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Numri i dokumentit:     02365945 

 

724/17 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka ,  në çështjen juridiko- kontestimore  të paditësve : A. Q.,  A. Q. , N. 

Q., B. Q.,   B. Q. - G., V. Q. - B.,  H. Q.,  L. Q., M. Q. - B. dhe   F. Q., të gjithë nga Peja, të cilët 

i përfaqëson avokatë I. D. nga Prishtina, me autorizim ,   kundër të paditurit, Hekurudhave të 

Kosovës,  TRAINKOS SH.A me adresë Sheshi i Lirisë p.nr. Fushë Kosovës, të cilën e 

përfaqësona K. P., zyrtar ligjor , me autorizim, për kompensimin e dëmit , vlera e kontestit : 

85.501.97 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur  me datë 03.11.2021, në prezencë 

të autorizuarit të paditësve, dhe përfaqësuesi të autorizuar te të paditurit,  me datë 05.11.2021, 

mori këtë: 

      A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET kërkesëpadia e paditësve A. Q., A. Q., N. Q., B. Q.,  B. Q. - G., V. Q.-B., H. 

Q.,  L. Q., M. Q. - B. dhe   F. Q., të gjithë nga Peja, dhe DETYROHET e paditura Hekurudhat 

e Kosovës TRAINKOS sh.a, rr. “Sheshi i Lirisë” p.n Fushë Kosovë, që paditësve në emër 

dhimbjeve shpirtërorë të pësuar për shkak të vdekjes së bashkëshortit / babit (të ndjerit I. Q.), si 

pasoj e fatkeqësisë së komunikacionit hekurudhor të datës 08.02.2017, sipas përgjegjësisë së 

ndarë për 80 %, t’ia paguaj  shumat e specifikuara si me poshtë: 

 

Në emër të dëmit jo material: 

 

Paditëses A. Q.( bashkëshortes), shumën prej 7.2000€,  

Paditëses A. Q. ( vajzës) shumën prej 7.200€ 

Paditësit N. Q.( djalit ) shumën prej 7.200€ 

Paditësit B. Q.( djalit) shumën prej 7.200€ 

Paditëses B. Q. - G. ( vajzës) shumën prej 7.200€ 

Paditësit V. Q.-B. ( vajzës) shumën prej 7.200€ 

Paditësit H. Q.( djalit) shumën prej 7.200€ 

Paditëses L. Q.( vajzës) shumën prej 7.200€ 

Paditëses M. Q.-B. ( vajzës) shumën prej 7.200€ 

Paditësit F. Q. ( djalit) shumën prej 7.200€ 

 

 

II.DETYROHET, e paditura , që paditësve, tua paguaj presimet e cekura si me lartë , me kamat 

ligjor prej 8 %,  nga data 17.02.2017, e deri në pagesën definitive, në afat prej 15 ditësh, nga dita 

e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 
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Në emër të dëmit material: 

 

III.DETYROHET e paditura Hekurudhat e Kosovës TRAINKOS sh.a, rr. “Sheshi i Lirisë” p.n 

Fushë Kosovë, që paditëses A. Q., në emër të mbajtjes së humbur, sipas përgjegjësisë për 80%, 

për periudhën dt.0802.2017, deri me datë 30.06.2021, përfshirë kamatën t’ia paguaj shumën prej 

9.138.72 €, paditësit F. Q. , në emër të mbajtjes së humbur për 80%, të përgjegjësisë për 

periudhën 08.02.2017, deri me datë 26.03.2018, se bashku me kamat t’ia paguaj shumën prej 

1.863.25 € , të gjitha në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim 

të përmbarimit me dhunë. 

 

IV.DETYROHET e paditura Hekurudhat e Kosovës TRAINKOS sh.a, rr. “Sheshi i Lirisë” p.n 

Fushë Kosovë, që paditëses A. Q., në emër të mbajtjes së humbur, sipas përgjegjësisë për 80%, 

për periudhën e ardhshëm nga datë 01.07.2021, e deri sa të ekzistojnë kushte ligjor ti paguaj 

rentë mujore në lartësi prej 162.60 €, për çdo muaj nga 1 deri në 5 të muaj paraprak, në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

V.DETYROHET e paditura Hekurudhat e Kosovës TRAINKOS sh.a, rr. “Sheshi i Lirisë” p.n 

Fushë Kosovë, që paditësve, tua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 6.104.00€, në 

afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

VI.REFUZOHET, kërkesëpadia e paditësve, me të cilën kanë kërkuar që të DETYROHET e 

paditura, që paditësve në emër të shpenzimeve të varrimit t’ia paguaj shumën prej 1500€, dhe në 

emër të ngritjes së përmendores t’ia paguaj shumën prej 1000€, si e pa bazuar.  

