
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE MITROVICË  - DEGA E GJYKATËS VUSHTRRI 

 

1 (7)  

 2
01

9:
23

74
39

 

Numri i lëndës: 2019:237438 

Datë: 19.11.2020 
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GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 
Pergjithshem-Divizioni Civil si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 
Besnik Feka, ne çeshtjen juridike te paditesit G. Xh. nga Mitrovica te cilin me 
autorizim i perfaqeson av. Sheremet Ademi nga Mitrovica dhe me autorizim 

zevendesues av. Leotrim Ademi nga Mitrovica, kunder te paditures Kompania e 
Sigurimeve KS “Sigkos” me seli ne Prishtine te cilen me autorizim e perfaqeson A. G. 
per shkak te kompensimit te demit material dhe jo material te shkaktuar nga baza e 
autopergjegjesie-aksidentit te komunikacionit, gjykata pas mbajtjes se seances 
kryesore publike ne prezence te perfaqesuesve te paleve, me dt: 19.11.2020, jashte 
seances nxjerr kete: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I.APROVOHET PJESËRISHT kerkesepadia e paditesit G. Xh. nga Mitrovica, ashtu qe: 
 
II.OBLIGOHET e paditura Kompania e Sigurimeve KS “Sigkos” me seli ne Prishtine, 
qe ne emer te te gjitha formave te kompensimit te demit material dhe jo material te 
shkaktuar nga aksidenti I komunikacionit i dt: 07.06.2016 ne fsh. Pantine/Vushtrri, 
paditesit G. Xh.t’ia paguaje shumen totale prej 103,574.88 euro (njeqind e tremije 
e peseqind e shtatedhjete e kater euro e tetedhjete e tete cent), si ne vijim: 
 
-ne emer te dhimbjeve fizike, shumen totale prej 2100 euro, 
 

-ne emer te frikes se pesuar shumen totale prej 1300 euro, 
 
-ne emer te zvogelimit te aktitvitetit te pergjithshem jetesore ne shkalle prej 50.94%, 
ne shume prej 21,500 euro, 
 
-ne emer te shemtimit trupor ne shkalle te mesme, shumen prej 2000 euro, 
 
-ne emer te ndihmes nga personi tjeter ne kohezgjatje prej 90 ditesh, shumen prej 
400 euro, 
 
-ne emer te ushqimit te perforcuar ne kohezgjatje prej 120 ditesh, shumen prej 800 
euro, 
 

-ne emer te rehabilitimit klimaterik shumen prej 400 euro, 
 
-ne emer te shpenzimeve te mjekimit shumen prej 2,922.68 euro, 
-ne emer te rentes se kapitalizuar per demin-fitimin e humbur per periudhen kohore 
nga data e aksidentit 07.06.2016 ne shume totale prej 72,152.20 euro, te gjitha keto 
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me kamate ligjore prej 8% vjetore, duke filluar nga data e nxjerrjes se ketij aktgjykimi 
dt: 19.11.2020, e gjer ne permbushjen definitive te detyrimit. 
 

III.OBLIGOHET e paditura qe ne emer te pageses se shpenzimeve procedurale, 
paditesit t’ia paguaje shumen totale prej 3,926 euro, dhe ate: ne emer te takses 
gjyqesore per padi shumen prej 16 euro, ne emer te 6 seancave te perfaqesimit nga I 
autorizuari I paditesve shumen prej 2,535 euro, ndersa ne emer te 3 ekspertizave 
gjyqesore (mjekesore, mjekut te punes, aktuaristikes dhe komunikacionit), shumen 
prej 1,050 euro, te gjitha keto ne afat prej 15 ditesh, nga dita e plotefuqishmerise se 
ketij aktgjykimi, nen paralajmerimin e permbarimit te detyrueshem. 
 
IV.Pjesa tjeter e kerkesepadise se paditesit Gezim Xhafa ne shume prej 25,714 euro 
(njezet e pesemije e shtateqind e katermbedhjete euro), REFUZOHET E 
PABAZUAR.  
 

