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Numri i lëndës: 2019:262482 

Datë: 19.12.2022 

Numri i dokumentit:     03768318 

 

 

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

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

duke vendosur në çështjen juridike të paditësit S.A,  nga fshati ...- Hani Elezit, të cilin me 

autorizim e përfaqëson Visar Musa, aovkate nga Ferizaj,  kundër të paditurës Byros Kosovare 

të Sigurimeve (BKS), me seli në Prishtinë, të cilën me  autorizim e përfaqëson N. Rr,  për 

çështjen juridike kontestuese kompensim i dëmit, në seancën kryesore të mbajtur me datën 

06.12.2022,  në praninë e të autorizuarëve të palëve ndërgjyqëse, ndërsa me datën 19.12.2022, 

bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. MIRATOHET, pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.A,  nga fshati ...- 

Hani Elezit,  dhe DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS),  me seli në 

Prishtinë, që paditësit në emër të kompensimit të dëmit jo material, të pësuar si pasojë e 

dëmeve të shkaktuara në aksidentin e komunikacionit të datës 24.05.2017, t’ia paguaj edhe atë:  

 Dëmi jo material për:  

 

Zvogëlim të aktiviteti të përgjithshëm jetësor në shumën prej.............6,800.00 € 

 

               Këtë shumë me kamatë vjetore prej 8% duke filluar prej dt.10.03.2020, e deri 

në pagesën përfundimtare. 

  

II. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e miratuara në lartësi prej 

1,700 €, në emër të  zvoglimit të aktivitetit jetësorë, SI E PABAZUAR. 
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III. DETYROHET,  pala e paditur  që paditësit  t’ia paguaj shumën e gjykuara në 

pikën I. të këtij dispozitivi, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 621.40, 

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 

 

 I autorizuari i  paditësit në seancat e mbajtura në procedurën e rigjykimit ka 

deklaruar se mbetet në tërësi si në precizimin e kërkesës të bërë në procesverbalet e datave 

10.03.2020 dhe 06.12.2022, ku ka kërkuar që paditësit në emër të zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor ti paguhet shuma prej 8.500 €, për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor. Këtë kërkesë e ka bazuar në superekspertizën e grupit të eksperteve, e perpiluar me 

datën 24.09.2019, të cilët kanë konstatuar se zvogëlimi i përgjithshëm i aktivitetit jetësor është 

9,75% që manifestohet me kufizim të levizjeve në kalimin e unazave lumbo-sakrale (pika:3.2.1 

a 5%) dhe dhembjet pas thyerjës së kockës ishiatike, pobike dhe iliake (pika 4.1.1 5% tipi A). 

Tutje ka theksuar se ky fakt është vertetuar edhe nga mendimi i ekspertes me shkrim Dr.V. B., 

Ortopede, e cila ka theksuar që të pranohet mendimi i grupit të eksperteve prej tre anëtarëve 

pra zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor është 9,75 % tek paditësi.  

 

I autorizuari ka theksuar duke i pasur për bazë këto prova, në seancën e datës 

06.02.2022, ka kërkuar nga gjykata që paditësit ti caktohet kompenzimi në shumë prej 8.500,00 

€, këtë shumë e ka kërkuar me kamatë ligjore duke filluar nga data 10.03.2020 e deri në 

pagesën përfundimtare. 

 

Këtë shumë e ka kërkuar sepse nga provat të cilat gjindën në shkresat e lëndës është 

vertetuar se deri tek aksidenti ka ardhur më lëshimet e të dy pjesmarrësve në këtë aksident, e 

kjo është vertetuar nga ekspertiza e ekspertit Y. K, i cili ka konstatuar se shkakatarë të këtij 

aksidenti janë të dy pjesmarrësit dhe në ekspertizë i ka shënuar se cilat janë lëshimet e këtyre 

pjesmarrësve. Pala paditëse bazën ligjore e ka bazuar në nenet 136, 159, 169 dhe 179 të LMD-

së. Me këtë gjendje të vërtetuar faktike ka kërkuar nga gjykata që ta detyrojë të paditurën që 

t’ia kompenzojë dëmin si në precizimin e kërkespadisë të bërë në seancat gjyqësore 

    

Shpenzimet i ka kërkuar. 
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E paditura përmes të autorizuarit të saj,  në seancën kryesore të datës 06.12.2022, ka 

theksuar se mbetet në tërësi si në theksimet nga seancat e mëparshme, ka shtuar se e kemi 

pranuar shkresën nga ekspertja Ortopede V. B., e cila e ka pranuar mendimin e grupit të 

eksperteve dhe ka konstatuar se zvogëlimi i aktiviteteve jetësor është në shkallë 9.75% tek 

paditësi. 

