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Numri i lëndës: 2019:232483 

Datë: 29.12.2022 

Numri i dokumentit:     03814061 

                                                                        C.nr.310/2018 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari Avdulla Mecinaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësve G.H. dhe 

F.H. nga fshati..., komuna Skenderaj, te cilët i përfaqëson me autorizim av. Q.R. nga Skenderaj,   

kundër të paditurës K.S “S...” me  seli ne Prishtine, te cilën e përfaqësoj  me autorizim 

përfaqësuesi S.D. nga Prishtina, për kompozimin e dëmit material dhe jo material, pas 

përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor me dt.01.11.2022 jep këtë: 

 

 

         A K T G J Y K I M 

 

I. Pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësit  F.H. si e bazuar. 

 

II. Detyrohet e paditura  K.S. “S...” me seli ne Prishtinë, që në emër të kompensimit për 

aksidentin e dt. 08.08.2018 i ndodhur në  rrugën regjionale Pejë – Mitrovicë ne fshatin...., 

komuna  Skenderaj  ti paguaj:: 

 

Paditësi F.H. 

 

Për demin jo material: 

për dhimbje trupore- fizike shumen prej --------------------------------------------------600 €, 

për frike shumen prej--------------------------------------------------------------------------350 €,  

 

Në shumë të përgjithshme prej 950€ me kamatë ligjore 8%, nga dita e gjykimit 01.11.2022 e deri 

ne pagesën definitive ne afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Për dëmin material: 

Për ndihmën nga personi tjetër shumën prej ------------------------------------------------60€ 

 

për ushqim të përforcuar shumen prej -------------------------------------------------------80 €, 

për shpenzimet e rehabilitimit fizoterapeutik shumen prej--------------------------------80 €, 
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Në shumë të përgjithshme prej 220 € me kamatë ligjore 8%, nga dita e parashtrimit të padis e 

dt.05.09.2018 e deri ne pagesën definitive ne afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

 

III. Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë në me tepër se shumat e gjykuara si në piken II si e pabazuar. 

 

IV. Konstatohet e tërhequr padia e paditësit F.H. kundër te paditure K.S. “D...” me seli ne 

Prishtinë.  

 

V. Obligohet e paditura që paditësve në emër të shpenzimeve procedurale t’i paguaj shumën prej 

1084 €, në afat prej 15 dite, nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

VI. Obligohet paditësi F.H. qe ne emër te taksës gjyqësore ta paguaj shumen prej 30 euro ne afat 

prej 10 dite nga dita e marrjes se këtij aktgjykimi.  

  

                           A r s y e t i m 

 

Paditësit G.H. dhe F.H. nga fshati..., komuna Skenderaj përmes te autorizuarit kanë parashtruar 

padi ne këtë gjykate, kundër te paditurës K.S. “S...” për kompensimin e dëmeve materiale dhe jo 

materiale qe kane pësuar ne aksidentin e trafikut rrugor me dt.08.08.2018, ne fshatin..., komuna 

Skenderaj.  

 

E paditura K.S. D... ka paraqitur përgjigje ne padi. 

 

I autorizuari i paditësve ka deklaruar ne seancën përgatitore të dt.16.09.2019 se me padinë e 

ushtruar ne gjykatë, paditësit kërkojnë kompensimin e demit material dhe jo material që kanë 

pësuar si pasojë  e aksidentit të komunikacionit që është çështje shqyrtimi sipas kërkesëpadisë 

dhe e paditura K.S. “D...” mbanë përgjegjësi  për kompensimin e demit, ndërsa ne seancën 

kryesore të dt.30.09.2019 ka deklaruar se me të paditurën K.S. “D...” kemi arritur marrëveshje 

jashtë gjyqësore dhe bazuar ne ekspertizën nga lemia e komunikacionit e hartuar nga ing.S.B.  

në bazë të secilit mendim është konstatuar se dy automjetet kanë dhëne kontribut të barabartë, 

pra kanë përgjegjësi solidare.  

