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Numri i lëndës: 2019:252290 

Datë: 25.05.2021 

Numri i dokumentit:     01809953 

                                 C.nr.266/19 

 

 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 paditësve F.N, SH.N O.N dhe 

Rr.N, tw gjith nga Prishtina, me pwrfaqwsues ligjot F.N, të ciltë me autorizim i përfaqëson 

T.XH, avokat nga Prishina, kundër të paditurës  Byroja Kosovare e Sigurimit- BKS-sw, me seli 

në Prishtinë, të cilën me autorizimit e përfaqëson B.K, për çështjen kontestuese kompensim i 

demit, në seancën kryesore të mbajtur me datën 05.05.2021, në praninë e të autorizuarve të 

palëve ndërgjygjëse ndërsa me datën 25.05.2021 bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

 

          A K T GJ Y K I M  

 

 

I MIRATOHET, pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësve F.N, SH.N O.N dhe 

Rr.N, të gjithë nga Prishtina dhe DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit-BKS-

sw me seli në Prishtinë, që paditësve në emër të kompenzimit të dëmit jo material dhe material, 

të pësuar si pasojë e lëndimeve të shkaktuara në aksidentin e komunikacionit i cili ka ndodhur 

me datës 20.09.2018 të i‟a paguaj edhe atë: 

 

I/a Për F.N Dëmin jo material edhe atë: 

   

Dhimbje trupore –fizike shumën prej ..................................................1.200€ 

Frikën e shkaktuar shumën prej …….……………..............................1.000€ 

 

                                              Gjithësejt në shumë prej 2.200.€ 
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I/b Dëmin Material për: 

 

Ndihmën e personit të tretë shumën prej....................................................140€ 

Ushqim të përforcuar shumën prej ............................................................112€ 

Shërimi rehabilitues shumë prej................................................................105€ 

        

                    Gjithësejt në shumë prej 357€ 

 

II/a Për SH.N Dëmin jo material edhe atë: 

   

Dhimbje trupore –fizike shumën prej .................................................1.200€ 

Frikën e shkaktuar shumën prej …….…………….............................1.000€ 

 

                                               Gjithësejt në shumë prej 2.200€ 

 

II/b Dëmin Material për: 

 

Ndihmën e personit të tretë shumën prej....................................................140€ 

Ushqim të përforcuar shumën prej ............................................................112€ 

Shërimi rehabilitues shumë prej.................................................................150€ 

  

                                                                                       Gjithësejt në shumë prej 402€ 

 

III/a Për O.N Dëmin jo material edhe atë: 

   

Dhimbje trupore –fizike shumën prej ..................................................1.000€ 

Frikën e shkaktuar shumën prej …….…………….................................800€ 

 

                                               Gjithësejt në shumë prej 1.800€ 

 

 

III/b Dëmin Material për: 

Ndihmën e personit të tretë shumën prej....................................................120€ 
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Ushqim të përforcuar shumën prej ............................................................112€ 

Shërimi rehabilitues shumë prej.................................................................105€ 

  

                                                                                       Gjithësejt në shumë prej 337€ 

 

IV/a Për Rr.N Dëmin jo material edhe atë: 

   

Dhimbje trupore –fizike shumën prej .....................................................600€ 

Frikën e shkaktuar shumën prej …….…………….................................350€ 

 

                                                   Gjithësejt në shumë prej 950€ 

IV/b Dëmin Material për: 

 

Ndihmën e personit të tretë shumën prej....................................................40€ 

Ushqim të përforcuar shumën prej ............................................................30€ 

Shërimi rehabilitues shumë prej.................................................................75€ 

  

                                                                                     Gjithësejt në shumë prej 145€ 

 

Këto shuma me kamatë prej 8% duke filluar nga datës 05.05.2021(data e seancës 

kryesore),  e deri në pagesën definitiv.  

 

II.REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë e paditësve F.N, SH.N O.N dhe Rr.N, të 

gjith nga Prishtina edhe atë nё shumёn prej 11,609 € për të gjtha format e dëmit (për paditësin 

F.N shumën prej 2,443€, Sh. N. shumën prej 2,398€, O. N. shumën prej 2,863 € dhe Rr. N.  

shumën prej 3,905.€), si e PA BAZUAR.  

