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Numri i lëndës: 2019:294234 

Datë: 19.07.2021 

Numri i dokumentit:     02009857 

 

C.nr. 721/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtar Selajdin Gallapeni, dhe zyrtarin 

ligjor Albatrit Bytyçi, në çështjen juridike civile të paditësve E. K., B. K., M. T., E. V., A. V. 

dhe S. K. të cilën e përfaqëson përfaqësuesja ligjor E. K., që të gjithë të përfaqësuar në bazë të 

prokurës nga Kompania e Avokatëve A., avokati A. P. nga Prishtina, ndaj të paditurës Kompania 

e Sigurimeve SIGAL, me adresë në Rr. “Pashko Vasa”., p.n., Lagja Pejton, Prishtinë, për shkak 

të kompensimit të dëmit (jo material dhe material), pas mbajtjes së seancës kryesore më 

05.07.2021, më 19.07.2021, nxjerr këtë: 

A K T GJ Y K I M 

APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësve E. K., B. K., M. T., E. V. K., dhe S. 

K. me përfaqësues ligjor E. K., të përfaqësuar në bazë të prokurës nga Kompania e Avokatëve 

A., avokati A. P. nga Prishtina, ashtu që: 

I. OBLIGOHET e paditura, Kompania e Sigurimeve SIGAL, me adresë në Rr. “P. V.”., 

p.n., Lagja Pejton, Prishtinë, që paditësve t’ia kompensoj dëmin jo material, dhe atë: 

- Për E. K., në emër të dhembjeve shpirtërore shumën prej 10,000.00 euro; 

- Për S. K., në emër të dhembjeve shpirtërore shumën prej 10,000.00 euro; 

- Për B. K., në emër të dhembjeve shpirtërore shumën prej 10,000.00 euro, si dhe: 

- Për M. K., në emër të dhembjeve shpirtërore shumën prej 10,000.00 euro; 

- Për E. V. K., në emër të dhembjeve shpirtërore shumën prej 10,000.00 euro.  

Gjithsej shumën prej 50,000.00 euro. 

Në emër të dëmit material: 

- Për E. K., për periudhën e kaluar prej aksidentit 05.10.2019, e deri më 31.03.2021, 

t’i paguhet shuma prej 1,936.13 euro, së bashku me kamatëvonesën prej 107.26 

euro, gjithsej 2,043.39 euro; 

- Për S. K., për periudhën e kaluar prej aksidentit 05.10.2019, e deri më 31.03.2021, 

t’i paguhet shuma prej 1,936.13 euro, së bashku me kamatëvonesën prej 107.26 

euro, gjithsej 2,043.39 euro. 

- Në emër të shpenzimeve të varrimit shumën prej 2,000.00 euro, si dhe: 

- Në emër të ngritjes së përmendores shumën prej 1,000.00 euro.  

 

Gjithsej shumën prej 7,086.78 euro. 

- Paditëses S. K. (vajzën) për periudhën e ardhshme prej datës 01.04.2021 e deri 

më 31.10.2034, kur t’i mbush 18 vite, t’i paguhet renta mujore në shumë prej 

108.53 euro, e cila pagesë duhet të bëhet më së voni deri më 05 të çdo muaji vijues 

për secilën rentë mujore të arritur për pagesë. 
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- Paditëses E. K. për periudhën prej 01.04.2021, deri në moshën e pensionimit (65 

vjeç), t’i paguhet renta mujore në shumë prej 108.53 euro, e cila pagesë duhet të 

bëhet më së voni deri më 05 të çdo muaji vijues për secilën rentë mujore të arritur 

për pagesë. 

 

Të gjitha këto në emër të dëmit jomaterial dhe material në shumë të përgjithshme 

prej 57,086.78 euro, pala e paditur obligohet që paditësve për dëmin material t’ia 

kompensoj me kamatëvonesë ligjore vjetore në shkallë prej 8% (përjashtohen rentat 

mujore të palindura, ku për secilën në mënyrë të veçantë kamatëvonesa ligjore fillon të 

rrjedh pas kalimit të datës 05 të çdo muaji vijues, ndërsa për ato të arritura para dhe pas 

ngritjes së padisë, kamatëvonesa ligjore fillon të rrjedh nga dita e nxjerrjes së ekspertizës 

financiare datë 31.03.2021), e cila fillon të rrjedh nga dita e parashtrimit të padisë në këtë 

gjykatë më 20.12.2019, ndërsa për dëmin jo material nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, 

brenda afatit ligjor prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të 

kundërtën nën përmbarim të dhunshëm.  

II. OBLIGOHET pala e paditur që paditësve në emër të shpenzimeve të krijuara për 

zhvillimin e kësaj procedure, t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumën e përgjithshme prej 4,965.00 euro. 

 

III. REFUZOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësve përtej vendosjes si në pikën I të këtij 

dispozitivi. 

A r s y e t i m 

Kompetenca  e gjykatës (lëndore dhe territoriale)  

Në të Drejtën Ndërkombëtare Private, marrëdhëniet juridike civile shfaqen me “element të 

huaj” (foreign element).  Elementi i “huaj” ose “ndërkombëtar”, ka raste kur shfaqet në subjekt, 

objekt dhe në të drejta dhe detyrime.  Rëndësia e konstatimit të “elementit të huaj”, luan rol, 

pasi paraqitet si pikë referuese, në gjetjen e të drejtës kompetente. 

