjetër shumen prej 450,oo€, 

-për ushqim të përforcuar shumen prej 200,oo€, 

-për rehabilitim dhe terapi fizikale shumën prej100,oo€ 

-për shpenzime të mjekimit shumen prej 4.3o€ 

IV. DETYROHET e paditura  që  paditëses  t’ia  paguaj shumat e cekura në pikën II, të 

dispozitivit, në shumë të përgjithshme prej 1.913,18 € (një mijë e nëntëqind e trembëdhjetë euro 

e tetëmbëdhjetë cent), me kamatën ligjore prej 8%, nga data 14.09.2018, deri në pagesën 

përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 574,oo €, të gjitha në afat prej 15 

ditësh, pas marrjes së formës së prerë të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

A r s y e t i m  

Paditësja përmes të autorizuarës së saj në fjalën e saj ka deklaruar mbesë në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë thënieve të cekura në seancat e kaluara si dhe pranë parashtresës mbi 

precizimin kërkesëpadisë meqenëse nga provat e administruar, deklarata e të paditurës nuk ishte  

kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë por vetëm lartësia e saj, ka theksuar se duke u bazuar 

në mendimin e ekspertëve mjekësor të dorëzuar me shkrim në të cilën paditësja nuk ka pasur 
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vërejte, është konstatuar natyra e lëndimit dhe lloji, intenziteti i frikës që ka pasur paditësja në 

aksidentin e komunikacionit të datës 07.07.2018, e mbi bazën e ë cilave është bërë edhe precizimi 

i kërkesëpadisë pasi që kemi të bëjmë me lëndime të lehta trupore. 

 

Andaj ka kërkuar nga ana e gjykatës që ta aprovon në tërësi kërkesëpadinë e precizuar, duke i 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës 

 

Përfaqësuesja e të paditurës në fjalën e saj ka deklaruar se për të paditurën nuk është kontestuese 

baza juridike e kërkesëpadisë, por vetëm lartësia e saj, e cila duke u bazuar në lëndimet që ka 

 

 

 pësuar paditësja është tepër e lart dhe si e tillë nuk përkon me lëndimet që ka pësuar dhe 

kërkesëpadia e precizuar nuk  është në përputhje me praktikën gjyqësore dhe me kriteret e 

përcaktuara nga ana e BQK-së. 

 

Ka kërkuar nga ana e gjykatës që me rastin e vendosjes të ketë parasysh vërejtjet e të paditurës 

dhe përtej ofertës së dhënë në seancën e dt.05.06.2019, pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditëses 

ta refuzon ai të pa bazuar, njëherit i ka propozuar gjykatës sa i përket shpenzimeve të procedurës 

të njihen vetëm ato shpenzime duke u baza urnë suksesin e palës në procedues. 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike ka bërë nxjerrjen e provave u lexua kërkesa e paditëses 

drejtuar të paditurës në procedurë administrative drt.07.07.2018, Raporti i QE-Ferizaj nr. 

Protokolli 941 dt.12.07.2018-, lëshuar në emër të paditëses të bashkangjitura me raporte tjera 

mjekësore, Raporti i policit hetues nr. Rasti 2018-CFT-386 dt12.07.2018, Autorizimi i paditëses 

dhënë av.Z.B dt.24.07.2018, Autorizimi i të paditurës dhënë përfaqësuesit F.M, Mendimi dhe 

konstatimi i eksperti mjekësor –ortoped-traumatolog B.I dt.25.07.2019, Mendimi dhe konstatimi 

i ekspertit psikiatër dr.M.A dt.17.07.2019 

Bazuar në provat e administruara dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe të gjitha së bashku, në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjeti se kërkesëpadia është pjesërisht  e bazuar. 

Gjykata, në këtë procedurë ka gjetur ndërmjet ndërgjyqësve nuk ishte kontestuese baza juridike 

e kërkesë padisë, por vetëm lartësia e saj, nga administrimi i provave raporti i aksidentit të 

komunikacionit, është vërtetuar se i  siguruari i të paditurës ka qenë fajtor me rastin e aksidentit 

të ndodhur me dt.12.07.2018,  dhe fakti se e paditura ka detyrim dhe përgjegjësi civile në kuptim 
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të nenit 961 të LMD-së për shpërblimin e dëmit jo material dhe material nga aksidenti i dt. 