A r s y e t i m 

 
Paditesi, G. Xh. nga M. permes te autorizuarit te tij av. Sheremet Ademi nga Mitrovica 
ka parashtruar padi per kompensimin e demit material dhe jo material te shkaktuar 
nga baza e autopergjegjesise nga aksidenti i komunikacionit, kunder te paditures 
Kompania e Sigurimeve KS “Sigkos” me seli ne Prishtine dhe me precizimin e bere me 
parashtresen e 22.10.2020, ka kerkuar nga gjykata qe ta obligoj te padituren qe ne 
emer te kompensimit te te gjitha formave te demit material dhe jo material, rentes ne 
emer te fitimit te humbur, dhe demin material te shkaktuar ne automjet paditesit t’ua 
paguaje shumen totale prej 1.29,288.88 euro, te gjitha keto me kamate ligjore prej 8% 
vjetore, si dhe shpenzimet e procedures. 
 
E paditura ne pergjigjjen ne padi dhe ne seanca gjyqesore e ka kundershtuar ne teresi 
padine dhe kerkesepadine e paditesve ashtu qe bazen e kerkesepadise e ka 
kundershtuar pjeserisht, duke pretenduar se kemi pergjegjesi te ndare ne rastin 
konkret, ngase paditesi nuk ka poseduar patent shofer per ngasjen e motoçikletes, 
ndersa e ka kundershtuar ne teresi lartesine e kerkesepadise si ate fillestare ashtu 
edhe ate te precizuar nga I autorizuari I paditesit, me arsyetimin se nuk eshte 
vertetuar baza e kerkesepadise me vendim te plotefuqishem gjyqesor dhe se lartesia e 
saj nuk perkon me kriteret e aplikuara per zhdemtim dhe pasojat qe paditesi ka pesuar 
nga aksidenti I komunikacionit. 

 
Gjykata, ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen kane prezentuar per paditesit me 
autorizim av. Leotrim Ademi, ndersa per te padituren me autorizim A. G. 
Ne fjalen perfundimtare, I autorizuari I paditesit av. Leotrim Ademi deklaroi: Mbetem 
ne teresi prane parashtreses se dorezuar me shkrim per precizimin e padise, I propozoj 
gjykates qe te njejten ta aprovoj ne teresi te bazuar, per faktin se paditesi me asnje 
prove nuk eshte vertetuar se eshte fajtor ne aksidentin e komunikacionit dhe nuk ka 
kontribut, po ashtu sa I perket lartesise, konsideroj se kerkesa eshte reale ne 
perputhje me natyren e lendimeve, demet tjera materiale dhe jo materiale qe jane 
vertetuar se i jane shkaktuar paditesit nga aksidenti I komunikacionit e te vertetuara 
me ekspertiza perkatese te nxjerra ne kete çeshtje juridike, prandaj, I propozojme 
gjykates qe kerkesepadine e precizuar e dorezuar ne kete séance gjyqesore sot ta 
aprovoj ne teresi bashke me kamaten e llogaritur dhe shpenzimet e precizuara. 

 
Ne fjalen perfundimtare perfaqesuesi I te paditures A. G. deklaroi: se bazen juridike te 
kerkesepadise e kontestojme pjeserisht, ngase nga ekspertiza e komunikacionit eshte 
vertetuar se edhe paditesi ka kontribut ne shkaktimin e aksidentit, per shkak te 
shpejtesise se levizjes se tij dhe faktit se I njejti nuk ka poseduar patent shofer ne 



 Numri i lëndës: 2019:237438 
 Datë: 19.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01283554 
 

3 (7)  

 2
01

9:
23

74
39

 

momentin e shkaktimit te aksidentit, keshtu qe, I ka propozuar gjykates te mos 
aprovoj kamaten ne lartesi prej 8% vjetore, si dhe te merr parasysh faktin se paditesi 
nga e paditura ne forme paradhenie ka pranuar shumen prej 2000 euro, si dhe ka 

kundershtuar lartesine e shpenzimeve te kerkuara nga paditesi, shpenzimet e 
procedures nuk i ka kerkuar. 
 
