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Numri i lëndës: 2020:090647 

Datë: 20.08.2020 

Numri i dokumentit:     01071914 

 

C.nr.319/2014. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve N. Z. nga fshati Radostë, Komuna e 

Rahovecit, H. Z., të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor A. Z. dhe A. H. nga fshati Gexhë, 

Komuna e Rahovecit, e që të tre i përfaqëson R. H. avokat nga Rahoveci, të cilin me autorizim 

bartës e përfaqëson A. H. avokate nga Prishtina, si dhe N. B. nga fshati Dejnë, Komuna e 

Rahovecit, të cilën e përfaqëson Xh. B. nga Prishtina, kundër të paditurave Kompania e 

Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson A. G. dhe Kompania e Sigurimeve 

“S.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson B. M., për shkak të kompensimit të dëmit – 

Kamatës, pas mbajtjes së seancës dëgjimore me datën 29.06.2020, në prezencën e përfaqësuesve 

të paditësve dhe të autorizuarit të palës së paditur, morri këtë:  

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Plotësues 

 

 

MIRATOHET, kamata për paditëset N. Z., H. Z., A. H., si dhe N. B., dhe  

 

 DETYROHEN të paditurat Kompania e Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, dhe 

Kompania e Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, mbi bazën e shkallës së përgjegjësisë së ndarë 

në proporcionin 80:20, me kamatë ligjore prej 8 %, e cila do të llogaritet nga dita e nxjerrjes së 

aktgjykimit respektivisht nga data 24.05.2017, dhe atë në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, siç është vendosur me aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

Gjakovë, Dega Rahovec, C.nr.319/2014, prej datës 24.05.2017, i ndryshuar sipas aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4691/17, prej datës 06.11.2019. 

 

OBLIGOHEN të paditurat që paditëses përpos kamatës të cekur më lartë të ia 

kompensojë edhe shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë: av. Xh. B. në shumë prej 

104,oo €, për përpilimin e parashtresës dhe në emër të një seance gjyqësore 135,oo €, si dhe av. 

R. H. në shumë prej 208,oo €, për përpilimin e parashtresës dhe në emër të një seance gjyqësore 

270,oo €, po ashtu në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të aktgjykimit, nën kërcënim 

të ekzekutimit të detyrueshëm. 
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                                                             A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjakovë, Dega Rahovec, C.nr.319/2014, prej 

datës 24.05.2017, është miratuar kërkesëpadia e paditësve, ku ndaj këtij aktgjykimi të paditurat 

kanë ushtruar ankesë dhe Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin e saj Ac.nr.4691/17, prej 

datës 06.11.2019 e ka NDRYSHUAR aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjakovë, Dega 

Rahovec, në pjesën sa i përket zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor dhe dhembjeve 

fizike, për paditësen N. Z., për dhembje fizike, frikën e përjetuar dhe shëmtim të shkallës së 

lehtë, për paditësen H. Z., dhe sa i përket zvogëlimit të aktivitetit jetësor dhe shëmtimit për 

paditësen N. B., si dhe për paditësen A. H. për frikën e përjetuar. 

 

Gjykata Themelore Gjakovë, Dega Rahovec, me aktgjykimin e saj C.nr.319/2014, prej 

datës 24.05.2017, ka vendosur për të gjitha format e dëmit, por nuk ka vendosur për kamatë edhe 

pse është kërkuar nga ana e përfaqësuesve të paditësve me rastin e precizimit të kërkesëpadisë.  

 

Përfaqësuesit të autorizuar të paditësve av. Xh. B. dhe av. R. H. me parashtresë të veçantë 

prej datës 06.02.2020, kanë kërkuar nga gjykata plotësimin e aktgjykimit C.nr.319/2014, prej 

datës 24.05.2017, vetëm sa i përket kamatës. 

 

Në lidhje me këtë çështje juridike gjykata ka caktuar seancën dëgjimore për datën 

29.06.2020, ku përfaqësuesit e të paditurve njëzëri kanë deklaruar se të paditurat kanë 

përmbushur detyrimin ashtu siç është vendosur me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.4691/17, prej datës 06.11.2019, në qoftë se gjykata gjen se në aspektin kohor procedural 

kërkesa është paraqitur në afat atëherë kërkojnë nga gjykata të ketë parasysh vendosjen e kamatës 

duke llogaritur nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit të shkallës së parë e deri në vërtetimin e 

kërkesave nga ana e gjykatës së shkallës së dytë – Apelit. 

 

Andaj në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, dispozitat të lartcekura si dhe në 

dispozitat e nenit  162 të LPK-së dhe nenit 382 të LMD-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, më 29.06.2020. 

C.nr.319/2014 

 

 

  B. Profesional                                                                                                 Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                              Jonuz Bugari 

 

 

  

              

 

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. 