Në çështjen në fjalë, para kësaj gjykate, “elementi i huaj” është paraqitur në subjekte, pra në 

paditës, pasi të njëjtit janë shtetas të Shqipërisë.  

Para se të ndalej në shqyrtimin meritor të çështjes, gjykata analizoi dispozitat e Ligjit mbi 

Zgjidhjen e Kolizionit të Ligjeve me Dispozitat e Vendeve të Tjera në Marrëdhëniet e Caktuara 

(Gazeta Zyrtare e RSFJ, datë 23 korrik 1982), se a ka kompetencë për gjykimin e objektit të 

padisë së paditësve, në kuptim të nenit 53 paragrafit 1 të Ligjit mbi Zgjidhjen e Kolizionit të 

Ligjeve me Dispozitat e Vendeve të Tjera në Marrëdhëniet e Caktuara (Gazeta Zyrtare e RSFJ, 

datë 23 korrik 1982). 

Meqenëse pala e paditur në përgjigjen në padi nuk e ka kontestuar kompetencën e kësaj 

gjykate, atëherë gjykata konkludoj se ka kompetencë për të vendosur mbi këtë çështje, konform 

nenit 50, si dhe nenit 53 paragrafit 1 të Ligjit të lartcekur, si dhe nenit 37 dhe 47 të Ligjit për 

procedurën kontestimore.  

Si çështje problematike e paraqitur para kësaj gjykate, nuk konsiderohet të jetë kompetenca 

e saj, në atë masë siç paraqitet të jetë e drejta kompetente lidhur me faktet vendimtare (pikat e 

lidhjes) te përgjegjësia jashtë kontraktuese – deliktet juridiko – civile me element të huaj.  

Arsyeja e kësaj problematike ligjore konsiston në atë se me rastin e vendosjes mbi çështjen 

meritore, cila e drejtë duhet aplikuar, pra ajo e Kosovës apo ajo e Shqipërisë? 
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E drejta pozitive edhe këtij problemi juridik i ka krijuar zgjidhje ligjore. Në nenin 28 

paragrafin 1 të Ligjit mbi Zgjidhjen e Kolizionit të Ligjeve me Dispozitat e Vendeve të Tjera në 

Marrëdhëniet e Caktuara (Gazeta Zyrtare e RSFJ, datë 23 korrik 1982), parashihet që: “Për 

përgjegjësinë jashtë kontratës për dëmin, në qoftë se për rastet e veçanta nuk është caktuar 

ndryshe, kompetente është e drejta e vendit ku është zbatuar veprimi ose e drejta e vendit ku 

është shfaqur pasoja, varësisht nga fakti se cilat nga këto dy të drejta është më e volitshme për 

të dëmtuarin.”   

Mbi bazën e analizimit të dispozitës në fjalë, gjykata gjen se është kompetente që çështjen 

juridike civile ta gjykon mbi bazën e të drejtës materiale të saj, që është në fuqi. Përndryshe, ky 

fakt determinohet nga parimi lex loci delicti commissi (ligji i shtetit të vendit të kryerjes së 

deliktit). Mbi bazën e këtij parimi dhe dispozitës së nenit 28 paragrafit 1 të Ligjit mbi Zgjidhjen 

e Kolizionit të Ligjeve me Dispozitat e Vendeve të Tjera në Marrëdhëniet e Caktuara (Gazeta 

Zyrtare e RSFJ, datë 23 korrik 1982), kjo gjykatë konkludon se duhet ta aplikon të drejtën e saj, 

pasi si veprimi i paligjshëm, njashtu edhe pasoja e dëmshme janë shkaktuar në territorin e 

Republikën së Kosovës, provat në lidhje me vërtetimin e fakteve krijuese rezultojnë në territorin 

e saj, si dhe padia është ngritur po në këtë gjykatë, e cila nuk është kontestuar nga e paditura.   

Çështje tjetër se pse kjo gjykatë aplikon të drejtën e saj, korrespondon edhe në atë se: ky 

shkaktim dëmi konsiderohet si fakt i paligjshëm edhe në Kosovë, për sajimin e detyrimit ndaj të 

paditurit për kompensimin e dëmit për paditësit.  Krahas kësaj kjo e drejtë është edhe më e 

volitshme në raport me të drejtën e Shqipërisë, pasi me Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, 

respektivisht në nenin 643, në asnjërën nga germat e kësaj dispozite, nuk sanksionohet 

“kompensimi për dhembjet shpirtërore”, ashtu siç e gjejmë të sanksionuar në nenin 184 

paragrafin 1 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve. Si fakt tjetër të volitshëm, sa i përket 

mbajtjes së humbur, gjykata gjen edhe daljen në pension të paditëses E. K., ku sipas të drejtës 

pozitive të Kosovës, mosha në pension konsiderohet të jetë 65 vjeç, sipas nenit 3 paragrafit 1 

nënparagrafit 4, lidhur me nenin 7 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-131 për skemat pensionale të 

financuara nga shteti. 

Andaj në bazë të lartcekurave, kjo gjykatë gjen se ka kompetencë për gjykimin e çështjes në 

fjalë në kuptim të nenit 47 paragrafit 1 të Ligjit të procedurës kontestimore, e cila pas vete tërheq 

edhe të drejtën kompetente, bazuar në pikat e referimit, respektivisht në parimin lex loci delicti 

commissi.  