 

Drejtuesi i automjetit B.H. i siguruar ne K.S. “D...” , ndërsa drejtuesi i automjetit golf ka qenë i 

siguruar ne K.S. “S...” dhe ne këtë bazë e tërhiqi padinë dhe kërkesëpadinë për paditësit G.H. 

dhe F.H. kundërte paditurës K.S. “D...“ dhe e zgjerojmë padinë vetëm për paditësin F.H. kundër 

të paditurës K.S. “S...” ne Prishtinë për kompensimin e demit material dhe jo material pasi që ky 

paditës ka qenë ne cilësinë e bashkudhëtarit (pasagjerit), ndërsa ne seancën kryesore të 

dt.04.11.2019 përfaqësuesi i të paditurës K.S. “D...” dha pëlqimin për tërheqjen e padisë nga i 

autorizuari i paditësve kundër të paditurës K.S. “D...” pasi që është arritur marrëveshje jashtë 

gjyqësore për zgjidhjen e kësaj çështje dhe gjykata vendosi me aktvendim procedural për 

tërheqjen e kërkesëpadisë dhe palët ndërgjyqëse nuk kërkuan aktvendim të veçantë të hartuar me 

shkrim. 
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Ne seancën kryesore te dt.18.02.2021 i autorizuari i paditësit mbeti pranë padisë se zgjeruar duke 

theksuar se baza juridike nuk është kontestuese kundër të paditës K.S. “S...”  

 

Përfaqësuesi i të paditurës K.S. “S...” ka deklaruar se mbetet kontestuese baza juridike e padisë 

dhe kërkesëpadisë pasi që ne rastin konkret përgjegjësia për kompensimin e dëmeve materiale 

dhe lëndimeve është K.S. “D...” si sigurues i automjetit A pasi që si përgjegjës i aksidentit i cili 

është  aksident zingjiror,  përgjegjës është edhe i siguruar i tani të paditurës “S...” por vetëm sa i 

përket demit të shkaktuar material ne automjetin C ne te cilin automjet nuk ka pasur të lënduar 

dhe nuk ka kërkuar fare dëme materiale pasi që demi ka qenë tepër i vogël.  

 

Kjo kërkesë pas pranimit të shkresave te lendes kemi vërtetuar se lidhet edhe me kërkesat e tjera 

nga njëjti aksident ku ishin duke u zhvilluar procedurat tjera pranë kësaj gjykatë me nr. 

C.nr.310/2022 ku janë zhvilluar disa seanca dhe paditësit e kësaj lende e kanë tërhequr padinë 

pasi qe janë bindur me prova dhe me aktgjykim penal të kundërvajtjes ku ne mënyre specifike 

është konstatuar se cili automjet ka përgjegjësi për demet jo materiale (lëndimet), dhe si pasoj e 

kësaj padia është tërhequr, dhe me aktgjykimin e kundërvajtjes ndaj dy pjesëmarrësve ne 

aksident por të pandehurin e siguruar  KS “S...“ e ka shpall fajtor vetëm për demin e vogël 

material, kurse të siguruarin ne KS ”D...” e ka shpall fajtor për lëndimet e pësuara te 

pjesëmarrësve ne këtë aksident, të cilat ishin ne automjetin A dhe B, dhe bazuar ne aktgjykimin 

e kundërvajtjes  ku palët kanë arritur marrëveshje për 50% të përgjegjësisë me KS ”D...” por pasi 

qe nuk dihet se si pasoj e cilës goditje janë lënduar pasagjeret  dhe kjo përgjegjësi e KS ”D...” 

ka qenë 100%. 

 

Me seancën e datës 26.04.2021 i autorizuari i paditësve se pas marrjes se aktgjykimit 

K.nr.148/2019 i dt.23.11.2019 të cilin nuk e kemi pasur me herët dhe nuk kemi qenë në njohuri 

pasi që paditësi është vetëm pasagjer ne këtë aksident, kërkojmë nga gjykata që të zgjerohet 

padia edhe kundër të paditurës KS ”D...” ashtu që tani e tutje kërkojmë nga gjykata qe të merr 

aktgjykim eventual ose ta detyroj të paditurën KS ”S...” të paguaj 50 % te demit ose ta detyroj 

KS ”D...” ta paguaj 50 % të demit të mbetur të pa paguar pasi që kemi arritur marrëveshje jashtë 

gjyqësorë e cila ishte jo kontestuese. 

 

I autorizuari i paditësit me parashtresën e dt.05.09.2022 e ka precizuar kërkesëpadinë ashtu qe 

tani e tutje mbetet si e paditur vetëm K.S. ”S...”, kurse për K.S. “D...” e tërheqim  kërkesëpadinë 

pasi që ne rastin konkret duhet te përgjigjet vetëm K.S. “S...” 