  

III. DETYROHET e paditura që paditësve të i‟a paguaj shumat e gjykuara në pikën I/a, 

I/b, II/a, III/a, III/b, dhe IV /a dhe IV /b  të këtij dispozitivi, si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 3,728€, 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  
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 E autorizuara e paditësve si në padi ashtu edhe në shqyrtimet e mbajtura gjyqësore,  i ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta miratojë në tërësi si të bazuar. Ka theksuar 

se më datën 22.09.2018, në rrugën magjistrale Hani i Elezit –Ferizaj , në fshatin ..., ka ndodhur 

aksident i komunikacionit, të cilin e ka shkaktuar vozitësi i automjetit të markës “...f “ me targë 

të regjistrimit ..., të cilin e drejtonte S. N. nga Kumanove, i cili ishte duke lëvizur në 

magjistralën Hani i Elezit Ferizaj  dhe me të arritur nëfshatin ... –Kaçanik , .  

 

  Ka theksuar se deri tek aksidenti  ka ardhur, sepse vozitsi i automjetit „‟...”‟‟, me targ të 

regjistrimit .... nuk e ka përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet në rrugë, ku rruga ishte e 

lagur me një llojë yndyre dhe duke vozitur në mënyrë të pa kujdesshme nga shiriti i tijë 

qarkullus kalonë në shiritin e kundërtë dhe me pjesën e përparme të automjetit , e godet njësin 

dy “... “ , me targë të regjistrimit ..., të cilën e drejtonte tani i paditësi M. Sh. dhe 

bashëudhëtarja  tani paditësja R. M.i dhe me këtë rast përveç dëmit material në të dy njësitë 

lëndime trupore pësojnë dy vozitësit dhe pasagjerët. 

 

  Ka theksuar se pala e paditur ka për obligim ta paguajë dëmin i cili është shkaktuar, 

sepse personi i cili e ka shkaktuar aksidentin ka qen i siguruar tek e paditura ,  dhe për këto 

raste përgjegjëse për kompenzimine  dëmit është e paditura. 

  

 Shpenzimet i ka kërkuar. 

    

 I autorizuari i të paditurës si në përgjegjje në padi ashtu edhe gjatë seancave të mbajtura 

gjyqësore  kërkesëpadinë e paditësit për nga baza nuk e ka  kundërshtuar,por kërkesëpadinë e 

paditësit e ka kundërshtuar për nga lartësia duke theksuar se shumat e kërkuara janë të larta, 

nuk përkojnë me natyrën e lëndimeve dhe praktikën gjyqësore. 

 I autorizuar gjatë seancave  gjyqësore palës paditëse i ka propozuar qe çështjen ta 

zgjidhin me marrveshje dhe për paditësin M.SH i ka ofruar shumën prej 450.00€ , ndërsa për 

paditësën R. M. ja ka ofruar shumën prej 600.00€. Ndërsa gjykatës i ka propozuar qe shumat e 

kërkuara mbi shumat e gjykuara ti refuzon si të pa bazuara.   

 

 Shpenzimet e procedurës nuk  i ka kërkuar.  
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Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë qështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqëse e zhvilloi procedurën e provave duke e 

bërë leximin e këtyre provave të shkruara: U lexua raporti i aksidentit, raporti i policit hetues, 

skica e vendit të ngjarjes, raporti i emergjencës për M.SH dhe R. M.,  raportet nga ordinanca 

“...” , kuponat tatimor, raporti i raportet nga poliklinika “...”, fotot e vendit të ngjerjes, , 

përgjegjja në padi, emarrveshja jashtë gjyqësore dhe ekspertiza mjeksore,  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 datë 20.07.2018, rreth orës 21.40  minuta, 

aksidenti është shkaktuar  me fajin e vozitësit të automjetit  “...”‟, me targ të regjistrimit ..., i 

cili nuk e ka përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet në rrugë, ku rruga ishte e lagur me një 

llojë yndyre dhe duke vozitur në mënyrë të pa kujdesshme nga shiriti i tijë qarkullus kalonë në 

shiritin e kundërtë dhe me pjesën e përparme të automjetit , e godet njësin dy “....” , me targë të 

regjistrimit .... , të cilën e drejtonte tani i paditësi M.SH.  

