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Numri i lëndës: 2020:094947 

Datë: 04.04.2022 

Numri i dokumentit:     03000821 

 

 C.nr.341/2020 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Divizioni Civil, 
gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen juridike 

të paditësit i mituri A. M., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i ati N. M. nga fshati Nushpall, 

Komuna e Rahovecit, e të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar av. F. H. nga Rahoveci, 

sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

K.R.U. GJ., me seli në Gjakovë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar M. Z., për shkak 

të kompensimit të dëmit jo material, vlera e kontestit 13.350,oo €, pas mbajtjes dhe përfundimit 

të shqyrtimit kryesor, dhe zbatimit të provave, më 24.03.2022, merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit i mituri A. M., të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesi ligjor i ati N. M. nga fshati Nushpall, Komuna e Rahovecit, si në 

vijim:  

 

II. OBLIGOHET e paditura Kompania Rajonale e Ujësjellësit K.R.U. GJ., që paditësit i 

mituri A. M., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i ati N. M., në emër të dëmit jo 

material dhe material të shkaktuar në aksidentin e datës 29.10.2019, ta kompensoj shumën 

në lartësi të përgjithshme prej 4,300.oo €, me kamatë ligjore prej 8 %, e cila do të llogaritet 

nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit respektivisht nga data 24.11.2021, dhe atë në afat prej 

15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, dhe atë; 

- Në emër të dhimbjeve fizike........................................................................1,500.oo €uro. 

- Në emër të frikës së përjetuar……………….…..............................................1,000.oo 

€uro, me kamat ligjore prej 8%, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e gjerë te pagesa 

definitive, e në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm me përmbarim. 

- Në emër të ndihmës dhe kujdesit të huajë ........................................................500,oo €uro. 

- Në emër të ushqimit të përforcuar......................….....................…................500,oo €uro. 

- Në emër të shërimit klimatik (banjë) shumën prej............................................300,oo €uro. 

- Në emër të shpenzimeve të shërimit shumën prej ...............................................500,oo 

€uro, me kamat ligjore prej 8%, nga dita e paraqitjes së padisë datë 07.08.2020, e gjerë te 

pagesa definitive, e në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e  ekzekutimit të dhunshëm me përmbarim. 

 

IV.  REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së precizuar përtej shumës së aprovuar. 

 

 

III. OBLIGOHET e paditura që paditësit ti paguaj edhe shpenzimet procedurale në shumë 

prej 1,546.oo €, po ashtu në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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                                                             A r s y e t i m 

 

Paditësi A. M., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i ati N. M., ka ushtruar padi 

kundër të paditurës Kompania Rajonale e Ujësjellësit K.R.U. GJ., me seli në Gjakovë, për shkak 

të kompensimit të dëmit jo material.  

 

E paditura Kompania Rajonale e Ujësjellësit K.R.U. GJ., me seli në Gjakovë, me 

parashtresën e saj në përgjigjen në padi e ka kontestuar në tërësi pretendimin e palës paditëse 

bazuar në faktin se: e njëjta është e pabazuar dhe në kundërshtim të plot të gjendjes faktike dhe 

juridike në terren.  

Sipas kësaj çështje juridike janë caktuar disa seanca e shqyrtimin kryesor radhazi, në të 

cilën janë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati F. H. si dhe përfaqësuesi i 

autorizuar i të paditurës M. Z.. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati F. H. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, të cekura në të, ritheksoi se me datën 29.10.2019, rreth orës 11:30 

minuta në fshatin Nushpal - Komuna e Rahovecit, si pasojë e punimeve të të paditurës në rrugë 

të fshatit për rregullimin  e ujit kanë hapur një gropë të madhe në rrugë të pasiguruar me rrethoja 

apo shiritin e sigurimit, si rezultat i mos kufizimit dhe të sigurimit të kësaj prove sipas 

standardeve normale të punës (shiritave dhe kufizimeve të tjera) i mituri këtu i dëmtuari në ditën 

kritike gjatë lëvizjes me biçikletën e tij bie në gropën e hapur nga e paditura, në atë mënyrë i 

shkaktohen lëndime të rënda trupore dhe nga personat prezentë nxirret nga ajo gropë dhe 

dërgohet në emergjencë të QKMF-së, në Rahovec dhe pastaj edhe në Spitalin Rajonal të 

Gjakovës. Në këtë çështje juridike nuk është kontestuese se e paditura e ka hapur gropën. 

