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Numri i lëndës: 2020:050571 

Datë: 24.09.2021 

Numri i dokumentit:     02208913 

 

 

 C.nr.80/2020  

 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

me gjyqtarin Nehat Qelaj, si dhe me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar Morina, 

në çështjen  Juridike - Kontestimore të paditësve V. I.dhe O. I. nga P. të cilët me autorizim i ka 

përfaqësuar Av.Agron Selimaj nga Prishtina, kundër të paditurës  B. K.e S., me seli në P., Rr. 

“L. e P., e përfaqësuar nga O. H. juriste nga P., sipas bazës juridike kompensim i dëmit material 

dhe jo material, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datë 06.09.2021 merr këtë:   

 

A K T G J Y K I M 

 

  I.  Aprovohet pjesërisht  kërkesëpadia e paditësve V. I. dhe O. I. nga P..   

        

II. Detyrohet e paditura B. K. e S., me seli në P., që paditësve V. I. dhe O. I.nga P. t’ia kompensoj 

dëmin material dhe  jo material për lëndimet e pësuar në aksidentin e datës 26.05.2019 dhe 

atë: 

 

                  Paditësit  V. I. 

 

- Në emër të dhembjeve  fizike shumën prej  1,100.00 euro 

- Në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1,000.00 euro 

- Në emër të ndihmës nga personi i tretë 150.00 euro 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 100.00 euro 

- Në emër të rehabilitimit fizioterapeutik  shumën prej 150.00 euro,  

 Gjithsejtë shumën prej 2,500.00 euro 

 

                  Paditëses O. I. 

 

-           Në emër të dhembjeve  fizike shumën prej  3,800.00 euro 

- Në emër të frikës së përjetuar shumën prej 3,600.00 euro 

-          Në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm  jetësor në shkallën prej 4% shumën    

prej 2,000.00 euro 
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- Në emër të ndihmës nga personi i tretë 200.00 euro 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 100.00 euro 

- Në emër të rehabilitimit fizioterapeutik shumën prej 200.00 euro. Gjithsejte prej 

9,900.00 euro, përkatësisht shumën e përgjithshme të kompensimit për të dy paditësit 

prej 12,400.00 euro, me kamat prej 8%, duke filluar nga dita e përpilimit të aktgjykimit, 

datë  06.09.2021 e deri në pagesën definitive të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.    

 

 III Refuzohet kërkesëpadia si e pabazuar sa i përket pjesës tjetër të kërkesëpadisë mbi shumat 

e aprovuara si në dispozitivin nën II., për paditësin V. I. për dhimbje fizike shumën prej 

200.00 euro, për frikë shumën prej 3,00.00 euro, ,në emër të rehabilitimit fizikal shumën prej 

50.00 euro dhe në emër të kujdesit dhe ndihmës së huaj shumën prej 50.00 euro, për paditësen 

O. I. për dhimbje fizike shumën prej 300.00 euro, për frikë shumën prej 300.00 euro, në emër 

të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 400.00 euro. 

 

IV. Detyrohet e paditura që paditësve t’ua kompensoj shpenzimet e procedurës gjyqësore në 

shumën prej 1,973.60 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të ekzekutimit të detyrueshëm. 

 

 

A r s y e t i m  

      

          Në këtë gjykatë paditësit V. I. dhe O. I. nga P.përmes të autorizuarit të tyre Av.Agron 

Seliman nga Prishtina me datë 12.03.2020 ka parashtruar padinë kundër të paditurës B. K. e S., 

me seli në P. sipas bazës juridike kompensim i dëmit material dhe jo material. Sipas padisë me 

datë 26.05.2019 rreth orës 12:40 në aksin rrugor P.- P., saktësisht në fshatin S., K. e M. 