Rrjedhja procedurale e çështjes 

Paditësit, E. K., B. K., M. T., E. V., A. V. dhe S. K. të cilën e përfaqëson përfaqësuesja ligjore 

E. K., që të gjithë të përfaqësuar në bazë të prokurës nga Kompania e Avokatëve A., avokati A. 

P. nga Prishtina, në këtë gjykatë më 20.12.2019, ndaj të paditurës Kompania e Sigurimeve 

SIGAL, me adresë në Rr. “Pashko Vasa”., p.n., Lagja Pejton, Prishtinë, kanë ngritur padi për 

shkak të kompensimit të dëmit (jo material dhe material). 

Në padinë e paditësve, theksohet se më 05.10.2019, në autostradën “I. R.”, përkatësisht në 

km e 36 në Suharekë, ka ndodhur aksidenti në komunikacionin rrugor me pasoja fatale. Aksidenti 

ka ndodhur përderisa shoferi i autobusit “A”, po qarkullonte në autostradë “Suharekë – Gj.” dhe 

porsa vjen në kilometrin e 36 ishte në shiritin e djathtë qarkullues dhe si pasojë e vozitjes së 

pakujdesshme dhe lodhjes nuk e vëren kamionin “B”, i cili në atë moment ishte po në të njëjtin 

shirit dhe autobusi me pjesën e përparme në anën e djathtë e godet kamionin në rimorkio në 

pjesën e pasme të anës së majtë. Aksidenti ishte me dëme materiale, lëndime trupore, si dhe 

pasoja fatale, ku ushtruesit e kësaj padie kanë humbur anëtarin e tyre të familjes, E. K..  

Si prova për vërtetimin e këtyre fakteve, paditësit padisë ia kanë bashkëngjitur: raportin 

policor nr. 2019 – TR – ...., të datës 05.10.2019; certifikatën e vdekjes të lëshuar nga Ministria e 
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Drejtësisë për E. K.; policën e sigurimit nr. ..........., e vlefshme deri më 22.04.2020; certifikatat 

e lindjes, dokumentet identifikuese për të dëmtuarit;  kontratën e punës në emër të E. K.; pasqyra 

financiare e gjashtë mujorit të fundit;  nxjerrjen e provës me ekspertizë të aktuaristikës;  si dhe 

deklarimi i të paditurës në kërkesën e parashtruar në procedurë administrative për kompensimin 

e dëmit, datë 06.04.2017.  

Paditësit nga fillimi e gjer në përfundimin e shqyrtimit kryesor më 05.07.2021, kanë mbetur 

në tërësi si në padi dhe kërkesëpadi, duke deklaruar se nga provat e administruara është vërtetuar 

baza juridike e kërkesëpadisë, si dhe lartësia e saj në kuptimin e mbajtjes së humbur për paditësen 

E. dhe S. K.. Sa i përket paditësve të tjerë, ka deklaruar se mbetët në tërësi si në precizimin e 

dorëzuar në këtë gjykatë më 28.05.2021, të hartuar më 25.05.2021. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar. 

Pala e paditur, në përgjigjen në padi dorëzuar kësaj gjykate më 14.09.2020, është deklaruar 

se për të vërtetuar faktin sesi u shkaktua dëmi mbrapa të siguruarit të paditurës, është e 

domosdoshme të sigurohen deklaratat e pjesëmarrësve në aksident, e veçanërisht deklarata e të 

siguruarit të të paditurës të dhëna në polici. E paditura ndër të tjera paraqet se paditësve E. V. 

dhe A. V., motrave të të ndjerit nuk u takon e drejta e kompensimit të dëmit sepse të njëjtat nuk 

kanë bashkëjetuar në kohën e aksidentit sepse kanë qenë të martuara. Mbi bazën e këtyre arsyeve, 

e paditura i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia e këtyre paditësve duhet refuzuar në tërësi si 

e pabazuar. Ndërsa sa i përket dëmit material, shpenzimeve të varrimit dhe ngritjes së 

përmendores, ka kërkuar që të paraqiten prova materiale për vërtetimin e fakteve lidhur me 

shpenzimet e krijuara për këtë dëm.  

Edhe në shqyrtimin kryesor të datës 05.07.2021, e paditura ka deklaruar se qëndron pranë 

deklarimeve si në seancën e sotme ashtu edhe në ato të kaluarat, ndërsa sa i përket precizimit të 

kërkesëpadisë, gjykatës i propozoj që në lidhje me motrat e të ndjerit E. K., t’i refuzoj si të 

pabazuar, konform nenit 184 par. 2 të LMD. Sa i përket lartësive të kërkuara (për dhembje 

shpirtërore) për vajzën, bashkëshorten dhe prindërit e të ndjerit, gjykatës i propozoj që për këto 

forma ta ketë në konsideratë rregulloren e BQK-së, si dhe praktikën e Gjykatës Supreme për këto 

forma të dëmit. Ndërsa sa i përket kamatës së kërkuar prej 12%, propozoj që e njëjta të refuzohet, 

pasi nuk janë plotësuar kushtet që të aplikohet kjo formë e kamatës, duke u referuar edhe 

mendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, konkretisht pikës 12 të këtij mendimi.  Sa i përket 

shpenzimeve procedurale propozoj që të kihet në konsideratë neni 452 pika 2 i LPK, ndërsa sa i 

përket shpenzimeve të varrimit gjithashtu për këtë formë gjykatës i propozoj që të bazohet edhe 

në praktikën e Shqipërisë, pasi këto shpenzime janë kryer në Republikën e Shqipërisë dhe sipas 

informacionit këto vlera janë më të ultë.  