 

I autorizuari i paditësit ne seancën kryesore te dt.01.11.2022 u deklarua se pas administrimit te 

provave mbesim ne tërësi pranë padisë se kërkesëpadisë te precizuar me parashtresën e 

dt.01.11.2022 duke konsideruar se është vërtetuar baza juridike për kompensimin e demit 

material dhe jo material ne shume prej 2,700.00 euro e bazuar ne ekspertizën mjekësore duke 

kërkuar nga e paditura K.S. “S...” ta kompensoj këtë shume te kërkesëpadisë se precizuar, pasi 

qe paditësi ka pësuar lëndime trupore dhe pjesërisht është kompensuar me 50% nga e paditura 

K.S. “D...”, ndërsa tani e paditura K.S. “S...” ka për obligim qe ta paguaj 50% ne emër te 

kompensimit bazuar ne ekspertizat nga lemia e komunikacionit  dhe i kërkojmë shpenzimet e 
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procedurës kontestimore ne shumë prej 1,094.00 euro te specifikuara si ne parashtresën për 

precizimin e padisë me propozim gjykatës qe ta aprovoj kërkesëpadinë si të aprovuar. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës ne seancat e shqyrtimeve gjyqësore ka deklaruar se  baza juridike e 

padisë dhe kërkesëpadinë është kontestuese pasi që ne çështjen konkrete përgjegjës për 

kompensimin e dëmeve konkretisht te lëndimeve është K.S. “D...” si sigurues i automjetit A dhe 

aksidenti i cili është aksident zingjiror përgjegjës është edhe i siguruari i tani te paditurës K.S.  

“S...“ por vetëm sa i përket demit te shkaktuar material ne automjetin C pasi që ne aksidentin 

zingjiror secili përgjegjës përgjigjet për demin e shkaktuar me fajin e tij e ne rastin konkret 

Gjykata Themelore ne Mitrovicë me aktgjykimin e saj K.nr.148/219 ka marrë aktgjykim dënues 

ndaj dy pjesëmarrësve ne aksident por te pandehurin e siguruar ne KS”S...” e ka shpallë fajtor 

vetëm për demin material kurse te siguruarin ne KS “D...” e ka shpallë fajtor për lëndimet e 

pësuara te pjesëmarrësve ne aksident te cilët ishin ne automjetin A dhe B, dhe po te ishin demet 

materiale përafërsisht te barabarta  dhe mos te ishte aktgjykimi i gjykatës pra ne rastin kur nuk 

mund te dihet se si pasoj e cilës goditje janë lënduar pasagjeret atëherë shkohet me përgjegjësi 

solidare por assesi ne rastin konkret dhe ne shkresat e lendes është një marrëveshje ku palët 

paditëse kanë arritur marrëveshje për 50% te përgjegjësisë me K.S. “D...” duke u bazuar ne 

ekspertizën e komunikacionit dhe konsiderojmë se K.S.“D..” duhet te ishte 100% përgjegjëse 

dhe pas administrimit te provave e veçanërisht aktgjykimin K.nr.148/2019 i dt.23.12.2019 

rezulton që kërkesëpadia e paditësit nuk është e themeltë andaj mbi këtë bazë gjykatës i 

propozojmë qe ta refuzoj ne tërësi kërkesëpadinë e paditësit si te pa bazuar, ndërsa sa i përket 

shpenzimeve procedurale secila pale ti barte shpenzimet e veta procedurale. 

 

Gjykata me propozimin e palëve ne procedure beri administrimin e provave: raporti i aksidentit 

nr.2018-BR550 i dt.08.08.2018, raporti mjekësor i dt.08.08.2018 ne emër te F.H. lëshuar nga 

Spitali Rajonal ne Mitrovicë, aktgjykimi K.nr.148/2019 i dt.23.12.2019, ekspertiza e 

komunikacionit C.nr.310/2018 e dt. 16.09.2019 e hartuar nga S.B. – ekspert i komunikacionit 

dhe makinerisë, ekspertiza C.nr.380/18 e dt.29.10.2020 e hartuar nga B.L. – ekspert i 

komunikacionit, ekspertiza C.nr.310/2018 e dt.07.10.2022 e hartuar nga ekspertet gjyqësor  

dr.V.B. – ortoped traumatolog dhe dr.Sh.H. – psikiatër. 

 

Në kuptim të nenit 8 te LPK, pas analizimit dhe vlerësimit te gjithanshëm te deklaratave te palëve 

ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra, gjykata vërtetoj këtë gjendje faktike.  

 

Ne mes palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese fakti se aksidenti ka ndodhur me dt.08.08.2018  

ne fshatin..., ne rrugën rajonale Pejë – Mitrovicë. 

 

Ne mes palëve ne procedurë baza juridike e kërkesëpadisë është kontestuese nga e paditura K.S. 