 

Nё kёtё aksident paditёsit kan pёsuar lёndime të lehta trupore me pasoja, si rezultat i 

këtyre lëndimeve paditësi ka pësuar dhimbje fizike , frikë, kanë pasur nevojë për ushqim të 

përforëcuar, ndihmën e personit të tretë, shërim rehabilitues dhe kanë pasur shpenzime për 

shërimë. Prandaj kёto  fakte të cilat janë konstatuar paraqesin bazë për kompenzimin e dëmit. 

 

Se aksidenti i komunikacionit, ka ndodhur më datën 20.07.2018, rreth orës 21:40 

minuta,  në rrugën R.K. në drejtim të qendrës të qytetit, këtë fakt gjykata e ka konstatuar  nga 

raporti i policit hetues dhe nga provat e tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës.Mirpo ky fakt 

nuk ishte kontestues në mes të palëve ndërgjygjëse. 

 

Se ky aksident ёshtё shkaktuar me  fajin drejtusit të automjetit “...”‟, me targ të 

regjistrimit ..., i cili nuk e ka përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet në rrugë, ku rruga 

ishte e lagur me një llojë yndyre dhe duke vozitur në mënyrë të pa kujdesshme nga shiriti i tijë 

qarkullus kalonë në shiritin e kundërtë dhe me pjesën e përparme të automjetit , e godet njësin 

dy “... “ , me targë të regjistrimit ... , të cilën e drejtonte tani i paditësi M.SH.  
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Në këtë aksident paditësit F.N, Sh. N., O. N. dhe Rr. N., kan pësuar lëndim të lehta 

trupor. Këtë fakt gjykata e vërtetoi nga ekspertiza e ekspertëve Dr.M. H.- oprtoped dhe Dr.N. 

M. psikiatër, të cilës ekspertizë gjykata ia fali besimin e plotë. Si rezultat i këtyre lëndimeve 

paditësit kanë pësuar dhimbje fizike, frikë, kanë pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë, 

ushqim të përforëcuar, shërim rehabilitues, fakte të cilat paraqesin bazë për caktimin e 

kompenzimit. 

 

Se Paditësi F.N ka pësuar dhimbje fizike  këtë fakt gjykata e ka vërtetuar  nga 

ekspertiza e ekspertëve mjeksorë, të cilët kanë konstatuar se paditësi ka pësuar dhimbje fizike 

të intensitetit, të rëndë, të cilat kanë zgjatur 1 ditë, për shkak të  ndrydhjës së indeve të kokës, 

qafës kohë pas kohe deri në marrjen e terapis kundër dhimbjes. Pastaj këto dhimbje kanë kaluar 

në dhimbje të intestitetit të mesëm të cilat kanë zgjatur 14 ditë, kohë pas kohe gjerë në marrjën 

e terapisë adekuate kundër dhimbjës e të cilat ndërlidhen me kohën e nevojshme për 

konsolidimin e indeve të buta të pjesëve të lenduara. Këto dhimbje më vonë kanë kaluar në 

dhimbje të indensitetit më të ulët e të cilat vazhdojnë të egzistojnë edhe sot e kësaj dite e 

sidomos manifestohen gjatë ngarkesës fizike dhe ndryshimeve klimatike.Të gjitha këto fakte të 

verteturara nga dokumentacioni mjekësor në shkresat e lëndës paraqesin baze për kompensimin 

e dëmit. Prandaj gjykata duke u nisur nga lloji i dhimbjeve, intensiteti dhe koha e zgjatjes së 

dhimbjeve ka vlerësuar së shuma prej 1.200 €, është adekuate për këtë lloj dëmi, andaj gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Ndërsa nga ekspertiza e ekspertit të  psikiatrisë Dr.N. M. psikiatre, gjykata e vërtetoi se 

paditësi në momentin e aksidentit ka pësuar  frikë primare, e cila ka zgjatur disa sekonda, dhe 

nënkupton friken nga vdekja dhe kërcnimi i drejtë për drejtë për integritetin e tij fizik. Pastaj 

kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur 1 ditë është 

manifestuar me gjendje të stresit akut pas treaumes, anktheve herë pashershme me rikujtim të 