Meqenëse e paditura me përgjigje në padi e mohon përgjegjësinë për dëmin e shkaktuar dhe në 

pretendimet e saj se lidhur me rastin nuk është lajmëruar organi policor, theksoi se gjykata civile 

nuk është e lidhur me vendimet penale dhe kjo çështje ka të bëj me kompensimin e dëmit të të 

dëmtuarit A. M.. Sa i përket pretendimeve në përgjigje në padi se vendi është siguruar, gjykatës 

drejtpërsëdrejti në këtë seancë ia dorëzoj foto nga vendi i ngjarjes se si ka qenë në ditën kritike. 

Sa i përket pretendimit të paditurës në përgjigjen në padi se ata e kanë mënjanuar atë gropë pas 

përfundimit të punimeve këtë e kundërshton me dorëzimin drejtpërsëdrejti sot në seancë provën 

të cilën përfaqësuesi i fshatit i ka dorëzuar drejtorisë për punë inspektuese në Komunën e 

Rahovecit nr. të prot. 3494 me të cilën kërkesës ka kërkuar që të dilet në vendin e ngjarjes 

përkatësisht në fshatin Nushpal, për ta konstatuar gjendjen e krijuar nga punimet e vrazhda të 

këtu të paditurës KRU GJ., kjo kërkesë është dorëzuar pas ngjarje së ditës kritike, përkatësisht 

me datën 11.11.2019. Lidhur me nenin 168 të LMD-së, citon Organizatat që ushtrojnë veprimtari 

komunale ose ndonjë veprimtari tjetër të ngjashme me interes publik përgjigjen për dëmin në 

qoftë se pa shkak të arsyeshëm ndërprejnë ose kryejnë jo me rregull shërbimin. Në fund në 

mënyrë që të vërtetohet dhe të zbardhet përgjegjësia tek e paditura i propozoj gjykatës që për 

seancën e radhës të fton dëshmitarët e rastit konkret, të cilët do të japin dëshmitë e tyre dhe 

rrethanat e ngjarjes dëmtimit, lëndimit të paditësit. Dëshmitarët e propozuar nga janë L. M. 

(personi që e ka nxjerrë nga gropa të dëmtuarin), dëshmitari i dytë Sh. M. dhe dëshmitari i tretë 

F. M..  

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjykata pas procedurës të administrimit 

të provave dhe rrjedhës së kësaj çështjeje ka konstatuar se në mes palëve nuk është kontestuese 

se e paditura e ka hapur gropën për rregullimin e ujit dhe nuk është kontestuese fakti se gropa e 

hapur nuk e ka pasur shiritin rrethues – nuk ka qenë e siguruar, këto fakte të pohuara edhe nga 

vet e paditura në këtë çështje (seanca e datës 20.01.2022 – faqe 2, deklarimi i përfaqësuesit të 

paditurës: “lidhur me ditën kritike është i pakontestueshëm fakti se në punimet janë kryer nga e 

paditura ku e paditura gjatë punimeve dhe pas kryerjes së tyre e ka rrethuar vendngjarjen me 

shirita sinjalizues por që nga personat e pandërgjegjshëm janë larguar ato...”). gjithashtu gjykata 
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ka konstatuar dhe vërtetuar faktin se për shkak të veprimit të të paditurës dhe mos zbatimit të 

obligimit që ka pasur, përgjegjësisë për mirëmbajtjen dhe sigurimin e gropës së hapur ka ndodhur 

aksidenti i datës 29.10.2019 dhe me këtë është shkaktuar dëmi tek paditësit. Nga foto të vendin 

të ngjarjes të ditës kritike vërtetohet gjendja faktike se në vendin kritik ka qenë e hapur gropë e 

