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Numri i dokumentit:     00873728 

 

 

                                                      C.nr.914/19 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM, gjyqtarja 

Mirlinda Bytyqi Rexhepi, duke vendosur në çështjen juridike të paditëses Z.H nga Ferizaj rr....,  

të cilën e përfaqëson av. XH.A me seli në Ferizaj, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S...” me seli në Prishtinë, për çështjen kontestuese kompensim i dëmit, në seancën kryesore të 

mbajtur me dt.28.01.2020, në praninë e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse,  mori ndërsa më 

dt.27.02.2020 shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.APROVOHET  PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Z.H nga Ferizaj  kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, për çështjen kontestuese 

kompensim i dëmit.  

 

II.DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, që paditëses në 

emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, të shkaktuar si pasojë e aksidentit të 

komunikacionit të datës 24.05.2019 t’ia paguaj shumën prej 7.810 (shtatë mijë e tetëqind e 

dhjetë euro, edhe atë: 

 

a. Dëmin material dhe jo material: 

  

Për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 3,000 € 

Për dhimbje trupore –fizike shumën prej 2,150€ 
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Për frikën e shkaktuar shumën prej  1000 € 

 

b. Dëmin material dhe jo material: 

 

Për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë shumën prej  310 € 

Për rehabilitim klimaterik shumën prej  500 € 

Për fitimin ushqimin  e përforcuar shumën prej  350 € 

Për shpenzime të shërimit shumën prej 500 € 

 

 III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e miratuara në dispozitivin II të 

këtij aktgjykimi. 

    

IV. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shumat e gjykuara në pikën  I. të këtij 

dispozitivi, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1,160 € të gjitha këto 

shuma me kamatë vjetore prej 8% duke filluar prej dt 16.08.2019 e gjerë në pagesën definitive, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e  marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 

  

V. DETYROHET paditësja që të paguajë shumën prej 40 € në emër të taksës për padi në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Z.H ka paraqitur padi në gjykatë më dt. 16.08.2019 kundër të paditurës  Kompania e 

Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo 

material, të shkaktuar si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 24.05.2019. 

 

I autorizuari i paditëses gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë kërkesëpadisë dhe precizimit të saj, deklarimeve në seancat vlerësojnë se 

mbi bazën e të njëjtave në tërësi është argumentuar si baza ashtu edhe lartësia e vlerës së 

kërkuar si në precizim të kërkesëpadisë, e paditura përmes përfaqësuesit të tyre nuk e kanë 

kontestuar bazën e kërkesëpadisë, por kontestuese ka qenë lartësia e shumës së kërkuar për 

kompensimin e dëmit, nga ekspertizat e punuara me shkrim janë konstatuar në mënyrë 
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profesionale, lëndimet që ka pësuar e njëjta në këtë aksident dhe pasojat që kanë ngelë tek e 

njëjta duke cilësuar këto lëndime si lëndime të rënda trupore, është zvogëluar aktiviteti jetësor 

në shkallë prej 5.00 %, janë përshkruar në aspektin shkencor intensiteti i dhimbjeve të pësuara 

në aksident, është përshkruar në aspektin shkencor-mjekësor frika e pësuar nga aksidenti si dhe 

është përshkruar ecuria e shërimit, përkatësisht nevoja për ndihme të kujdesit të huaj, nevoja 

për ushqim të përforcuar me vitamina, minerale dhe albumina, nevoja për rehabilitim 

klimaterik, përkatësisht janë dëshmuar të gjitha kategoritë për të cilat kemi kërkuar 

dëmshpërblim në precizimin e padisë. Po ashtu ka deklaruar se sa i përket shpenzimeve 

materiale të cilat i ka pasur paditësja nga ky aksident gjatë shqyrtimit gjyqësor kanë ofruar 

prova të mjaftueshme për të vërtetuar këto shpenzime, përkatësisht deklaron se kanë ofruar 

kupona fiskal të cilat paditësja i ka shpenzuar për shërimin e saj, prandaj i ka propozuar 

gjykatës që pas shqyrtimit, administrimit dhe vlerësimit të provave të aprovoj në tërësi 

kërkesëpadinë e precizuar të paditëses Z.H nga Ferizaj.  