ngjarjes traumatike. Pastaj kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të intesitetit të mesëm e cila 

ka zgjatur 2 javë, është manifestuar me ankth, çrregullim të gjumit, rikujtim të ngjarjes 

treaumatike nervoz dhe munges të koncentrimit. Kjo frikë pastaj kja kaluar në frikë të 

intesitetit më te ulët e cila ka zgjatur për 2 muajë është maifestuar me ankth të her pas hershëm, 

munges të disponimit sqetsim gjatë gjumit, ankesave somatike si dhe pa siguri sidomos gjatë 

pjespë marrjes në komunikacion sidomos në cilësin e vozitësit. Prandaj gjykata edhe vendosi 
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që ta caktojë kompensimin  në shumë prej1.000 € e  cila  shumë  është  adekuate  me  frikën e 

përjetuar nga paditësi  dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Nga ekspertiza e ekspertve mjekësor  është konstatuar se paditësi ka pasur nevojë për 

ndihmën e personit të tretë  në kohëzgjatje  prej 16 ditë që nënkupton  ndihmën  mjekësore 

profesionale dhe jo profesionale e dhën nga personeli mjekësor dhe nga antarët e familjes, e 

cila i është  dhënë për plotësiin e  nevojave  elementare, siq  jan veshja, zhveshja, higjena 

personale, kryerja  e nevojave  të rregullta  fiziologjike, lëvizja  me  mjete ndihmës. Të gjitha 

këto fakte paraqesin bazë për kompensimin e dëmit, andaj gjykata duke marrë për bazë këtë, ka  

vlerësuar se kompensim  i demit në shumë prej 140€, është adekuat për këtë lloj dëmi, andaj 

gjykata edhe vendosi që ta caktojë kompensimin  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sipas ekspertve paditësit i  është  nevojitur ushqimi i përforcuar  për 14 ditë (i  proteina, 

minerale,vitamina ,karbohidrate të nevojshme për përmisimin e lëvijeve në nyje të gjurit të 

djathët si dhe rritjen e forcës moskulore të obësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje 

për dhkak të pamundësis së lëvizjeve në kohën e shërimit.,andaj gjykata duke e pasur parasysh  

nevojën e tij për ushqim të përforcuar si dhe praktikën gjyqësore për këto raste , ka gjykuar 

shumën prej  112 € 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. 

 

Sipas ekspertit, paditësi ka pasur nevojë për shërim rehabilitues edhe atë për 7 ditë, i 

nevojshëm për përmisimin e lëvisjeve në nyje të gjurittë djthët si dhe rritjën e forcës moskulare 

të dobësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje për shkak të pamundësis së lëvizjes së 

shërimit. Pandaj gjykata duke pasur parasysh nevojën e tij për shërim rehabilitues si dhe 

praktikën gjyqësore ka gjykuar shumën prej 105 € e cila shumë është adekuate dhe përkon me 

kriteret e kompanive .  

 

Në këtë aksident paditësja Sh. N. ka pësuar lëndim të lehta trupor, këtë fakt gjykata e 

vërtetoi nga ekspertiza e ekspertëve Dr.M. H.- oprtoped dhe Dr.N. M.-psikiatër, të cilës 

ekspertizë gjykata ia fali besimin e plotë. Si rezultat i këtyre lëndimeve paditësit kanë pësuar 

dhimbje fizike, frikë, kanë pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforëcuar , 

shërim rehabilitues , fakte të cilat paraqesin bazë për caktimin e kompenzimit. 
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Se Paditësja Sh. N. ka pësuar dhimbje fizike këtë fakt gjykata e ka vërtetuar  nga 

ekspertiza e ekspertëve mjeksorë të cilët kanë konstatuar se paditësja ka pësuar dhimbje fizike 

të intensitetit të rëndë të cilat kanë zgjatur 1 ditë, janë manifestuar me dhimbje të indeve të 

kokës, qafës, kohë pas kohe deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjes. Pastaj këto dhimbje 

kanë kaluar në dhimbje të intestitetit të mesëm të cilat kanë zgjatur 14 ditë, kohë pas kohe gjerë 

në marrjën e terapisë adekuate kundër dhimbjës të cilat ndërlidhet me kohëne nevojshme për 