shkaktohet aksidentë komunikacioni nga automjeti- traktori i tipit IMT ..., i pa regjistruar dhe pa 

targa. Aksidenti shkaktohet nga vozitësi M. M. nga fshati G., Komuna e Malishevës, derisa ishte 

duke lëvizur nga rruga dytësore për kyçje në rrugën magjistrale P.- P. në mënyrë të pa sigurt 

ndërron shiritin e trafikut rrugor nga ana e djathtë në shiritin e majtë dhe paditësin V. I. e godet 

në pjesën e përparme të anës së djathtë të automjetit VË Pasat me targa .... Në aksidentin e 

shkaktuar të komunikacionit  paditësi V. I.përjeton lëndime shëndetësore, po ashtu në këtë 

aksident përjeton lëndime të rënda shëndetësore paditësja O.I., gjykatës i kanë propozuar 

aprovimin e padisë së paditësve si të bazuar, duke  e detyruar të paditurën në shpërblimin e dëmit. 

 

          Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë së paditësve e ka njoftuar të paditurën me 

aktvendim mbi dhënien e përgjigjes në padi. 

 

           E paditura me datë 26.04.2021 ka parashtruar përgjigje në padi me të cilin ka deklaruar 

duke mos e kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve për nga baza juridike as 

legjitimitetit pasiv të të paditurës, mirëpo mbetët kontestuese lartësia e saj. Sa i përket 

pretendimeve të palës paditëse rreth shkaktimit të dëmit dhe kompensimit të të njëjtit theksojmë 

se mbi bazën e përgjegjësisë së pjesëmarrësve në këtë aksident, komisioni për vlerësimin e dëmit 

paditësit i ka ofruar ofertë në proporcion me natyrën e lëndimeve dhe kritereve të B.-së me ç’rast 
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konsiderojmë se shuma e ofruar është ekuivalente me natyrën e lëndimeve dhe praktikave 

jashtëgjyqësore dhe përgjegjësinë e të paditurës. Duke u gjendur në këtë situatë me qëllim të 

ekonomizimit  të procedurës jemi të gatshëm që të arrijmë marrëveshje gjyqësore apo 

jashtëgjyqësore duke i ofruar paditësit O.I. shumën prej 3,000.00 euro në emër të dëmit material 

dhe jo material dhe paditësit V. I. shumën prej 1,000.00 euro në emër të të gjitha formave të 

dëmit material dhe jo material dhe shpenzimet  e procedurës, në të kundërtën në rast se do të 

krijohen shpenzime tjera të procedurës, ofertat e prezantuara  do të revokohen , ngase nuk do të 

arrijnë qëllimin e ekonomizimit të procedurës. 

            

           Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancat e shqyrtimit përgatitor dhe atë kryesorë. 

          

         I autorizuari i paditësve edhe gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor ka mbetur në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke i propozuar gjykatës nxjerrjen e provës përmes ekspertëve 

mjekësor, ndërsa pas marrjes së mendimit të ekspertëve mjekësorë përmes parashtresës ka bërë 

precizimin e padisë për paditësin V. I.  të detyrohet e paditura të dëmshpërblej paditësin  dhe atë 

për shkak të dhimbjeve trupore fizike të  intensitetit të rëndë shumën prej 300.00 euro, intensitetit 

të mesëm shumën prej 600.00 euro, intensitetit të lehtë shumën prej 400.00 euro, në emër të 

frikës primare të intensitetit të lartë shumën prej 600.00 euro, frikës sekondare  së intensitetit të 

lartë në shumën prej 300.00 euro, të intensitetit të mesëm shumën prej 300.00 euro, të intensitetit 

të ulët shumën prej 100.00 euro, shpenzimet për rehabilitimin fizikal shumën prej 200.00 euro, 

kujdesi dhe ndihma e huaj në shumën prej 200.00 euro, ushqimi i përforcuar shumën prej 100.00 

euro, në shumën prej 3,100.00 euro, për paditësen O. I. të detyrohet e paditura të dëmshpërblej 

paditësen dhe atë më emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë shumën prej 4% 

shumën prej 2,400.00 euro dhimbjeve trupore fizike  të intensitetit posaçërisht të rëndë shumën 