“S...” pasi që pretendon se nuk ka përgjegjësi për kompensimin e demit për 50% për paditësin, 

ndërsa i autorizuari i paditësit pretendon se kjo e paditur e ka përgjegjësinë solidare për 

kompensimin e demit material dhe jo material për 50% për paditësin pasi që pjesa tjetër50% 

është kompensuar nga K.S. “D...” me marrëveshje jashtë gjyqësore. 
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Me aktgjykimin K.nr.148/2019 te dt.23.12.2019 te dhëne nga Gjykata Themelore Mitrovicë – 

Dega ne Skenderaj – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni i Kundërvajtjes i pandehuri B.H. 

i cili ka drejtuar automjetin VW Jetta i cili duke mos na mbajtur distancën e mjaftueshme ndaj 

automjetit qe ka lëvizur para tij ka shkaktuar aksident trafiku duke goditur automjetin  VW Golf 

me ç ‘rast shkaktohet demi material ne automjete dhe lëndime te lehta trupore kanë pësuar 

drejtuesit e automjeteve dhe pasagjeret i cili është dënuar me gjobë, ndërsa i pandehuri G.H. i 

cili ka shkaktuar vetëm dëme materiale ne automjete është shpallur përgjegjës me dënim me 

gjobë. 

 

Ne ekspertizën C.nr.310/2018 te dt.16.09.2019 e hartuar nga S.B. – ekspert i komunikacionit dhe 

makinerisë ka dhëne mendimin profesional se ngasësi  A  B.H. i cili ka drejtuar automjetin Jetta 

dhe ngasësi B  G.H. i cili ka drejtuar automjetin Golf  kanë kontribut te barabarte (përgjegjësi 

solidare) ne aksident, ndërsa ngasësi C  N.K. i automjetit Mercedes nuk i ka dhëne kontribut 

aksidentit. 

 

Ne ekspertizën C.nr.380/2018 te dt.29.10.2020 e hartuar nga B.L. ekspert i komunikacionit ka 

dhëne mendimin se duke i analizuar rrethanat ne këtë aksident te komunikacionit i cili ka 

ndodhur si pasoj e lëshimeve te shofereve te automjetit A (VW Jetta) dhe B (VW Golf ) me 

veprimet e tyre mos përshtatja e shpejtësisë se lëvizjes – kushteve te rrugës dhe mos mbajtja e 

distancës se nevojshme te sigurisë prapa mjetit ne lëvizje dhe si pasoj e këtij aksidenti përpos 

dëmeve materiale ne te tri automjetet lëndime trupore pësojnë dy shoferet e automjeteve A dhe 

B katër pasagjeret qe  ndodheshin ne automjetin A si dhe dy pasagjer qe ndodheshin ne 

automjetin B. 

 

Me nenin 159 paragrafi 2 Ligji për Marrëdhëniet dhe Detyrimet, përcaktohet ne qofte se ekziston 

faji i dy anshëm se cili zotërues i mjetit motorik përgjigjet për demin e tërësishëm qe e kane 

pësuar ata përpjesëtimisht me shkallen e fajit te tyre ndërsa me paragrafin 4 te njëjtit nene 

përcaktohet se për demin qe e pësojnë personat e tret zotëruesit e mjeteve motorike përgjigjen 

solidarishtë. 

 

Gjykata pas vlerësimit te ekspertizave nga lemia e komunikacionit ne te cilat është dhëne 

mendimi profesional për shkaktar e aksidentit të komunikacionit te dt.08.08.2018 se drejtuesit e 

automjeteve A përkatësisht drejtuesi B.H. dhe drejtuesi i automjeti B G.H. kanë përgjegjësi 

solidare ne kuptim te dispozitës se lartcekur, e paditura KS “S...” 

ka përgjegjësinë solidare për  kompensimin e dëmit material dhe jo material për 50% ne emër te 

paditësit F.H. 

 

Për gjykatën ne këtë çështje juridike civile sa i përket pretendimeve te palës se paditur se duhet 

te refuzohet padia e paditësit F.H. bazuar ne aktgjykimin K.nr.148/2019 i dt 23.12.2019 është i 

relevantë nga fakti se e paditura nuk e argumentoj te kundërtën e konstatimit dhe mendimit 

profesional që kanë dhënë ekspertet nga lemia e komunikacionit se shkaktaret e këtyre dy 

automjeteve kanë përgjegjësi solidare. 
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Nga ekspertiza mjekësore C.nr.310/2018 e dt:07.10.2022, e hartuar nga  ekspertet  gjyqësor  dr. 