Gjykata, ne proceduren e leximit te provave lexoi:raportin policer dhe skica e vendit te 
ngjarjes dt: 07.06.2016, me nr. 2016-BR-407, raportet mjekesore dhe dokumentacioni 
mjekesor dhe faturat mbi shpenzimet e mjekimit dhe shpenzimet per ushqim te 
percofrcuar, deklaratat e dhena ne polici nga S. S. dhe R.B. per aksidentin ne fjale, 
ekspertiza e komunikacionit e inf F. T.a dt: 18.06.2019 dhe plotesimi I bere me shkrim 
I dt: 15.07.2019, ekspertiza e ekspertit dr. Shpend Haxhibeqiri e dt: 09.07.2019, 
ekspertiza e hartuar gna grupi I eksperteve dr. Xh. S., dr. K. Z., dr. G. M. dhe dr. 
Nj.H.per paditesin e dt: 11.12.2019, çertifikata e lindjes per femiun A. Xh. diploma per 
kryerjen e shkolles se mesme te larte profesionale per paditesin, pasqyra e llogarise 
bankare leshuar nga NLB Bank per periudhen kohore 01.08.2019-04.12.2019 per 

paditesin, vertetimi I leshuar nga MPMS- ku vertetohet se paditesi eshte perfitues I 
pensionit me aftesi te kufizuara nga dt: 13.12.2017 ne shume mujore prej 75 euro, 
deklarata e bashkesise familjare per paditesin, vertetimi I papunesise per paditesin 
dhe bashkeshorten e tij G. T. aktgjykimi penal I GJTH Mitrovice-Dega ne Vushtrri me 
nr.P.nr.172/2018, dt:01.02.2019, me te cilen I pandehuri S. S. eshte shpalle fajtor per 
vepren penale “Rrezikim I Trafikut Publik” nga aksidenti I dt:07.06.2016, dhe pas 
shqyrtimit bashkarisht te te gjitha ketyre provave gjykata vertetoi kete gjendje: 
 
Nuk eshte kontestues fakti qe me dt: 07.06.2016 ne fsh. P./Vushtrri ka ndodhur 
aksidenti I komunikacionit ku jane perfshire automjeti I markes Wolksvagen Kombi, 
te cilin e drejtonte S.S. me polise te sigurimit te e paditura dhe motoçikletes te cilen e 
drejtonte ne ato momente paditesi G. Xh. 
Nuk eshte kontestues fakti qe paditesi G. Xh. ne forme te paradhenies nga e paditura 
ka pranuar shumen prej 2000 euro ne emer te demeve materiale dhe jomateriale te 
shkaktuara nga ky aksident I komunikacionit. 
Nuk eshte kontestues fakti qe drejtuesi I automjetit A WW Kombi S. S. eshte shpalle 
fajtor per vepren penale “Rrezikim I Trafikut Publik”, sipas aktgjykimit te kesaj gjykate 
P.nr.172/2018, dt:01.02.2019. 
 
Gjykata, me qellim te vertetimit te fakteve kontestuese, respektivisht bazes juridike te 

kerkesepadise, administroi provat me ekspertize te komunikacionit ne lemine civile 
me caktimin e ekspertit F.T. i cili ne ekspertizen e tij te dt: 18.06.2019 dhe plotesimin 
e saj te hartuar me dt: 15.07.2019, konstatoi se leshime ekskluzive ne kete aksident 
ka drejtuesi I automjetit “Wolksvagen Kombi”, S. S. dhe ate, pasiqe, I njejti nuk ka 
marre veprimet e duhura per tu siguruar se manovrimi I tij apo kthimi majtas apo 
djathtas eshte I sigurt dhe nuk paraqet rrezik per pjesemarresit tjere ne 
komunikacion, dhe I njejti nuk I ka dhene perparesi mjetit levizes-motoçikletes e cila 
nga ana e djathte e tij ishte duke ardhur, njeashtu drejtuesi I ketij automjeti nuk e ka 
pershtate shpejtesine e levizjes afer kryqezimit te rruges ne menyre qe pjesemarresit 
tjere ne komunikacion ti leshoj te qarkullojne e te cilet kane perparesi kalimi. Ndersa 
drejtuesi motoçikletes B ne rastin konkret paditesi me asnje veprim nuk ka ndikuar 
ne shkaktimin e ketij aksidenti, ngase, ka qene duke levizur ne shiritin e tij ne drejtim 
te Vushtrrise, dhe distanca me automjetin A ka qene shume e shkurte per ti ikur 

kontaktit me automjetin A, drejtuesi I motoçikletes nuk ka poseduar patent shofer. 
 
