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Numri i lëndës: 2019:189266 

Datë: 08.01.2020 

Numri i dokumentit:     00750859 

 

                                                                                 C.nr.236/13  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA LIPJAN, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin Avdirrahman Gashi, me sekretaren juridike N. A., në çështjen 

juridike-civile të paditësit të miturit Xh. T. nga P....., i përfaqësuar nga përfaqësuesja ligjore e 

ëma I. T., e të cilët i përfaqëson i autorizuari A. I. avokat nga P....., ndaj  të paditurës B. K. e 

S.... “BKS”, me seli në P....., me objekt kontesti, kompensim i dëmit, në shqyrtimin kryesor 

publik të mbajtur më datën 20.12.2019, në prani të t’autorizuarve palëve ndërgjyqëse, ndërsa 

me daten 08.01.2020 e përpiloi  këtë:  

  

A K T G J Y K I M 

  

I.APROVOHET pjesërishtë si e bazuar kërkesëpadia e precizuar e paditësit Xh. T.nga 

P….., dhe DETYROHET e paditura B…. K…. e S….. “BKS”, me seli në P….. , që paditësit  

t’ia kompenzoi dëmin e shkaktuar në aksidentin e ndodhur me daten 20.03.2011 rreth ores 

11,20 min. në fsh. G…. dhe ate: 

 

I/a) Për dëm jo material: 

- Për dhimbje fizike shumën prej 2000.-€,  

- Për frikën e pësuar shumën prej 1000.-€,  

- Në emër të zvoglimit të aktivitetit jetësor prej 6% shumën prej 3600.-€,  

- Në emër të shëmtimit trupor shumën prej 1000.-€. 

I/b)Për dëm material: 

- Në emër të ndihmës dhe përkujdesjes nga përsoni tjetër   shumën prej 70.-€, 

- Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 105.-€, apo shumën e përgjithshme prej 

7775.-€, të gjitha këto me kamatë ligjore sa paguajnë bankat komerciale në Kosovë për 

deponimet mbi 1 vit pa destinim të caktuar nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi 

20.12.2019 e deri te pagesa definitive, si dhe në të njejtën kohë t’ia kompenzoi 

shpenzimet e procedures kontestimore në shumë prej 1271.60.-€, të gjitha këto në afat 

prej 15 dite nga dita e dorëzimit të aktgjykimit nën kërcnimin e përmbarimit të 

dhunshëm.  

 

II.REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së  precizuar e  paditësit me të cilen ka 

kërkuar që e paditura t’ia kompenzoi dëmin mbi shumat e gjykuara si në  piken І të dispozitivit 

të aktgjykimit dhe ate:  për dhimbjet fizike shumen prej 1000. -€,  për frikën e përjetuar 

shumen prej 1500.-€, për zvoglim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumen prej 1200.-€, për 

shëmtim trupor shuma prej shumen prej 1000.-€,  si e pabazuar. 

 

A r s y e t i m   

 

І autorizuari і paditësit A. I., avokat nga P....., te kjo gjykatë ka ushtruar padi për 

kompenzimin e dëmit ndaj të paditures BKS me seli në P....., ku fillimisht padi ka ushtruar në 

emër të shumë paditësve, mirëpo gjatë procedures і njejti e ka tërhequr padinë me përjashtim të 

paditësit të mitur Xh. T. ku ka  kërkuar nga gjykata që  e paditura t’ia konmpenzoi dëmin 

material dhe jomaterial përshkak të lëndimeve të pësuara në këtë aksident të komunikacionit. 
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Në padi ka shtuar se me dt. 20.03.2011, rreth orës 11,20 min. në fsh. G..... ka ndodhur aksident 

і komunikacionit  ku ka pësuar lëndime trupore і mituri paditësi Xh. T. dhe ky aksident është 

shkaktuar nga drejtuesi і automjetit “O. A.”, me targa të regj. 206-KS-102,  Z. S. і cili 

qarkullonte nga fsh. G..... në drejtim të fsh. Ll..... dhe duke mos e përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes me kushtet në rrugë e humb kontrollin mbi automjet dhe del në krahun e kundërt të 

rrugës ku e godet automjetin tjetër të tipit “R.”,  me targa të regj. 608-KS-716, të cilen e 

drejtonte nga drejtimi і kundërt D. R. dhe nga kjo goditje vetura “O. A.”, përfundon jashtë 

rrugës me ç’rast lëndime trupor pësojnë pasagjerët në automjet këtu edhe paditësi. Si pasojë e 

këtyre lëndimeve të pësuara paditësi kërkon trajtim mjekësor për çka dërgohet në QKUK në 

