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          C.nr.1868/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN,Departameni i Përgjithshëm, 

gjyqtari Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Taulant Rexhëbeqaj, në çështjen 

juridike  kontestimore të paditësve: F.D.1, F.D.2 dhe F.D.3të mitur, me përfaqësuese 

ligjor prindi F.D.1 me banim në Prizren, rr.” ...” 5/1 nr. 25, dhe D.L e S.L që të dy nga 

Prishtina, të cilët me autorizim i përfaqëson avokatura ... shpk, me përfaqësues av. B.S 

nga Prishtina, rr.” ...” hyrja ..., kati i ...-... nr....,  kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “...” nga Prishtina, për shkak të kompensimit të dëmit, me vlerë të kontestit: 

87.738.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik, me datën 18.12.2019, mori 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësve F.D.1 , F.D.2 dhe 

F.D.3 të mitur,  me përfaqësuese ligjor prindi F.D.1 që tre nga Prizreni dhe D.L e S.L që 

të dy nga Prishtina dhe detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “...” nga Prishtina, 

që në emër të dëmit material dhe atij jo material, t’ia kompensoj paditëseve  shumat si në 

vijim: 

 

Paditësit F.D.1 : 

 

-për dhimbje shpirtërore për shkak të vdekjes së bashkëshortes shumën 

prej:15.000,00€ ( pesëmbëdhjetë mijë euro);      

 

Paditësit F.D.1: 

 

-për dhimbje shpirtërore për shkak të vdekjes të nënës shumën prej:18.000,00€ 

(tetëmbëdhjetë mijë euro); 

 

Paditësit F.D.2: 

 

-për dhimbje shpirtërore për shkak të humbjes të nënës shumën prej: 18.000,00€ 

(tetëmbëdhjetë mijë euro); 

 

Paditësi D.L: 

 

-për dhimbje shpirtërore për shkak të humbjes së bijës shumën prej: 10.000,00 € 

(dhjetë mijë euro); 

 

  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS  

REPUBLIKA KOSOVA / KOSOVA CUMHURIYETI 
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Paditësja S.L: 

 

-për dhimbje shpirtërore për shkak të humbjes së bijës. shumën prej 10.000,00€   

(dhjetë mijë euro). 

 

- Paditësit F.2 dhe F.3 D. në emër të mbajtjes  nga dita e shkaktimit të aksidentit 

e deri në nxjerrjen e këtij aktgjykimi shumën 

.........................................................prej 4.176,80 € (katër mijë e njëqind e 

shtatëdhjet e gjashtë euro e tetëdhjetë cent). E në shumë të tërësishme 

prej......................................75.186,80 € (shtatëdhjetë e pesëmijë e njëqind e 

tetëdhjet e gjashtë  euro e tetëdhjetë cent), të gjitha këto me kamatë prej 8% në 

vit, duke e llogaritur atë nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri te pagesa 

definitive, të gjitha këto brenda afatit 15 ditor pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimi e përmbarimit të dhunshëm.  

 

 II. Detyrohet e paditura që në emër të mbajtjes financiare tia paguaj rentën 

mujore për periudhën e ardhshme paditësve F.2 dhe F.D.3për çdo muaj shumën e 

përgjithshme  në lartësi prej 200,00 € ( dyqind euro) duke llogaritur atë nga data e 

nxjerrjes së këtij aktgjykimi, e deri sa të egzistojnë kushtet ligjore apo deri sa ky vendim 

për këtë pjesë të mos ndryshohet, me ç’rast pagesa do të bëhet në fillim të secilit muaj 

vijues, e më së largu deri më datë 05 të muajit, të gjitha këto brenda afatit 15 ditor nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve F.D.1, F.D.2  dhe F.D.3 të mitur, me 

përfaqësuese ligjor prindi F.D që tre nga Prizreni dhe D.L e S.L që të dy nga Prishtina, 

mbi shumat e aprovuara sikurse në dispozitivin I dhe të II si dhe pjesa e kërkesëpadisë e 

cila ka të bëjë me shpenzimet në emër  të ngritjes së përmendores dhe shpenzimet e 

varrimit, e deri në shumën prej 87.738,00 € dhe lartësinë e kamatës e vendosur në 

dispozitivin I mbi 8 % e deri në 12 % refuzohet si e pabazuar. 