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

E paditura përmes të autorizuarit të saj si në përgjigje në padi ashtu edhe në shqyrtimet e 

mbajtura gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

deklarimeve të deritanishme ku për të paditurën nuk është kontestuese baza juridike e 

kërkesëpadisë, mirëpo vetëm lartësia e asaj andaj duke u bazuar edhe në ekspertizat mjekësore 

paditësja Z.H ka pësuar lëndime të rënda trupore në aksidentin e datës 24.05.2019 ku edhe për 

të njëjtat lëndime pas konsultimit edhe me censorin e kompanisë i kanë ofruar shumën për 

marrëveshje në vlerë prej 2,600 euro duke konsideruar qe kjo shumë është një satisfaksion i 

mjaftueshëm i palës paditëse, sa i përket precizimit të kërkesëpadisë që e kanë pranuar sot gjatë 

seancës së njëjtë ne kundërshtojmë pasi që në shumat e kërkuara nuk janë reale dhe në 

përputhje me lëndimet e pësuara të paditëses, andaj ngase u tha më lartë kërkojnë nga gjykata 

që pas administrimit të provave me kërkesë të rregullave rregullativat e BQK-së dhe LMD-së 

ta aprovojë pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses në shumat të cilat ne ja kemi ofruar duke i 

refuzuar shumat e kërkuara në precizim. 

Shpenzimet nuk  i ka kërkuar.  

 

Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqëse administroi këto prova: padia C.nr.914/19 

dt. 16.08.2019; raporti i aksidentit me nr. 2019-AR-1048 i dt: 24.05.2019, skica, raportet 
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mjekësore në emër të paditëses; kupona fiskal; përgjigja ne padi e dt: 16.10.2019, ekspertiza 

mjekësore e dt: 17.12.2019, precizimi i kërkesëpadisë e dt: 28.01.2020. 

 

Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të LPK-së, 

dhe bindjes së lire të gjykatës, Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko civile 

vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Aksidenti i komunikacionit ka ndodhur më dt.24.05.2019 ky aksident është shkaktuar me fajin 

e vozitësit të automjetit Audi me targa ... i cili ishte i siguruar te e paditura,  me ç’rast lëndime 

të rënda trupore ka pësuar paditësja Z.H, si rezultat i këtyre lëndimeve paditësja ka pësuar 

dhimbje fizike dhe frikë ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë dhe ka pasur nevojë 

për rehabilitim klimaterik, ushqim të përforcuar si dhe shpenzime gjatë shërimit, dhe se 

përgjegjëse për mbulimin e dëmeve të tilla është e paditura, fakte këto të cilat sipas nen.173 

dhe 183 të LMD-së paraqesin bazë për kompensimin e dëmit. 

 

a) Se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur më datën dt.24.05.2019 këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga raporti i aksidentit 2019-AR-1048  i dt. 24.05.2019 e fakt ky i cili nuk ishte 

kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

b) Se aksidenti i komunikacionit është shkaktuar me fajin e vozitësit të automjetit Audi me 

targa ... dhe po ashtu ky automjet ishte i siguruar tek e paditura, këto fakte gjykata i vërtetoi 

nga raporti i aksidentit  2019-AR-1048  i dt. 24.05.2019 e po ashtu ky fakt nuk ishte kontestues 

në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

c) Se në këtë aksident paditësja pa fajin e saj ka pësuar lëndime të rënda trupore, këtë fakt 

gjykata e vërtetoi nga mendimi i eksperteve  Dr.XH.S-ortoped dhe traumatolog, Dr.B.O-kirurg 

torakal, Dr.N.M-psikiatre te cilet mendimin e ka dhënë në formë të shkruar në këtë gjykatë 

dt.17.12.2019, pas ekzaminimit të drejtpërdrejt dhe në bazë të dokumentacionit të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës, kanë konstatuar se paditësja ka pësuar këto lëndime trupore: ndrydhje e 

kokës, qafës dhe kraharorit e shoqëruar me thyerje të brinjëve VI dhe VII djathtas dhe 

gjakmbledhje nën lëkurore në gjirin e djathtë, kraharor dhe bark si dhe ndrydhje e kërdhokullës 

dhe gjurit të majtë. Rrjedhimisht, kanë klasifikuar këto lëndime si lëndime të rënda trupore.  
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d) Se paditësja ka përjetuar dhimbje fizike, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga mendimi i 

eksperteve te lartcekur, të cilët kanë konstatuar se paditësja ka pësuar dhimbje fizike të 

intensitetit posaçërisht të rëndë 30 minuta nga momenti i aksidentit deri në marrjen e ndihmës 

se parë mjekësore, dhimbje fizike të intensitetit të rende qe kane zgjatur per 24 ore, kohe pas 

kohe deri ne veprimin e terapisë adekuate kundër dhimbjes; dhimbje fizike të intensitetit  të 

mesëm që kane zgjatur 28 dite, kohe e nevojshme për konsoldimin primar kockor të brinjëve 

dhe të intensitetit të ulët që ka sot edhe kësaj dite si dhimbje gjoksi të anës së majtë të 