P.dhe pastaj trajtohet në K.... U.... O...., ku ka qendruar і shtrirë nga dt. 24.03.2011 e deri me 

dt. 31.03.2011, dhe se automjeti në të cilin ka qenë paditësi “O. A.”, ku paditësi ka qenë në 

cilsinë e bashkëudhtarit në kohën e aksidentit nuk ka qenë і siguruar.  

Pas nxjerrjes së ekspertizës mjeko-ligjore і autorizuari і paditësit e ka precizuar 

lartësinë e kërkesëpadisë së paditësit të mitur, duke kërkuar kompenzimin e dëmit për dhimbje 

fizike shumën prej 3000.-€, për frikën e përjetuar shumën prej 2500.-€, për zvoglim të 

aktivitetit jetësor shumën prej 4800.-€, për shëmtim trupor shumën prej 2000.-€, për ndihmën e 

personit të tretë shumën prej 70.-€, për ushqimin e përforcuar shumën prej 105.-€, të gjitha 

këto me kamatë ligjore në lartësi prej 8%.  

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka deklaruar  se mbetet pranë 

deklarimeve paraprake duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e precizuar ta aprovon si të 

bazuar, sepse nga provat e administruara u vërtetua baza juridike e padisë e cila nuk ishte 

kontestuese as nga e paditura e poashtu edhe lartësia e saj pasi që paditësi në këtë aksident ka 

qenë fëmijë dhe ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe praktika gjyqësore sipas Gjykatës 

Supreme të Kosovës, lëndimet e fëmijëve cilësohen me shuma më të larta se të personave 

madhor përshkak të pasojave që lan tek këta persona. Sa i përket ekspertizës psikiatrike і ka  

propozuar gjykatës që t'ia fal besimin ekspertes Dr. N. M., sepse mendimi i saj ishte 

profesional dhe i bazuar në baza shkencore, e në anën  tjetër ekspertit tjetër të njejtë mos t'ia fal 

besimin nga se e njejta nuk është e arsyetuar sa duhet.  

 Shpenzimet e procedures і ka kërkuar sipas TA-së.  

E paditura në përgjigje në padi e ka  kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit si  dhe lartësinë e sajë,  pasi që nga faktet e prezantuara së bashku me padi nuk 

paraqesin bazë juridike për pranim të përgjegjësisë për dëmshpërblim nga ana e të paditurës. E 

padituara e ka kontestuar edhe nga fakti se paditësi  nuk ka prezentuar prova materiale,  ku 

përgjegjësia për dëmshpërblim do të binte në të paditurën,  duke i propozuar gjykatës që të 

shtyn seancën në kohë të pacaktuar derisa të zgjidhet çështja paraprake në lidhje me fajësinë 

apo bashkëfajësinë respektivisht qështjen e konstatimit të kontributit eventual të pjesëmarrësve 

në aksident, ku deri më tani nuk janë prezentuar këto prova materiale të paditurës. Sa i  perket 

pretendimeve të palës paditëse rreth shkaktimit të dëmit dhe kompenzimit të t’njëjtit ka 

konsideruar  se pretendimet e tilla janë të pabazuara juridikisht. Në tekst të padisë theksohet se 

pala paditëse ka pësuar lëndime të rënda trupore, kurse për këtë kualifikim nuk kanë ofruar 

prova të mjaftueshme andaj pas prezentimit të provave eventuale në lidhje me çështjen 

paraprake konkretisht pas pranimit të shkresave penale, ekspertizën e komunikacionit, raportin 

e emërgjencës nga qendra më e afërt spitalore, fletëlëshimin me epikrizë, rentegenet, CT-në, 

raporte periodike të shërimit eventual, të gjitha në oigjinale, do të deklarohen përfundimisht për 

bazën juridike dhe lartësinë e kërkesepadisë, në të kundërtën і ka propozuar gjykatës që padinë 