 

 

IV. Obligohet e paditura, që t’ia paguajë paditësve shpenzimet procedurale dhe 

atë shumën në lartësi prej 2.496,00 € (dymijë e katërqind e katërdhjetë e dy euro), në 

afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

V. Pjesa tjetër e shpenzimeve procedurale, mbi shumën e aprovuara sikurse në 

dispozitivin IV të këtij aktgjykimi e deri në shumën prej 3.120.00 €, refuzohet si e 

pabazuar. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësit F.D.1, F.D.2 dhe F.D.3 me përfaqësuese ligjor prindi F.D.1  me banim 

në Prizren, rr.” ...” ... nr. ..., dhe D.L e S.L nga Prishtina, të cilët me autorizim i 

përfaqëson avokatura ... shpk, me përfaqësues av. B.S, pranë kësaj gjykate kanë 

parashtruar padinë për kompensimin e dëmit material dhe jo material kundër të paditurës 
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Kompania e Sigurimeve “...” nga Prishtina, duke theksuar se me datën 25.05.2018 rreth 

orës 21:42 min, në magjistralen Prishtinë-Mitrovicë, në rrethin e Mazgitit ka ndodhur 

aksidenti, duke mos iu përshtatur shpejtësisë së lëvizjes nuk mund të kyqet në rreth dhe e 

godet murin e betonit jashtë rrugës, ku si pasojë e këtij aksidenti me lëndime të rënda 

trupore ka ndërruar jetë F.(L).D, bashkëshortja, nëna dhe vajza e paditësve. 

 

Gjatë shqyrtimeve gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari  i paditësve 

av. B.S nga Prishtina, ka deklaruar se mbetet pranë padisë, kërkesëpadisë si dhe 

parashtresë mbi precizimin e kërkesëpadisë të datës 11.12.2019, duke theksuar se këtu 

paditësit në aksidentin e ndodhur si pasojë kanë humbur familjaren e tyre, pa fajin e tyre. 

I kanë propozuar gjykatës që të nxirret ekspertiza e aktuaristikës për vërtetimin e fitimit 

të humbur për F.2 dhe F.D.3 derisa të ekzistojnë kushtet ligjore. Andaj i ka propozuar 

gjykatës që të aprovojë në tërësi kërkesë padinë e paditësve.  Shpenzimet e procedurës i 

kanë kërkuar të specifikuara sikurse në parashtresën për precizim të kërkesëpadisë të 

datës 11.12.2019. 

 

 

         E paditura në përgjigje në padi ka kontestuar pjesërisht bazën juridike të 

kërkesëpadisë edhe  përgjatë shqyrtimit gjyqësor kanë ngelur pranë theksimeve të 

përgjgje në padi, duke i propozuar gjykatës që të nxirret ekspertiza e komunikacionit, për 

të vërtetuar dyshimin se a e ka pasur të vendosur rripin e sigurimit e ndjera F.D, ka 

deklaruar se e kundërshtojnë pjesësrisht padinë dhe kërkesëpadinë lidhur me shumat e 

kërkuara për kompensimin e dëmit jo material, ndërsa sa i përketë kompensimit e dëmit 

material për fitimin e humbur-shumat e kanë  kundërshtuar në tërësi, ndërsa në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të provave është vërtetuar se përgjegjës 

për shkaktimin e aksidentit është automjeti i siguruar te e paditura, prandaj edhe baza 

juridike që ka të bëjë me këtë fakt nuk është kontestuese, por kontestuese janë 

pretendimet e paditësve lidhur me shumat e kërkuara për kompensimin e dëmit po ashtu 

ka kundërshtuar precizimimin e kërkes padisë sa i përket dëmit material për rentën në të 

ardhmen e specifikuar mbi baza mujore  për paditësit F.2 dhe F.D.3 deri në moshën 24 

vjeçare me arsyetimin se detyrimi ligjor i mbajtjes së fëmijëve për prindërit është mosha 