12.07.2018,  pasi që  është konstatuar se fajtor ka qenë i siguruari i te paditurës. 

Gjykata lidhur me lartësinë e dëmit jo material dhe material ka vendosur sipas vlerësimit të lirë 

në kuptim të nenit 323 LPK-së, dhe në kuptim të dispozitave të  neneve 136, 169, 174, 177, 190, 

dhe 961 të LMD-së, duke u bazuar në mendimin e ekspertëve mjekësor Dr.B.I ortoped të 

dorëzuar me shkrim me dt.25.07.2019, dhe Dr.M.A psikiatër të dorëzuar me shkrim me datën 

17.07.2019, të cilëve gjykata ua ka falur besimin në tërësi, dhe palët ndërgjygjëse nuk kanë pasur 

vërejtje dhe nuk kanë paraqitur kërkesë që të njëjtit të japin sqarime në mendimet e tyre si ekspert 

mjekësor siç parashihet me nenin 362 të LPK-së andaj dhe për këtë  

 

arsye gjykata nuk ka pasur të nevojshme që ekspertët të ftohen në seancë, pasi që mendimi i tyre 

ka qenë i arsyetuar kuptim nenit 364.2 të LPK-së. 

Gjykata në emër të dhimbjeve trupore-fizike, e ka aprovuar në tërësi shumën e kërkuar në emër 

të shpërblimit prej 700,oo €, vendimin e saj e ka bazuar sipas mendimit të ekspertëve mjekësor 

të dhënë me shkrim ku paditësja, në këtë aksident ka pësuar lëndime të lehta trupore  shtypje të 

kokës, shtypje dhe përdredhje e unazave të qafës dhe shtypje të gjurit të majtë të cilat lëndime 

kualifikohen si lëndime të lehta  trupore.  

Nga lëndimet e marra të sipër theksuara paditësja ka pasur dhimbje fizike të intensitetit të rëndë 

të cilat kanë zgjatur rreth 30 minuta, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm të cilat kanë zgjatur 

3 javë, dhimbje fizike të intensitetit të ulët paditësja ka pasur edhe 6 javë tjera . 

Zvogëlim të aktivitetit jetësor nuk ka, shëmtim trupor nuk ka, po ashtu ka pasur nevojë për 

kujdesie të përkohshme gjatë ditës nga personi i tretë me kohëzgjatje prej 10 ditësh, ka pasur 

nevoje për ushqim te përforcuar prej 10 ditësh, po ashtu rehabilitimi fizioterapeutik ka qene i 

nevojshëm për  10 ditësh. 

Për frikën e pësuar gjykata ka caktuar shumën prej 600 €, ndërsa e ka refuzuar shumën prej 100€, 

si shumë të lartë dhe e cila tejkalon qëllimin e shpërblimit të dëmit, duke u bazuar në mendimin 

e ekspertëve mjekësor, frika është manifestuar si frikë primare të intensitetit të lartë që ka zgjatë 

2-3 sekonda që është manifestuar me frikë nga vdekja  në momentin kur ka vërejtur se vetura po 

e godet shtyllën, frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatë 5 ditë të tjera me ankthe gjatë 
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natës, ëndrra të këqija , kujtime trishtuese e shoqëruar me pagjumësi dhe rikujtime të shpeshta 

të ngjarjes traumatike, frikë sekondare të intensitetit të mesëm që kanë zgjatë 10 ditëqë 

manifestohet me nervozë, pasiguri në komunikacion, frikë sekondare të intensitetit me të ulët 

edhe tri javë me të njëjtat simptome si më parë por me rrallë dhe me intensitet më të ulët. 

