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Numri i lëndës: 2019:236304 

Datë: 04.03.2021 

Numri i dokumentit:     01565402 

 C.nr.346/2017 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, si civile në përbërje me gjyqtarin Hajrullah Aruqi, nё çështjen juridike të 

paditësit S., D., nga fshati ...., komuna ..., me vendbanim në Rr. “...” pn. që e përfaqëson me 

autorizim ... avokat në Prishtinë, kundër të paditurit .... nga fshati ...., komuna Skenderaj, për 

shpërblim të dëmit jomaterial në vlerën prej 35,000.00 euro, pas mbajtjes dhe përfundimit të 

seancës të shqyrtimit kryesor me dt.27.01.2021 me pjesëmarrjen e palëve ndërgjyqëse, me 

dt.11.02.2021 mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

 

APROVOHET pjesërisht si bazuar kërkesëpadia e paditësit S., D., nga fshati ..., komuna .... 

 

VËRTETOHET se i padituri .... nga fshati ...., komuna Skenderaj me dt.04.03.2015 para “....” 

në Skenderaj që gjendet ne Rr.” ....” në Skenderaj rreth orës 12 pas një fjalosje e ka goditur 

paditësin një herë me shuplak në fytyrë  me ç’rast i ka cenuar integritetin personal duke i 

shkaktuar dëmin moral dhe  jomaterial. 

 

DETYROHET i padituri që në emër të dëmit jomaterial të i paguaj shumën prej 3,000 euro 

me kamatën ligjore në normën prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë: për hartim te padisë shumën prej 104 euro, taks 

për padi shumën prej 20 euro, për ekspertizën mjekësorë shumën prej 150 euro, si dhe për tri 

përfaqësimet e avokatit në seancat gjyqësore shumat prej 405 euro, të gjitha këto shuma 

detyrohet t’i paguaj në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes së aktgjykimit nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

REFUZOHET si e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë për dëmin në shumën prej 32,000.00 euro, 

si dhe për shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 510.20 euro. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi përmes përfaqësuesit me autorizim me dt..... ka ushtruar padi në gjykatë duke theksuar 

se me dt.04.03.2015 rreth orës 12 në rrugën” ....” në Skenderaj pikërisht në objektin e “....” 

pronë e paditësit, i padituri ..... kishte shkuar në objektin në fjalë dhe me sjelljet e tij arrogante 

e kishte fyer me fjalët fyese dhe e kishte sulmuar fizikisht të paditurin .... për këtë kanë qenë të 

pranishëm dëshmitarët .... dhe ... që kanë dhënë dëshmi në Polici dhe për këtë është iniciuar 
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rasti në Gjykatën Themelore Mitrovicë-Dega në Skenderaj si vepër kundërvajtëse e regjistruar 

me nr..... dhe se kjo fletëparaqitje ka marre numrin e lëndës 594/15 e dt.26.03.2015. Pasi që 

gjykata nuk ka arritur ta përfundoj çështjen e njëjta e ka arritur parashkrimin e që dëshmohet 

me aktvendimin .... dt.02.10.2017. 

Gjatë shqyrtimit pregaditor paditësi përmes përfaqësuesit me autorizim mbeti pranë padis dhe 

kërkesës së saj se i padituri me aktin e kundërligjshëm fillimisht e ka fyer të paditurin dhe e ka 

goditur në fytyrë duke i shkaktuar cenim të personalitetit dhe i integritetit personal  që ka 

rezultuar me vuajtje psiqike dhe shqetësim dhe dhimbje shpirtërore nga goditja dhe fyerjet që i 

ka pësuar, prandaj për të vërtetuar lartësinë e dëmit të pësuar i propozoj gjykatës nxjerrjen  e 

ekspertizës nga eksperti i fushës se psikiatrisë për konstatim të dëmit që e ka pësuar paditësi si 

pasoj e veprimeve të kundërligjshëm të paditurit. Pas nxjerrjes së ekspertizës nga eksperti i 

psikiatrisë Dr..... në seancë të shqyrtimit kryesor paditësi me dt.27.01.2021 më parashtresë bëri 

precizimin e kërkesëpadisë përmes së cilës kërkoj shpërblim të dëmit jomaterial për të gjitha 

kategoritë zhdëmtuese shumën prej 35,000.00  euro me kamat ligjore në normën prej 8% prej 

momentit të paraqitjes të padisë dhe i kërkoj shpenzimet  e procedurës në shumën prej 1,189.20 

euro, qëndrim të cilin nuk e ndryshoj gjatë shqyrtimit kryesor me dt.27.01.2021 dhe në fjalën 

përfundimtare duke deklaruar se me të gjitha provat e admistruara është vërtetuar se paditësi ka 

pësuar dëmin jomaterial për shkak të frikës dhe traumave prandaj i propozoj gjykatës që të 

aprovohet padia dhe kërkesëpadia si në precizimin e saj. 