Provat e administruara 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, në procedurën e 

provave, në seancën e datës 05.07.2021, ka administruar këto prova: bëri shikimin në kopjen e 

pasaportës, të B. K. (babai i të ndjerit, E. K.); bëri shikimin në kopjen e pasaportës, të M. T. 

(nëna e të ndjerit, E. K.); bëri shikimin në kopjen e pasaportës, të E. V. (motra e të ndjerit, E. 

K.); bëri shikimin në kopjen e pasaportës, të A. V. (motra e të ndjerit, E. K.); bëri shikimin në 

kopjen e pasaportës, të E. K. (bashkëshortja e të ndjerit, E. K.); bëri shikimin në kallëzimin penal, 

të policisë së Kosovës, me nr. 2019 – TR – ...., të datës 05.09.2019; bëri shikimin në aktakuzën 

me nr. PP-II/2159-2/19, të datës 22.11.2019; bëri shikimin në aktgjykimin penal P.nr. 412/2019, 

të datës 16.12.2019, të Gjykatës Themelore në Prizren – Dega në Suharekë;  bëri shikimin në 

raportin e aksidentit 2019 – TR – ...., të datës 05.10.2019, së bashku me skicën e aksidentit; bëri 

shikimin në  certifikata e vdekjes të të ndjerit E. K., të lëshuar nga bashkësia Durrës, Njësia 

Administrative,  Zyra e Gjendjes Civile ..., me nr. .., të datës 07.11.2019; bëri shikimin në 
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certifikatën familjare të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Durrës, ..., të datës 12.11.2019; bëri 

shikimin në certifikatën familjare të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, ..., të datës 

07.12.2019; bëri shikimin në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, 

më 16.12.2019, për B. K.; bëri shikimin në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes 

Civile, Durrës, më 07.11.2019, për S. K.; bëri shikimin në certifikatën e lindjes të lëshuar nga 

Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 07.11.2019, për E. K.; bëri shikimin në certifikatën e lindjes 

të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 12.11.2019, për E. V.; bëri shikimin në 

certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 12.11.2019, për A. V.; 

bëri shikimin në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 

17.12.2019, për M. T.; bëri shikimin në historikun bankar të lëshuar nga BKT, më 19.12.2019; 

bëri shikimin në librezën e punës, të lëshuar nga qendra e punës “V. ShPK”, për të ndjerin E. B. 

K., e vërtetuar te noteri E. Sh. V.; bëri shikimin në vërtetimin e lëshuar nga Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, së Republikës së Shqipërisë, nr. 2021, të datës 29.01.2021, e Drejtorisë Rajonale 

të Punësimit në Durrës, e lëshuar për E. K.; bëri shikimin në vërtetimin e Bashkisë Durrës, njësia 

administrative nr. ., të datës 29.01.2021, e lëshuar për E. K.; bëri shikimin në ekspertizën e 

ekspertit A. B., ekspert i aktuaristikës, përpiluar më 31.03.2021, si dhe plotësimin e saj, datë 

31.05.2021. 

Pas administrimit me ndërgjegje dhe kujdes të veçantë të secilës provë veç e veç dhe të gjitha 

së bashku, e në kuptim të nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të procedurës kontestimore, gjykata 

gjeti se:  

- Kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar.  

Gjendja faktike e vërtetuar 

Nga shikimi në kallëzimin penal, të policisë së Kosovës, me nr. 2019 – TR – ...., të datës 

05.09.2019; nga shikimi në aktakuzën me nr. PP-II/2159-2/19, të datës 22.11.2019; nga shikimi 

në aktgjykimin penal P.nr. 412/2019, i datës 16.12.2019, të Gjykatës Themelore në Prizren – 

Dega në Suharekë;  si dhe nga shikimi në raportin e aksidentit 2019 – TR – ...., të datës 

05.10.2019, së bashku me skicën e aksidentit, gjykata ka vërtetuar faktin se nga ky aksident kanë 

rezultuar dëmi material, lëndimet trupore, si dhe pasoja fatale.  Si rezultat të këtij dëmi, policia 

e Kosovës, ndaj kontraktuesit të sigurimit të palës së paditur, ka iniciuar kallëzim penal me nr. 

2019 – TR – ...., të datës 05.10.2019, me çka edhe është ngritur aktakuzë me nr. PP-II/2159-2/19, 

të datës 22.11.2019, për shkak të kryerjes së veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 

370 paragrafi 9, lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të Kodit Penal të Kosovës, për të cilën vepër, 

Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Suharekë me aktgjykimin P.nr. 412/2019, të datës 

16.12.2019, ka shpallur fajtor kontraktuesin e siguruar të të paditurës. Ndër të tjera nga këto 

prova theksohet edhe fakti i vdekjes së E. K., i cili ishte mbajtës i paditësve. 

Nga shikimi në certifikatën e vdekjes për të ndjerin E. K., të lëshuar nga Bashkësia Durrës, 

Njësia Administrative, Zyra e Gjendjes Civile ..., me nr. ., të datës 07.11.2019, gjykata ka 

vërtetuar faktin e vdekjes së E. K., ku ndër të tjera, nga kjo certifikatë është vërtetuar edhe fakti 

se prindërit e të ndjerit, janë: B. dhe M. K., ku si rezultat i kësaj është krijuar edhe e drejta e tyre 

subjektive civile për kompensimin e dëmit jomaterial në emër të dhembjeve shpirtërore të 

pësuara nga humbja e djalit të tyre, E. K.. 