 

A r s y e t i m 

 

I autorizuarit i paditësve , në padinë e datës 18.07.2017, të precizuar me parashtresën e datës 

23.07.2021, gjatë shqyrtimit kryesor e ka ngrit çështjen kontestues e me sa vijon:  se me provat 

e administruara në tersi është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë se paditësve. Është 

vërtetuar se me datë 08.02.2017, në ora 14:04, në Linjë Hekurudhorë Prishtinë –Hani i Elezit 

përballë punëtorisë së lokomotivave në Fushë Kosovë, kishte ndodhur fatkeqësi e 

komunikacionit hekurudhor , dhe si pasoj e aksidentit  i ndjeri I. Q., kishte ndërruar jetë. Si pasoj 

e këtij aksidenti me pasoja fatale , paditësit kanë pësua dhimbje shpirtërore për shkak të humbjes 

së bashkëshortit / babai të tyre, pra është vërtetua fakti se fatkeqësia më pasoja fatale është 

shkaktuar me lëshimet primare, të paditurës, kjo është vërtetuar nga super ekspertiza e punuar 

nga grupi i eksperteve të Fakultetit Inxhinieres Mekanik , ndërsa ne bazë të ekspertizës 

aktuarstikes është vërtetuar lartësia e mbajtjes së humbur, i ka propozua gjykatës që kërkesë 

padinë e paditësve ta aprovon në tersi si të bazuar , si dhe shpenzimet e procedurës në shumën  

përgjithshëm prej 6.104 €. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës , në përgjigje në padi , gjatë shqyrtimit kryesor e ka 

kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve, me arsyetim se me të gjitha prova e administruara 

është vërtetua se deri të aksidenti ka ardhur me fajin e vozitësit të te ndjerit I. Q., i cili më rastin 

e kalimit mbi hekurudhë nuk ka respektuar shenjat sinjalizues kryqi i andreut dhe shenja stop , 

dhe e paditura nuk bartë përgjegjësi në rastin konkret për kompensimin e dëmit paditësve . Pastaj 

ka shtuar se super ekspertiza e punuar nga grupi i eksperteve të Fakultetit Teknik , nuk është 

ekspertizë profesionale sepse grupi i eksperteve nuk e kanë marrë për bazë provat , të cilat 

gjendet në shkresat e lendes, siç janë raporti i komisionit hetues numër 123 , i datës 23.02.2017, 

si dhe raporti i polic i datës 16.02.2017, e që sipas këtyre raporteve vërtetohet se treni i 
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aksidentuar ne plotëni i ka respektuar rregullat e komunikacionit, dhe është fakt i pa 

kontestueshëm se treni çdo herë ka përparësi kalimi dhe pse kjo ekspertize fajtor primar e ka 

nxjerr të paditurën . Në rastin konkret , për ti sqaruar me mirë ketë gjendje faktike ka qenë e 

domosdoshëm  nxjerrja e një ekspertize të re për tu vërtetuar me mirë gjendja faktike , në 

mungesë të vërtetimi të gjendje faktike kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar, dhe mbi ketë 

bazë e kundërshtojnë edhe ekspertizë financiare . I ka propozua gjykatës që padinë dhe kërkese 

padinë e paditësve ta hedhë si të pa bazuar  . 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat : ka lexuar të 

gjitha provat në shkresat e lëndës dhe atë : raportin fillestar të aksidentit, me nr. 2017-AR-0335, 

i dt. 08.02.2017, skica nga vendi i ngjarjes me matje të posaçme, certifikata e vdekjes nr. MA17-

028 dt. 08.02.2017, e lëshuar nga Ministria e Drejtësisë Departamenti i Mjekësisë Ligjore, 

certifikata e vdekjes nr. 9/2017RV/3001, dt. 22.02.2017, e lëshuar nga zyra e gjendjes civile, 

certifikata e martesës nr. 8/1987RM/8002 dt. 16.02.2017, certifikatat e lindjes për paditësit A. 