 

I padituri nuk ka dhënë përgjigje në padi edhe pse nga gjykata padia me të gjitha shkresat ju ka 

dorëzuar me dt.05.02.2020, gjatë shqyrtimit pregaditor e kundërshtoj padinë dhe kërkesën e saj 

me pretendimin se i padituri më qëllim e ka penguar punën në lokalin e tij në .... në ....ku 

personalisht i ka sjellur dy punëtore të tij para lokalit më qëllim që të përcjellin dhe fotografojn 

çmimet dhe unë pas një kohe me automjet kam shkuar te lokali i paditësit dhe kam kërkuar 

sqarim për këtë pasiqë ka dal pronari kamë kërkuar arsye prej tij se “pse po më pengon në 

punë” dhe pasiqë kemi dalur nga lokali në shtyrje e sipër e kam goditur pa qëllim në fytyrë. 

Gjatë shqyrtimit kryesor i dëgjuar në cilësinë  e palës ka deklaruar se në lokal kur kanë ardhur 

këto dy punëtore ka qen në zyre të veçantë dhe vëllau i tij .... ka dal dhe i ka vërejt punëtoret që 

punojnë te paditësi se me telefon kanë filluar ta bëjnë fotografimin  e mallit, ndërsa vëllau iu ka 

drejtuar pse duhet “të fotografohet malli në lokalin  e huaj”, ato pasi që e kanë shiquar njëra 

tjetrën kanë dalur nga lokali. Unë menjëherë kam hypur në automjet dhe i kam përcjellur  ato 

sepse kanë shkuar në këmbë në lokalin e paditësi. Më qëllim që mos të diktohem me 

automjetin me të cilin i përcjella u ktheva dhe e lashë kerrin, mora kombin dhe shkova te lokali 

i paditësit ku ato dy vajza i gjeta në zyrën e tij. Hyra brenda u përshëndeta me “Mirëdita” dhe 

vazhdova bisedën me pronarin sepse u njihja me par duke i thënë “ pse nuk po më len rehat me 

punën time e po mi dërgon punëtoret me e fotografu mallin” ai mu drejtua se kam të drejt me e 

fotografu mallin dhe pas pak kohe ndodhi ajo që ndodhi siç e kam përmendur me lart. Gjatë 

shqyrtimit kryesor e kundërshtoj ekspertizën  ekspertit mjekësor të psikiatrisë e kundërshtoj 

precizmin  e padis si te pabazuar dhe i propozoj gjykatës që padinë  e paditësit ta refuzoj në 

tersi si të pabazuar. 

 

Gjykata me qëllim të konstatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në çështjen konkrete 

juridike në kuptim të nenit 8 të LPK-së i nxori dhe i administroj të gjitha provat e shënuara në 

procesverbalin e seancës së shqyrtimit kryesor me dt.27.01.2021 një nga një dhe të gjitha së 

bashku duke i krahasuar njërën me tjetrën nga të cilat rezulton së kërkesëpadia e paditësit është 

e pjesërisht e bazuar.  

Në bazë të kërkesës së Policisë së Kosovës - Stacioni Policor në Skenderaj 2015-BF-0096 i 

dt.19.03.2015  gjykata ka gjete se me datën 04.03.2015 në Skenderaj Rr. “...” në objektin  

“....” rreth orës 12 i padituri .... kishte hyr në lokalin  e mobilierisë së përmendur më lart 

fillimisht kishte përdorur fjalë fyese ndaj të paditësit “ a e din se ta q... ....” edhe pse paditësi i 
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kishte kërkuar falje i padituri kur ka dalë jashtë objektit e ka goditur me shuplak në fytyrë 

paditësin dhe pastaj ishte larguar nga vendi i ngjarje me këtë veprim padituri ka kryer 

Kundërvajtës Prishje të Rendit dhe e Qetësisë Publike e sanksionuar me dispozitat e neni 4 

par.1 i Ligjit për Rendin dhe Qetësin Publike nr. 03/L-142 ku është përcaktuar sjellja arrogante 

dhe shprehimisht thuhet” Kushdo që në vend publik , nxitë ose merr pjesë në përleshje dënohet 

për kundërvajtje, përveç atëherë kur paraqet vepër penale”.  