Nga shikimi në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 

16.12.2019, për B. K.; në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 

07.11.2019, për S. K.; në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 

07.11.2019, për E. K.; në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 

12.11.2019, për E. V.; në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 

12.11.2019, për A. V.; në certifikatën e lindjes të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Durrës, më 
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17.12.2019, për M. T.; bëri shikimin në kopjen e pasaportës, të B. K. (babai i të ndjerit, E. K.); 

në kopjen e pasaportës, të M. T. (nëna e të ndjerit, E. K.); në kopjen e pasaportës, të E. V. (motra 

e të ndjerit, E. K.); në kopjen e pasaportës, të A. V. (motra e të ndjerit, E. K.); në kopjen e 

pasaportës, të E. K. (bashkëshortja e të ndjerit, E. K.), gjykata ka vërtetuar faktin e identitetit të 

palëve paditëse, përkatësinë e shtetësisë si shtetas të Shqipërisë, që ndërlidhen me shtetësinë e të 

ndjerit, E. K., si dhe të legjitimitetit aktiv të tyre në këtë procedurë, në lidhje me lindjen e interesit 

juridik për të kërkuar nga e paditura kompensimin e dëmit jomaterial dhe material, në emër të 

shkaktimit të dëmit sipas fakteve të paraqitura si në padi.  

Nga shikimi në certifikatën familjare të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Durrës, ..., të 

datës 12.11.2019; si dhe nga shikimi certifikatën familjare të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, 

Durrës, ..., të datës 07.12.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se, i ndjeri E. K., para momentit të 

vdekjes, pra ndodhjes së aksidentit më 05.10.2019, ka jetuar në bashkësi familjare me babin B. 

K., nënën M. K., motrën E. K., bashkëshorten E. K., si dhe vajzën S. K., ndërsa për B. K., gjykata 

nuk u lëshua në vërtetimin e faktit se në çfarë raporti ka qenë me të ndjerin E. K., për faktin e 

thjesht se e njëjta nuk është e përfshirë në padi si paditëse.  

Nga shikimi në historikun bankar të lëshuar nga BKT, më 19.12.2019; si dhe shikimin në 

librezën e punës, të lëshuar nga qendra e punës “V. ShPK”, për të ndjerin E. B. K., e vërtetuar te 

noteri E. Sh. V., gjykata ka vërtetuar faktin se i ndjeri E. K., para vdekjes, ka siguruar të hyra 

mujore neto prej 325.60 euro (në bazë të konvertimit nga leku). 

Nga shikimi në vërtetimin e lëshuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, së Republikës 

së Shqipërisë, nr. ...., të datës 29.01.2021, e Drejtorisë Rajonale të Punësimit në Durrës, të lëshuar 

për E. K.; si dhe nga shikimi në vërtetimin e Bashkisë Durrës, njësia administrative nr. ., të datës 

29.01.2021, të lëshuar për E. K., gjykata ka vërtetuar faktin se, paditësja E. K., është e regjistruar 

si punëkërkues në zyrën e punësimit në Durrës, prej datës 05.10.2019, me numër të regjistrimit 

në sistem ....., si dhe e njëjta nuk merr ndihma sociale nga Njësia Administrative nr. ., Bashkia 

Durrës.  

Nga shikimi në ekspertizën e ekspertit A. B., ekspert i aktuaristikës, përpiluar më 31.03.2021, 

gjykata fillimisht ka vërtetuar faktin se, paditësve E. K. dhe S. K., për periudhën nga aksidenti i 

vdekjes së të ndjerit E. K., më 05.10.2019, e deri më 31.03.2021, u takon mbajtja e humbur për 

secilën shuma prej 2,043.39 euro, ndërsa nga data 01.04.2021, e tutje deri sa për këtë të ekzistojnë 

kushtet ligjore, renta e tyre mujore arrin në nga 217.07 euro, apo për secilën nga 108.53 euro.  

Me kërkesën e palës së paditur, ekspertiza e ekspertit në fjalë, është kthyer në plotësim, për 

të llogaritur mbajtjen e humbur të bashkëshortes së të ndjerit E. K., jo deri në moshën 65 vjeçare, 

por deri në moshën 60 vjeçare. 

Kjo kërkesë nga pala e paditur është bërë pasi eksperti me rastin e llogaritjes së rentës së 

kapitalizuar për mbajtjen e humbur të E. K., bashkëshortja e të ndjerit E. K., nuk ka marrë për 

bazë moshën e paditëses, por moshën e daljes në pension të të ndjerit.  

Gjykata pas vlerësimit të ekspertizës kryesore të datës 31.03.2021, si dhe ekspertizës 

plotësuese të datës 31.05.2021, të ekspertit të aktuaristikës A. B., vendosi që të njëjtave t’ua fal 

besimin, pasi nëpërmjet tyre është provuar llogaritja e mbajtjes, si për rentat mujore të arritura 

për pagesë, ashtu edhe për rentat mujore deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore të mbajtjes. (Për më 

shumë si në ekspertizat përkatëse).   