18 vjeçare dhe në fund ka kundërshtuar edhe pjesën e kërkesëpadisë sa  përket kamatës të 

shprehur në përqindje prej 12% dhe atë sa i përket kohës së rrjedhës së saj për të gjitha 

format e dëmit material dhe jo matetial duke i propozuar gjykatës që e njëjta të gjykoj me 

normë të interesit prej 8% nga dita e marrjes së aktgjykimit. Shpenzimet nuk i ka kërkuar 

por vetëm i ka propozuar gjykatës që të gjykojë në bazë të parimit të suksesit në 

procedurë,si dhe kërkesën për shpenzimet në shumë prej 624 € për precizim të 

kërkesëpadisë ta refuzoj me arsyetimin se palët paditëse kanë bërë vetë rregullimin dhe 

ndryshimin e padisë së tyre.  

 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në 

vijim: është bërë leximi i raportit të policisë me nr. ... i dt.25.05.2018; është bërë leximi i 

çertifikatëse së vdekjes me numër rendor ... i dt. 12.06.2018; është bërë leximi i 

deklaratës së bashkësisë familjare me nr. F.nr.... dhe kopjet e letërnjoftimeve; është bërë 

leximi i çertifikatave të lindjes për paditësit; është bërë leximi i çertifikatës së 

vendbanimit; është bërë leximi i çertifikatës së martesës; është bërë leximi i aktakuzës 

PP.II.nr. ... i dt. 22.01.2019; është bërë leximi i ekspertizës së aktuarisitkës dt....; është 

bërë leximi i ekspertizës së komunikacionit dt.28.10.2019; është bërë leximi i çertifikatës 
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së vdekjes nga Instituti i mjekësisë ligjore të dt. 12.06.2018; është bërë leximi i kërkesës 

për kompensimin e dëmit të dt.30.10.2018. 

 

 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartëcekura, në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes 

dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur 

se: 

 

 Kërkespadia e paditësëve është pjesërisht e bazuar. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza e kërkesëpadisë, meqë i 

autorizuari i palës paditëses ka kontestuar vetëm lartësinë e kërkesëpadisë. 

 

 

Në këtë rast, kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë, ashtu që për ta vërtetuar 

lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata nga ekspertiza e aktuaristikës nga G.Sh- aktuare e 

autorizuar, të datës 15.11.2019 dhe ekspertizës së komunikacionit nga eksperti Bajram 

Latifi, të datës 28.10.2019 të cilët në bazë të shkresave të lëndës, kanë dhënë mendimin 

profesional përmes ekspertizave të tyre. 

 

Në bazë të ekspertizës së aktuaristikës të datës 15.11.2019, duke llogaritur 

mbajtjen e munguar-rentën për paditësit, fëmijët e mitur F.2 dhe F.D.3, për periudhën e 

kaluar prej datës së aksidentit  të datës 25.05.2018 ku si pasojë kanë humbur nënën e tyre 

F.D, e deri në përfundimin e kësaj ekspertize dt.15.11.2019, duke llogaritur edhe kamatën 

e akumuluar prej datës 25.12.2018 e deri më datë 15.11.2019,  shumën e përgjithshme 

prej 4.283.85 euro. 

 

Duke llogaritur mbajtjen e munguar- rentën për periudhën e ardhshme për 

paditësit e mitur F.2 dhe F.D.3, prej datës së përfundimit të kësaj ekspertize 16.11.2019 e 

tutje deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, konkretisht prej datës 20.04.2036 dhe 

09.09.2039 kur fëmijët të arrijnë moshën 24 vjeçare, në vlerë totale mujore prej 223.46 

euro. 

 

 

Në bazë të ekspertizës së komunikacionit të ekspertit Bajram Latifi, dt. 

