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

pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit 

S.A nga fshati ... Hani i Elezit, të  cilin me autorizim e përfaqëson V.M, avokat nga Ferizaji, 

kundër të paditurës B... - BKS me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson L.RR, për 

çështjen juridike kontestuese kompenzim i dëmit, në seancën kryesore të mbajtur me datë 

10.03.2020, në praninë e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, ndërsa me datën 20.03.2020 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 i 

Elezit dhe DETYROHET, e paditura B...-(BKS), me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të 

kompensimit të dëmit jo material dhe material, të pësuar në aksidentin e komunikacionit të datës 

24.05.2017, t’ia paguaj edhe atë: 

  

            Dëmi jo material për:  

 

Dhimbje trupore-fizike shumën prej ......................................................2.000.00€ 

Frikën e shkaktuar shumën prej…….……………................................. 2.800.00€ 

Zvogëlim të aktiviteti të përgjithshëm jetësor shumën prej...................6.800.00€ 

 

                                                              Gjithsej shumën prej...............11.600.00€ 

          Dëmin material për: 

 

          Ndihma e personit të tretë...........................................................................480.00€ 

          Rehabilitimi klimatik..................................................................................192.00€ 

          Shpenzimet e shërimit.................................................................................253.60€ 



           

                                                                    Gjithsej shumën prej......................925.60€ 

 

           Të gjitha këto shuma me kamatë, prej 8 % duke filluar prej datës 10.03.2020, e 

gjerë në pagesën definitive. 

  

II. REFUZOHET, si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e miratuar 

në lartësi prej 3.131.42.00€,pёr tё gjitha format e dёmit pёr shkak tё kontributit nё shkaktimin e 

aksidentit . 

 

III. DETYROHET, e paditura që paditësit t’ia paguajnë shumën si në pikën I të këtij 

dispozitivi si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 2.267.00€ (2.834.00€-

20% pёr shkak tё kontributit), këto pagesa do të bëhen në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

I autorizuari i paditësit si në padi ashtu edhe në shqyrtimet e mbajtura gjyqësore, ka 

theksuar se më datë 24.05.2017, rreth orёs 18:00, në fshatin ..., deri sa ishte duke e drejtuar 

traktorin e markёs “Landin Blizardo”, me ngjyrë tё kaltёr, nё njё rrugё pylli, e cila shpinte nё 

fshatin ..., kishte hasur njё pengesё nё rrugё, i kishte hyrё nёn traktor njё dru dhe dy pasagjerёt tё 

cilit ishin nё kabinё e traktorit, kishin dalur pёr ta hequr drurin. Pasi qe e kishin evituar 

problemin, tani paditёsi kishte qёndruar jashtё kabine dhe gjatё lёvizjes sё traktorit, rrota kishte 

rënё nё gropё dhe tani paditёsi kishte humbur balancimin dhe ka rёnë nga traktori me ç’rast 

pёson lёndime trupore.  

 

  Automjeti-traktori, me të cilin është shkaktuar lёndimi ishte i pa siguruar dhe 

pёrgjegjёsia pёr kompenzimin e dёmit bie mbi tё paditurё me tё drejt regresi. 



Si rezultat i këtij aksidenti paditësi ka pësuar lëndim të rëndë truporë me pasoja të 

përhershme, këtë fakt gjykata mund ta vërtetojë nga ekspertizat mjekësore të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës. Si rezultat i këtij lëndimi paditësi ka pësuar dhimbje fizike, frik, zvogëlim të 

aktivitetit jetësorë, ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforcuar, 

rehabilitim si dhe shpenzime tё shёrimit, të gjitha këto fakte të konstatuara nga ekspertizat 

mjekësore. Prandaj duke i marrë 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 si në përgjegje në padi, ashtu edhe gjatë seancave të mbajtura gjyqësore, 

kërkespadinë e paditësit për nga baza nuk e ka kontestuar, por të njejtën e kontestuar për nga 

lartësia, duke theksuar se shumat e kërkuara janë tepër të larta dhe nuk janë në harmoni me 

lëndimet e pësuara nga paditësi as me praktikën gjyqësore.  

 

E autorizuara poashtu e ka kontestuar ekspertizёn mjekёsore sa i pёrket zvoglimit tё 

aktivitetit jetёsor sepse mendijmё se paditёsi nuk ka zvoglim tё aktivitetit jetёsor, kёtë duke u 

bazuar nё mendimin e cenzorit tё kompanisё.   

 

 Prandaj nga këto baza i ka propozuar Gjykatës që konform provave të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës dhe konfrom nenit 8 të LPK-së, të vendosë në mënyrë meritore. 