kraharorit, dhimbje qafe dhe të gjurit të majte si dhe vështirësi në frymëmarrje gjatë sforcimeve 

fizike, sipas të dhënave anamnestike të paditëses andaj gjykata duke u nisur nga lloji i 

dhimbjeve, intensiteti dhe koha e zgjatjes së dhimbjeve, vendosi që shuma prej 2150€ është në 

harmoni të plotë me dhimbjet e përjetuara dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

dh) Se paditësja në këtë aksident ka përjetuar frikë, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga mendimi i 

ekspertes së psikiatrisë Dr. N.M- Psikiatër, e cila mendimin e dha në forma të shkruar në këtë 

gjykatë më dt. 17.12.2019 dhe konstatoi se paditësja në momentin e aksidentit ka pësuar frikë 

primare në momentin e aksidentit që ka zgjatur disa sekonda në formë të frikës nga vdekja dhe 

kërcënimi i drejtpërdrejtë për integritetin e saj fizik, frikë sekondare të intensitetit të lartë të 

manifestimit që ka zgjatur për dy ditë, e shoqëruar me gjendje të reagimit akut ndaj stresit të 

përjetuar, frikës nga invaliditeti i përhershem, anktheve me riperjetime traumatike, nervozes, 

çrregullimi i gjumit, shqetësimeve emocionale, kjo ka kaluar në frikë sekondare të intensiteti të 

ulët e cila është prezente sot e asaj dite e shoqëruar me vështirësi të adaptimit me kushtet e 

imobilizimit mjekësor me qafore e cila i ka shkaktuar nervoze. Gjatë kësaj periudhe paditësja 

ka pasur edhe rikujtime të ngjarjes traumatike me pasiguri të vazhdueshme sidomos gjatë 

pjesëmarrjes në komunikacion, brengës për shkak të gjendjes shëndetësore të saj e cila 

kërkonte kohe deri rikuperim me ankesa të shumta somatiforme, mendime të këqija se mos po i 

ndodh diçka e keqe, ankthit të vazhdueshëm për cka paditësja është kontrolluar edhe te 

psikiatri ku ka marrë terapi adekuate qetësuese dhe antidepresive kundër stresit të përjetuar.  

Duke u bazuar në mendimin e ekspertit, gjykata vlerësoi shumën prej 1000 euro të 

mjaftueshme për kompensimin e frikës së shkaktuar. 

 

e) Se paditësja ka pasur, nevojën për terapi fizikale prej 10 ditë brenda vitit të parë pas 

aksidentit dhe 10 dite për vitin e dytë pas aksidentit, këto fakte gjykata i vërtetoi nga mendimi i 

eksperteve të lartcekur  që është bazë për kompensimin e demit të tillë, andaj gjykata vendosi 
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që të miratoj shumën prej 500€ e cila shumë është në përputhje me nevojën e paditëses për 

terapi fizikale.  

 

ë) Se paditësja pas këtij aksidenti ka pasur nevojë për ushqim të përforcuar këtë fakt gjykata e 

vërtetoi nga mendimi i eksperteve mjekësor te cilët kanë theksuar se paditësja ka pasur nevojë 

për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 40 ditëve, andaj gjykata vlerësoi se shuma prej 

350€ është në proporcion me nevojën për ushqim të përforcuar të paditëses. 

 

f) Se paditësja ka pasur nevojë për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë si pasojë e 

lëndimeve të marra në aksident, këtë fakt gjykata e vërtetoi në bazë të mendimi i eksperteve 

mjekësor i cili theksoi se paditësja ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë në 

kohëzgjatje prej 30 ditëve për t’i kryer aktivitetet e përditshme jetësore, andaj gjykata vendosi 

që të caktoj shumën prej 310€ duke konsideruar se është në proporcion real me nevojat e 

paditëses. 

 

g) Se paditësja si pasojë e këtij aksidenti ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor në shkallë prej 5%, si pasojë e lëndimeve të marra në aksident, këtë fakt gjykata e 

vërtetoi në bazë të mendimi i eksperteve mjekësorë Dr.XH.S-ortoped dhe traumatolog, Dr.B.O-

kirurg torakal, Dr.N.M-psikiatre të cilët kanë konkluduar se ka zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor prej 5% për shkak të dëmtimeve të lartëshënuara dhe duke u bazuar në 

tabelën mjekësore orientuese për vlerësimin e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor,  

andaj gjykatë vendosi që të caktoj shumën prej 3000 € duke konsideruar se është në proporcion 

real me nevojat e paditëses 

 

h) Se paditësja si pasojë e këtij aksidenti ka pasur shpenzime gjatë shërimit që janë manifestuar 

në pagesa të ndryshme se pakësim i të hyrave financiare, këtë fakt gjykata e vërtetoi në bazë të 

kuponëve fiskal të paraqitur si prova në këtë çështje e të cilat janë në përputhje me shumën prej 

500€ si shpenzime të kryera gjatë shërimit. 