Gjykata, sa i perket ekspertizes ne fjale te njejtes per bazen juridike I kushtoi besim 
te plote dhe e akceptoi ne teresi pasiqe, per faktin se edhe pse paditesi si drejtues I 
motoçikletes nuk posedonte patent shofer kjo nuk nenkupton se I njejti me veprime 
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faktike ka ndikuar ne shkaktimin e komunikacionit, ngse patent shoferi eshte leje per 
te ngare nje automjet, ndersa me rastin e aksidentit, duhet te vleresohen dhe 
percaktohen leshimet faktike dhe te pamatura te cilat rezultojne qe te jene ne 

kundershtim me Ligjin per Bazat e Sigurise ne Komunikacion, porse, asesi ti mveshet 
fajesia nje pjesemarresi ne aksident vetem per faktin se I njejti nuk ka poseduar patent 
shofer, andaj, ne rastin konkret, gjykata vlereson dhe akcepron ne teresi mendimin 
dhe konstatimin e ekspertit te komunikacionit, pasiqe, kjo ekspertize eshte ne 
perputhje te plote edhe me aktgjykimin penal te kesaj gjykate, ku drejtuesi I automjetit 
A eshte shpalle I vetmi fajtor aksidentin e dt; 07.06.2016, prandaj, mbi bazen e ketyre 
provave, gjykata gjeti se paditesi nuk ka pergjegjesi apo leshime te asnje natyre ne 
shkaktimin e aksidentit. 
 
Gjykata, me qellim te percaktimit te natyres se lendimeve trupore, frikes dhe demeve 
tjera te natyres materiale dhe jo materiale qe paditesi G.Xh. ka pesuar ne aksidentin 
e komunikacionit te dt: 07.06.2016, ka caktuar ekspertet mjekesor dhe ate dr. Xh. S.-
Ortoped-Traumatolog, dr. K. Z.j Neurolog, G. M.-Oftamolog, dr. Njazi Heta –Kirurg 

Maksillofacial dhe dr.Sh. H.-psikiater te cilet ne mendimin dhe konstatimin e 
perbashket te dhene me shkrim me dt: 01.12.2017, kane konstatuar se paditesi ne 
aksidentin e komunikacionit te dt: 07.06.2016, ka pesuar lendime te natyres se rende, 
te cilat kane shkaktuar keto deme materiale dhe jo materiale te paditesit G. Xh. 
Dhimbje te Intensitetit Posaçerisht te rende ne kohezgjatje disa seconda, dhimbje te 
intensitetit te larte ne kohezgajtje prej 3 ditesh, dhimbje te internsitetit te mesem ne 
kohezgjatje prej 42 ditesh, dhimbje me intensitetit te mesem e njejta ekziston edhe sot 
kohe pas kohe, frike primare ne kohezgjatje prej 1-2 sekonda, frike sekondare te 
intensitetit te larte ne kohezgjatje prej 30 ditesh, frike sekondare e intensitetit te 
mesatar ne kohezgjatje prej 8 muajsh, frike sekondare e intensitetit te ulet me eshte 
evidente akoma te paditesi me sipmtoma identike sikurse llojet tjera te frikes, zvogelim 
te aktivitetit te pergjithshem jetesor shprehur ne perqindje 50.94% me shkaqet e 
cekura ne ekspertize, shemtim trupor te shkalles se mesme, ushqim I perforcuar ka 
qene I nevojshem ne kohezgjatje prej 90 ditesh, ndihma dhe kujdesi I personit tjeter 
ka qene I nevojshem ne kohezgjatje prej 120 ditesh, reabilitimi fizioterapeutik ka qene 
I nevojshem ne kohezgjatje prej 50 ditesh, vitin e pare pas aksidentit per 30 dite, 
ndersa vitin e dyte pas aksidentit 20 dite. 
 