Sa i përket kundërshtimeve të palës së paditur, që me rastin e vendosjes gjykata duhet të 

aplikon të drejtën e Shqipërisë, kur llogaritë daljen në pension të paditëses E. K., e jo sipas asaj 

që eksperti ka llogaritur moshën 65 vjeçare, ose të daljes në pension të të ndjerit E. K., për 

gjykatën këto pretendime janë të pabaza, pasi mosha e pensionimit për të dy gjinitë në Kosovë 

konsiderohet e njëjtë, dhe llogaritja e “rentës së kapitalizuar” për paditësen E. K., edhe pse jo 
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sipas saj, nuk ka diferencë, konkretisht nuk ndikon në aspektin e kushtit ligjor të mbajtjes 

konform nenit 3 paragrafit 1, nënparagrafit 4, lidhur me nenin 7 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-

131 për skemat pensionale të financuara nga shteti. 

Baza juridike e kompensimit të dëmit jomaterial 

Në nenin 184 paragrafin 1 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve, parashihet që:  “Në rast 

vdekjeje të ndonjë personi, gjykata mund t`ua caktojë anëtarëve të familjes së tij të ngushtë 

(bashkëshortit, fëmijët dhe prindërit) shpërblim të drejtë në të holla për dhembjen e tyre 

shpirtërore.” Ndërsa me paragrafin 2, të po këtij neni dhe Ligji, parashihet që: “Ky shpërblim 

mund t`u caktohet edhe vëllezërve dhe motrave në qoftë se ndërmjet tyre dhe personit të vdekur 

ka ekzistuar bashkëjetesa e vazhdueshme.” 

Baza juridike e kompensimit të dëmit material 

Në nenin 177 paragrafin 1 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve, parashihet që: “Kush 

shkakton vdekjen e ndokujt ka për detyrë që t`i shpërblejë shpenzimet e zakonshme të varrimit 

të tij.”  Me nenin 178 paragrafin 1 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve, parashihet që: 

“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.” Ndërsa me paragrafin 2 të këtij neni dhe këtij Ligji, parashihet që: “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.” 

Vlerësimet përfundimtare të gjykatës 

Gjykata u ndal vetëm në analizimin e bazës juridike të kompensimit të dëmit jomaterial dhe 

atë material, pasi baza juridike e padisë nuk është kontestuar as nga vetë e paditura, me 

përjashtim të kërkesëpadisë së paditësve A. V. K. dhe E. V. K., e të cilat sqarime do të jepen në 

vijim e sipër.  

Gjykata vendosi që të aprovon pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses E. K., S. K., B. K., M. 

K., si dhe E. K., në lidhje me dëmin jomaterial, dhe atë duke detyruar palën e paditur që për 

secilin prej këtyre paditësve t’ia kompensoj shumën me nga 10,000.00, në emër të dhembjeve 

shpirtërore të pësuara nga humbja e E. K., për faktin se kjo kërkesë gjen bazë ligjore në nenin 

184 paragrafin 1 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve, si dhe në provat e administruara si më 

lart, e të cilave gjykata ua fali besimin në tërësi, ngase korrespondojnë me gjendjen faktike. 

Për gjykatën kjo shumë paraqitet si një satisfaksion për paditësit, i cili nuk ka për synim 

ekuivalencën me dëmin e pësuar, pasi edhe po të synohej një gjë e tillë nuk do të mund të 

realizohej, për faktin e thjesht se dhembjet shpirtërore konsiderohen lloj i dëmit abstrakt, me 

çka edhe vendosja synohet të bëhet në drejtim të asaj që kompensimi të jetë sa më real dhe 

lehtësues për natyrën e këtyre dhembjeve që pësohen.  

Në llojin e këtyre dhembjeve shpirtërore të paditësve, të cilat janë synuar të kompensohen sa 

më realisht, përfshihen por nuk kufizohen vetëm: përjetimet e rënda që kanë marrë të njëjtit me 

rastin e informatës se ka ndërruar jetë familjari i tyre, me pastaj vazhdimi i jetës pa të, përkujtimet 

e herë pas hershme për të ndjerin, si dhe situatat e tjera emocionale që si rezultat i këtij dëmi, 

paditësit vazhdojnë t’i kenë në forma të ndryshme, e të cilat dhembje nuk mund t’i kuptojmë në 

formë të emocionit të drejtpërdrejtë të tyre.  

Gjykata konstaton se krahas paditësve E. K., S. K., B. K. dhe M. K., të drejtë në kompensim 

për dhembjet shpirtërore të përjetuara, ka edhe motra e E. K., këtu E. K., në kuptim të nenit 184 
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paragrafit 2, e të ndërlidhur me bazën juridike të padisë sipas nenit 136 paragrafit 1, nenit 137, 

nenit 140, si dhe nenit 159 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve. Shkaku i të drejtës në 

kompensim për këtë kategori të dëmit, konsiston në atë se E. K., në momentin e vdekjes së vëllait 

të saj, ka qenë në bashkësi të vazhdueshme familjare me të. Ky fakt provohet nga certifikata 

familjare, e datës 12.11.2019, në raport më dëmin që i është shkaktuar më 05.10.2019. Pra, dëmi 

ka ndodhur një muaj para shkëputjes së bashkëjetesës së vazhdueshme.  