28.10.2019, lidhur me aksidentit e ndodhur me dt. 25.05.2018, shkakun e aksidentit si 

dhe kontributin e pasgjeres tanimë të ndjerë F.D.1, lidhur me përdorimin e rripit të 

sigurisë: duke u bazuar në shkresat e lëndës gjatë përpilimit të ekspertizës, në raportin e 

policisë në vendin e ngjarjes, rruga e drejtë, e asfaltuar, udhëkryq me rreth-rrotullim , me 

dy shirita të brendshëm për qarkullimin e mjeteve, në momentin e aksidentit sipërfaqja ka 

qenë e thatë pa të rreshura atmosferike, natë me dukshmëri të kufizuar si pasojë e 

errësirës. Si pasojë e këtij aksidenti ka ardhur deri tek mos përshtatja e shpejtësisë së 

vozitëses, në momentin e kyqjes në rreth-rrotullim, duke u përplasur në murin e betonit 

në skaje të rrugës në pjesën e përparme të djadhtë të automjetit. Ku lëndime trupore 

pësojnë vozitësja e automjetit, dy fëmijët e mitur ndërsa lëndime vdekjeprurëse pëson 

pasagjerja F.D, e cila ndodhje në karriken e përparme në anën e djathtë.  
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Automjeti me të cilën është shkaktuar aksidenti “...”, automjeti ka qenë i pajisur 

me rripat e sigurisë, si pajisje pasive shtesë ka pasur gjithashtu “Air-Bag” të vendosur në 

timonin e shoferit, si dhe instrument tabelën në anën e pasagjerit.  

 

Në bazë të foto-dokumentacioneve vërehet se automjeti ka pësuar goditje 

dukshëm më të madhe në pjesën e përparme të saj në anën e djathtë, ku edhe shihet 

deformimi i dukshëm i karrocerisë së automjetit, ashtu që shtylla e parë e djathtë e 

automjetit së bashku me tabelën instrument-mbajtës kanë depërtuar brenda kabinës së 

udhëtarve, në drejtim të pasagjeres së ulur në karrigën e përparme. Bazuar në shkresat e 

lëndës, nuk ka prova të majftushme se a e ka pasur  të vendosur rripin e sigurisë 

pasagjerja, tanimë e ndjerë F.D., mirëpo bazuar në deforimet e automjetit, sidomos në 

pjesën e përparme të djathtë, edhe nëse do ta kishte të vendosur rripin e sigurisë,  nuk do 

të kishte ndikim në zvogëlimin e  pasojave të krijuara në aksidentet. 

  

 

 

       Nga  leximi i raportit të policisë me nr. ... të dt. 25.05.2018, gjykata ka vërtetuar se 

ka ndodhur aksidenti i dt. 25.08.2018, në magjistralen Prishtinë-Mitrovicë, rë rrethin e 

Mazgiti, ku si pasojë e së cilës lëndime kanë pësuar pasagjerët V.D, F.2 dhe F.D.3ndërsa 

pasagjeria F.Di me fatalitet. 

 

      Nga leximi i certifikatës së vdekjes me nr. rendor dt. ..., gjykata ka vërtetuar se e 

ndjera F. (L)D, ka ndërruar jetë më dt. 25.05.2018. 

 

      Nga leximi i deklaratës së bashkësisë familjare me nr. F.nr. ... dhe kopjet e 

letërnjoftimeve, gjykata ka vërtetuar se paditësi F.D.1 jeton në bashkësi familjare me 

fëmijët e mitur F.2 dhe F.D.3.  

 

       Nga leximi i çertifikatave  të lindjes së paditësve, gjykata ka bërë identifikimin e 

palëve paditëse dhe lidhjen familjare me të ndjerën. 

  

      Nga leximi  i certifikatës së vendbanimit, gjykata ka vërtetuar se paditësi F.D jeton në 

Prizren, në rr.”...” ..., nr. .... 

 

       Nga leximi i certifikatës së martesës, gjykata ka vërtetuar se  tani paditësi F.D dhe 

tani e ndjera F.(L).D kanë lidhur martesë pranë zyrës së gjendjes civile në Prizren me dt. 