 

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 Aktakuza e datёs 05.12.2017, fletёlёshimi i datёs 

29.05.2017, ekspertiza e komunikacionit e ekspertit V.D, pёrgjigja nё padi, aktgjykimi penal, 

fletёlёshimi me nr.129, faturat, raporti i qendrёs emergjente, mendimi i ekspertve mjekёsorё, 

ekspertiza e ekspertit Y.K, ekspertiza e grupit tё ekspertve dhe CT-sё, si dhe plotёsimi i 

ekspertizёs, 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  ka ndodhur më datë 24.05.2017, ky aksidenti  është shkaktuar me lëshimet e 

tё dy pjesmarrёsve edhe ate: me lёshimet e ngasësit të njesisë A, vozitёsit tё traktorit “Landi 

Bilizardo” të cilin e drejtonte F.B dhe paditёsit. Në këtë aksidenti lëndime të rënda trupore me 

pasoja të përhershme ka pësuar paditësi S.A nga fshati ... Hani i Elezit. Si rezultat i këtyre 

lëndimeve paditësi ka pësuar dhimbje fizike, frikë, zvogëlim të aktiviteti jetësorë, ka pasur nevoj 

për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforcuar, rehabilitim si dhe shpenzime materiale 

gjatë shërimit, fakte këto të cilat sipas nen.136, 169 dhe nen. 172 të LMD-ës, paraqesin bazë për 

kompenzimin e dëmit. 

 

a) Se Aksidenti ka ndodhur më datën 24.05.2017, në ora 18:00, në fshatin ... Komuna e 

Shtёrpcёs, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga Raporti i aksidentit, ekspertiza e ekspertit të 

komunikacionit,  ky fakt nuk ishte kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse.  

 

b) Se aksidenti, është shkaktuar me fajin e te dy pjesmarrёsve nё komunikacion, kёtё 

fakt Gjykata e ka vërtetuar 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 tё dy pjesmarrsёve nё 

komunikacion. Shkaktari kryesor ёshtё njёsia A, vozitёsi i traktori “Landi Bilizardo”, sepse ka 

bёrё transportimin e pa lejuar tё personave-transportimi i ma shumё personave, transporti i 

personit jashё mjetit, i kapur nё mёnyrё tё pa sigurtё. Pastaj lёvizja me mjetё nё mёnyrё tё pa 

sigurtё, nё rrugё tё pa profiluara. Po ashtu nga kjo ekspertizё ёshtё konstatuar se edhe paditёsi ka 

kontribuar nё shkaktimin e kёtijё aksidenti sepse ёshtё bёrё transporti i pa sigurtё sepse ka 

qёndruar jashtё mjetit deri sa mjeti ishte nё lёvizje duke e rrezikuar sigurin e vetё.  

 

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

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

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

dёrmishje dhe gёrvishje lёkuroretё regjionit ijor, thyerje e degёs sё sipёrme dhe tё poshtme tё 



kockёs veshtore, anёs sё majtё tё legenit tё trupit,thyerje tё shumёfishta tё kockёs sё kёrbishtit nё 

anёn e djathtё. Si pasojë e këtyre lëndimeve, paditësi ka përjetuar dhimbje fizike, frikë, zvogëlim 

të aktivitetit jetësorë, ka pasur nevoj për ndihmën  e personit të tretë, ushqim të përforcuar, si dhe 

ka pasur shpenzime për shërim, fakte të cilat paraqesin bazë për kompenzim.   

 

Nga mendimi i ekspertve mjekёsorё Dr. V.B –ortopede dhe N.M-psikiatre si dhe grupi i 

ekspertëve Mjekësorë Dr. F.D-mjeko ligjor, Dr. N.D-ortoped dhe Dr.F.S ortoped, konstatohet se 

paditësi në aksidentin e lartëcekur ka përjetuar dhembje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë 

që kanë zgjatur 1 ore, duke pasur parasyshë vendndodhjen e aksidentit e deri në marrjen e 

ndihmës së parë në Qendrën Emergjente në Ferzaj .  

 

Dhembje të intenzitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 48 orësh, tё cilat janё manifestuar 

herё pas here, me dhembje tё regjionit tё legenit tё trupit dhe pozitёs sё pamundësisё sё lёvizjes. 