hapur dhe e pasiguruar. Nga dëgjimi i dëshmitarëve është vërtetuar dhe konstatuar fakti se gropa 

ka qenë e hapur me ditë të tëra në fshatin e tyre dhe kjo gropë ka qenë e pasiguruar me shirita 

apo diçka të ngjashme, gjithashtu nga dëshmia e tyre është vërtetuar gjendja faktike e rastit 

konkret, pasi nga këta dëshmitarë i dëmtuari ka pranuar ndihmën e parë në ditën kritike. Nga 

mendimi dhe konstatimi i ekspertizës mjekësore të psikiatrisë Dr. V. B. R. dhe Ortoped – 

Traumatolog Dr. Xh. S., të datës 01.03.2022, janë vërtetuar dhe përshkruar në mënyrë 

profesionale të pësuara tek i mituri në ditën kritike të aksidentit të datës 29.10.2019, ka pësuar 

këto lëndime trupore: Thyerje nën mbështjellësin kockor të pjesës së poshtme të kockës së 

rrezorit të majtë – lëndimi kualifikohet si lëndim i rëndë trupor pa pasoja, andaj i propozoi 

gjykatës që precizimin e kërkesëpadisë ta miratoj në tërësi si të bazuar. Si dhe shpenzimet e 

procedurës i kërkoi në shumë prej 1,546.oo €. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës M. Z. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjes në padi, mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi të deponuar pranë kësaj gjykate ku 

e kundërshtojnë në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë si të pabazuar për arsye se: Paditësi me asnjë 

provë të vetme nuk e ka argumentuar faktin se e paditura është përgjegjëse për dëmin e 

pretenduar të shkaktuar sepse këto pretendime janë hipotetike dhe të pa argumentuara. Paditësi 

ka për detyrë që ti provoj faktet dhe provat duke i prezantuar ato gjykatës në kuptim të nenit 319 

paragrafi 1 dhe 2 të LPK-së, ndërsa anë rastin konkret paditësi ka dështuar ti paraqes këto. Provat 

e bashkangjitura në padi vërtetohet se paditësi nuk ka vërtetuar bazën ligjore të kërkesëpadisë 

duke mos e prezantuar ndonjë provë që vërteton se e paditura është përgjegjëse për dëmin e 

shkaktuar, këtë po e themi sepse paditësi lidhur me datën kritike të pretenduar nuk ka njoftuar 

organet kompetentë konkretisht Policinë e Kosovës - Stacioni Policor në Rahovec - Njësia e 

Trafikut, sepse në rastin konkret kur kemi të bëjmë me lëndime trupore të pretenduara gjithmonë 

njoftohen organet kompetente e në këtë rast Policia e Kosovës. Lidhur me ditën kritike është i 

pakontestueshëm fakti se punimet janë kryer nga e paditura ku e paditura gjatë punimeve dhe 

pas kryerjes së tyre e ka rrethuar vendngjarjen me shirita sinjalizues por që nga personat e 

pandërgjegjshëm janë larguar ato, për t’i vërtetuar pretendimet tona gjykatës i dorëzoj raportin 

zyrtar të njësisë punuese Rahovec, ku në mënyrë të detajuar prezantohet dhe vërtetohet e gjithë 

ngjarja. Po ashtu e kundërshtojmë propozimin për procedimin e dëshmitarëve të propozuar nga 

ana e paditësit pasi që kanë lidhje gjaku me paditësin dhe vështirë të prezantojnë të vërtetën e 

ditës kritike kur ka ndodhur ngjarja. Defektet ndodhin në pjesë të ndryshme ku operon KRU GJ., 

këtu e paditura, këto punime kryhen në kohë sa më të shpejtë duke bërë hetimin e vend punimit 

ndërsa anë rastin konkret e paditura nuk është përgjegjëse, sepse mungon lidhja kauzale në mes 

të shkaktarit të dëmit dhe pasojës së shkaktuar, nuk do të thotë që çdo vend punim që punohet 