prej 100.00 euro, të  intensitetit të rëndë shumën prej 1,200.00 euro, intensitetit të mesëm shumën 

prej 1,00.00 euro, intensitetit të lehtë shumën prej 900.00 euro, në emër të frikës primare të 

intensitetit të lartë shumën prej 1,500.00 euro, frikës sekondare  së intensitetit të lartë në shumën 

prej 800.00 euro, të intensitetit të mesëm shumën prej 9000.00 euro, të intensitetit të ulët shumën 

prej 700.00 euro, shpenzimet për rehabilitimin fizikal shumën prej 200.00 euro, kujdesi dhe 

ndihma e huaj në shumën prej 200.00 euro, ushqimi i përforcuar shumën prej 100.00 euro, në 

shumën prej 10,900.00 euro, ndërsa në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve ka deklaruar 

se nga aksidentin i shkaktuar  me datën 26.05.2019 ka lënë vragë të përjetshme  në mendjen dhe 

trupin e paditësve V. dhe O.  I., paditësit kanë përjetuar dhembje fizike, frikë nga vdekja e pastaj 

edhe frikë në pa sigurinë  e gjendjes shëndetësore, po ashtu  duke mbetur në tërësi pranë 

precizimit të kërkesëpadisë, gjykatës i ka propozuar të aprovohet në tërësi kërkesëpadia  sipas 

precizimit  të dorëzuar me datë 06.08.2021. 

 

              Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe atë për përpilimin  e padisë 

shumën prej 312.00 euro, për përfaqësim në 2 seanca  nga 405.60 euro,  në emër të ekspertizave 

mjekësore shumën prej 750 euro. 

           

             Përfaqësuesja e autorizuar e të paditurës gjatë shqyrtimit përgatitor dhe ati kryesor ka 

deklaruar ndër tjera se mbes në tërësi pranë përgjigjes në padi edhe me tutje e paditura nuk 

konteston bazën juridike të padisë dhe as legjitimitetin pasiv të saj. Me qellim të ekonomizimit 
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të proceduarës dhe efikasitetit të saj e paditura i jep ofertat si ne vijim: Për paditësen  O.I. në 

emër të të gjithave kategorive të demit material dhe jo material shumen në vlere prej 3000 eurove 

ndërsa për paditësin V. I. në emër të të gjitha kategorive të demit material dhe jo material ofrojmë 

shumën në vlerë prej 1200 euro si dhe shpenzimet e procedurës për aq sa janë krijuar deri në ketë 

fazë të procedurës. E paditura konteston çdo shume tjetër jashtë shumes së ofruar në ketë seance. 

Kundërshtojmë propozimin për nxjerrjen e provës me ekspertizë nga lëmia e ortopedisë – 

traumatologjisë, psikiatrisë dhe neurokirurgjisë si të panevojshëm pasi qe ofertat e ofruara janë 

ekuivalente me demin e shkaktuar dhe me praktikat gjyqësore. Precizimin e kërkesëpadisë e 

kundërshtojnë për faktin se shumat e kërkuara janë tejet të larta nuk janë në harmoni me lëndimet 

për demin e pësuar çka aprovimi i këtyre shumave do të ishte në kundërshtim me praktikat 

gjyqësor të deri tanishme. Po ashtu sa i përket lëndimeve për rehabilitimin fizikal te precizuar si 

në precizim konsideroj se për te njëjta nuk ka prova dhe kërkesa për demin duhet refuzuar. Në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar duke mbetur deklarimeve dhe kundërshtimeve  gjatë seancave  

të kaluara dhe seancës se sotëm edhe me tutje qëndrojmë pran ofertave te dhëna ne ketë seancë 

dhe gjykatës i propozojmë te refuzoj kërkesëpadinë e paditësve mbi shumat e ofruar nga e 

paditura pasi qe këto shuma arrin disfacionin moral te palëve te dëmtuar ne ketë aksident dhe 

janë ne harmoni me praktikat gjyqësore dhe praktikat e kompanive te sigurimit, gjykatës i 

propozoj qe lidhur me shpenzimet procedurale të vendoset ne bazë të peshës ne procedurë.  