konsolidimin e indeve të buta të pjesëve të lenduara. Këto dhimbje më vonë kanë kaluar në 

dhimbje të indensitetit më të ulët e të cilat vazhdojnë të egzistojnë edhe sot e kësaj dite e 

sidomos manifestohen gjatë ngarkesës fizike dhe ndryshimeve klimatike.Të gjitha këto fakte të 

verteturara nga dokumentacioni mjekësor në shkresat e lëndës paraqesin baze për kompensimin 

e dëmit. Prandaj gjykata duke u nisur nga lloji i dhimbjeve, intensiteti dhe koha e zgjatjes së 

dhimbjeve ka vlerësuar së shuma prej 1.200 €, është adekuate për këtë lloj dëmi , andaj gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Ndërsa nga ekspertiza e ekspertit të  psikiatrisë Dr.N. M., gjykata e vërtetoi se paditësja 

në momentin e aksidentit ka pësuar frikë primare, e cila ka zgjatur disa sekonda, e cila është 

manifestuar me frigë nga vdekja dhe kërcnimi i drejtë për drejtë për integritet të saj fizik, 

gjendje  e tronditjes psiqike dhe tarumës së përjetuar në momentin e aksidentit. Pastaj kjo frikë 

ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur 2 ditë është shoqëruar me 

gjendje akute në stres, anktheve gjatë natës reagime emocionale dhe rikujtim të ngjarjes 

treaumatike. Pastaj kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të intesitetit të mesëm e cila ka 

zgjatur 2 javë, është manifestuar me ankth, çrregullim të rimtit të gjumit ( zgjime të shpeshta 

gjatë natës) si dhe rikujtim të ngjarjes ttreaumatike, nervozë dhe mungesës së koncentimit. Kjo 

frikë pastaj kja kaluar në frikë të intesitetit më te ulët e cila ka zgjatur 2 muaj dhe është 

maifestuar me ankth,munges dispnimi, shqetsime gjatë gjumit si dhe pa siguri gjatë 

pjesëmarrjes në komunikacion. Prandaj gjykata edhe vendosi që ta caktojë kompensimin  në 

shumë prej 1.000 € e cila  shumë  është  adekuate  me  frikën e përjetuar nga paditësi  dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Nga ekspertiza e ekspertit është konstatuar se paditësi ka pasur nevojë për ndihmën e 

personit të tretë  në kohëzgjatje  prej 14 ditë që nënkupton  ndihmën  mjekësore profesionale 

dhe jo profesionale nga antarët e familjes, e cila i është  dhënë për plotësiin e  nevojave  

elementare, siq  jan veshja, zhveshja, higjena personale, kryerja  e nevojave të rregullta  

fiziologjike, lëvizja me mjete ndihmës. Të gjitha këto fakte paraqesin bazë për kompensimin e 
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dëmit, andaj gjykata duke marrë për bazë këtë , ka  vlerësuar se kompensim  i demit në shumë 

prej 140€, është adekuat për këtë lloj dëmi, andaj gjykata edhe vendosi që ta caktojë 

kompensimin  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sipas ekspertit paditësit i  është  nevojitur ushqimi i përforcuar  për 14 ditë (i  proteina, 

minerale,vitamina, karbohidrate të nevojshme për përmisimin e lëvijeve në nyje të gjurit të 

djathët si dhe rritjen e forcës moskulore të obësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje 

për shkak të pamundësis së lëvizjeve në kohën e shërimit.,andaj gjykata duke e pasur parasysh  

nevojën e tij për ushqim të përforcuar si dhe praktikën gjyqësore për këto raste , ka gjykuar 

shumën prej  112 € 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. 

 

Sipas ekspertit, paditësja ka pasur nevojë për shërim rehabilitues edhe atë për 10 ditë, i 

nevojshëm për përmisimin e lëvisjeve në nyje të gjurittë djthët si dhe rritjën e forcës moskulare 

të dobësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje për shkak të pamundësis së lëvizjes së 

shërimit. Pandaj gjykata duke pasur parasysh nevojën e tij për shërim rehabilitues si dhe 

praktikën gjyqësore ka gjykuar shumën prej 150 € e cila shumë është adekuate dhe përkon me 

kriteret e kompanive.  

