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Numri i lëndës: 2019:160624 

Datë: 24.09.2021 

Numri i dokumentit:     02209888 

                                                                                                                        C.nr. 188/19 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine Berisha, 

punëtore e kësaj gjykate, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit R.B nga Kaçaniku, të 

cilin me autorizim e përfaqëson “Avokatura ...” Sh.p.k, , me seli në Prishtinë , me avokat Z. 

I..., kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “ ...” me seli në Prishtinë, të cilën me  

autorizim e përfaqëson Y. M., për çështjen juridike kontestuese kompensim i dëmit, në seancën 

kryesore të mbajtur me data.15.09.2021, në praninë e të autorizuarëve të palëve ndërgjyqëse 

ndërsa me datën 24.09.2021, bëri përpilimin me shkrim të këti: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. MIRATOHET, pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.B nga Kaçaniku,  

dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë, që paditësit në 

emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material, të pësuar si pasojë e dëmeve të 

shkaktuara në aksidentin e komunikacionit të datës 11.07.2019, t’ia paguaj edhe atë: 

  

 Dëmi jo material për:  

 

 Dhimbje trupore –fizike shumën prej .................................................1.600 € 

 Frikën e shkaktuar shumën prej…….…………….............................1.200 € 

 

                                                            Gjithsej shumën prej.............. 2.800 € 

          Dëmin material për: 
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          Ndihma e personit të tretë......................................................................... 21.00€ 

          Ushqim i përforcuar.................................................................................105.00€ 

          Për shpenzimet e  shërimit.........................................................................81.20€ 

 

                                                             Gjithsej shumën prej.............. 207.20 € 

 

               Të gjitha këto shuma me kamatë, prej 8% duke filluar prej dt. 15.09.2021, e 

gjerë në pagesën definitive. 

  

II. REFUZOHET, si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e miratuara 

në lartësi prej 900.00 €, edhe ate në emër të dhimbjeve fizike dhe frikës.  

 

III. DETYROHET,  pala e paditur  që paditësit  t’ia paguaj shumat e gjykuara në 

pikën I. të këtij dispozitivi, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

614.00€, në afat prej 15 ditësh nga dita e  marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

E autorizuara  e  paditësit si në padi ashtu edhe në shqyrtimet e mbajtura gjyqësore, 

ka theksuar se më dt.11.07.2019, rreth orës 12:20 minuta, në oborrin e QKUK-së në Prishtinë,  

ka  ndodhur  aksident i komunikacioit me lëndime të trupore, ku lëndime trupore pëson paditësi 

R. B. nga Kaçaniku. 

 

Ka theksuar se aksidenti i komunikacionit është shkaktuar, kur ngasësi i automjetit të 

udhëtarëve “...” me targë të regjistrimit “...”, të cilin e drejtonte F. H., i cili qarkullonte në 

oborrin e QKUK-së në Prishtinë, nga pakujdesia dhe pa u bindur se me një veprim të tillë nuk 

do ti rrezikonte pjesëmarrësit të tjerë në komunikacion, me ç’rast me pjesën e pasme të anës së 

majtë të automjetit të tij e godet këmbësorin R.B duke e përplasur në tokë. 

 

  Automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti i  komunikacionit ishte i siguruar tek 

e paditura, me polisë të sigurimit numër “0006870741” dhe përgjegjëse për mbulimin e 
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dëmeve të tilla është e paditura, duke marr parasysh  këto fakte  të konstatuara, ka kërkuar që 

kërkesëpadia e paditësit të miratohet në tërësi si e bazuar si në precizimin e bërë me shkrim.    

    

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

E paditura përmes të autorizuarit të saj,  në përgjigje në padi, në seancën pregaditore 

dhe kryesore,  kërkespadinë e paditësit nuk e ka kontestuar për nga baza por e ka kontestuar për 

nga lartësia dhe i ka propozuar palës paditëse që qështjen ta mbyllin me ujdi gjyqësore dhe i ka 

ofruar shumën prej 700.00€ për të gjitha format e dëmit jo material dhe material.  