 

Ka theksuar edhe pse paditësi nuk është ekzaminuar në mënyrë të drejtëperdrejtë nga 

mjeku cenzor i kompanisë, mirëpo meqenëse kemi një superekspertizë si dhe mendimin 

përfundimtarë të ekspertes Dr. V. B., e cila e pranon konstatimin e dhënë nga grupi i 

eksperteve, i ka propozuar palës paditëse që ta mbyllim këtë qështje me marrëveshje gjyqësore 

dhe i ka ofruar shumën prej 4.000 €, për këtë formë të dëmit, ndërsa pjesën tjetër të kërkaur 

mbi këtë shumë ta refuzoj si të pabazuar sepse edhe paditësi ka kontribuar në shkaktimin e këtij 

aksidenti, i cili fakt vertetohet nga ekspertiza e ekspertit të komunikiacionit. Nga këto baza ka 

kërkuar nga gjykata që kërkesëpadia të aprovohet pjesërisht si e 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  provat si në procesverbalin e datës 

10.03.2020, Ankesa e datës 09.05.2020 e të paditurës, Ankesa e paditësit e datës 28.05.2020, 

Aktgjykimi AC.nr.3021/20, dhe plotësimi i bërë me shkrim nga ekspertja ortopede. 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.24.05.2017, ky aksident është shkaktuar 

me lëshimet e të dy pjesmarrësve në komunikacion. Në këtë aksident të komunikacionit lëndim 

të të rëndë trupore ka pësuar paditësi  S.A, nga fsh. ... - Hani i Elezit, si rezultat i këtyre 

lëndimeve paditësi ka pësuar  zvogëlim të aktiviteti jetësorë, fakte këto të cilat sipas neneve 

136, 159, 169 dhe 179 të LMD-së, paraqesin bazë për kompenzimin e dëmit. 
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          a)Se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur më datën dt.24.05.2017, në ora 18:00,në, në 

fshatin .., këtë fakt gjykata e vërtetoi nga Raporti i aksidentit, Ekspertiza e ekspertit të 

komunikacionit, ku është konstatuar se më datën 24.05.2017, në një rrugë mali në drejtim të 

fshatit … e Epërme, Komuna Shterpc, ka ndodhur aksident i trafikut në mes të një traktori dhe 

pasagjerit të tij, ky fakt nuk ishte kontestues në mes të palëve. 

 

 

         b)Se aksidenti i komunikacionit është shkaktuar  me fajin e të dy pjesmarrëve në 

komunikacion, këtë fakt gjykata e ka vertetuar nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit Y. 

K, i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur me 

lëshimet e të dy pjesmarrësve në komunikacion. Shkakatari kryesor është njësia A, vozitësi i 

trakjtorit “…”, sepse ka bërë transportimin e palejuar të personave - transportim i më shumë 

personave, transportim i personit jasht mjetit, i kapur në mënyrë të pasigurt. Pastaj lëvizja me 

mjet në mënyrë të pasigurt në rrugë të  pa profiluar. Po ashtu nga kjo ekspertizë është 

konstatuar se edhe paditësi ka kontribuar në shkaktimin e këtij aksidenti, sepse transporti i tij i 

palejuar  jasht mjetit derisa mujeti ishte në lëvizje duke e rrezikuar sigurinë e vet e ka humbur 

stabilitetin për shkak të qëndrimit të pasigurt, i kapur për pjesë të jashtme të mejtit duke ra në 

rrugë dhe shkelur nga rrota e pasme e majte e traktorit.   

 

c) Se në këtë aksident paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupor me pasoja të 

përhershme, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga ekspertiza e  ekspertëve mjekësorë  dhe ekspertiza 

e grupit të ekspertve,të cilët kanë konstatuar se paditësi ka pësuar: ndrydhje të indeve të buta 

me dermishje dhe gërvishje lëkurore të regjionit ijor, thyerje e degës së siperme dhe të poshtme 

të kokës veshtore anës së majtë të legenit të trupit, thyerje të shumfishta të kockës së kerbishtit 

të anës së djathtë. Si pasojë e ktyre lëndimeve paditësi ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësorë, fakte të cilat paraqesin bazë për kompenzim.   

 

d) Nga mendimi i grupit të ekspertëve mjekësor, është konstatuar se paditësi ka 

pësuar zvogëlim të aktivitetit jetësorë në shkallë prej 9.75%, edhe atë: 5% për  shkak të 

kufizimit të levizjeve në kalimin e unazave lumbo-sakrale dhe 5% për shkak të thyerjeve të 

shumfishta të kockës së kërbishtit (sakrumit të anës së djathtë), e ky konstatim është bazuar në 

CT-në dhe në dy pika të tabelës për zvogëlimin e aktivitetit jetësor edhe atë në pikën 3.2.3 (a) 

dhe 4.1.1, ku secili mbanë në vete 5% të zvogëlimit të aktivitetit jetësorë, me aplikimin e 

tabelës së …dhe përqindja totale e zvogëlimit të aktivitetit jetësor është 9.75%, fakt i bazuar në 
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ekzaminimin e drejtpërdrejtë të paditësit. Prandaj gjykata duke i pasur për  bazë llojin  dhe  

vendin  e shkaktimit të lëndimit, shkallën e  zvoglimit,  intezitetin dhe kohëzgjatjen e pasojave, 

moshën, zvoglimin e mundësive për të përparuar në kuptimin fizik, zvoglimi i mundësive për 

të kryer punë fizike dhe ushtruar sport në mënyrë të përhershme, fakte këto të cilat paraqesin 

baze për kompensimin e dëmit, andaj gjykata e caktoi shumën prej 6.800€. 