 

Se Paditësja O. N. ka pësuar dhimbje fizike këtë fakt gjykata e ka vërtetuar  nga 

ekspertiza e ekspertëve mjeksorë të cilët kanë konstatuar se paditësja ka pësuar dhimbje fizike 

të intensitetit të rëndë të cilat kanë zgjatur 1 ditë, janë manifestuar me dhimbje të indeve të 

brrylit të djatht, kohë pas kohe deri në marrjen e terapisë kundër dhimbjes. Pastaj këto dhimbje 

kanë kaluar në dhimbje të intestitetit të mesëm të cilat kanë zgjatur 12 ditë, kohë pas kohe gjerë 

në marrjën e terapisë adekuate kundër dhimbjës për konsolidimin e indeve të buta të pjesëve të 

lenduara. Këto dhimbje më vonë kanë kaluar në dhimbje të indensitetit më të ulët e të cilat 

vazhdojnë të egzistojnë edhe sot e kësaj dite e sidomos manifestohen gjatë ngarkesës fizike dhe 

ndryshimeve klimatike.Të gjitha këto fakte të verteturara nga dokumentacioni mjekësor në 

shkresat e lëndës paraqesin baze për kompensimin e dëmit. Prandaj gjykata duke u nisur nga 

lloji i dhimbjeve, intensiteti dhe koha e zgjatjes së dhimbjeve ka vlerësuar së shuma prej 1.000 

€, është adekuate për këtë lloj dëmi, andaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Ndërsa nga ekspertiza e ekspertit të  psikiatrisë Dr.N. M., gjykata e vërtetoi se paditësja 

në momentin e aksidentit ka pësuar frikë primare, e cila ka zgjatur disa sekonda, e cila është 
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manifestuar me frigë nga vdekja dhe kërcnimi i drejtë për drejtë për integritet të saj fizik, 

gjendje  e tronditjes psiqike dhe tarumës së përjetuar në momentin e aksidentit. Pastaj kjo frikë 

ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur 2 ditë është shoqëruar me 

gjendje akute në stres, anktheve gjatë natës reagime emocionale dhe rikujtim të ngjarjes 

treaumatike. Pastaj kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të intesitetit të mesëm e cila ka 

zgjatur 4 javë, është manifestuar me ankth, çrregullim të rimtit të gjumit(zgjime të shpeshta 

gjatë natës), si dhe rikujtim të ngjarjes ttreaumatike, nervozë dhe mungesës së koncentimit. Kjo 

frikë pastaj kja kaluar në frikë të intesitetit më te ulët e cila ka zgjatur 2 muaj dhe është 

maifestuar me ankth,munges dispnimi, shqetsime gjatë gjumit si dhe pa siguri gjatë 

pjesëmarrjes në komunikacion. Prandaj gjykata edhe vendosi që ta caktojë kompensimin  në 

shumë prej 800 € e cila  shumë  është  adekuate  me  frikën e përjetuar nga paditësi  dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Nga ekspertiza e ekspertve mjekësorë, është konstatuar se paditësja ka pasur nevojë për 

ndihmën e personit të tretë në kohëzgjatje  prej 12 ditë që nënkupton  ndihmën  mjekësore 

profesionale dhe jo profesionale nga antarët e familjes, e cila i është  dhënë për plotësiin e  

nevojave  elementare, siq  jan veshja, zhveshja, higjena personale, kryerja  e nevojave të 

rregullta  fiziologjike, lëvizja me mjete ndihmës. Të gjitha këto fakte paraqesin bazë për 

kompensimin e dëmit, andaj gjykata duke marrë për bazë këtë , ka  vlerësuar se kompensim  i 

demit në shumë prej 120€, është adekuat për këtë lloj dëmi, andaj gjykata edhe vendosi që ta 

caktojë kompensimin  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sipas ekspertit paditësit i  është  nevojitur ushqimi i përforcuar  për 14 ditë (i  proteina, 

minerale,vitamina, karbohidrate të nevojshme për përmisimin e lëvijeve në nyje të gjurit të 

djathët si dhe rritjen e forcës moskulore të obësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje 

për shkak të pamundësis së lëvizjeve në kohën e shërimit.,andaj gjykata duke e pasur parasysh  

nevojën e tij për ushqim të përforcuar si dhe praktikën gjyqësore për këto raste , ka gjykuar 

shumën prej  112 € 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. 