Të intenzitetit të mesëm të cilat kanë zgjatur 30 ditё, (koha e domosdoshme sa ka qenë pacienti 

nё pozit statike nё shtratё, gjatё ndërrimit tё pozitёs nё shtrat dhe aplikimit tё terapisё etj. Të 

intensitetit të ulët ekzistojnë edhe sot e kësaj dite e kjo më së shumti vërehet gjatë ndryshimeve 

klimatike dhe sforcimeve fizike. Prandaj gjykata duke pas parasysh lëndimin, vendin e 

lëndimeve, llojin e lëndimit, moshën e paditësit, e ka caktuar shumën prej 2.000.00€, e cila do të 

shërbej si satisfakcion për dhimbjet e pësuara prandaj vendosi si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

 

Nga mendimi i ekspertes së psikiatrisë Dr.N.M-Psikiatre, është konstatuar se paditësi 

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

manifestuar me frik nga vdekja dhe kёrcënimi i drejtё pёr drejtё pёr integritetin fizik. Pastaj kjo 

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

me gjendje të reagimit akut ndaj stresit, ankthe, vёshtёrsive gjatё gjumit, frikё nga invaliditeti i 

përhershëm si dhe reagime emocionale. Pastaj kjo frikë ka kaluar në frikë sekondare të 

instenzitetit  të mesëm, e cila ka zgjatur 2 javё, është mainifestuar me gjendje ankthi gjatё 

periudhёs sё hospitalizimit, vёshtёrsive tё adoptimit me kushtet e imobilizimit dhe procedurat e 

mjekimit, tё cilat kanё shkaktuar ndjenjёn e nervozёs me qrregullim tё gjumit. Kjo ka kaluar në 

frikë sekondare të intenzitetit tё ulët, e cila ka zgjatur edhe 6 muaj, e shoqёruar me brenga tё 



vazhdushme pёr ecurin e mjekimit, pёr shkakё tё frikёs nga invaliditeti , shqetёsime gjatё gjumit, 

rёnje tё disponimit etj,  e cila frikё është prezente sot e asaj dite, e cila manifestohet me brenga të 

vazhdueshme për ecurinë e mjekimit. Prandaj Gjykata duke pasur parasyshë llojin e frikës, 

kohëzgjatjen e saj, e ka caktuar shumën prej 2.800.00€.   

 

 Nga mendimi i grupit tё ekspertëve mjeksorë, është konstatuar se paditësi  ka pësuar 

zvogëlim të aktivitetit jetësorë në shkallë prej 9.75%, edhe ate 5% pёr shkak tё kufizimit tё 

lёvizjeve nё kalimin e unazave lumbo-sakrale dhe 5 % për shkak të thyerjeve tё shumёfishta tё 

kockёs sё kёrbishtit (sakrumit tё anёs sё djathtё), e ky konstatim ёshtё bazuar nё CT-nё dhe nё 

dy pika tё tabelёs pёr zvoglimin e aktivitetit jetёsorё edhe ate nё pikёn 3.2.3 (a) dhe 4.1.1, ku 

secili mbanё nё vete 5 %, tё zvoglimit tё aktivitetit jetёsor me aplikim tё tabelёs sё baltazarit dhe 

humbja totale e zvoglimit tё aktiviteti nё pёrqindje ёshtё 9.75%, e ky fakt konstatohet edhe nga 

ekzaminimi direkt i paditёsit. Fakte këto të cilat paraqesin bazë për kompensimin e dëmit, 

prandaj gjykata e caktoi shumën prej 6.800.00€ 

 

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

personit të tretë në kohëzgjatje prej 4.muajё, pёr plotёsimin e nevojave personale (veshje-

zhveshje, nevoja fiziologjike, ushqyshmёri etj). Kjo ka ndodhur sa paditё si ka qenë i pa 

lёvizshёm-i shtrirё pёr ngjitjen e kockave tё legenit. Prandaj duke pasur parasysh kohën e 

nevojshme për ndihmen e personit të tretë si dhe praktikën gjyqësore ka gjykuar shumën prej 

480.00€,  e cila shumë është adekuate dhe përkon me kriteret e kompanive.  

 

Nga mendimi i ekspertit është konstatuar se paditësi ka pasur nevojë për rehabilitim 

klimatik në kohëzgjatje prej 2 x 14 ditё, nё dy vitet e para, kurse nё tё ardhmёn ёshtё e preferuar 

qe tё vazhdoj sё paku pёr 14 ditё nё vit. Prandaj duke pasur parasysh kohën e nevojshme për 

rehabilitim si dhe faturat e prezentuara e ka gjykuar shumën prej 192.00€,  e cila shumë është 

adekuate dhe përkon me kriteret e kompanive.  