Gjykata, me qellim te humbjes se aftesise punuese te paditesit per shkak se I njejti 
edhe ka qene I papune dhe eshte I papune, I njejti eshte ne moshe te re dhe si pasoje 

e aksidentit, gjykata vertetoi se te njejtit a I eshte kufizuar dhe ne çfare mase I eshte 
kufizuar aftesia e tij punuese si pasoje e aksidentit, ku per te vertetuar kete fakt ka 
angazhuar ekspertin e mjekoligjor A. T. nga QKUK-Prishtine, I cili ne mendimin dhe 
konstatimin e dhene me shkrim me dt:  13.03.2020, ka konstatuar se paditesi G. Xh. 
9 muaj pas aksidentit ka pase humbje prej 100% te aftesise punuese per te gjitha llojet 
e veprimeve dhe aktiviteteve qe nderlidhen me profesionin e tij per shkak te kohes se 
nevojshme per konsolidim kockor te plote me femurin (kocken e kofshes), e operuar, 
6 muaj te tjere zvogelimi I aktivitetit punues eshte shprehe ne shkalle prej 70%, ku 
perfshihet nga data e lendimit-aksidentit, ndersa zvogelimi I aktivitetit te perhershem 
punues shprehet ne shkalle prej 55% per te gjitha aktivitetet dhe veprimet qe kerkojne 
sforcime fizike me duar, qendrim ne kembe, pozita te papershtatshme dhe detyruara 
te trupit gjate punes, ngritje zbritje ne shkalle te uleta gjate punes, qendrimit ne pozite 
prapa qafes. 

 
Gjykata me qellim te konstatimit te demit ne emer te fitimit te humbur si pasoje e 
humbjes se paaftesise se pergjithshme jetesore dhe asaj te punes, ka angazhuar 
ekspertin e aktuaristikes A. B. e cila ne ekspertizen e hartuar me shkrim te dt: 
30.06.2020, konstatohet se paditesi ne emer te fitimit te humbur  bashke me kamaten 
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e akumuluar per periudhen kohore 21.09.20107.06.2016 5 e gjer me 30.06.2020 (data 
e hartimit te ekspertizes), ka pesuar dem-fitim te humbur ne vlere totale prej 11,276 
euro, dhe nga data 01.09.2016 e gjer ne momentin e ekspertizes me norme prej 8% 

vjetore, edhe shumen prej 1,931euro, ndersa ne renta mujore ne emer te zvogelimit te 
perhershem te aftesise punuese ne shkalle  ne rikapitullim apo si rente e kapitalizuar 
arrin shumen prej 58,951.20 euro. 
 
Gjykata, gjithashtu edhe nga faturat e prezentuara lidhur me shpenzimet e mjekimit 
dhe te vleresuara nga ekspertet mjekesor, gjeti se shpenzimet e mjektimi direct dhe 
indirekt per paditesin te vertetuara me kupone fiscal, I pergjigjen ne teresi nevojave 
per rehabilimin e paditesit nga demet e pesuara materiale dhe jomateriale si pasoje e 
aksidentit, andaj, te njejtat gjykata I pranoi ne teresi. 
 
Gjykata, ekspertizave te eksperteve te pershkruara me larte iu kushtoi besimin e plote 
dhe te njejtat I akceptoi ne teresi, ngase edhe perfaqesuesit e paleve ne seanca 
gjyqesore nuk paten verejtje e as kundershtime edhe pas ushtrimit te pyetjeve dhe 

sqarimeve eventuale qe ekspertet pas prezentimit ne séance sipas kerkesave te paleve 
kane pasur.  
 
Gjykata, nisur nga konstatimi I gjendjes faktike te pershkruar si me larte, gjeti se ne 
rastin, per faktin se kemi pergjegjesi ekskluzive te te siguruarit te e paditura, gjeti se 
paditesi duhet zhdemtuar mbi bazen e pergjegjesise 100%, ne baze te nenit 159, par. 
1 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077 ne te cilin thuhet “Në rast 

aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm 

për faj të një  zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit”, 
dhe meqenese automjeti i A ishte i siguruar te e paditura, atehere mbi bazen e 
sigurimit nga autopergjegjesia, gjykata aplikoi nenin 918 te Ligjit per Marredheniet e 
Detyrimeve ne te cilin percaktohet” Me kontratën për sigurimin detyrohet kontraktuesi 
i sigurimit që mbi parimet e reciprocitetit dhe solidaritetit të paguajë një shumë të 
caktuar shoqërisë së sigurimit (siguruesi), kurse shoqëria detyrohet që, nëse ndodh 
ngjarja që paraqet rastin e siguruar, t’i paguajë siguruesit apo ndonjë personi të tretë 
shpërblimin, përkatësisht shumën e kontraktuar ose të kryejë diçka tjetër”, ndersa ne 
nenin 919, par.1 te ketij ligji percaktohet “Ngjarja,duke marrë parasysh se për cilën 
kontraktohet sigurimi (rasti i siguruar) duhet të jetë i ardhshëm, e pasigurt dhe e 
pavarur nga vullneti ekskluziv i kontraktuesve”, njeherit mbi bazen e pergjegjesise se 
ndare, gjykata aplikoi edhe nenin 176, par.1 ne te cilin parashihet “I dëmtuari i cili ka 