Fakti se rasti është hapur rasti në Gjykatën Themelore në Mitrovicë -Dega në Skenderaj, 

Divizioni për Kundërvajtje vërtetohet se lënda është  regjistruar me shenjën K.nr..... dhe kjo 

lëndë është pezulluar për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit absolut me dt.02.10.2017. 

Edhe pse rasti nuk e ka marrë epilogun përfundimtarë në gjykatë  në mënyrë meritore për 

shkak të arritjes së afatit të parashkrimit absolut, në bazë të provave në shkresat e lëndës si 

procesverbali marrjes në pyetje të paditurit në Stacion Policor në Skenderaj  me dt.05.03.2015 

në cilësinë e të dyshuarit kishte  deklaruare  se “Paditësi më ka kapur për dore për të më 

ndaluar gjatë kohës kur kam dashtur të hyj në automjet dhe unë në atë moment për tu mbrojtur 

e kam goditur gabimisht jo më qëllim me një shuplak në faqe, por kjo goditje ka qenë si vetë 

mbrojtje sepse ai më ka kapur për dore për të më ndaluar dhe të më sulmuar unë ashtu kam 

menduar”. 

Se i padituri e ka kryer kundërvajtjen Prishje të ... dëshmohet edhe nga deklaratat e  

dëshmitareve .... dhe .... të dhëna në Stacion Policor në Skenderaj  më dt12.03.2015 prej të 

cilave vërtetohet se i padituri ditën kritike ka qenë mjaft agresiv fillimisht pas hyrjes në lokal 

ka përdor fjalë fyese e në dalje të lokalit e ka godit njiher me shuplak në fytyrë të paditurin. 

Kto prova të admnistruara kan lidhmeri në mes veti nga provohet se i padituri kishte përdor 

dhunë ndaj të paditësit duke e godituar me shuplak në fytyrë. 

Prej raportit mjekësor i lëshuar nga Dr. .... Neropsikiater me dt10.03.2015 në Poliklinikën “....” 

në ...është konstatuar se paditësi ka pësuar goditje në fytyrë. 

Me këtë veprime të kundërligjshëm që nuk u mohua nga i padituri në deklarimin fillestar në 

Polici nga është arsyetuar se e ka bërë goditjen  në vetëmbrojtje, gjykata konstaton se i padituri 

me këto veprime i ka cenuar dinjitetin dhe autoritetin e palës paditëse dhe ka pësuar dëme 

jomaterial që parashifet shpërblimi  me dispozitat e nenit 183 par.1 i LMD-ës Nr.04/L-077. 

 

Për konstatim të lartësisë së dëmit që e ka pësuar paditësi nga veprimi dëmtuese i palës së 

paditur gjykata e ka nxjerrur provën përmes ekspertizës mjekësore nga eksperti Dr.... Psikiatër 

i cili në seancën e shqyrtimit kryesor me dt.21.01.2021 pas vlerësimit të provave në shkresat e 

lëndës ekzaminimit të paditësit në seancë ka konstatuar: Se tek paditësi është prezantuar 

elementi i frikës me fazat e saja dhe jo elementet e dhimbjes shpirtërore pasi qe ato kanë 

korrelacion në rast të humbjes të ndonjë anëtari të familjes në rast të burgosjes të padrejtë dhe 

në rastin konkret sot bej elaborimin  e elementeve të frikës ku janë të cekura edhe në raport 

specialistik të dt.10.03.2015 nga neuropsikiatri Dr..... 

Frika primare është manifestuar te paditësi nga momenti kur i njëjti është involvuar në 

përleshje, në bazë të ekzaminimit të drejtpërdrejtë në seancë, analizimit në shkresat e lëndës vij 

në konstatim se i njëjti ka përjetuar frik primare në kohëzgjatje prej  një (1) minuti  prej 

momentit të acarimit të situatës në fjalë e deri të goditja .  