 

 Paditësi si rezultat i këtij lëndimi ka pasur edhe shpenzime materiale për shërim, e të cilat 

shpenzime janë bërë pa fajin e tij dhe me fajin e personit pёr tё cilin e paditura ka obligim pёr tё 

paguar, prandaj gjykata duke pasur për bazë faturat e prezentuara këto shpenzime i ka pranuar në 



shumë prej 253.60€ edhe ate duke u bazuar në mendimet e ekspertëve të cilët kanë konstatuar se 

këto shpenzime i përgjigjen shërimit. 

 

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

provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, nga të cilat është vërtetuar se paditësi ka pësuar 

lëndime trupore si më lartë, këto lëndime paditësi i ka pësuar me fajin kryesor tё personit pёr tё 

cilin e pditura ka detyrim ta kompenzoj, fakt i kontestuara nga ekspertiza e ekspertit të 

komunikacionit i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se deri te aksidenti i komunikacionit ka 

ardhur me lëshimet e tё dy pjesmarrёsve.  

 

Prandaj 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 mbanë e paditura, nga baza e autopërgjegjësive, 

prandaj 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. 

 

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 10.03.2020 (data e nxjerrjës së 

aktgjykimit), e deri në pagesën definitive. 

  

Gjykata e refuzoi si tё pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e miratuar në 

lartësi prej 3.131.42€, pёr tё gjitha format e dёmit pёr shkak se edhe paditёsi ka kontribuar nё 

shkaktimin e kёtijё aksidenti, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga ekspertiza e ekspertit tё 

komunikacionit Y.K, i cili nё ekspertizёn e tijё ka konstatuar se shkaktarёt e kёtijё aksidenti janё 

tё dy pjesmarrsit nё trafik. Pra edhe paditёsi ka kontribuar nё shkaktimin e kёtijё aksidenti sepse 



ёshtё bёrё transporti i pa lejuar i personave pёr atё automjetё, transporti jashtё mjetit  dhe nё 

mёnyrё tё pa sigurtë, lёvizja nё mёnyrё tё pa sigurtë nё rrugё tё pa profiluara malore. 

  

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

u bazuar në nenin 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, zvoglim të aktivitetit 

jetësorë, ushqim të përforcuar, ndihmë të personit të tretë, ka pësuar dëm material, prandaj 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 këtë dëm e ka pësuar me fajin ma tё 

madh tё personit pёr tё cilёn e paditura ka pёrgjegjёsi pёr kompenzimin e dёmit, fakt i vërtetuar 

nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit.  

  

               Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autorizuarit të të paditurës, e cila i ka  propozuar 

gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta miratojë pjesërisht si të bazuar edhe ate duke u bazuar në 

nenin 8 tё LPK-sё. Këto theksime Gjykata i analizoi por nuk u’a fali besimin sepse nuk kishin 

ndikim qe tё vendosej ndryshe.  

 

Gjykata në veqanti e ka analizuar pretendimin e të autorizuarit të të paditurës, i cili e ka 

kontestuar shkallёn e zvoglimit tё aktiviteti jetёsor, por kёto theksime gjykata si mori pёr bazё 

me rastin e vendosje sepse zvoglimi i aktivitetit jetёsor ёshtë konstatuar nga grupi i ekspertve, tё 

cilit kanё konstatuar se paditёsi ka pёsuar zvoglim tё aktivitetit jetёsorё nё shkallё prej 9.75 % , e 

tё cilёs superekspertizё gjykata i’a fali besimin sepse ёshtё punuar nё mёnyrё profesionale edhe 

nga grupi i ekspertëve. 

 

Gjykata e detyroi të paditurën që paditësit të i’a paguaj shumёn si në pikën I të këtij 

dispozitivi si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 2.834.00€-20% pёr shkak 

tё kontributit, pёr pagesё nё shumё prej 2.267.00€ edhe atë: 208€ për përpilimin e padisë, 



1.620.00€ për gjashtё seanca tё pёrfaqësuara nga ana e avokatit, 303.00€ për ekspertizën 

mjeksore, 450.00€ për superekspertizën 150.00€ për precizimin e padisё dhe shumёn prej 

100.00€ në emër të taksës për padi (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017të 

Këshillit Gjyqësorë), gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar 

në nenin 452.1  të LPK-së. 

 

    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C .nr.329/17 prej datës 10.03.2020 

 

                                                                                                      

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                                          Gjyqtari: 

Kundër këtij aktgjykimi është lejuar                                                              Riza LIVOREKA 

ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita 

e marrjes së këtij Aktgjykimi, ankesa i  

paraqitet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme.  

 

Expeduar me data 20.03.2020 

Paditësit 1x1 

Të paditurës 1x1 

 