kontribuar që dëmi të krijohet ose të jetë më i madh se sa përndryshe do të ishte, ka 
të drejtë vetëm në shpërblimin përpjesëtimisht të pakësuar”. 
 
Gjykata, lidhur me lartesine e kompensimit te caktuar si ne piken I dhe II te 
dispozitivit, iu referuar dispozitave mbi kompensimin e demit material dhe jo material 
te percaktuara ne nenin 169 par.1 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-
077 ne te cilin thuhet” Në qoftë se rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk e 

mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër 

të dëmit të japë shpërblimin në të holla”, ndersa ne par.3 te ketij neni percaktohet 
“Gjykata do t`i gjykojë të dëmtuarit shpërblimin në të holla kur ai këtë e 

kërkon, me përjashtim kur rrethanat e rastit konkret e arsyetojnë rivendosjen 
e gjendjes së mëparshme”, njeashtu ne nenin 172, par.1 te LMD-se parashihet “Në 

rast të vdekjes, të lëndimit trupor ose të dëmtimit të shëndetit, shpërblimi 

caktohet, sipas rregullës, në formë të rentës në të holla, për gjithë jetën ose për 

një kohë të caktuar”, gjegjesisht ne nenin 172, par.4 percaktohet “Në qoftë se 
debitori nuk e jep sigurimin të cilin e cakton gjykata, kreditori ka të drejtë të 
kërkojë që në vend të rentës t`i paguhet një shumë e përgjithshme, lartësia e të 
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cilit do të caktohet sipas lartësisë së rentës dhe kohëzgjatjes së mundshme të 

jetës së kreditorit, me zbritje të kamatave përkatëse”. 
 

Njeherit sa i perket te drejtes se paditesit ne kompensimin e demit real dhe fitimit te 
humbur, sipas pikes II te dispozitivit, gjykata po ashtu iu referua nenit 173, par.1 te 
LMD-se, ne te cilin thuhet “ I dëmtuari ka të drejtë si për shpërblimin e dëmit të 

rëndomtë, ashtu edhe për shpërblimin e fitimit të humbur”, ndersa ne par.2 te 
ketij neni  percaktohet “Lartësia e shpërblimit të dëmit caktohet sipas çmimeve 

në kohën e nxjerrjes së vendimit gjyqësor, përveç nëse me ligj parashihet diçka 

tjetër, ku edhe ne par.3 te ketij neni parashihet “Gjatë vlerësimit të lartësisë së 

fitimit të humbur merret në konsiderim fitimi që ka mundur të pritej në mënyrë 

të bazuar sipas rrjedhjes së rregullt të gjërave ose sipas rrethanave të veçanta, 
e realizimi i të cilit është penguar nga veprimi i dëmtuesit ose nga lëshimi që 

të ndërmerr veprimin”. 
 
Gjykata sa i perket demit jo material te percaktuar edhe me ekspertiza mjekesore per 

paditesin Ardian Qerimi, mbi bazen e pergjegjesise se ndare, iu referua nenit 177, 
par.2 te LMD-se ku citohet pergjegjesia e shkaktuesit te demit per kompensimin e 
demit jo material sa iu perket shpenzimeve te mjekimit dhe paaftesise per pune e ku 
percaktohet “Ai ka për detyrë të shpërblejë edhe shpenzimet e mjekimit të tij nga 

lëndimet e marrura dhe shpenzimet e tjera të nevojshme lidhur me mjekimin 

dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë për punë”, ndersa ne nenin 179 
percaktohet kompensimi I demit per shkak te lendimeve trupore dhe demtimit te 
shendetit e ne te cilet parashihet “Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia 

dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit dhe 

shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me ketë, si dhe fitimin e humbur për 