Megjithatë me bashkëjetesë të vazhdueshme konsiderojmë momentin që duhet të jetë e 

përhershme dhe mbi bazën e lidhjeve emocionale, ekonomike dhe ekzistenciale ndërmjet të 

dëmtuarit dhe të vdekurit, i dëmtuari ka përjetuar dhembje shpirtërore për shkak të humbjes së 

vëllait, prandaj edhe me shumën e caktuar, paditësja do të mund të përjetonte një satisfaksion 

për dhembjet shpirtërore të shkaktuar nga vdekja e personit të afërt, vëllait të saj. Prandaj, për 

gjykatën, kjo bashkëjetesë e vazhdueshme themi se ekziston, pasi ka ekzistuar deri në momentin 

e vdekjes së E. K.. 

Nga të lartcekurat,  gjykata vendosi që ta detyron palën e paditur për kompensimin e këtij 

lloj dëmi kundrejt palëve paditëse, ngase këta të fundit nga veprimi dëmtues i të paditurës kanë 

pësuar dhembje shpirtërore, të cilat i kanë përjetuar nga momenti i fatalitetit të të ndjerit, E. K., 

e që vazhdojnë t’i kenë edhe më tutje. 

Në lidhje me përcaktimin e mbajtjes së humbur, konkretisht për llogaritjen e mbajtjes së 

humbur për paditësen E. K. dhe S. K., dhe atë nga data e aksidentit 05.10.2019 e deri më 

31.03.2021, ku përgjatë kësaj periudhe po të mos kishte ndërruar jetë dhënësi i mbajtjes, marrëset 

e mbajtjes do të pranonin shumën prej 2,043.39, ose në vlerën totale prej 4,086.78 euro, gjykata 

vendosi konform nenit 178 paragrafit 1 të LMD.  

Kjo gjendje faktike është vërtetuar me anë të ekspertizës financiare, aktuaristike të ekspertit 

A. B., i cili si në ekspertizën e datës 31.03.2021, e po ashtu edhe në ekspertizën plotësuese të 

datës 31.05.2021, ka paraqitur mbajtjen e humbur të këtyre paditësve, të cilat shuma do t’u 

takonin po të ishte gjallë mbajtësi i tyre, E. K..  

Ky detyrim për palën e paditur kundrejt paditësve E. K. dhe S. K., konsiderohet të jetë 

ushqimi ose ndihmë e rregullt, si dhe detyrim ligjor konform nenit 178 paragrafit 1 të LMD. 

Përmbushja e këtij obligimi nga pala e paditur për paditësen E. K., trajtohet si ushqimi ose 

ndihmë të cilën për së gjalli të bashkëshortit të saj, nga i njëjti e njëjta e ka pranuar, mirëpo me 

rastin e humbjes së tij më nuk mund ta gëzon këtë të drejtë.  

Sa i përket detyrimit ligjor, ky tagër i takon paditëses S. K., ku krahas dispozitës së lartcekur 

të LMD, këtë të drejtë subjektive e nxjerr edhe nga neni 290 paragrafi 1 i Ligjit të familjes së 

Kosovës, siç parasheh:  “Prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e 

tyre të mitur.”  

Duke u bazuar në këtë dispozitë materialo - juridike, tanimë ky detyrim kalon në palën e 

paditur, si shkaktare e humbjes së mbajtjes për paditësen, S. K..  

Po ashtu mbajtja e humbur i ngarkohet palës së paditur edhe për kohën e ardhme, mbi bazën 

e ekspertizës së datës 31.03.2021, respektivisht deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore. Te paditësja 

S. K., kjo konsiderohet deri sa të arrin moshën 18 vjeçare, si moshë kur fiton të drejtën e plotë 

për themelimin e marrëdhënies së punës dhe fitimin e të ardhurave, mbi bazën e aftësisë së plotë 

të veprimit. Ndërsa sa i përket paditëses E. K., e paditura obligohet që ta mban deri sa ta mbush 

moshën 65 vjeçare, si rrethanë që në Kosovë, konsiderohet si moshë e pensionit bazë, për të 

përfituar nga skema sociale, pra mbajtja. 

Përndryshe, mbajtja e humbur në të ardhmen është llogaritur në formë të rentës mujore, të 

cilën shumë e paditura duhet ta paguan konform pikës I të këtij dispozitivi, te pjesa e dëmit 
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material. Shkaku i vendosjes për këtë rentë dhe jo rentës së kapitalizuar, është marrë duke u 

bazuar në atë se gjykata nuk e ka parë rrezikun te e paditura se këtë detyrim nuk do ta përmbush, 

respektivisht do t’i shmanget të njëjtit, pasi ekziston si person juridik dhe mundësitë janë të larta 

për përmbushjen e këtij detyrimi deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore te paditëset E. K. dhe S. K..  

Gjykata vendosi që pjesërisht t’ia aprovon kërkesëpadinë paditësve edhe për sa i përket 

shpenzimeve të krijuara në emër të varrimit dhe ngritjes së përmendores. Njohja e këtyre 

shpenzimeve për paditësit korrespondon në nenin 177 paragrafin 1 të LMD. Arsyeja konsiston 

në faktin se, paditësit kanë krijuar shpenzime me rastin e varrimit të familjarit të tyre, E. K., si 

dhe ngritjes së përmendores për ta përkujtuar të njëjtin. Në përcaktimin e shkallës së lartësisë së 

kompensimit lidhur me këtë dëm, gjykata mori në konsideratë traditat të cilat aplikohen në 

shoqërinë shqiptare për shpenzimet që i krijojnë me rastin e varrimit të një personi (familjari), 

dhe konsideron se ky kompensim është real, i mbështetur në dispozitat ligjore, e aq më shumë 

në burimet tjera formale plotësuese, të cilat kanë pasur impakt në vendosje.   