e palës paditëse ta refuzoj si të pabazuar qoftë për shkak të pabazueshmërisë juridike të 

kërkesepadisë, qoftë për shkak të mungesës së dokumentacionit mjekësor. Përfaqësuesja e të 

paditurës  në seancën gjyqësore nuk e ka kontestuar bazën juridike të padisë për çka ka ofruar 

ofertë në shumë prej 3,500.00-€ për kompenzimin e këtij dëmi. 
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 Në fjalën përfundimtare përfaqësuesja e të paditurës ka deklaruar se mbetet pranë 

deklarimeve të lartëcekura, i ka propozuar gjykatës që padinë e paditësit të mos e aprovoi në 

tërësi për faktin se i njejti ka gjasa që të ketë kontribut në rritjen e vëllimit të pasojave, andaj 

poashtu i ka propozuar gjykatës që të mos e merr parasysh gjatë vendosjes ekspertizën e Dr. N. 

M., duke marrur parasysh ekspertizën e ekspertit Dr. Sh. M., poashtu і ka propozuar gjykatës 

që të mos e gjykoi kërkesëpadinë mbi shumën e ofruar në këtë seancë nga pala e paditur për 

shkak se e njejta ofertë është ekuivalente me përgjegjësinë dhe me vëllimin e dëmit dhe 

poashtu e ka kundërshtuar precizimin e kërkesëpadisë të paditësit përshkak se shumat e 

kërkuara në të janë tejet të larta ndërsa sa i përket shpenzimeve të procedurës і ka propozuar 

gjykates  që të vendos sipas suksesit në procedurë.  

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

në procedurën e provave  ka bërë administrimin e provave dhe ate me shiqimin dhe leximin e  

raportin të aksidentit të dt.20.03.2011, së bashku me skicën e aksidentit, me shiqimin dhe 

leximin e  raportit të QKUK-së P., nr.7638 të dt.20.03.2011, së bashku me raportet mjekësore 

dhe fletëlëshimin e dt.31.03.2011, me shqiimin dhe leximin e cërtifikates se lindjes e 

dt.01.09.2009, për paditësin e lëshuar nga Sh... i O. në L., dhe pas vlerësimit të  mendimit  e 

ekspertëve mjekësor Dr. F. U., ekspert i ORL-së,  dhe të Dr. A. F.., Ortoped dhe traumatologë, 

të paraqitur në formë të shkruar, mendimit të Dr. Sh. M.., Psikiatër dhënë në këtë gjykatë me 

dt.28.10.2019   si dhe mendimit profesional i ekspertës Dr. N. M. dhëne në këtë gykatë me dt. 

18.11.2019, e të cilat prova  gjykata і administroi dhe і vlerësoi në pajtim me nenin 8 të LPK-

së,  secilen provë veç e veç dhe të gjithave bashkarisht,  e të cilave prova gjykata iu fali 

besimin me përjashtim të mendimit të ekspertit të psikiatrisë Dr. Sh. M., ku konstatoi këtë 

gjendje faktike: 

-Se paditësi Xh.T.me dt. 20.03.2011, në cilsinë e bashkëudhëtarit і cili ka qenë në 

veturen “O. A.”, te cilen e ka drejtuar Z. S., ka pësuar aksident të komunikacionit e cila është 

ndesh me veturen tjetër të tipit “R.”, të cilen e ka drejtuar D. R. dhe si reultat і kësij aksidenti 

vetura “A.”, del nga rruga  dhe përfundon jashtë rrugës ku të gjithë pasagjerët pësojne lëndime 

trupor këtu edhe paditësi dhe  përshkak të këtyre lëndimeve і njejti  kërkon trajtim mjekësor në 

QKUK në P. dhe pastaj qendron і shtrirë në K. e O nga dt. 24.03.2011 e deri me dt. 

31.03.2011, dhe se autovetura në të cilen ka qenë paditësi në cilsinë e bashkëudhëtarit nuk ka 

qenë e siguruar në ndonjë kompeni të sigurimeve, për çka këtu e paditura në rastin konkret 

është përgjegjëse për kompenzimin e këtij dëmi konformë nenit 18 të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia lidhur me nenin 178 të LMD-së, (Ligjit të aplikueshëm në 

kohën e shkaktimit të aksidentit і vitit 1978).  

-Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike padisë, meqë 

përfaqësuesi і të paditures  nuk e ka kontestuar, madje palës paditëse i ka ofruar ofertë për 

arritjen e marrëveshjes e cila ofert nuk ishte pranuar nga paditësi. 

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

lartësinë e sajë, gjykata nga  ekspertizat mjekësore të  Dr. A. F., ekspert i O. dhe і .ë, dhe Dr. 

F.U., ekspert i ORL-së, si dhe nga  Dr. N. M., eksperte e psikiatrisë të ciles ekspertizë gjykata 

ia fali besimin, vërtetoi se paditësi në këtë aksident të komunikacionit ka pësuar lëndime 

trupore “Thyerje të kockës së hundës”, ku me dt. 30.03.2011, і ështe bër repozicioni me 

instrument dhe fiksimi me gips e të cilat lëndime konsiderohen si lëndime të rënda trupore. 

Gjithashtu ka përjetuar frikë primare në formë të kërcnimit të drejtëpërdrejtë për integritetin e 

tij fizik që ka zgjatur për disa sekonda dhe frikë sekundare të intenzitetit të lartë që ka përjetuar 

paditësi për 3 ditë e shoqëruar me gjendje të reagimit akut  në stres përshkak të lëndimeve të 

natyres së rëndë, gjegjësisht thyerjes së hundes, ku gjatë kësaj periudhe і është nënshtruar 

intervenimeve kirurgjike, pastaj kjo ka kaluar në frikë sekundare të intenzitetit më të ulët që ka 

zgjatur për 6 muaj, periudhë kjo e rikoperimit nga lëndimet e rënda në pjesën  e ndishme të 
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trupit sikurse është hunda  dhe përshkak të vështërsive të adaptimit me kushtet e imobilizimit 

mjekësor që і ka shkaktuar nervozë, çrregullim të gjumit, të qajtura të herë pas herëshme.  

Bazuar në kërkesëpadinë e precizuar të paditësit dhe mendimit të ekspertëve mjekësor 

si dhe nenit 323 të LPK-së, gjykata në emër të dhimbjeve fizike paditësit ia gjykoi shumën prej 

2000.-€,  dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, sepse 

paditësi, sipas mendimit të ekspertit mjekësor ortoped/traumatolog dhe ORL-së, si pasojë e 

lëndimeve të marra, ka pësuar dhembje fizike të intensitetit të lartë që kanë zgjatur 4 ditëve, 

deri sa është bërë intervenimi kirurgjik, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm 15 ditë, dhimbje 

fizike të intensitetit më të ulët ka edhe sot e kësaj dite me ndryshimin e kushteve klimatike, për  

çka e  dëshmon terapia e ordinuar. 

Në emër të frikës së përjetuar  gjykata ia gjykoi shpërblimin në shumë prej 1,000.-€, 

dhe e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë, pasi që ekspertja përkatëse  Dr. N. M., eksperte e 

Psikiatrisë ka deklaruar se paditësi ka përjetuar frikë primare në momentin e aksidentit në 

formë të frikës nga kërcnimi i drejtëpërdrejtë për integritet të tij fizik që ka zgjatur disa 

sekonda, gjendje e tronditjes psiqike përshkak të goditjes dhe lëndimit të hundes e shoqëruar 

edhe me gjakosje. Frikë sekundare të intenzitetit të lartë paditësi ka përjetuar për 3 ditë e 

shoqëruar me gjendje të reagimit akut në stres përshkak të lëndimeve të natyrës së rëndë 

gjegjësisht thyerjes së hundes e ku ka përjetuar stres të nivelit të lartë dhe intenziv gjatë kësaj 

periudhe të hospitalizimit ku i është nënshtruar edhe intervenimit kirurgjik në Klinikën e ORL 