shkak të paaftësisë për punë gjatë kohës së mjekimit”, ndersa ne par.2 te ketij 
neni percaktohet “Në qoftë se i lënduari për shkak të paaftësisë së plotë ose të 

pjesshme për punë e humb fitimin, ose nevojat janë shtuar vazhdimisht, ose 

mundësitë e zhvillimit dhe të përparimit të tij të mëtejshëm janë zhdukur ose 

janë pakësuar, personi përgjegjës ka për detyrë t`i paguajë të lënduarit rentën 

e caktuar në të holla, si shpërblim për këtë dëm”, njeherit me nenin 183, par.1 
percaktohet “ Për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore 

për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të 

autoritetit, të nderit, të lirive ose të të drejtave të personalitetit, të vdekjes së 

personit të afërm, si dhe frikës, gjykata, po të konstatojë se rrethanat e rastit 

sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, 
do të gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga shpërblimi i 

dëmit material si dhe nga mungesa e dëmit material”, ndersa ne par.2 te ketij 
neni parashihet “Me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo 

material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për 

rëndësinë e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit I shërben ky shpërblim, 
por edhe për atë, se me te mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me 

natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror”. 
Prandaj, gjykata, nisur nga arsyet e cekura ligjore, mbi bazen e vertetuar te gjendjes 
faktike dhe ndarjes se pergjegjesise se pjesemarresve, gjeti se paditesit I takon 
kompensimi I demit material dhe jo material si ne piken I dhe II te dispozitivit, duke 
vleresuar se shumat e gjykuara jane te mjaftueshme, koherente me natyren, 
kohezgjatjen, intensitetin e demeve materiale dhe jomateriale qe paditesit kane pesuar 

ne aksident komunikacioni per te gjitha kategorite e demeve. 
 
Lidhur me kamaten e aplikuar, gjykata iu referua nenit 382, par.1 te LMD-se ne te 
cilin percaktohet detyrimi I debitorit qe vonon permbushjen e detyrimit ne te holla dhe 
lartesia e kamatevoneses ku percaktohet “Debitori që vonon në përmbushjen e 
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detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën”, ndersa 
par.2 i ketij nenit percakton “Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në 
vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”, ndersa lidhur me rrjedhjen 

e saj, iu referua aktgjykimit te Gjykates Supreme te Kosoves Rev.nr. 284/2019, dt: 
07.10.2019, ku përcaktohet se rrjedhja e kamatëvonesës per detyrimet ne te holla, 
përcaktohet nga data e nxjerrjes se vendimit te shkalles se pare. 
 
Lidhur me piken III te dispozitivit per shpenzimet e procedures, gjykata aprovoi 
pjeserisht shpenzimet e paditesve mbi bazen e ndarjes se pergjegjesise, ashtu qe, iu 
referua nenit 452, par.2 te LPK-se, ku parashihet “Po që se paditësi vetëm pjesërisht 
ka sukses në procesin gjyqësor, atëherë gjykata mundet, duke marrë parasysh 
suksesin e arritur, të caktojë që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta apo që njëra 
pale t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesën proporcionale 
të shpenzimeve”, ashtu qe, vendosi qe paditesit t’ia njeh shpenzimet e procedures ne 
lartesine e percaktuar ne kete pike. 
 

Gjykata, lidhur me pjesen refuzuese sipas kerkesepadise nga pika IV e dispozitivit, iu 
referua provave ne shkresat e lendes, natyres, kohezgjatjes dhe intensitetit te 
lendimeve dhe demeve te pesuara nga paditesi, standardit shoqeror ne te cilin jeton 
paditesi, praktikes gjyqesore ne rastet e aplikimit te ketij demi, ashtu qe, gjeti se 
shuma e refuzuar si ne kete pike nuk mund te argumentohet dhe me aprovimin 
eventual te saj, gjykata do te vuhej ne sherbim te keqperdorimit me qellime lucrative 
te paditesit dhe paleve te autorizuara per tu zhdemtuar ne shperpjestim te hapur me 
demet e pesuara, andaj, mbi bazne e ketyre arsyeve kete pjese te kerkesepadise e 
refuzoi ne teresi te pabazuar.    
 

 
GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 
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                     Besnik Feka 
 
 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, 
ne afat prej 15 ditesh, nga dita vijuese, pas dites se pranimit te ketij aktgjykimi, 
Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