nga e paditura të jetë përgjegjëse për ndonjë dëm eventual të shkaktuar. Andaj nga të gjitha 

pretendimet e cekura si më lartë dhe thëniet e pakontestueshme gjykatës i propozoj që të merr 

këtë aktgjykim, refuzohet në tërësi padia dhe kërkesëpadia e A. N. M. nga fshati Nushpal komuna 

e Rahovecit. Lidhur me provat që i pranova gjatë seancës vërtetohet fakti se kërkesa është 

dorëzuar në Kuvendin Komunal të Rahovecit me datën 11.11.2019 me nr. protokolli 3494, 

kërkesa i është drejtuar konkretisht Inspektoratit Komunal ku në bazë të fotove të bashkangjitura 

të kësaj shkrese vërtetohet se vend punimi (gropa) është e mbyllur tërësisht, po ashtu nuk kemi 

ndonjë procesverbal të inspektorëve komunal lidhur me kërkesën në fjalë për të vërtetuar 

gjendjen faktike në terren sepse punimet janë përfunduar shumë më herët dhe të gjitha veprimet 

që janë bërë në terren janë përmbyllur. 

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar këto provat: ka bërë shikimin në tre fletat me foto të fëmijës së lënduar dhe vendit të 
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ngjarjes, ka bërë shikimin në raportet mjekësore për paditësin A. M., ka bërë shikimin në RTG-

në, të specialistit të radiologjisë Dr. D. K. e datës 29.10.2019, ka bërë shikimin raportin zyrtar të 

udhëheqësit të njësisë të KRU “GJ.” njësia në Rahovec e datës 30.10.2019, ka bërë shikimin në 

kërkesën drejtuar inspektoratit të Komunës së Rahovecit me nr.3494 e datës 11.11.2019 së 

bashku me fotot e terrenit – vendit të ngjarjes, ka bërë shikimin në deklaratat e dëshmitarëve të 

dhëna në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 21.02.2022, ka bërë shikimin në ekspertizat të 

ekspertëve mjekësor Dr. Xh. S. dhe Dr. V. B.-R.. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në 

dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, duke i vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve dhe në bazë 

të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Me shikimin në tre fletat me foto të fëmijës së lënduar dhe vendit të ngjarjes, vërtetohet 

se i mituri A. M. ka pësuar lëndime të rënda pa pasoja. 

 

Me shikimin në raportet mjekësore për paditësin A. M., vërtetohet se i mituri është 

trajtuar nga ana e mjekëve – ekspertëve mjekësor. 

 

Me shikimin raportin zyrtar të udhëheqësit të njësisë të KRU “GJ.” njësia në Rahovec e 

datës 30.10.2019, nga i cili raport kanë konstatuar se intervenimi në fshatin Nashpall ka ndodhur 

me datën 29.10.2019, ekipi i mirëmbajtjes së rrjetit të ujit të pijes, me angazhim të plotë dhe 

përkujdesje të plot kanë bërë sanimin e defektit ku punimet janë kryer në bazë të gjitha 

standardeve të parapara, duke shtuar se vend punimi ka qenë i rrethuar – siguruar me shirita 

sinjalizuese dhe kufizime tjera sipas normave të parapara. Po ashtu pas sanimit të defektit rruga 

me kubza është kthyer në gjendjen e mëparshme siç ka qenë kanë edhe foto dëshmi.  

 

Me shikimin në kërkesën drejtuar inspektoratit të Komunës së Rahovecit me nr.3494 e 

datës 11.11.2019 së bashku me fotot e terrenit – vendit të ngjarjes, vërtetohet se përfaqësuesi i 

fshatit i është drejtuar Drejtorisë për punët inspektuese KK Rahovec. 