 

Sipas ekspertit, paditësja ka pasur nevojë për shërim rehabilitues edhe atë për 7 ditë, i 

nevojshëm për përmisimin e lëvisjeve në nyje të gjurittë djthët si dhe rritjën e forcës moskulare 

të dobësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje për shkak të pamundësis së lëvizjes së 

shërimit. Pandaj gjykata duke pasur parasysh nevojën e tij për shërim rehabilitues si dhe 
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praktikën gjyqësore ka gjykuar shumën prej 105 € e cila shumë është adekuate dhe përkon me 

kriteret e kompanive.  

a 

Se Paditësi Rr. N. ka pësuar dhimbje fizike këtë fakt gjykata e ka vërtetuar  nga 

ekspertiza e ekspertëve mjeksorë të cilët kanë konstatuar se paditësi ka pësuar dhimbje fizike të 

intensitetit të mesëm të cilat kanë zgjatur 5 ditë, kohë pas kohe gjerë në marrjën e terapisë 

adekuate kundër dhimbjës të cilat ndërlidhet me kohëne nevojshme për konsolidimin e indeve 

të buta të pjesëve të lenduara. Këto dhimbje më vonë kanë kaluar në dhimbje të indensitetit më 

të ulët e të cilat vazhdojnë të egzistojnë. Të gjitha këto fakte të verteturara nga dokumentacioni 

mjekësor në shkresat e lëndës paraqesin baze për kompensimin e dëmit. Prandaj gjykata duke u 

nisur nga lloji i dhimbjeve, intensiteti dhe koha e zgjatjes së dhimbjeve ka vlerësuar së shuma 

prej 600 €, është adekuate për këtë lloj dëmi, andaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 

Ndërsa nga ekspertiza e ekspertit të  psikiatrisë Dr.N. M., gjykata e vërtetoi se paditësja 

në momentin e aksidentit ka pësuar frikë primare, e cila ka zgjatur disa sekonda, e cila është 

manifestuar me frigë nga vdekja dhe kërcnimi i drejtë për drejtë për integritet të saj fizik, 

gjendje  e tronditjes psiqike dhe tarumës së përjetuar në momentin e aksidentit. Pastaj kjo frikë 

ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur 2 ditë është shoqëruar me 

gjendje akute në stres, anktheve gjatë natës reagime emocionale dhe rikujtim të ngjarjes 

treaumatike. Pastaj kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të intesitetit të mesëm e cila ka 

zgjatur 4 javë, është manifestuar me ankth, çrregullim të rimtit të gjumit ( zgjime të shpeshta 

gjatë natës) si dhe rikujtim të ngjarjes ttreaumatike, nervozë dhe mungesës së koncentimit. Kjo 

frikë pastaj kja kaluar në frikë të intesitetit më te ulët e cila ka zgjatur 2 muaj dhe është 

maifestuar me ankth,munges dispnimi, shqetsime gjatë gjumit si dhe pa siguri gjatë 

pjesëmarrjes në komunikacion. Prandaj gjykata edhe vendosi që ta caktojë kompensimin  në 

shumë prej 350 € e cila  shumë  është  adekuate  me  frikën e përjetuar nga paditësi  dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Nga ekspertiza e ekspertve mjekësor është konstatuar se paditësja ka pasur nevojë për 

ndihmën e personit të tretë  në kohëzgjatje  prej 5 ditë që nënkupton ndihmën  mjekësore 

profesionale dhe jo profesionale nga antarët e familjes, e cila i është  dhënë për plotësiin e  

nevojave  elementare, siq  jan veshja, zhveshja, higjena personale, kryerja  e nevojave të 

rregullta  fiziologjike, lëvizja me mjete ndihmës. Të gjitha këto fakte paraqesin bazë për 
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kompensimin e dëmit, andaj gjykata duke marrë për bazë këtë , ka  vlerësuar se kompensim  i 

demit në shumë prej 40€, është adekuat për këtë lloj dëmi, andaj gjykata edhe vendosi që ta 

caktojë kompensimin  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sipas ekspertve paditësit i  është nevojitur ushqimi i përforcuar  për 5 ditë (i  proteina, 

minerale,vitamina, karbohidrate të nevojshme për përmisimin e lëvijeve në nyje të gjurit të 

djathët si dhe rritjen e forcës moskulore të obësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje 

për shkak të pamundësis së lëvizjeve në kohën e shërimit.,andaj gjykata duke e pasur parasysh  

nevojën e tij për ushqim të përforcuar si dhe praktikën gjyqësore për këto raste , ka gjykuar 

shumën prej  30 € 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. 