28.07.2011. 

 

         Nga leximi i aktakuzës me nr. PP.II.nr.3030/18 i dt.22.01.2019, gjykata ka vërtetuar 

se është ngritur aktakuzë  për veprën penale Rrezikim i tafikut publik, kundër V.D, për 

aksidentin e ndodhur me dt. 25.05.2018. 

    

 

            Nga leximi i certifikatës së vdekjes nga Instituti i mjekësisë ligjore të 

dt.12.06.2018, gjykata ka vëretuar se si pasojë e dëmtimeve të pësuara në aksident dhe 

atë e ndjera sipas IML-së, si shkak i vdekjes është Politraumë e pësuar në aksident 

trafiku.“Si sëmundje apo gjendje që i ka paraprirë shkaktarit të lartpërmendur është 

Shqyerje e zemrës, mëlqisë gjakderdhje,si sëmundje apo gjendje e cila drejtpërdrejt ka 

shkaktuar vdekjen F- re e brinjëve serike në të dy anët përpara, shkaku kryesor i vdekjes 

F- re e femurit të djathtë, gjakderdhje subarahnoidale”. 
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Nga leximi i kërkesës për kompensim dëmi të datës 30.10.2018, Gjykata ka 

vërtetuar se parashtruesit e kërkesës tani në cilësi të paditësve, kanë kërkuar kompensim 

të dëmit material dhe jomaterial të dëmit të shkaktuar nga aksidenti i dt 25.05.2018 KS- 

“...”- Prishtinë. 

 

 

Gjykata duke vepruar sipas   nenit 184, paragrafi 1 i LMD-së “Në  rast vdekjeje të 

ndonjë personi, gjykata mund t’ua caktojë anëtarëve të familjes së tij të ngushtë 

(bashkëshortiti, fëmijëve dhe prindërit) shpërblim të drejtë në të holla për dhimbjen e tyre 

shpirtërore” dhe nenin 323 të LPK-së është paraparë se “po qëse vërtetohet se palës i 

takon e drejta që t’i shpërblehet dëmi në të holla apo sende të vëvendësueshme , por pa 

mundësi që të caktohet shuma e të hollave, apo sasia e sendeve të tilla, apo se një gjë e 

tillë do të mund të bëhej me vështërsi shumë të mëdha, gjykata për këtë do të vendos sipas 

çmuarjes së sirë të saj”. Dhe pas  provave të administruara nga gjykata në emër të 

dhimbjeve shpirtërore për paditësin F.D, për humbjen e bashkëshortes ia ka aprovuar  

kërkesën në shumë prej 15.000,00 € dhe e vlerësojë si shpërblim të drejtë dhe që i 

shërben qëllimit të shpërblimit, gjykata ka vlerësuar se shumën prej 15,000.00 € si shumë 

adekuate për këtë dhimbje. 

 

           Në emër të dhimbjeve shpirtërore për paditësin F.D.1, për humbjen e nënës, 

gjykata ka aprovuar kërkesën dhe atë shumën prej 18.000.00 euro dhe e vlerësojë si 

shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, gjykata ka vlerësuar se 

shumën prej 18,000.00 € si shumë adekuate për këtë dhimbje. 

 

Në emër të dhimbjeve shpirtërore për paditësin F.D.2, për humbjen e nënës, 

gjykata ia ka aprovuar kërkesën dhe atë shumën prej 18.000.00 euro dhe e vlerësojë si 

shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, gjykata ka vlerësuar se 

shumën prej 18,000.00 € si shumë adekuate për këtë dhimbje. 

 

        Në emër të dhimbjeve shpirtërore për paditësin D.L, për humbjen e bijës, gjykata ia 

ka aprovuar kërkesën dhe atë shumën prej 10.000.00 euro dhe e vlerësojë si shpërblim të 

drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, gjykata ka vlerësuar se shumën prej 

10,000.00 € si shumë adekuate për këtë dhimbje. 