 

I autorizuari kërkesëpadin e paditësit e ka kontstuar për nga lartësia, sepse shumat e 

kërkuara me precizim të kërkesëpadisë janë të larta dhe nuk janë në harmoni as me kriteret e 

kompanive dhe praktikën gjyqësore. Po ashtu i ka kontestuar edhe shpenzimet e shërimit sepse 

paditësi nuk ka paraqitur asnjë dëshmi për ta vërtetuar se i ka bërë këto shpënzime. Prandaj 

duke i pasur për bazë këto fakte të prezentuara i ka propozuar gjykatës që kërkesë padinë e 

precizuar mbi shumën e ofruar ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

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 e zhvilloi procedurën e provave duke e 

bërë leximin e këtyre provave të shkruara: U lexuan  raporti i policit hetues,raporti i shërbimit 

spitalor në Prishtinë, raporti i poliklinikës “...”, raporti truri, përgjigjia në padi, mendimi i 

ekspertëve mjekësor, specifikacioni i shpenzimeve me kupona fiskal, pa pyetje dhe pa vërejtje. 

  

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.11.07.2019, ky aksident është shkaktuar 

me lëshimet e ngasësit të automjetit  transportues ... të cilin e drejtonte F. H. ( i siguruar tek e 

paditura), në këtë aksident të komunikacionit lëndime i lehtë trupor ka pësuar paditësi R.B nga 

Kaçaniku. Si rezultat i këtyre lëndimeve paditësi ka pësuar dhimbje fizike, frikë, , ka pasur 

nevoj për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforcuar,  si dhe shpenzime materiale gjatë 
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shërimit, fakte këto të cilat sipas nen.136, 169 dhe nen. 172 të LMD-ës, paraqesin bazë për 

kompenzimin e dëmit. 

 

a) Se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur më datën dt.11.07.2021, rreth orës 10:20 

minuta, në oborrin e QKUK-së“. Këtë fakt gjykata e vërtetoi nga Raporti i aksidentit, në të cilat 

raporte është konstatuar se më dt.11.07.2019,  është shkaktuar aksident i komunikacionit, ky 

fakt nuk ishte kontestues  në mes të palëve ndërgjyqëse.  

 

b) Se aksidenti i komunikacionit është shkaktuar  me fajin e të siguruarit të të 

paditurës, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga theniet në padi ku është shënuar se aksidenti i 

komunikacionit është shkaktuar , kur ngasësi i automjetit të udhëtarëve “...” me targë të 

regjistrimit “....”, të cilin e drejtonte F. H., i cili qarkullonte në oborrin e QKUK-së në 

Prishtinë, nga pakujdesia dhe pa u bindur se me një veprim të tillë nuk do ti rrezikonte 

pjesëmarrësit të tjerë në komunikacion, me ç’rast me pjesën e pasme të anës së majtë të 

automjetit të tij e godet këmbësorin R.B duke e përplasur në tokë. 

 

c) Se në këtë aksident paditësi R.B, i cili  ka qenë këmbësorë dhe  ka pësuar lëndime 

të lehtë trupor, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga ekspertiza e ekspertëve mjekësorë ,të cilët kanë 

konstatuar se paditësi ka pësuar: ndrydhje të regjionit të krahut të djathtë, shputës dhe 

distorzion të nyjës së zogut të shputës së djathtë dhe ndrydhje në regjionin e qafës. Si pasojë e 

këtij lëndimi, paditësi ka përjetuar dhimbje fizike, frikë,  ka pasur nevoj për ndihmën  e 

personit të tret, ushqim të përforcuar si dhe ka pasur shpenzime për shërim, fakte të cilat 

paraqesin bazë për kompenzim.   

 

ç) Nga mendimi i ekspertit Dr. A. T. – Ortoped-Traumatolog dhe Dr. N. M. – 

Psikiatre, konstatohet se paditësi në aksidentin e lartëcekur ka përjetuar dhembje fizike të 

intensitetit të rëndë që kanë zgjatur 48 minuta (kohë pas kohe deri në veprimin e terapiës së 

ordinuar kundër dhimbjeve). Dhimbje të intensitetit të mesëm 15 ditë ( koha e nevojshme për 

tërhjeqjen e edemës, spazmës muskulare nën veprimin e terapisë) dhe të intensitetit më të ulët 

të cilat janë të pranishme edhe sot e kësaj dite, e sidomos shfaqen gjatë ndryshimeve klimatike 

dhe sforcimeve fizike. Prandaj këto janë fakte  të cilat paraqesin bazë për kompenzimin e 

dëmit, gjykata duke pas parasysh lëndimet, vendin e lëndimit, llojin e tyre, moshën e paditësit, 
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e ka caktuar shumën prej 1.600€, e cila do të shërbej si satisfakcion për dhimbjet e pësuara 

andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

d) Nga mendimi i ekspertes së psikiatrisë Dr.N. M.-Psikiatre, e cila ka konstatuar se 

paditësi ka pësuar  frikë primare , e cila ka  zgjatur  disa  sekonda , që nga  momenti i aksidentit 