Ç., nr. E21274151 dt. 20.02.2017, N. Q.nr. E21269759 dt.15.02.2017, B. Q.nr. L21265515 

dt.20.02.2017, B. G. E21274163 dt.20.02.2017, V. Q. B. nr. E 21274883, dt.20.02.2017, H. Q.nr. 

L21265631 dt.20.02.2017, L. Q.nr.L21265626 dt.20.02.2017, F. Q.nr. E21256114 

dt.08.02.2017, kontrata e punës 01.01.2016, vendimi mbi ndërprerjen e punës dt. 27.02.2017, 

raporti i dt. 09.02.2017, vendimi mbi Ndarjen e Hekurudhave të Kosovës dt.26.02.2010, Ligji 

për Hekurudhat e Kosovës nt.04/L-063, dt.05.08.2016, 12 fotografi bardh e zi, raporti i 

komisionit hetues dt.23.02.2017, raporti i veçantë nga Policia e Kosovës, nr. 2017-AR-0335, 

dt.16.02.2017, vërtetimi i konstatimit të vdekjes dt. 08.02.2017, polisa sigurimit dt. 24.05.2016-

24.05.2017, super ekspertiza e komunikacionit nr.175 dt.30.12.2020, vërtetimi i papunësisë së 

paditëses A. Q.dt.02.03.2021, vërtetimi i Qendrës për Punë Sociale në Pejë, për paditësen A. Q. 

nr.062/21 dt. 02.03.2021, certifikatë nga departamenti i pensioneve për paditësen A. Q. nr. 321, 

dt. 02.03.2021, kontrata për sigurimin e palëve të treta nr.26, dt.17.01.2017, ekspertiza 

aktuaristikës dt. 30.06.2021, ka dëgjuar grupin e eksperteve në seancën e shqyrtimit kryesor të 

datës 20.09.2021,  si dhe deklarimit e të autorizuarve të palëve ndërgjyqësve.   

 

Pasi qe gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç, e ne lidhmëni  njëra me tjetrën, çmuarjes 

me kujdes dhe ndërgjegje, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, erdhi ne  

përfundim se duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që vërtetoj ketë gjendje 

faktike: 

 

Me provat e administruara, Gjykata vërtetoj faktin së me dt. 08.02.2017, në orën 14:04, në Linjën 

e Hekurudhave Prishtinë - Hani Elezi përballë punëtorisë së lokomotivave në Fushë Kosovë, 

kishte ndodhur fatkeqësi komunikacioni hekurudhor , ku si pasoj ka humbur jetën I. Q. nga Peja, 

deri të aksidenti ka ardhur  kur i ndjeri I. Q. ishte duke lëvizur nga drejtimi i punëtorisë së 

lokomotivave në drejtim të qendrës së Fushë Kosovës dhe në kalim e sipër mbi hekurudhë e 

linjës Fushë Kosovë-Hani i Elezit është goditur në anën e majtë nga treni motorik i cili ishte duke 

lëvizur në drejtim të Hani Elezit. Si pasoj e këtij aksidenti me fatalitet  kishte humbur jetë 

bashkëshorti/babai i paditësve , dhe paditësit kanë përjetuar dhimbjeve shpirtërore dhe kanë 

kërkuar kompensimin e dëmit në emër të dhimbjeve shpirtërore dhe mbajtjes se humbur –rentës. 

 

Nuk është kontestuese fakti që paditësit A., N., B., H., L., F. Q., B. Q. G., V. Q. B., M. Q. B., të 

gjithë nga Peja, janë trashëgimtarët e të ndjerit I. Q. nga Peja, gjë që vërtetohet me anë të 

certifikatave të lindjeve që gjendën në shkresat e lëndës .  
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Nuk është kontestuese as fakti se me datë 08.02.2017, si pasoj  e aksidentit të komunikacioni 

hekurudhor kishte ndërruar jetë nga lëndimet e pësuara bashkëshorti / babai i paditësve . 