 

Sipas ekspertit, paditësja ka pasur nevojë për shërim rehabilitues edhe atë për 5 ditë, i 

nevojshëm për përmisimin e lëvisjeve në nyje të gjurittë djthët si dhe rritjën e forcës moskulare 

të dobësuar si pasojë e shtangimit të zhvilluar në nyje për shkak të pamundësis së lëvizjes së 

shërimit. Pandaj gjykata duke pasur parasysh nevojën e tij për shërim rehabilitues si dhe 

praktikën gjyqësore ka gjykuar shumën prej 75 € e cila shumë është adekuate dhe përkon me 

kriteret e kompanive.  

 

Gjykata e refuzoi si të pa bazuar një pjesë të kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara edhe 

ate për  shumёn  prej 11.609.00 €, edhe atë për të gjithë paditësit. Për paditësin F.N shumën 

prej 2,443€, Sh. N. shumën prej 2,398€, O. N. shumën prej 2,863 € dhe Rr. N.  shumën prej 

3,905.€, nё emёr tё dёmit jo material, për dhimbje fizike, frigë ndihmën e personit të tret 

ushqim të përfocuar dhe rehabilitim sepse shuma e kërkuara ishin pak më të larta,  nuk ishin  

në harmoni  me lëndimet  e pësuara  dhe  praktikën gjyqësore.   

 

Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit, gjykata  me kërkesën 

e paditësësve dhe në bazë të nenit.382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësve në pikat e  

gjykuara si në dispozitiv të këtij akgjykimi të i‟a paguajë edhe kamatën e llogaritur prej 8% 

duke filluar nga data 05.05.2021 (data e seancës kryesore), e deri në pagesën definitive. 

 

Prandaj  gjykata duke u bazuar në konstatimet e shënuara më lart të ekspertëve 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 pësuar nga 
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paditësi  për shkak të dhimbjeve të përjetuara fizike, për çka edhe përcaktoi kompensimin në 

këto shuma . 

 

Nga sa u theksua më lart u vërtetua se paditësit 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 dispozitës së nenit 136 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. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të paditësit, i cili i propozoi gjykatës qe ta 

miratoj kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuar,  e të cilave theksime gjykata ua  dha 

pjesërisht besimin  dhe vendosi si në dispozitiv  të këtij aktgjykimi, sepse shumat e kërkuara 

ishin pak më të larta se sa shumat që aplikohen në praktikën gjyqësore. Prandaj duke i marrë 

për bazë këto vendosi si në dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 

 

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

kërkëspadisë nuk e ka kontestuar për nga baza, por kërkesëpadin e ka kontestuar për nga 

lartësia këto theksime gjykata pjesërishtë i mori për bazë dhe një pjesë të kërkesës e refuzoi 

sepse shumat e kërkuara ishin të larta dhe nuk ishin në harmoni me lëndimet e pësuara. 

   

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësve t‟ia paguaj shpenzimet  e procedurës 

kontestimore në shumë prej 3.728.00 €, edhe atë shumën prej 520€, për përpilimin e padisë, për 

4 paditëssa, shumën prej 2,028 € për  3 seanca  gjyqësore, shumën prej 600€ për  ekspertiza 

mjeksore, shumën prej 520€ , për precizimin e padisë dhe shumën prej 60€, në emër të taksës 

për  padi, gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 

452.1 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.266/19 prej datës 05.05.2021   
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                     GJYQTARI  

                Riza LIVOREKA 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e  

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.  

 

Exp.me dt. 25.05.2021  

1x 1 paditësit 

1x 1 të paditurës  

 

 