 

 Dëshmitari L. K. M. nga fshati Nushpall, Komuna e Rahoveci, pasi iu është tërhequr 

vërejtja të fal të vërtetën dhe gjithë atë që dinë lidhur me çështjen kontestimore dhe pasi që i 

njëjti është njoftuar me pasojat të deklarimit të rremë i njëjti ka deklaruar se A. M. është klienti 

i dyqanit që e kanë në fshatin dhe në ditën kritike A. pasi që është shërbyer në dyqanin tonë duke 

u kthyer për në shtëpi me biçikletë ka rënë në gropën e cila ka qenë e thellë përafërsisht mbi një 

metër e cila gropë ka qëndruar me ditë të tëra dhe pa u siguruar fare me ndonjë shirit apo me 

ndonjë pengesë tjetër, e si pasojë A. është lënduar dhe ka pësuar thyerje të dorës dhe lëndimet të 

tjera në trup. Pasi që e ka dëgjuar zhurmë ka dalë nga lokali dhe ka parë A. që kishte rënë në 

gropë dhe më pas i është afruar axha im Sh. M. dhe e ka ndihmuar që t’i ndihmojnë A.t më pas 

e kanë ftuar edhe babain e tij dhe i njëjti është dërguar në spital për trajtim të mëtutjeshëm. 

 

 Dëshmitari Sh. A. M. nga fshati Nushpal, Komuna e Rahovecit, i njëjti deklaron se nuk 

është në lidhje farefisnore me paditësin, i cili pasi iu është tërhequr vërejtja të flas të vërtetën dhe 

gjithë atë që dinë lidhur me çështjen kontestimore dhe pasi që i njëjti është njoftuar me pasojat 

të deklarimit të rremë i njëjti ka deklaruar se deri ka qenë duke qëndruar në oborrin e tij ka 

dëgjuar bërtitma dhe menjëherë ka dalë përtej derës së oborrit së tij ku në rrugë ka qenë e hapur 

gropa e cila është hapur nga ana e punëtorëve të “R.” dhe aty e ka parë A. M. i cili kishte rënë 

me biçikletën e tij në gropë, është gjakosur dhe afër tij ishte L., djali i vëllait tim i cili mundohet 

t’i dilte në ndihmë dhe menjëherë është afruar me kujdes e kanë nxjerrë nga gropa A., e kanë 

futur në oborrin e tij, ia ka pastruar gjakun në fytyrë dhe gjetiu dhe L. menjëherë e ka thirr me 

telefon babain e A. i cili për disa minuta ka ardhur aty dhe menjëherë dërguar në spital. Punëtorët 

e “R. “ edhe në shumë lagje të fshatit tonë kanë bërë ndërhyrje të ndryshme në rrjet dhe e kanë 
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prishur rrugën e çka është më e keqja gjatë intervenimeve i kanë lënë gropat të hapura pa i 

siguruar fare me pengesa të ndryshe apo shiriti dhe për këtë gjë kryesia e fshatit dhe fshatarët 

vazhdimisht i kanë njoftuar organet kompetente. 

 

 Dëshmitari F. S. M. nga fshati Nushpal, Komuna e Rahovecit, i njëjti deklaron se nuk 

është në lidhje farefisnore me paditësin, por i njëjti deklaron se është nënkryetar i fshatit, i cili 

pasi iu është tërhequr vërejtja të fal të vërtetën dhe gjithë atë që dinë lidhur me çështjen 

kontestimore dhe pasi që i njëjti është njoftuar me pasojat të deklarimit të rremë i njëjti ka 

deklaruar se me punëtorët e “R.”, me të vërtetë kanë shumë probleme pasi që në tërë fshatin kanë 

bërë ndërhyrje të ndryshme i kanë dëmtuar rrugët dhe të njëjtit janë treguar shumë të pa 

përgjegjshëm pasi që në çdo intervenim e bëjnë hapjen e gropave e evitojnë problemin por gropat 

i lejnë të hapura ku në shumë raste bashkëfshatarët të tij jenë të detyruar ti mbulojnë gropat e për 

të gjitha këto që është duke i thënë mund të vini dhe të vërtetoni gjendjen e rrugëve të fshatit 

tonë. Shumë herë janë drejtuar inspektoratit të komunës si dhe njësisë operative të “R.” në 

Rahovec, dhe të njëjtit gati asnjë herë s’kanë ndërmarrë asnjë veprim për sanimin e rrugëve. Në 

rastin konkret gropa ka qenë e hapur me ditë të tëra pa i siguruar me shirit apo pengesa tjera me 

ç’rast bashkëfshatari i tij A. M. është lënduar pasi që ka hasur në – ka rënë në gropën e cila është 

hapur nga punëtorët e “R.”. 