 

Si kontestuese gjatë shqyrtimit kryesor është ngit çështja e përgjegjësisë së të paditurës me 

konkretisht të drejtuesit të trenit në shkaktimin e aksidentit lëndore. 

 

Gjykata për ta vërtetuar faktin se kush bartë përgjegjësi në aksidentin lëndore  , ka nxjerr si provë 

ekspertizën e komunikacionit hekurudhor dhe grupi i ekspertëve të  Fakultetit të Inxhinierisë 

Mekanike në Prishtinë, në ekspertizën e punuar me datë 30.12.2020, dhe të mbrojtur në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 20.09.2021, të njëjti kanë konstatuar : se ditën kritikë 

kur ka ndodhur aksidenti i komunikacioni përveç trenit motorik ka qenë i ndalur edhe një tren 

tjetër ku e ka mbuluar fushën e pamjes të vendkalimit, dhe pamja e drejtuesit të trenit motorik 

dhe ngasësit të automjetit ka qenë e kufizuar, lëvizja e trenit motorik nuk është vërejtur  në fillim 

dhe nuk është dëgjuar që ngasësi i automjetit për të ndërmarr veprime për ti ikur aksidentit , 

aksidenti ka ndodhur në binaren e parë në vendkalimin e kompanisë Trainkos, drejtimit Fushë 

Kosovës- Hani i Elezit, në largësi në mes të stacionit të hekurudhor në Fushë Kosovë dhe pikës 

së aksidentit është rrethe 700 m , shpejtësia e trenit motorik ka qenë 64 km/h, me e vogël se 

shpejtësia e lëvizjes 70 km/h, pas goditjes treni motorikë është ndalur në një lartësi prej 133 m, 

ndërsa  automjetit ........ka lëvizur nga servisi i kompanisë në drejtim të binarit të parë, për në 

qendër të qytetit të Fushë Kosovës, para trenit të ndalur në binaren e dytë( vagonë udhëtarësh), 

nga shpejtësia e lëvizjes së trenit motorik dhe distancës ekzistuese në mes trenit motorik në  

lëvizjes dhe automjeti ........ në lëvizje, mundësia e shmangies së aksidentit me frenim ka qenë e 

pa mundur për shkak të peshës së madhe dhe rrugës së gjatë për ndalje. Sipas dispozitave ligjore, 

rregulloret e komunikacionit hekurudhor dhe ligjit për sigurinë e komunikacionit rrugor 

automjetet dhe këmbësoret duhet ndalur para vendkalimit në shenjën ,,Stop ,, që të sigurohen për 

mundësin e kalimit të sigurte në vendkalimin hekurudhor në të njëjtin nivel me binare. Nga 

Komisioni i hekurudhave të Kosovës, gjendja e binareve ka qenë në rregull dhe sipas standardeve 

me kushte normale, kurse shpejtësia e lëvizjes së trenti motorik më e vogël se e lejuara., 

vendkalimi ku ka ndodhur aksidenti ka qenë i hapur, pa mbrojtës dhe me shenje komunikacioni 

i shinuar,  vendkalimi hekurudhor pa mbrojtës, qarkullimi ia automjeteve në ketë vendkalim 

është i vogël pa këmbësor dhe automjete. Nga vizata e grupit të eksperteve është konstatuar se 

sinjalizimi ( i vjetër) i vendkalimit ka ekzistuar, si dhe vendkalimi pas binares 2 dhe 1 ka pasur 

mbrojte i cili nuk është funksional( kur ka ndodhur aksidenti). 

 

Si  përfundim grupi i eksperteve ka nxjerr  se , pas vlerësimit të shkresave të lëndës dhe analizës 

së aksidentit , dhe informatat  marre nga drejtori Xh. R.,  i Infra Koss , se  lëshimet e kompanisë 

Trainkos kanë qenë primare , për shkak se ka qenë i parkuar treni motorik i udhëtarëve shumë 

afër vendkalimit duke i pamundësuar shikim të plotë – sigurt ngasësit të veturës ........ 