, koha brenda  së cilës  paditësi  ka përjetuar ndjenjën e përfundimit  fatal- fik nga vdekja dhe 

kërcenimi i drejtë për drejtë për integritetin e tij fizik, gjendje e tronditjes psiqike në momentin 

e aksidentit. Pastaj kjo frikë  ka  kaluar në  frikë sekondare të intensitetit të lartë që kanë zgjatur 

2 ditë,  e cila është manifestuar  si gjendje akute në stresë,  dhe  është përcjellur me  ankth , 

pagjumësi, rikujtim të ngjarjes traumatike. Pastaj kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të 

intezitetit  të mesëm  e cila ka  zgjatur  rreth 2 javë, është manifestuar me ankesa të 

vazhdueshme somatike, ankth, pagjumësi, rikujtim të ngjarjes tramatik, indisponim si dhe 

vështirësi të adaptimit me kushtet e imobilizimit mjekësor dhe trajtim duke i shkaktuar rënie të 

performancës psikosociale. Prandaj këto janë fakte  të cilat paraqesin bazë për kompenzimin e 

dëmit, gjykata duke pas parasysh intensitetin dhe kohëzgjatjen e frikës lëndimet, vendin e 

lëndimit, llojin e tyre, moshën e paditësit, e ka caktuar shumën prej 1.200€, e cila do të shërbej 

si satisfakcion për dhimbjet e pësuara andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  dh) Nga mendimi i ekspertit është konstatuar se paditësit i’u është  nevojitur ushqimi i 

përforcuar për 15 ditësh, i pasur me proteina, albumina, karbohidrate, vitamina dhe 

minerale.Prandaj gjykata duke e pasur parasysh  nevojën e tij për ushqim të përforcuar si dhe 

praktikën gjyqësore për këto raste, ka gjykuar shumën prej  105€ e cila shumë është  adekuate 

dhe përkon me shpenzimet reale ,që paditësi i ka pasur për marrjen e ushqimit të përforcuar 

gjatë periudhës së shërimit. 

 

e) Nga mendimi i ekspertit është konstatuar se paditësit i’u është  nevojitur kujdesi i 

personit të 3-të në kohëzgjatje prej 3 ditësh për kryerjen e disa aktiviteteve të përditshme 

jetësore i ndihmuar nga familjarët që sikurse janë përgaditja dhe ofrimi i ushqimit, 

veshëmbathja, dhe higjena personale. Prandaj gjykata duke e pasur parasysh  nevojën e tij për 

ushqim të përforcuar si dhe praktikën gjyqësore për këto raste, ka gjykuar shumën prej  21€ e 

cila shumë është  adekuate dhe përkon me shpenzimet reale, që paditësi i ka pasur për marrjen 

e ushqimit të përforcuar gjatë periudhës së shërimit. 
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 f) Paditësi si rezultat i këtij lëndimi ka pasur edhe shpenzime materiale për shërim, e të 

cilat shpenzime janë bërë pa fajin e tij, andaj gjykata e caktoi shumën prej 81.20€ edhe ate 

duke u bazuar në faturat të cilat gjinden në shkresat e lëndës. 

 

 Gjykata e refuzoi  një pjesë të kërkesëpadisë se paditësit mbi  shumën e  gjykuar  në 

lartësi prej 900.00 €, edhe ate  për dhimbje fizike dhe frikën ,për arsye se shumat e kërkuara 

për këtë forma të dëmit ishin të larta dhe nuk ishte në harmoni me lëndimet e pësuara nga 

paditësi po ashtu nuk ishte edhe në harmoni me praktiken gjyqësore. 

 

              Gjykata kërkespadinë e paditësit e miratoi pjesërisht si të bazuar, duke i marrë për 

bazë provat  të cilat  gjinden  në shkresat  e lëndës, ekspertizën e  ekspertit  të  komunikacionit, 

mendimin e ekspertëve mjekësor, nga të cilat është vërtetuar se paditësi ka pësuar lëndime 

trupore si më lartë, sepse këto lëndime paditësi i ka pësuar me fajin e të siguruarit të të 

paditurës, fakt i konstatuar nga eksperiza e ekspertit të komunikacionit, i cili në ekspertizën e 

tij ka konstatuar se aksidenti ka ndodhur me lëshimet e njësisë A i siguruar tek e paditura. E 

paditura ka detyrim ta përmbush këtë dëm, sepse aksidentin e ka shkaktuar i siguruari i saj me 

polisë të sigurimit nr.0005739942, i cili fakt është konstuar edhe nga Raporti i aksidentit  i 

dt.16.07.2016. 