Nga të paraqiturat më lart, gjykata konstaton se ky detyrim i paditurës kundrejt paditësve 

duhet përmbushur edhe me kamatëvonesë ligjore.  Për dëmin material kamatëvonesa ligjore 

vjetore, të paditurës i është llogaritur në shkallë prej 8% nga dita e parashtrimit të padisë në këtë 

gjykatë më 20.12.2019, ndërsa për dëmin jo material nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

Llogaritja e kamatëvonesës ligjore për dëmin material dhe jomaterial është bërë mbi bazën e 

nenit 378 dhe 382 të LMD, si dhe duke u bazuar në pikën XIV dhe XV të mendimit juridik të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, GJ.A.265/2020 të datës 02.12.2020.  Sa i përket llogaritjes së 

kamatëvonesës ligjore për dëmin material, gjykata ka vendosur në këtë mënyrë, pasi ka të bëj 

me atë se pala paditëse nuk ka prezantuar prova lidhur me paraqitjen e kërkesës në procedurë 

administrative për kompensimin e këtij dëmi, andaj mbi bazën e këtij fakti gjykata ka vendosur 

që kompensimi i këtij dëmi të jetë me kamatëvonesë ligjore vjetore prej 8 %, e jo siç është 

kërkuar nga paditësit në shkallë prej 12%, siç do të ishte rasti po që se e paditura nuk do ta 

trajtonte kërkesën e palës.   

Në llogaritjen e kamatëvonesës ligjore, gjykata ka bërë një përjashtim vetëm sa i përket 

rentave mujore të pa lindura, si dhe rentave mujore të arritura për pagesë, por që janë krijuar pas 

ngritjes së padisë, ku për rentat mujore të pa lindura, për secilën prej tyre, kamatëvonesa ligjore 

vjetore në shkallë prej 8% fillon të rrjedh pas datës 05 të çdo muaji vijues, ndërsa për ato të 

krijuara para dhe pas ngritjes së padisë deri në nxjerrjen e ekspertizës financiare, datë 

31.03.2021, kamatëvonesa ligjore fillon nga ky moment, pasi për të paditurën është paraqitur si 

rrethanë që ia ka bërë të njohur lartësinë e këtij detyrimi.  

Refuzimi i pjesshëm i kërkesëpadisë  

Gjykata vendosi që ta refuzon kërkesëpadinë e paditëses E. K., për kompensimin e dëmit 

material në emër të mbajtjes së humbur, sipas pikës I, germës d) të precizimit të padisë të bërë 

nga paditësit më 25.05.2020, pasi kjo kërkesë është identike me kërkesën e vendosur si në pikën 

I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, që ka të bëj me pjesën e dëmit material dhe atë me njohjen 

e kompensimit për paditësen S. K.. Pra, në lidhje me këtë kërkesë të cilën e ka parashtruar 

përfaqësuesja ligjore e paditëses S. K., nëpërmjet përfaqësuesit me prokurë të saj, tanimë është 

vendosur dhe gjykata mendon se e drejta në ushqim ligjor i takon personalisht paditëses S. K.. 

Ndërsa mënyra e realizimit - pranimit të këtyre mjeteve për gjykatën nuk konsiderohet të jetë 

çështje thelbi. 

Gjykata nuk aprovoi edhe kërkesën për kompensimin e dëmit jo material në emër të 

dhembjeve shpirtërore që ka pësuara A. V. K., pasi me asnjë provë të vetme e njëjta nuk ka 

mundur të provon se deri në momentin e vdekjes së vëllait të saj, ka qenë në bashkësi të 

vazhdueshme jetësore – familjar me të.  
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Gjykata rrëzoj edhe pjesën tjetër përtej vendosjes sa i përket shpenzimeve të varrimit dhe 

ngritjes së përmendores, pasi këto shpenzime janë shumë të larta, dhe nuk përkojnë me traditat 

ose zakonet që ekzistojnë nëpër familjet shqiptare me rastin e krijimit të këtyre shpenzimeve. 

Sa i përket shpenzimeve procedurale, gjykata vendosi konform nenit 452 paragrafit 1 të Ligjit 

të procedurës kontestimore, dhe atë për shpenzimet që ka krijuar pala paditëse për zhvillimin e 

kësaj procedure, si për përpilimin e padisë në shumë prej 650.00 euro, shpenzimet për 

përfaqësues me prokurë, ku për çdo seancë nga 811 euro x 5 seanca =  gjithsej 4,055.00 euro, 

shpenzimet për ekspertizë në shumë prej 200.00 euro, për taksën e padisë në shumë prej 60.00 

euro, gjithsej shpenzime këto në shumë prej 4,965.00 euro. 

Andaj, nga të lartcekurat e në kuptim të nenit 143 të Ligjit të procedurës kontestimore, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr. 721/2019, datë 19.07.2021 

 

   Zyrtari ligjor,                                           Gj y q t a r i, 

  Albatrit Bytyçi                                                                        Selajdin Gallapeni 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Ky aktgjykim mund të kontestohet me ankesë. Ankesa duhet 

të parashtrohet brenda afatit ligjor prej 15 ditësh, për në Gjykatën e Apelit të Kosovës, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. Afati i paraqitjes së ankesës fillon me marrjen e vendimit. 