(trekëndëshi i dukshmërisë), dhe nuk ju ka ofruar kalim të sigurt automjeteve në vendkalimin 

hekurudhorë gjatë lëvizjes së trenit.  Ndërsa lëshimet sekondare të automjetit të ........kanë qenë 

se nuk ka treguar kujdese të shtuar gjatë kalimit të binarëve hekurudhor. 

Ne një situatë te tillë, Gjykata nxjerr përfundim se baza juridike e kërkesë padisë që e paditura 

të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësit  gjen mbështetje në dispozitat e nenit 136, 137, 

140, 154, 159, 172,173,177, 184, të Ligji mbi Marrëdhënie e Detyrimet , për çka edhe u vendos 

sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

 

Duke u bazuar ne neni 159 te LMD ,(sipas te cilës dispozitë , në rast të aksidentit të shkaktuar 

nga mjeti motorik në lëvizjeje që është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi  zbatohet rregullat 

e përgjegjësisë  në bazë të fajit , në çoftë se ekziston faji i dyanshëm, secili zotërues i mjeti 

motorik përgjigjet për dëmin e tërësishëm që e kanë pësuar ata në përpjesëtim me shkallën e fajit 
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të tyre, ) ne konkluzionin e ekspertizës të larte cituar, ashtu sikundër edhe ne dispozita ligjore te 

neni 323 te LPK ( çmuarjes se lirë te gjykate), Gjykata vendos si në pjesën aprovuese të 

dispozitivit të këtij aktgjykimit.  

 

Gjykata konsideron se paditësit kane legjitimim aktiv te kërkojnë shpërblimin e dëmeve jo 

material dhe material si trashëgimtarë ligjore, të bashkëshortit / prindërit te të ndjerit I. Q.t , që 

ka humbur jetën në aksidentin hekurudhor të shkaktuar me fajin e të paditurës. Ndërsa e padituri 

ka legjitimim pasiv, për shkak se legjislacioni në fuqi , nga Ligji për sigurimet e komunikacionit 

rrugore me konkretisht i fushës se sigurimeve te detyrueshme e ngarkon me përgjegjësi për shkak 

të lëshimeve të bëra dhe është detyrimin për shpërblimin e dëmeve te shkaktuara  paditësve. 

 
Përgjegjësia e te paditurës për kompensimin e demit sa i përket demit jo material, për dhimbje 

shpirtërore të kanë pësuar paditësit me humbjen e bashkëshorti/babai të tyre, gjen mbështetje ne 

dispozitat e nenit 184.1 te LMD, ku thuhet se  personat  që kanë të drejte në shpërblimin e dëmit 

në të holla në rast të vdekjes apo invaliditeti të rendë, gjykata mund t’ia caktoj anëtareve të 

familjes së ti të ngushtë ( bashkëshorti, fëmijëve dhe prindërve), shpërblimin në të holla për 

dhimbjet e tyre shpirtërorë . Në rastin konkretë paditësit me humbjen e bashkëshortit / prindit , 

kanë përjetuar dhimbje shpirtërore , dhe vuajtje shpirtërore në rastin konkret janë pa matshme 

dhe nuk e mbulon në asnjë formë dëmshpërblimin që ju është shkaktuar , mirëpo  , duke e marr 

për baze edhe rrethanat tjera qe ndikojnë ne përcaktimin e lartësisë se kompensimit, dhe  

praktiken gjyqësore , gjithmonë duke pas parasysh qe kompensimi te jete satisfaksion për te 

dëmtuarin  , dhe bazuar në neni 323 të Ligjit të Procedurës Kotenstimore, që sqaron se gjykata 

po qe se vërteton se palës i takon e drejta qe te shpërblehet dëmi në të holla apo sende të 

zëvendësueshme, por në pa mundësi qe te caktohet shuma e të hollave apo sasia e sendeve, apo 

se një gjë e tillë do të mund të bëhej me vështirësi shumë te madhe atëherë do të vendos sipas 

çmuarjes se lirë, dhe në ketë kuptim të këtyre rregullave gjykata veproi duke ja njofto paditësve 

shumat si në pjesë aprovuese të dispozitiv te këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata ka vendosur si në dispozitë të këtij aktgjykimin , duke ia pranuar kërkesën paditësve A. 

Q. dhe F. Q., në emër të mbajtës se humbur si dhe rentës në të ardhmen ,  në kuptim të dispozitave 

ligjor, nga nenin 178 par.1 dhe 2 të LMD/së. 