 

Pastaj paditësi ka qenë bashkëudhtarë, e paditura kërkesëpadinë nuk  e ka kontestuar 

dhe të njëjtën e ka pohuar edhe në procedurë paragjyqësore dhe palës paditëse i ka paraqitur 

ofertë për zgjidhjen e kësaj qështje, këtë fakt gjykata  e vërtetoi nga provat të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës si dhe nga përgjegjja në padi e dt.26.01.2017, ku pala e paditur palës paditëse 

i ka oruar shumën prej 9639€ për zgjidhjen e kësaj qështje, andaj gjykata duke i pasur për bazë 

këto fakte të shënuara më lart, ka ardhur në përfundim se kompenzimi i gjykuar si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi është i drejtë dhe real dhe në harmoni me praktikat gjyqësore, prandaj 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga sa u theksua më lart u vërtetua se paditësi si pasoj e lëndimeve të shkaktuar 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 autopërgjegjësive, 

andaj gjykata, konform dispozitave të neneve 136, 159, 169, 172  dhe 173 të LMD-së, me këtë 

gjendje të vërtetuar faktike e ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia kompenzojë dëmin e 

pësuar në shumat e gjykuara sipas të gjitha bazave të pranuara. 
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Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit,  gjykata me 

kërkesën e paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësit në 

shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% duke filluar nga data 15.09.2021 ( data e 

nxjerrjës së aktgjykimit), e deri në pagesën definitive. 

  

Andaj  gjykata duke u bazuar në konstatimet e shënuara më lartë të ekspertëve e duke 

u bazuar në nen.323 të LPK-së, në vlerësimin e lirë ka ardhur në përfundim se shumat e 

gjykuara  në dispozitiv të këtij aktgjykimi janë shuma reale dhe në përpjesëtim me dëmin e 

pësuar nga paditësi për shkak të dhimbjeve të përjetuara fizike, frikë, shëmtim, zvoglim të 

aktivitetit jetësorë, ushqim të përforcuar, ndihmë të personit të tretë, reahbilitim, ka pësuar dëm 

material, andaj për të gjitha këto e caktoi kompensimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e palës paditëse, e cila i propozoj gjykatës që 

kërkespadinë ta miratoj  në tërësi si të bazuar, e këtyre theksimeve gjykata  u’a dha pjesërisht 

besimin dhe   vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse paditësi si  kmëbësorë këtë dëm 

e ka pësuar pa fajin e tij, e të cilin dëm ka detyrim që ta paguaj e paditura sepse personi i cili e 

ka shkaktuar aksidentin ka qenë i siguruar tek  e paditura, fakt i konstatuar nga provat të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës. 

  

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

gjykatës që  kërkesë padinë  e paditësit ta miratojë pjesërisht si të bazuar, sepse shumat e 

kërkuara nga pala paditëse janë shumë të larta dhe nuk janë në harmoni me lëndime e pësuara 

nga paditësi as me praktikën gjyqësore.  

 

Këtyre theksimeve gjykata u’a dha pjesërisht besimin dhe një pjesë të kërkesëpadisë 

së paditësit e refuzoi si të pa bazuar, sepse shumat e kërkuara ishin pak sa më të larta dhe nuk 

ishin në harmoni me lëndimet e pësuara dhe praktikën gjyqësore. 

 

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

kontestimore në shumë prej 614.00€ edhe atë: 104 € për përpilimin e padisë, 270 € për dy 

përfaqësime nga ana e avokatit,  200€ për  ekspertizën mjeksore dhe 40 € në emër të taksës  për 

padi (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë), gjykata 
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vendimin 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 

Dega në Kaçanik 

C .nr.188/19 prej dt.15.09.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Gjyqtari:                                                                          

Riza LIVOREKA 

 

KËSHILLA JURIDIKE 

Kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes.  

ankesa i paraqitet  Gjykatës së Apelit  në Prishtinë përmes kësaj gjykate në  

kopje të mjaftueshme.  

 

Ekspeduar me datën 24.09.2021 

Paditësit 1x1  

Të paditurit 1x1 
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