Gjykata sa i përket kërkesëpadisë së paditësit në lidhje me ndihmën e personit të tretë e ka 

konsideruar si të mjaftueshme shumën prej 150€ kurse ka refuzuar shumën e kërkuar prej 450€, 

dhe atë duke u bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje 

prej 10 ditësh, ndihmë e cila ka konsistuar në përgatitjen dhe ofrimit të ushqimit si dhe mbajtjes 

e gjykata në lidhje me këtë e ka marr një mestarë prej 15€ për një ditë e që duke e llogaritur me 

periudhë kohore prej 15 ditë rezulton që shuma e aprovuar është reale, kurse pjesën tjetër e ka 

refuzuar si tepër të lart. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes për ushqimin e përforcuar ka aprovuar shumën prej 100.oo€, 

ndërsa ka refuzuar shumën prej 200€, duke vlerësuar se në bazë të vlerësimeve të ekspertit 

paditësi ka pas nevojë për ushqim të sforcuar në kohëzgjatje prej 10 ditësh, i cili ushqim është 

dashur të jetë i përzgjedhur i pasur me proteina, vitamina dhe minerale që në rastin konkret 

gjykata ka vlerësuar se shuma e aprovuar është reale me kërkesat e një personi dhe duke u bazuar 

me çmimet e tregut. 

Gjykata sa i përket rehabilitimit dhe terapisë fizikale gjykata ia ka njohur shumën prej 100€, 

kurse pjesën tjetër prej 100 euro, e ka refuzuar si tepër të lart,  pasi që duke u bazuar në mendimin 

dhe konstatimin e ekspertit paditësja ka pasur nevoj për terapi fizikale në kohëzgjatje prej 10 

ditësh e duke e llogaritur një seancë çmimin prej 10€ e duke shumëzuar me periudhën prej 10 

seanca (10 ditësh ) i bije që shuma e aprovuar përputhet me nevojën që ka pasur paditësja. 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të mjekimit e ka aprovuar shumën prej 263.18€, kurse e ka 

refuzuar shumën prej 4.30€, meqenëse paditësja gjykatës i ka ofruar prova- kupon fiskal dhe atë 

të datës 25.08.2018 në shumë prej 150€ lëshuar nga ordinanca Poliklinike mjekësore ....  të 

bashkangjitur në raportin fizioterapoetik kuponin fiskal të datës 13.07.2018 me nr.0039  në 

shumë prej 18.18€, dt.13.07.2018 me nr.8 në shumë prej 60€ dhe ai i dt.24.07.2018 me nr.0016 

në shumë prej 35€, andaj pjesa që është refuzuar nuk përputhet me shumën të cilës paditësja ai 

ka dorëzuar kuponët fiskal si prova materiale. 
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Gjykata konsideron se lartësitë e aprovuar në emër të shpërblimit të dëmit jo-material dhe 

material është shpërblim i drejtë  e të cilat paraqesin një formë të satisfakcionit që paditësja me 

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

shpërblim absolut të dëmit.     

Gjykata me rastin e vendosjes ka vlerësuar edhe kundërshtimet e përfaqësueses të paditurës e 

cila e ka kontestuar lartësinë e kërkesëpadisë e të cilat kundërshtime gjykata ka vlerësuar se kanë 

qenë pjesërisht të bazuara e të cilat i ka marr parasysh me rastin e vendosjes. 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të shpërblimit të dëmit jo-material dhe material, paditëses ia ka 

njohur të drejtën në kamatë ligjore prej 8 %, prej datës. 14.09.2018, deri në pagesën definitive 

në kuptim të nenit 382 të LMD-së, ndërsa e ka refuzuar si të pa bazuar pretendimin që kamata 

ligjore të llogaritet prej 12 %.  

Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka bazuar në kuptim të nenit 452.1 të LPK-së, 

andaj e paditura obligohet që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej të paguaj 574,oo €,dhe atë 104,oo € për përpilim të padisë, për dy seanca të 

mbajtura nga 135,oo€, për ekspertiza mjekësore shumën prej 200€, dhe për taksë gjyqësore për 

padi në shumë prej 20€, kurse e ka refuzuar pjesën tjetër të shpenzimeve dhe atë shpenzimet e 

kërkuara në shumë prej 67.50€ për seancën e dt.03.10.2019, meqenëse e njëjta nuk shtyrë për 

fajin e të paditurës, mirëpo për shkak se eksperti i ortopedisë dhe paditësja e cila ka pasur të 

ekzaminohet drejtpërdrejtë gjatë kësaj seance kanë munguar, mbi bazën e të cilës gjykata ka 

qenë e detyruar ta shtyjë këtë seancë dhe mos të nxirret prova me ekspert mjekësor. 

 

 

 

 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 
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  C.nr.856/18, dt.04.10.2019 

                                                                                                                          Gjyqtari 

                                                                                                                      Alban Beqiri       

 

   

 

 

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

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