 

Në emër të dhimbjeve shpirtërore për paditësin S.L, për humbjen e bijës, gjykata 

ia ka aprovuar kërkesën dhe atë shumën prej 10.000.00 euro dhe e vlerësojë si shpërblim 

të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, gjykata ka vlerësuar se shumën prej 

10,000.00 € si shumë adekuate për këtë dhimbje. 

 

Në emër të mbajtjes për fëmijët e mitur të së ndjerës, F.2 dhe F.D.3 gjykata duke 

u bazuar në vlersimin e ekspertes së akuaristikës vlerësoj se shuma prej 4.176.80 euro si 

kompensim i drejt për periudhën nga dita e shkaktimit të aksidentit datë 25.08.2018 e deri 

në nxjerrjen e këtij aktgjykimi, pasiqë i njëjti do të ndikoj në realizimin e shpenzimeve të 

krijuara për mbajtjen e tani të miturve. 

 

Gjykata duke u bazuar në bazë të nenit 323 të LPK-së vlerësoi si vlerësim të 

drejtë shumën e përgjithshme prej 75.186.80 euro, të gjitha këto me kamatë prej 8% në 

vit, duke e llogaritur atë nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri te pagesa definitive   

sepse paditësit kanë pësuar dhimbje shpirtërore për shkak të humbjes së familjarit të tyre 

(bashkëshortes, nënës, bijës). 
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Gjykata e mori tërësisht si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizës së 

komunikacionit dhe pjesërisht asaj të aktuaristikës, ngase ekspertizat përmbajnë 

elementet e nevojshme të të dhënave mbi bazën  e njohurive profesionale dhe arsye të 

mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në 

këtë çështje kontestimore. 

 

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike, gjykata vlerëson se e paditura mban përgjegjësi 

në bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësve me rastin e shkaktimit të 

lëndimeve të cilat kanë rezultuar me fatalitet tani të ndjerës gjatë aksidentit të trafikut e 

për të cilin aksident është përgjegjës e siguruara e të paditurës, për çka e paditura është e 

obliguar që paditësve t’ia kompensoj dëmin, me që shkaktues i dëmit ka lidhur kontratë 

me të paditurën KS “...” nga Prishtina dhe në këto rrethana kompensimin e dëmit e bën e 

paditura mbi bazën e sigurimit të auto përgjegjësisë TPL me nr.... konform nenit 159 dhe 

136 të LMD-së. 

 

Duke u bazuar në dispozitat  e cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të gjitha 

kriteret e dhe masat e caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit material dhe jo material, 

e posaçërisht duke marrë parasysh natyrën dhe shkallën e dhimbjeve shpirtërore që i janë 

shkaktuar paditësve, në bazë të vlerësimit të ekspertizave të përshkuar si më lartë, gjykata 

e aprovoj pjesërisht kërkesëpadinë  e paditësve në vlerat e shpërblimit të dëmit si në 

pikën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit, duke e vlerësuar si shpërblim real dhe 

objektiv dhe me bindje se ky shpërblim është në pajtueshmëri me natyrën dhe pasojat e 

dëmit, por gjithnjë duke qenë e vetëdijshme se në asnjë mënyrë kompensimi i dëmit nuk 

mund të bëjë zhdëmtimin e drejtë të humbjes së jetës së njeriut por i njëjti do të parqet 

satisfaksion për paditësit kundrejt humbjes së antarit të familjes. 

 

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

paraqesin një satisfiksion moral dhe shpagim real për format e dhimbjeve shpirtërore të 

pasuar të paditësve me rastin e humbjes së antarit të familjes në aksidentin e 

komunikacionit, lëndimin dhe pasojat, duke marrë parasysh dhe kriteret e parapara me 

dispozitën e nenit 183 par .2 të LMD-së dhe neni 323 të LPK-së, standardin jetësor të 

qytetarëve të Kosovës dhe praktika e deritanishme të Gjykatës të Kosovës. 