 

            Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar.  

 

           Për vërtetimin e gjendjes faktike gjykata shqyrtoj këto prova: Ekspertizën- mendimin 

mjekësor të Dr. V. B.- Ortoped-Traumatolog dhe Dr. V. S.- Psikiatër dhe Dr. K.Z. – Neurolog, 

të hartuar me shkrim me datë 13.07.2021, raportin e aksidentit numër ER-... të datës 26.05.2019, 

certifikatën e lindjes për paditësen O. I. numër ... të datës 03.09.2020, raportet mjekësore në emër 

të paditësve  V. dhe O. I., dëftesë pagesat, faturat dhe kuponët fiskal për shpenzimet e paditësve 

si në shkresat e lëndës, ekspertizën e komunikacionit të ekspertit B. P. të datës 12.09.2011, 

ekspertizat mjekësore në emër të paditësve  e kryer në procedurën penale nga eksperti N. H.të 

datës 10.09.2019, aktakuzën e Prokurorisë Gjakovë PP/II nr. 887/19 të datës 18.10.2019, 

vendimin e të paditurës  numër FK-... të datës 14.11.2019 dhe aktgjykimi penal i kësaj gjykate 

P.nr. 234/19 të datës 12.04.2021 

 

           Gjykata pas vlerësimit deklarimeve të të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse dhe provave 

të administruara në kuptim të nenit  8 të LPK-së vlerëson se: 

       

           Kërkesëpadia e paditësve është e bazuar, ndërsa e aprovoj pjesërisht për nga lartësia.  

 

          Nga shikimi i raportit të aksidentit datë  26.05.2019 ER-.... dhe përmbledhja e aksidentit 

të përpiluar nga oficeri i trafikut, gjykata vërtetoj faktin se automjeti me të cilin është shkaktuar 

aksidenti nuk ka pasur mbulesë siguruese. 

 

Nga shikimi i Aktgjykimi P.nr. 234/19 i dt. 12.04.2021 të Gjykatës Themelore në Gjakovë -Dega 

në Malishevë, i vërtetohet se i pandehuri gjegjësisht shkaktuesi i aksidentit është dënuar për 

veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së. 
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           Nga shikimi i ekspertizës së komunikacionit rrugorë e përpiluar sipas kërkesës së 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm nga eksperti B. P. të datës 

12.09.2019 në bazë të mendimit dhe konstatimit të ekspertit të komunikacionit vërtetohet  se 

shkaktar i aksidentit të trafikut është shoferi i traktorit “A” të markës IMT ... pa targa të 

regjistrimit me lëshimet e tij.  

 

          Nga dokumentacioni mjekësor si në shkresat e lëndës dhe ekzaminimit të drejtpërdrejtë të 

paditësit V. I. dhe O. I. nga  Dr. V. B.- Ortoped-Traumatolog dhe Dr. V. S.- Psikiatër dhe Dr. K. 

Z. – Neurolog, sa i përket shkallës dhe natyrës së lëndimeve të marra dhe frikës së përjetuar të 

paditësve vërtetohet se paditësit kanë pësuar lëndime trupore dhe frikë si në vijim: paditësi V.I. 

ka pësuar ndrydhje të regjionit ballor të kokës, gërvishtje në regjionin ballor të kokës dhe 

përdredhje  të regjionit të qafës këto lëndime  klasifikohen si lëndime të lehta trupore,  paditësi  

ka pësuar  dhembje të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 24 orë, dhembje të intensitetit të 

mesëm që kanë zgjatur edhe për 16 ditë, dhembje të intensitetit të ulët ka pasur për 1 muaj, 

shëmtim truporë nuk ka, zvogëlim të aktivitetit jetësorë nuk ka, ndihma e personit të tretë ka 

qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 4 ditësh, ushqimi i përforcuar në kohëzgjatje prej 16 ditë, 

terapia fizikale dhe rehabilitimi ka qenë i nevojshëm prej 7 ditëve, ka pësuar frikë primare e cila 

ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të një intensiteti të lartë e cila ka zgjatur 24 orë, frikë 

sekondare të intensitetit të mesëm që ka zgjatur prej 4 javë, frikë sekondare e intensitetit të ulët 

e cila ka zgjatë për 3 muaj, e më mës mirë e përshkruar në këtë ekspertizë. Ndërsa paditësja O. 

I. ka pësuar ndrydhje të regjionit të kokës, gërvishtje në regjionin e fytyrës dhe frakturë e pjesës 

së poshtme të parakrahut të majtë këto lëndime  klasifikohen si lëndime të rënda trupore,  

paditësja  ka pësuar  dhembje të intensitetit posaçërisht të rëndë që kanë zgjatur për 40 minuta, 

dhembje të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje 2 ditësh, dhembje të intensitetit të mesëm që kanë 

zgjatur edhe për 21 ditë, dhembje të intensitetit të ulët që posedon akoma në sforcime fizike dhe 

ndërrime klimatike, shëmtim truporë nuk ka, zvogëlim të aktivitetit jetësorë është në shkallën 

prej 4% për shkak të kontrakturës së nyjës së byzylykut të dorës së majtë të shkallës së lehtë, 

ndihma e personit të tretë ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 28 ditësh, ushqimi i përforcuar 

në kohëzgjatje prej 5 javësh, terapia fizikale dhe rehabilitimi ka qenë i nevojshëm prej 7 ditëve, 

ka pësuar frikë primare  e cila ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të një intensiteti të lartë 

e cila ka zgjatur 3 ditë, frikë sekondare të intensitetit të mesëm që ka zgjatur prej 8 javë, frikë 

sekondare e intensitetit të ulët  e cila ka zgjatë për 6 muaj , e më së mirë e përshkruar si në këtë 

ekspertizë.    

 

           Në bazë të provave të sipërpërmendura si raportit të policisë, ekspertizave te 

komunikacionit dhe Aktgjykimit Penal u vërtetua se shkaktar i aksidentit të trafikut është shoferi 

i traktorit “A” të markës IMT ... pa targa të regjistrimit i cili me lëshimet e tij ka shkaktuar këtë 

aksident , për çka në rastin konkret edhe përkundër se nuk është kontestuese baza ligjore e 

kerkesë padisë , përgjegjësia bie mbi të paditurën këtu B. K.  e S. (B.), dhe mbi bazën e këtyre 

fakteve, si dhe bazuar në dispozitat  ligjore të LMD-së neni  136 parg.1  lidhur me përgjegjësinë 

mbi shkaktimin e dëmit përcaktohet se  “Kush  i  shkakton  tjetrit  dëm  ka  për  detyrë  ta  

kompensojë,  përveç  nëse  vërtetohet  se  dëmi  është shkaktuar pa fajin e tij” me nenin 159 

p.1 të po këtij ligji është paraparë se “Në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje 
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që është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë 

të fajit.” ndërsa lidhur me detyrimin e të paditurës në kompensimin e dëmit material në dispozitat 

e nenit 18 par.1 të Ligjit për  Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia  përcaktohet se  

“Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës 

nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i auto përgjegjësisë, 

ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga B.””, ndërsa baza juridike e kërkesëpadisë 

së paditësit ekziston konform dispozitës së nenit neni 183 parg 1 të LMD-së në të cilën 

përcaktohet se “Shpërblimi në të holla 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”, ndërsa në parg 2. “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 mbi kompensimin e dëmit”.    