 

 Ekspertët e mjekësisë Dr. Xh. S. ortoped-traumatolog si dhe ekspertja mjekësore Dr. 

Valbone Ramadani psikiatre, kanë deklaruar se ekspertizën respektivisht raportin dhe mendimin 

e tyre, ku kanë konstatuar se: 

Paditësi i mituri A. M. ka pësuar lëndime të rënda trupore pa pasoja: Thyerje nën 

mbështjellësin kockor të pjesës së poshtme të kockës së rrezorit të majtë. Dhembjet fizike me 

intensitetit posaçërisht të rëndë 30 min, me intensitet të rëndë 24 orë, me intensitet të mesëm 21 

ditë dhe intensitet të ulët dhimbjet janë prezentë edhe sot e kësaj dite. Frikë dhe intensitet të 

frikës ka pasur dhe atë frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare e intensitetit 

të lartë e cila ka zgjatur 48 orë, frikë sekondare e intensitetit të mesëm e cila ka zgjatur 6 javë si 

dhe frikë sekondare e intensitetit të ulur e cila zgjatë ende. Shëmtim trupor nuk ka, zvogëlimi i 

aktivitetit jetësor – nuk ka, ndihma e personit të tretë – ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 

21 dite, ushqimi i përforcuar 30 ditë si dhe rehabilitimi fiziko – terapeutik ka qenë i nevojshëm 

në kohëzgjatje prej 10 ditësh. 

 

 Sipas dispozitës së nenit 136 të LMD-së, parashihet se: “kush i shkakton tjetrit dëm ka 

për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij, ndërsa 

neni 140 e të njëjtit ligj parasheh se fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje 

ose nga pakujdesia”, ndërsa në nenin 168 të LMD-së, Përgjegjësia lidhur me ushtrimin e 

punëve me interes të përgjithshëm, “Organizatat që ushtrojnë veprimtari komunale ose ndonjë 

veprimtari tjetër të ngjashme me interes publik përgjigjen për dëmin në qoftë se pa shkak të 

arsyeshëm ndërprejnë ose kryejnë jo me rregull shërbimin”. 

 

 Gjykata si fakt relevant murr për bazë se nuk është kontestuese se punimet me datë 

29.10.2019, janë kryer nga paditura dhe lëndime ka pësuar paditësi i mitur A. M. si rezultat rrjedh 

edhe detyrimi i të paditurës që ta kompensojë dëmin e shkaktuar. 

 

Për lartësinë dhe kategoritë të caktuara të dëmit jo material gjykata ka vendosur duke u 

mbështetur në dispozitat të nenit 136 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të LPK-së, e në këtë rast 

gjykata ka pas parasysh që janë shkelur dhe me qëllim për të cilin shërben kompensimi i gjykuar 

duke pasur gjithmonë kompensimi të jetë satisfaksion për paditësin dhe shumat që janë cekur në 

dispozitiv të aktgjykimit i ka bazuar në dispozitat ligjore, praktikën gjyqësore, kurse lidhur me 

kamatën është mbështetur në dispozitën e nenit 382 të LMD-së. 
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Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, e duke u bazuar në dispozita të 

neneve 136, 168 të LMD-së, vlerësojë se e paditura është përgjegjëse për dëmin e shkaktuar 

paditësit dhe duke u mbështetur në dispozitat e neneve 143, 323, dhe 390 të LPK-së ka vendosur 

si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale gjykata është mbështetur në dispozitat e nenit 

452.1 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.341/2020, më 24.03.2022 

 

  B. Profesional                                                                                                    Gjyqtari               

Armond Qmega                                                                                             Betim Behluli 

 

         

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  

                                        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                                        të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit, Divizioni Civil në Prishtinë. 