 

               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 primar të personit për të 

cilën e paditura është kompetente për ta paguar këtë dëm. Nga eksperiza e ekspertit të 

komunikacionit,është konstatuar së aksidenti është shkaktuar me lëshimet e të dy pjesmarrësve 

në komunikacion edhe atë lëshimet primare janë të njësisë A- shoferit të traktorit i cili ka bërë 

transportim të palejuar të personave më shumë sesa është e lejuar për atë mjet, si dhe transporti 

i personit jasht mjetit i kapur në mënyrë të pasigurt. 

 

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

lartësi prej 1.700 €, 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 dhe për shkak të kontributit të paditësve në këtë aksident të 

komunikacionit, i konstatuar nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit Y. K, i cili në 

ekspertizën e tij ka konstatuar se edhe tani paditësi ka kontribuar në shkaktimin e këtij 

aksidenti i cili lëshim është sqaruar më lartë. 

 

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  jo material në shumën e caktuar dhe përgjegjësinë 

primare për kompenzimin e këtij dëmi në rastin konkret e mban e paditura, nga baza e 

autopërgjegjësive. Prandaj gjykata, konform dispozitave të neneve 136, 159, 169 dhe 179 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. 

 

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 
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shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% duke filluar nga data 10.03.2020 ( data e 

nxjerrjës së aktgjykimit të parë), e deri në pagesën definitive. 

  

Prandaj  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 zvoglim të aktivitetit jetësorë, ka pësuar dëm jomaterial, 

prandaj përkëtë formë të dëmit gjykata e caktoi kompensimin si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata në riprocedurë ka vepruar sipas udhëzimeve të dhëna nga Gjykata e Apelit, 

me aktgjykimin Ac.nr.3021/2020, të datës 16.06.2022 dhe ka kërkuar nga ekspertja ortopede 

që vie në gjyktë dhe ta bëjë ballafaqimin me njërin nga anëtarët e grupit të eksperteve, mirëpo 

ekspertja ortopede e cila e  ka perpiluar ekspertizën e parë me anë të parashtresës e ka njoftuar 

gjykatën se zvogëlimi i aktivitetit jetësor tek paditësi është 9.75 % ashtu siq është përcaktuar 

edhe nga grupi i eksperteve mjekësr, e cila ekspertizë është pranuar edhe nga palët ndërgjyqëse 

në seancën e datës 06.12.2022. 

 

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 edhe paditësi ka kontribuar në 

shkaktimin e këtij dëmi e i cili kontribut është vertetuar nga ekspertiza e ekspertit të 

komunikacionit Y. K. E paditura këtë dam ka detyrim që ta paguaj,  sepse personi i cili e ka 

shkaktuar aksidentin traktorin e ka pasur të pasiguruar dhe e paditura ka detyrim ligjor që ta 

paguaj këtë dam. 

 

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, dhe ta detyroj të 

paditurën që ta paguaj shumën prej 4.000 € sipas ofertës së dheënë nga pala e paditur dhe 

shumën theter mbi këtët shumë ta refuzoj si të pabazuar sepse kjo shumë është e lartë dhe nuk 

është në harmoni me shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë. Gjykata në 

veqanti e analizoi kërkesën e të paditurës e cila i propozoj gjykatës që shumën mbi shumën e 

ofruar ta refuzojë si të pabazuar, sepse e njëja është e lartë, këtij pretendimi gjykta pjesërishti ia 

fali besimin dhe e detyroj të paditurën që paditësit t’ia paguaj shmuën prej 6.800€ në emer të 
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zvogëlimit të aktivietetit jetësor sepse ky aktivietet është i përhershëm, fakt i konstatuar nga 

ekspertoiza e grupit të eksperteve mjekësorë. 

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

kontestimore në shumë prej 621.40€ edhe atë: 320 € për përpilimin e ankesës, 270 € për dy 

përfaqësime nga ana e avokatit dhe shumën prej 31€ në emër të taksës gjyqësorei (të parapara 

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

Smil:2019:262483 prej dt.06.12.2022                                                                                                     

:                                                                                    

                                                                                                                                 Gjyqtar 

                                                                                                                           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. 

 

Ekspeduar me datën 19.12.2022 

Paditësit 1x1  

Të paditurës 1x1                                                  

.  
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