 

         Lidhur me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitivin nën II. të aktgjykimit, gjykata 

është e mendimit se të njëjtat janë adekuate duke marr parasysh dëmin që i është shkaktuar 

paditësve, shkallën dhe natyrën e lëndimeve, pasojat e shkaktuara nga këto lëndime, moshën e 

paditëse O.I. (fëmijë moshës 8 vjeç në kohën e aksidentit) dhe lartësia e shumës së të hollave të 

aprovuara do ti mundësoj satisfaksion paditësve që do të jenë në gjendje t’i kompensojnë të mirat 

jo materiale nga të cilat është privuar, për shkak të aksidentit të pësuar respektivisht ajo shkallë 

e satisfaksionit të cilën do ta kishte po qesë të  njëjtën nuk do ta kishte humbur, e kjo duke patur 

parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, 

kohëzgjatjen e tyre, sidomos gjate kalimit te automjeteve dhe udhëtimit me mjete te transportit, 

si dhe kohën e nevojshme të shërimit, gjykata vendosi të aprovojë edhe shumat e kërkuara në 

emër të ndihmës nga personi i tretë, shumat e kërkuara në emër të ushqimit të përforcuar si dhe 

shumat e kërkuara në emër të rehabilitimit fizioterapeutik, edhe pse për të njëjtat nuk u faktuan 

krejtësisht në bazë të ndonjë fature nga ana e paditësve, mirëpo për të njëjtat u konstatuan se 

ishin të domosdoshme në bazë të mendimit të ekspertit mjekësorë- ortopedë, ndërsa lidhur me 

shpenzimet tjera të realizuara në emër të mjekimit gjykata vendosi që të njëjtat t’i aprovojë mbi 

bazën e faturave- kuponëve fiskal të prezantuara në shqyrtimin gjyqësorë.  

            

           Gjykata i shqyrtoi edhe pretendimet e të përfaqësuesit të të paditurës sa i përket lartësisë 

së kerkesë padisë dhe ofertën e ofruar për kompensim, dhe si të tilla i konsideroi të 

paqëndrueshme, pasi që edhe për gjykatën shumat e ofruara nuk janë në harmoni me dëmin dhe 

pasojat që paditësit i kanë pësuar nga ky aksident dhe as me praktikat gjyqësore siç u sqarua më 

lart, andaj aprovoj lartësinë e kompensimit si në dispotitiv duke pasur për bazë dëmin që i është 

shkaktuar paditësve, shkallën dhe natyrën e lëndimeve pasojat e shkaktuara nga këto lëndime, 

intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës, kohëzgjatjen e tyre, ndërsa nuk është e lidhur për ta 

miratuar lartësinë e kërkesëpadisë mbështetur në kriteret e vlerësimit për zhdëmtim që zbatojnë 

kompanitë e sigurimeve. 
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      Ndërsa, sa i përket pjesës refuzuese respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara, gjykata 

është e mendimit se shumat e kërkuara me kërkesëpadi janë në shpërpjesëtim me dëmin  real të 

pësuar nga paditësve, pasi që shumat e kërkuara nuk korrespondojnë me lëndimet e pësuara me 

çka gjykata erdhi në përfundim se shumat e refuzuara janë në proporcion me shkallën e lëndimit 

të pësuar nga paditësit në aksidentin e komunikacionit.       

 

Lidhur me kërkesën për kamatë, Gjykata ka vendosur në kuptim të  nenit 382 par.1 dhe 2 të 

LMD-së. 

        Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 452.1 si dhe 

Rregullores pwr taksa gjyqësore dhe për Tarifat e Avokatëve të Odës së Avokatëve të Kosovës 

duke i njohur shpenzimet e procedurës, dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 312.00 euro, 

për përfaqësim në 2 seanca  nga 405.60 euro,  në emër të ekspertizave mjekësore shumën prej 

750 euro, taksën gjyqësore 100 euro. 

 

Nga e sipërshënuara u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë,  

Departamenti i Përgjithshëm 

C nr.80/2020 me datë 06.09.2021 

 

                                                                                             Gjyqtari 

                                                          Nehat Qelaj 

 

 

Këshilla 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. 
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