Pediatrike, bazuar në fletëlëshimin i cili gjindet në shkresat e lëndës. Paditësi gjatë kësaj 

periudhe ka pasur edhe çrregullim të gjumit, nervoz, reagime emocionale me të qajtura të herë 

pas herëshme si dhe urinim të pakontrolluar gjatë natës e që është pasojë e traumës dhe 

reagimit emocional ndaj kësaj traume fizike. Kjo ka kaluar në frikë sekundare të intenzitetit të 

ulët që ka zgjatur për 6 muaj, periudhë e rikuperimit nga lëndimet e rënda në pjesë të ndishme 

sikurse është hunda me vështërsi të adaptimit me kushtet e imobilizimit mjekësor që i ka 

shkaktuar nervozë, çrregullim të gjumit, të qajtura të herë pas herëshme, urinim të 

pakontrolluar gjatë natës, me tmerr nate, të gjitha këto përshkak të pasojave shëndetësore që ka 

shkaktuar trauma fizike e natyres së rëndë të lëndimit. 

Në emër të shëmtimit trupor të pësuar gjykata ia gjykoi shumën prej 1000.-€,  dhe e ka 

vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se nga ekspertiza mjekësore  rezulton se 

te paditësi i mitur është prezent shëmtimi trupor në shkallën e ulët për shkak të 

defektit/cikatriksit të mbetur pas operacionit të hundës në pjesën e djathtë me diametër rreth 4 

x 0.5 cm me 5 cm, që paraqet pjesë të ekspozuar në fytyrë e duke e marrë parasysh moshën e re 

të paditësit. 

Në emër të zvoglimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë gjykata ia gjykoi  

shpërblimin në shumë prej 3600.-€,  dhe e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë,  pasi që nga 

ekspertët mjekësor është konstatuar se paditësi  ka zvoglimi të aktivitetit të përgjithshëm  

jetësor në shkallë prej 6%,  sipas rregullores së përpiluar nga BQK dhe MSH, kapitulli VI, pika 

2.1.1, e duke e marrë parasysh moshën e re të paditësit (dhe në këtë rast gjykata e muarr për 

bazë këtë shumë duke u bazuar në 10% të shkallës së zvoglimit në shumë prej 6000.-€, duke 

marrur parasysh moshën e re të paditësit 6 x 6 = 36).  

Në emër të përkujdesjes nga përsonat e tretë  gjykata ia gjykoi  shpërblimin në shumë 

prej 70.-€ dhe e ka vlerësuar si shpërblim të drejtë,  pasi që përsoni i tretë ka qenë i nevojshëm  

për përkujdesje të paditësit  ashtu siç kanë deklaruar ekspertët mjekësor për 10 ditë, aq sa është 

mbajtur imobilizimi me gips dhe pamundësisë së kryerjes së higjenës përsonale, ku gjykata  

pati parasysh 7.-€, në ditë për ndihmen e personit të tretë,  ndërsa  në emër të ushqimit të 

përforcuar gjykata ia gjykoi shpërblimin në shumë prej 105.-€, dhe e ka vlerësuar si shpërblim 

të drejtë,  pasi që ushqimi i pasur me proteina, vitamina e minerale, ka qenë i nevojshëm për 15 

ditë për paditësin dhe në këtë rast gjykata u bazua në çmimin ditor prej 7.-€, me ushqim më të 

pasur se ushqimi і zakonshëm, ashtu siç kanë deklaruar ekspertët përkatës.  
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Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe ia dha besimin e plotë ekspertizave të 

lartpërmendura, ngase ekspertiza i përmban elementet e nevojshme të dhëna 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.  

Me dispozitën e nenit 200, par. 1 i LMD-së, (Ligjit të aplikueshëm në kohën e 

aksidentit) janë parashikuar llojet apo format e shpërblimit të dëmit jomaterial dhe ate për 

dhimbjet e pësuara fizike, për dhimbjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të 

aktivitetit jetësor, të prishjes, të shkeljes së nderit ose të lirisë, të vdekjes së peronit të afërm, si 

dhe për frikën, gjykata po të konstatojë se rrethanat e rastit, sidomos intensiteti і dhimbjeve dhe 

і frikës dhe zgjatja e tyre e justifikon këtë, do të gjykojë kompensim të drejtë në të holla, 

pavarësisht nga kompensimi і dëmit material si dhe nga mungesa e dëmit material.  