Frika sekondare e intensitetit të ulët është manifestuar nga momenti kur ka përfunduar akti i 

dhunës deri në përfundim apo stabilizim të gjendjes psiko sociale ku në të njëjtën kohë janë 

shfaqur elemente ..., skeptike, habija se çka ka ndodhur me mua dhe si kam ardhur në këtë 

situatë. Të gjitha këto elemente janë përcjellur me frikë me ankth shqetësim i cili ka zgjatur 

diku rreth pesë (..) orë. Frika sekondare e intensitetit të mesëm është përiudha kohore e cila ka 

zgjatur prej momentit të përfundimit të frikës sekondare të intensitetit të lartë ku i njëjti 

ballafaqohet me vështirësi psiqike si pasoj të dhunës  së përjetuar. Të i njëjti këto ankesa kanë  

vazhduar për çka e ka vizituar psikiatrin për çka vërtetohet nga raporti specialistik ku janë 

shfaqur elemente të pagjumësisë të parehatisë frikës dhe shqetësimit të karakterit ankcioz në 
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kohëzgjatje prej tri (3) jave. Frika sekondare e intensitetit të ulët është vazhdim i 

simtomatologjisë së përmendur më lart por me intensitet më të ulët në kujtime të shpeshta të 

ngjarjeve traumatike pasi që ato lidhen edhe me vendin e punës anëtaret e familjes dhe tek i 

njëjti këto shqetësime kanë qen vështir të akceptueshme  për arsyen  e ndjenjës se turpit, nga të 

lartcekurat konstatoj se frika sekondare e intensitetit te ulet ka zgjatur edhe për dy (2) javë 

tjera.  

Gjykata e vlerësoj ekspertizën e ekspertit të psikiatrisë të cilës i dha bindje të plotë si provë e 

besueshme nga se i përmban elemente e duhura të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale   

dhe arsyet të mjaftushme të cilat gjykata i vlerëson plotësisht si të drejta  për vërtetimin e 

fakteve vendimtare lidhur me çështjen konkrete juridike. Në bazë të kësaj gjendje faktike të 

vërtetuar i padituri mban përgjegjësi në bazë të fait për dëmin moral dhe jo material që i ka 

shkaktuar paditësit me dt.04.03.2015 në atë mënyrë ashtu që pas ofendimeve të rënda në prani 

të punëtoreve dhe familjarëve e më pastaj pas daljes nga lokali në vend publik e ka goditë 

paditësin me shuplak në fytyrë dhe me këtë veprime i ka cenuar personalitetin dhe dinjitetin 

paditësit, prandaj gjykata pas vlerësimit të gjitha rrethanat të rastit konkret si të mirën e cenuar 

nga akti dëmtues, në vend publik, moshën e të paditurit gjykata e miratoj pjesërisht 

kërkesëpadinë në shumën prej 3000 euro duke vlerësuar se ky shpërblim është i përafërt dhe në 

pajtueshmëri me dëmin e pësuar. 

Gjykata vlerëson se shuma e gjykuar si në dispozitiv të aktgjykimit paraqet një satisfakcion 

moral për dëmin e pësuar  paditësit, duke marrë për bazë kriteret e përcaktuara me dispozitat e 

nenit 183  par1 dhe 2 të LMD-së. 

Gjykata i vlerësoj të gjitha kundërshtimet e palës se paditur ndaj padisë me arsyetimin se dy 

punëtoret e paditësit kanë shkuar në lokalin e tij për t’i fotografuar çmimet e mallrave dhe më 

këto veprime paditësi e ka penguar të paditurin  në ushtrimin e veprimtarisë së tij por këto 

kundërshtime në asnjë formë nuk e arsyetojnë përdorimin e fjalëve fyese dhe përdorimin e 

forcës, prandaj këto këto pretendime dhe kundërshtimi në seancën kryesore se nuk e ka godit 

me shuplak paditësin janë kundërthënëse me deklaratat e mëhershme, prandaj nuk janë më 

ndikim që të vendoset ndryshe nga ajo që eshë vendosur në dispzoitiv të këtij aktgjykimi. 

Është refuzuar pjesa e kërkesëpadisë në shumën prej 32,000.00 euro si shumë tejet e lartë që 

nuk është në harmoni me dëmin e pësuar provat e administruara dhe më praktikat gjyqësore. 

 

Vendimi që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 

510.20 euro është i bazuar në dispozitat e nenit 452 paragrafi 1 dhe 2 të LPK-së, ndërsa për 

kamatën vjetore në normën prej 8% është vendos në bazë të nenit 382 par.1 dhe 2 i LMD-së. 

 

Më sa u tha me lart konform dispozitave te nenit  143 të LPK-së u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENERAJ, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHEM. 

C.nr.346/2017, me dt.11.02.2021 

 

                                                                                                                             Gj y q t a r i 

                                                                                                                           Hajrullah Aruqi 

 

 

UDHËZIM JURIDIKE: Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar 

ankesa në afatin prej 15 dite nga  dita e marrjes të këtij aktgjykimi, 

nëpërmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