 

Gjykata e refuzoi pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit mbi shumën e miratuar në 

dispozitivin I pasi që shumat e kërkuara si në precizimin e kërkesëpadisë ishin shuma tepër të 

larta e të cilat nuk përkojnë me asnjë praktikë gjyqësore dhe nuk janë në harmoni me kriteret e 

kompanive të sigurimit, këtë konkluzion gjykata e bazoi duke marr parasysh llojin e lëndimit të 

paditëses, dhimbjet e përjetuara si dhe pasojat tjera të aksidentit, e tërë kjo duke u bazuar në 
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mendimin dhe konstatimin e ekspertëve të mjekësisë si dhe krahasimin e praktikave gjyqësore 

lidhur me lëndimet dhe pasojat e ngjashme të këtij karakteri, e duke u bazuar në nen.323 të 

LPK-së, në vlerësimin e lire ka ardhur në përfundim se shumat e gjykuara  në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi janë shuma reale dhe në përpjesëtim me dëmin e theksuar nga paditësi për shkak të 

dhimbjeve të përjetuara fizike. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të paditëses, i cili i propozoj gjykatës që ta miratoj 

në tërësi kërkesëpadinë e paditësit duke theksuar se shumat e kërkuara si në precizim të 

kërkesëpadisë janë në harmoni me kriteret të cilat aplikohen nga kompanitë e sigurimit dhe 

praktika gjyqësore, sepse paditësja ka pësuar lëndime trupore pa fajin e saj, përgjegjëse për të 

cilën është e paditura dhe ka obligim të përmbushjes së detyrimeve dhe po ashtu shtoi se 

kërkesëpadia është në përputhje të plotë me dispozitat e LMD-së dhe se si e tillë duhet të 

miratohet në tërësi, e këtyre theksimeve gjykata pjesërisht ua dha besimin e plotë dhe vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autorizuarit të paditurës, i cili i propozoj gjykatës që  

kërkesë padinë  e paditëses ta refuzoj mbi shumën e ofruar edhe në procedurë të rregullt, pasi 

që shumat e kërkuara si në padi janë shumë të larta dhe se nuk përkojnë as me kriteret e 

kompanive të sigurimit e as me praktikat gjyqësore në lidhje me lartësinë e kompensimit për 

raste të tilla apo të ngjashme, këto theksime gjykata pjesërisht i morri si të bazuara e të cilat 

kishin të bënin lidhur me lartësinë e shumës së kompensimit, andaj dhe vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

   

Nga sa u theksua më lart u vërtetua se paditësja si pasojë e lëndimeve të shkaktuara në 

aksidentin e cekur më lart, ka pësuar dëm material dhe jo material në shumat e caktuara dhe 

përgjegjësinë për këtë dëm në rastin konkret e mban e paditura, nga baza e auto përgjegjësive 

respektivisht në mbështetje të nenit 19 të LSDA-së, si dhe duke u bazuar në nenin 136, nenit 

173 par.1, 179 dhe neni 183 të LMD-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompensimin e dëmit Gjykata me kërkesën e 

paditësit dhe në bazë të nenit 382 të LMD-së, e detyroi të paditurin që paditësit në shumat e 

gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% pasi që me Ligjin mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

në kuptim të detyrimit që rrjedh nga dëmi i shkaktuar si dhe kamatën lidhur me këtë rast e 
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llogariti nga data17.12.2019 prej datës kur është bërë ekspertiza mjekësore dhe gjykata është 

bindur se ekziston dëmi i tillë, e deri në pagesën definitive. 

 

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të ja paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 1,160€ edhe atë: 208€ për përpilimin e padisë, 450€ për 

ekspertizat, 480.80 € për  përfaqësime nga ana e avokatit dhe shumën prej 21€ në emër të 

taksës për padi taksës së kërkuar nga ana e paditësit, ndërsa gjykata e ka detyruar palën 

paditëse të paguaj shumën prej 40 € në emër të taksës për padi të pa paguar (të parapara sipas 

udhëzimit administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë gjykata vendimi mbi shpenzimet e 

procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së.  

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM 

C .nr.914/19 prej dt.27  Shkurt 2020 

                                                                                                                        

                                                                                                           Gjyqtarja: 

             Mirlinda Bytyqi Rexhepi  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së tij, 

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes  kësaj gjykate në kopje të 

mjaftueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