V.B. – Ortoped Traumatolog dhe dr. Sh.H. – Psikiatër , duke u bazuar ne dokumentacionin 

mjekësor ne shkresat e lendes dhe nga ekzaminimi  fizik i drejtpërdrejt për paditësin F.H. lidhur 

me natyrën e lëndimeve trupore dhe pasojat kanë dhënë mendimin profesional se paditësi si pasoj 

e aksidentit  ka pësuar përdredhje e regjionit te qafës dhe ndrydhje e regjionit te krahut  te djathtë  

te cilat lëndime klasifikohen si lëndime te lehta trupore i cili si pasoj e tyre ka pësuar dhimbje 

fizike e intensitetit te rend qe kanë zgjatur 24 ore, e intensitetit te mesëm qe kanë zgjatur për 16 

dite dhe e intensitetit te ulet kanë qen prezentë ne periudhën kohore prej 1 muaj, nuk ka përjetuar 

frik primare, ndërsa ka përjetuar frik sekondare e intensitetit te larte ne kohëzgjatje prej 3 ore, 

fika sekondare e intensitetit mesatar ka zgjatur 3 jave, frik sekondare e intensitetit te ulet është 

manifestuar edhe për dy jave  vijues, nuk ka pasur  zvogëlim te aktivitetit jetësor, nuk ka shëmtim 

trupor përkujdesja e personit tjetër ka qene nevojshme  ne kohëzgjatje prej një jave , ushqimi i 

përforcuar ka qen i nevojshëm ne kohëzgjatje prej 16 dite dhe rehabilitimi  fizioterapeutik ka qen 

i nevojshëm e kohëzgjatje prej 7 dit ne vitin e par pas aksidentit.  

                                            

Konstatimin dhe mendimin e eksperteve gjyqësor nga lamia e mjekësisë palët ndërgjyqëse në 

procedurë nuk e kontestuan, i cili për gjykatën u konsiderua se është i dhënën ne mënyrë 

profesionale dhe shkencore, prandaj i fali edhe besimin e plotë. 

 

Me rastin e vlerësimit ne lartësinë e demit jo material dhe material gjykata vlerësoj natyrën e 

lëndimeve trupore që ka pësuar paditësi F.H.  i cili ka pësuar lëndime të lehta trupore, është i 

moshës relativisht të re, duke u bazuar ne nenin 183 Ligji për Marrëdhënieve të Detyrimeve në 

të cilin është përcaktuar se për dhimbje të pësuara fizike, për dhimbjet e përjetuara shpirtërore 

gjykata do te gjykoj kompensim te drejte në të holla dhe u vendos si dispozitivin e këtij 

aktgjykimi për shumat e përcaktuara. 

             

Pjesa e kërkesëpadisë ne emër te përkujdesit te huaj, ushqimit te përforcuar dhe rehabilitimit 

konsiderohet si e arsyeshme dhe gjykata me bindje te lirë e aprovoi këtë pjese te kërkesëpadisë 

duke u bazuar ne kushtet dhe standardin jetësor ne Kosovë, e ne kuptim te nenit 323 te LPK i 

Kosovës. 

 

Shumat e aprovuara ne emër te dëmshpërblimit për demin jo material dhe material janë te 

arsyeshme e qe paraqesin një satisfakcion që paditësi  me këto mjete t’i riparojë në një mase 

nevojat e veta materiale e që për ndryshe nuk paraqesin kompensim absolut te dëmshpërblimit. 

 

Pjesa e kërkesëpadisë se precizuar mbi shumen e gjykuar ne lartësi te cekura si ne dispozitiv te 

këtij aktgjykimi, është refuzuar si e pabazuar si shume e cila tejkalon aryshmerin e kompensimit 

 

Gjykata në lartësinë e aprovuar si ne dispozitiv paditësit ja njohu te drejtën me kamatë ligjore te 

cilën e paditura duhet ta përmbushi ne kuptim te neneve 382 dhe 378 te LMD i Kosovës. 

 

Për tërheqjen e padisë kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “Dukagjini” gjykata vendosi 

ne kuptim te nenit 261.2 Ligji i Procedurës Kontestimore.  
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Vendimi për shpenzimet e procedurës kontestimore u bazua në nenin 452 te LPK, në të cilat 

shpenzime janë llogaritur për hartimin e padisë shumën prej 104 euro, taksa gjyqësore për padi 

shuma 30 euro, për dy ekspertiza mjekësore 300 euro, për një ekspertize te komunikacionit 

shumen prej 150 euro  dhe për katër  përfaqësime në seanca shumen prej 540 euro, e në shumë 

të përgjithshme 1084  euro. 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 143 të LPK, vendosi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

  GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

                                      Departamenti i Përgjithshëm, 

   C.nr.310/2018 me dt.01.11.2022     

 

                      Gjyqtari, 

                                            Avdulla Mecinaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, nga 

dita e marrjes së aktgjykimit, përmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