 

Për lartësinë e kërkesëpadisë se paditësve për ketë pjesë të dëmit , gjykata ka nxjerr si provë 

ekspertizën e aktuaristikes - financiare , të punuar nga ekspertit A. B. nga Prishtinë,  të datës 

30.06.2021 , i cili edhe jep mendimin se bazuar në shkresat e lëndës , paditësve A. Q.( 

bashkëshortes)  dhe F. Q.,( të birit), për humbjen e  të ndjerit I. Q.,  si pasoj e aksidenti të datës 

08.02.2017, ju takon kompensimi i dëmit material në formë të mbajtës së humbur-rentës dhe atë: 

Për periudhën e kaluar prej aksidentit datë 08.02.2021 deri me datë 30.06.2021, si datë e kryerje 

se ekspertizës paditëses Afërdita , i takon shuma prej 7.828.02 € , me kamatë te llogaritu prej 

ditës se ushtrimi te padisë 18.07.2017 , deri me 31.08.2014 me normë  te interesi 8% në vite prej 

1.310.70, gjithsejtë 9.138.72 €. Ndërsa për periudhën e ardhshëm prej datës  01.07.2021 deri sa 

te ekzistojnë kushte ligjore , rentë mujore   në shumë mujore prej 162.60 € , ndërsa për paditësi 

F. Q., për mbajtën e humbur për periudhën e kaluar , shumën prej 1.486.63 €, me kama ligjor 

prej 376.62, në total shuma prej 1.863.25 €, të cilën ekspertizë eksperti e ka mbrojtur në seancës 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 03.11.2021, të cilën ekspertizë pala e paditura e ka 

kontestuar  vetëm për faktin se nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë përgjegjësi e të paditurës.  

 

Gjykata arrin në përfundim se në mbështetje  të  ligjit  anëtaret përjetuese të familjes , në lidhje 

të afërt dhe të qëndrueshme me të ndjerin ,  qe ka humbur jetën për shkak të fajit te të paditurës, 

kanë të drejtën e dëmshpërblimi në lidhje me dëmin material nga humbja e ushqimit ose ndihmës,  
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si një pamundësi për të përfituar në rrjedhjen normale të jetës, solidaritetit dhe kontributin 

reciprok të te ndjerit , e  jo vetëm si përkujdesje në tersi por edhe si mbështetje ekonomike te tij 

për familjen në të ardhmen. Për kërkimin e paditësve në dëmshpërblimin për humbjen e 

bashkëshortit / prindërit , nuk ka rëndësi rrethana qe në kohen e vdekjes , bashkëshorti ,  prindërit 

apo fëmijët ,  gëzojnë apo jo të ardhura për ushqim për jetesë. 

 

Në ketë dispozitë ligjore parashihet vetë rastet kur viktima , ishte pjesëtar i familjes e banonte 

me pasjetues , pavarësisht se ka qenë apo nuk ka qenë i ngarkuar sipas  legjislacionit familjar , 

me detyrimin konkret për ushqimin ndaj tyre . Pikërisht pjesëtaret e familjes gëzojnë të drejtën 

e mbajtës (ushqimit) nga viktima. 

 

Ka rezultuar e provuar faktik  se paditësit ,  deri në çastin e vdekjes, kanë qenë në lidhje familjare 

dhe marrëdhënie të qëndrueshme me të ndjerin I. Q.,  si dhe i ndjeri ka qenë mbajtës  i familjes 

ka qenë në marrëdhënie pune , tek e paditura , dhe ishte  kontributi i vetëm i mundshme dhe i 

pritshëm për te ardhmen për nevojat e familjes/ këtu paditësve. Pra paditësit , me humbjen e 

bashkëshorti/ prindi  në rastin konkret  , e kanë humbur kontributin  e dhëne nga  bashkëshorti/ 

prindi( të ndjerit),  tani në të ardhmen s’mund të realizoj një përfitim të tillë, si rrjedhojë e 

humbjes se tij në aksidentin e komunikacionit hekurudhor , dhe  bazuar në  ketë , u vendos sikur 

në pjesën aprovuese të dispozitiv të këtij aktgjykimit, kuptim të dispozitave ligjor, nga nenin 194 

par.1 të LMD/së. 