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

bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësit me rastin e lëndimit gjatë aksidentit të 

trafikut, për çka e paditura është e obliguar që paditësit t’ia kompensojë dëmin, meqë 

shkaktuesi i dëmit, respektivisht automjeti ku ka qenë paditësi në cilsinë e bashkëudhëtarit nuk 

ka qenë i siguruar në ndonjë kompeni të licencuar,  andaj konformë dispozitave të 

lartëpërmendura e paditura mban përgjegjësi për kompenzimin e këtij dëmi ndaj paditësit.   

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

dhe masat për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit jomaterial, e posaçërisht duke marrë 

parasysh natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore që i janë shkaktuar paditësit dhe moshën e 

tij, në bazë të vlerësimit të ekspertizave mjekësore të përshkruar si më lart, gjykata e miratoi 

kërkesëpadinë e paditësit në vlerat e shpërblimit të dëmit si në pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit, duke e vlerësuar si shpërblim real dhe objektiv dhe me bindjen se ky shpërblim 

është në pajtueshmëri me natyrën dhe pasojat e lëndimit.  

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

një satisfaksion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të paditësit të mitur në 

aksidentin e komunikacionit, lëndimin dhe pasojat, duke marrë parasysh edhe kriteret e 

parapara me dispozitën e nenit 200 të LMD-së, standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe 

praktikën e deritanishme të Gjykatave të Kosovës. 

Gjykata lidhur me kërkesën për kamatën ka vendosur në mbështetje të dispozitave të 

nenit 277  të LMD-së. 

Gjykata nuk ia fali besimin mendimit të ekspertit të psikiatrisë Dr. Sh. M., dhënë në 

këtë gjykatë me dt. 28.10.2019, me arsyetimin se mendimi і tij ishte і mangët, ndërsa mendimi 

і ekspertes tjetër Dr. N. M. ishte mendim profesional dhe і bazuar në të arriturat shkencore nga 

se këtu edhe vet e paditura respektivisht cenzori і saj  e kanë pranuar se і njejti ka frikë.  

Me rastin e vendosjes gjykata vlerësoi pretendimet e palës së paditur, mirëpo të njejtat 

pretendime pjesërisht і aprovoi si të bazuara për çka  gjykata një pjesë të kërkesëpadisë së 

paditësit të precizuar e refuzoi si të pabazuar, ndërsa pjesërisht pretendimet e saja і refuzoi si të 

pabazuara, me arsyetimin se përveq se baza juridike  e padisë nuk ishte kontestuese edhe oferta 

e ofruar në shumë prej 3500.-€, për të gjitha format e dëmit e cila ofertë nuk ishte pranuar nga 

pala paditëse ishte me të drejtë nga se kjo shumë e ofruar nuk ishte në harmoni me lëndimet e 

pësuara të paditësit në këtë aksident të komunikacionit dhe duke і marrur parasysh të gjitha 

kriteret ligjore dhe praktiken gjyqësore në Kosovë, paditësit ia gjykoi shumën si në piken І të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke konsideruar një shpërblim adekuat për lëndimet e pësuara.  

Meqë pala paditëse e ka fituar kontestin në pjesën më të madhe dhe і ka kërkuar 

shpenzimet e procedures kontestimore, gjykata në mbështetje të dispozitave të nenit 452 dhe 

453 të LPK-së, e detyroi palën e paditur që palës paditëse t’ia kompenzoi shpenzimet e 

procedures kontestimore dhe ate për përpilimin e padisë shumën prej 108.-€, për taksë 

gjyqësore shumë prej 50.-€, për ekspertiza mjekësore shumën prej 600.-€, për çdo përfaqësim 

të përfaqësuar nga avokati і palës paditëse shumën nga 135.20.-€, dhe ate gjithësejtë për 3 
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përfaqësime  shumën prej 405.60.-€, për parashtresë për precizim shumën prej 108.-€, apo 

shumën e përgjithshme prej 1271.60.-€, e të cilat shpenzime kanë qenë të nevojshme për 

përfundimin e këtij kontesti për çka është vendosur si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  

Nga arsyet e cekura më lartë dhe dispozitave të lartëpërmendura si dhe nenit 154 u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-DEGA NЁ LIPJAN.  

            C.nr.236/13 dt. 08.01.2020.  

              GJYQTARI,  

 Avdirrahman Gashi                                                                                                                        

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

15 ditëve  nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa і drejtohet  Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë,  përmes kësaj Gjykate.  
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