 

Gjykata vlerësoj se aprovimi i shumës që në emër të mbajtjes financiare tia paguaj 

rentën mujore për periudhën e ardhshme paditësve F.2 dhe F.D.3për çdo muaj secilit veç 

e veç nga 100 € e në shumën e përgjithshme  në lartësi prej 200.00 euro duke llogaritur 

atë nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, e deri sa të egzistojnë kushtet ligjore apo deri 

sa ky vendim për këtë pjesë të mos ndryshohet si detyrim i cili do të buronte ndaj të 

ndjerës në kuptim të ligjit të familjes neni 290 ku parshihet “Prindërit janë të detyruar të 

ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e tyre të mitur. Ndërsa me par 2. Nëse fëmiu nuk e 

ka përfunduar shkollimin deri në moshën madhore, prindërit kanë detyrim të ofrojnë 

mbështetjen e nevojshme për të siguruar shkollimin, respektivisht edukimin në fakultet 

deri sa fëmiu të arrin moshën 26 vjeç” e cili detyrim kalon ndaj të paditurës në kuptim të 

nenin 178 të LMD-së, ku parashihet se “1. Personi, të cilin e ka ushqyer ose e ka 

ndihmuar rregullisht personi që i është shkaktuar vdekja si dhe ai që sipas ligjit ka pasur 

të drejtë të kërkojë ushqim nga personi, të cilit i është shkaktuar vdekja ka të drejtë të 

shpërblimit të dëmit që pëson nga humbja e ushqimit ose e ndihmës. 2. Ky dëm 

shpërblehet me pagimin e rentës në të holla, shuma e së cilës caktohet duke marrë 

parasysh të gjitha rrethanat e rastit, e që nuk mund të jetë më e madhe nga ajo që do të 

fitonte i dëmtuari nga personi të cilit i është shkaktuar vdekja po të mbetej gjallë ”.  
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Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara, 

gjykata të njëjtat i refuzoi ngase konsideroi se shuma e kërkuar mbi shumën e aprovuar 

është mbi shumën e cila nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarve të sillet aty ku do të 

ishte po mos të kishte ndodhur veprimi dëmtues. Mbi bazën e të lartë cekurave, gjykata 

vlerëson se shumat e kërkuara me kërkesëpadi përtej shumave të aprovuara, nuk janë 

reale dhe se të njëjtat nuk i përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të të 

paditurës Njëherit gjykata e refuzoi pjesën e kërkesëpadisë së paditësve e cila ka të bëjë  

me shpenzimet në emër  të ngritjes së përmendores dhe shpenzimet e varrimit,, ngase 

gjeti se paditësit nuk ka prezantuar prova  me të cilin e njëjta  ka realizuar shpenzimet e 

shpenzimet në emër  të ngritjes së përmendores dhe shpenzimet e varrimit. 

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se 

të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata lidhur me kërkesë për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 382 

paragrafi 2 të LMD-së, me çka gjykata refuzoj si të pa bazuar kërkesën mbi 8% të 

kamatës e deri në 12%.  

 

Nga të lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 

143 të LPK-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrë konform nenit 452 .3 të LPK-

së dhe tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë për shpenzimet si në vijim: për përpilimin e 

padisë shumpn prej 624 euro, për shpenzimet e ekspertëve dhe atë ekzpertizën e 

aktuaristikës shumën prej 150 euro, taksa për padi 100 euro, për 2 përfaqësime nga 811 

euro secila, përkatësisht 1622 euro, respektiktivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve 

në lartësi prej 2.496,00 €   

 

Gjykata gjeti se kërkesa për shpenzime dhe atë për precizimin e kërkesëpadisë në 

shumë prej 624,00 € e gjeti si të pa bazuar pasi që gjykata vlerëson se i autorizuari i 

paditësve edhe pa parashtresë ka mundur të bëjë precizimin apo ndryshimin e 

kërkesëpadisë në seancë gjyqësore. 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

 Departameni i Pergjitshem  

           C.nr.1868/18, datë 18.12.2019 

 

 

 B. Profesional,                                          Gjyqtari, 

Taulant Rexhëbeqaj                             Gëzim Shehu 

 

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 dite pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate.  
 