 

Gjykata ka aprovua kërkesën e paditëses  A. Q., pasi që ka vërtetuar se e njëjta është e pa punë, 

që vërtetohen nga kartela e Entit për punësim  nr. 062/21 dt. 02.03.2021, dhe vërtetimit i 

papunësisë të lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mërqinjës Sociale - Zyra për Punësim në Pejë, 

ndërsa paditësi F. Q. ka që i mitur dhe është i pa punë dhe gjendja e tyre është e varfëruar dhe 

ketë humbje të kontributit paditësit e kanë përfituar nga viktima, prandaj përgjegjësia bie në të 

paditurën që ta kompensoj. 

 

Gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësve qe ndërlidhet më dëmin material të kërkuar,  për 

ngritjen e përmendores dhe për shpenzimet e varrimit , për faktin se paditësit nuk ofruan prova 

me të cilat kishin me argumentuar lartësinë e kërkesëpadisë për ketë pjesë , Gjykata pa dashtë 

me mohuar faktin se paditësve u janë krijuar këto shpenzimeve ky është një fakt i pamohueshëm 

, mirëpo kjo kërkesë nuk është e argumentuar në rastin konkret me prova material , dhe nuk 

mund të aplikohen rregullat që parasheh nenin 323 të LPK, së, ku gjykata autorizohet që pas 

konstatimit të rrethanave të rasti të gjykoi një shumë të hollave sipas bindjes së lirë të saj, për 

faktin se shpenzimet e varrimit dhe ngritja e përmendore janë forma të dëmit material, dhe 

lehtësisht të matshme, andaj Gjykata në mungesë të argumentimit me prova refuzoi 

kërkesëpadinë për këto forma të dëmit. 
 
Gjykata ka vlerësuar pretendimin e te paditurës se nuk është vërtetuar drejtë përgjegjësia e të 

paditurës ,  dhe kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar dhe duhet refuzuar , mirëpo kjo 

gjykatë mendon se një pretendim i tillë është i pa bazuar , për faktin se nga grupi i ekspertëve 

përkatëse qartë dhe bindshëm janë vërtetuar lëshimet e të paditurës , të cili mëndim gjykata ia 

fal besimin e plotës si ekspertizë profesionale  e bazuar në shkresat e lëndës dhe e arsyetuar mirë  

në seancën e shqyrtimit kryesor , ashtu që e paditura është përgjegjëse për  80%, të përgjegjësi 

së saj , dhe për ketë pjesë të përgjegjësi duhet ti dëmshpërblej  paditësit .  

 

Gjykata vendimin lidhur me kamatën e gjykuar , e mbështet ne dispozitat e nenit 378 dhe 382  te 

LMD-se, ku gjykata ka pranuar si moment te fillimit te llogaritjes se kamatës nga dita e nxjerrjes 
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së aktgjykimit datë 05.11.2021,  duke i njohur paditëses kamatën vjetore prej 8%, ne tërësi ashtu 

siç parashihet me dispozitat e nenit 382 par.2 te LMD-se. 

 

Vendimin qe pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur ne dispozitat 

e nenit 452 dhe 463 te LPK-se, duke ia pranuar paditëseve shpenzimet e procedurës në shumën 

prej 6104.00 €, dhe atë për: përpilim te padisë 624 €, për taksë gjyqësorë për padi shumën prej 

150 €, për përfaqësim për pesë  seanca te mbajtura për secilën nga 811.20 €, 5x811.20) = 9,348 

€, për ekspertizë komunikacioni shumën prej 450 €, për ekspertizë aktuaristike shumën prej 200 

euro, për precizim të kërkesëpadisë. 624 € , të cilat shpenzime janë krijuar gjatë këtij procesi 

gjyqësorë dhe të nevojshme dhe të bazuar nenin 6 dhe 7, Tarifën e Odes së Avokatëve të 

Kosovës. 

 

Andaj duke ju referuar të lartë cekurave në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 143.1 dhe 

nenin 153.1 të LPK/së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:090234, 05.11.2021 

  

                                                                                                                           G j y q t a r e         

 

                                                                                                                          _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15,  ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë , nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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