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Numri i lëndës: 2019:186597 

Datë: 26.10.2020 

Numri i dokumentit:     01216016 

                                                                                                                                Cnr 14/17 
GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË, Departamenti i 

Përgjithëshem,me  gjyqtarit Fatmir Dobraj, në çështjen juridike-kontestimore të  
paditësit B. Xh. K. nga fshati ......... K.Pejë,i përfaqësuar nga Besim Ahmetaj avokat 
nga Peja sipas autorizimit  kundër të paditurev L. Sh. S. nga fshati ...... Komuna e 
Klinës me banim në Klinë rruga ...... p.n.Qendrim Zymer Desku nga Klina 
Rruga………… nr .... dhe E. S. Rr. nga Klina rruga ........ p.nr të githë të përfaqesuar 
nga i autorizauri i tyre Ali Gashi nga Suhareka.Në bazë juridike zhdemtim të demit 
material dhe jo material vlera e kontestit 10.000 euro, pas mbajtës dhe përfundimit të 
shqyrtimit kryesorë ,me dt.16,10.2020,në prezencen e të autorizuarit të paditësit dhe 
perfaqësuesit të paditureve,dhe më datën 20.10.2020 mori këtë: 
 
 

A K T GJ Y K I M 
 
APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR,Kërkespadia e paditësit B. K. nga fshati 
......... K.Pejë. 
 
I DETYROHËN  të paditurit L. Sh. S. nga fshati ...... Komuna eKlinës me banim në 
Klinë rruga ...... p.n. Q. Z. D. nga Klina Rruga .......... nr ... dhe E. S. Rr. nga Klina 
rruga ...... p.nr  që paditësit,ne emër të dëmit material dhe jomaterial sipas lëndimit 
trupore  si pasoje e vepres penale të shkaktuar me datën 02.07.2013,në mënyre 
solidare t’ia paguajn shumën e specifikuar  siç vijon më poshtë: 
 
II.Në emër të demit jomaterial 
 
- per dhimbjet e përjetuar fizike -------------------------------shumën prej 1,200,00   € 
- për frikë të  përjetuar-------------------------------------------shumën prej 1,300.00   €    
-për dhimbje shpirtërore për shemtim trupor --------------shumën prej 6,000.00   €    
                                                                                         
Gjithesej shuma e aprovuar për kompenzim e dëmit jomaterial është shuma në lartësi 
të vlerës së përgjitheshem prej 8.500.00 € 
 
III.Në emer te demit material: 
 
Në emer të ushqimit të përforcuar në shumë prej 300   € 
 
  
IV. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit B. K. nga fshati ......... K.Pejë. përtejë 
shumës se gjykuar si në pikën II, dhe III,të dispozitivit të këtij aktgjykimi,për lendimin 
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trupore si pasoje e vepres penale e dt.02.07.2013,si e pa bazuar për shumat e 
refuzuar si me poshtë 
 
Për  dëmin  jo material: 
Shuma e refuzuar për të gjitha llojet e dhimbjes se përjetuar fizike  shumën prej 
7,800.00 euro 
Shumat  e refuzuar për të gjitha llojet e frikës  së përjetuar shuma prej 7,200.00 euro. 
Shuma e refuzuar për shemtimë ne shume prej 6000 euro 
 
Për dëmin material:  
Shumat e   refuzuar për të shpenzimet 300 euro për kujdes dhe ndihme e huaj shuma 
prej 300 euro.  
                                                                                          
V.DETYROHEN në menyre solidare të  paditurit L. Sh. S. nga fshati ...... Komuna e 
Klinës me banim në Klinë rruga ...... p.n. Q. Z. D. nga Klina Rruga .......... nr ... dhe E. 
S. Rr. nga Klina rruga ...... p.nr që paditësit,shumat e gjykuara të specifikuara si 
në piken II,dhe III të dispozitivit të ketij aktgjykimi tia paguaj me kamatë vjetore 
prej 8%,duke filluar nga dt.20.10.2020,e gjer në pagesën definitive,si dhe 
shpenzimet procedurale në lartësi prej 1828.2 euro e të gjitha keto në afatë prej 
15 ditësh,nga dita e marrjes së ketij aktgjykimi e nën kercenim të përmbarimit 
me dhunë 
 
   

A r s y e t i m 
 
 Paditësi nëpërmes të autorizuarit  të tij,më padin e precizuar si në parashtresën 
e datës.10.09.2020,gjatë shqyrtimit kryesore,dhe në fjalën përfundimtare të paraqitur 
panë kësaj gjykatë ka mbetur në tërsi pranë padisë  dhe kërkesës së sajë të prcizuar 
në bazë të theksimeve të të autorizuarit të tij, ka theksuar se me dt 02.07.2013 i 
dëmtuari L. ,se bashku me shokun etij A. B. ishte duke ndenjur dhe duke ndegjaur 
muzike ne diskoteken ........... në Klinë ne rrugen ......... ,të paditruit se bashku pa 
ndonje arsye serioze e as ndonje shkakë të dhen nga i dëmtuari qe të tre e kan 
sulmuar fizikishte  të njtit ,ku i padituri i pare me nje shishe të birres e kishtë goditur ne 
kokë të demtuarin duke i shaktuar lëndime serioze në kokë dhe e pjesët tjera të 
trupit.Ndresa dy të paditurit tjërë Q. dhe E. ,paditesin e sulmojnë fizikishte ,duke i rene 
më grushta në kokë dhe duke i shaktuar të nejta lëndime trupore.Njëkosishtë po atë 
dite ,per derisa i demtuari ,ketu  paditesi ,ishte dërguar ne spitalin regjinal në Pejë për 
të marre ndihme mjeksore ,dhe per derisa mjeku kujdestare dr.Bekim Rama ishte 
duke i dhen ndihem e mjeksise të demtaurit i cili ishte i shtrire ne krevatë ,të paditurit 
L. dhe Q. me force hyjne ne emergjrncen  e spitalit dhe e sulmojne fizikishtë te 
demtuarin ndersa  i padituri Q. ,duke e kërcenuar me arme –revole tip PP 9mm ,e 
sulmon fizikishte të demtaurin duke i sjellur me dorzen qyken e revolës në kokë duke 
e penguar stafin mjeksore në dhejnej e ndihmes mjeksore të demtuait .Ku  të paditurit 
jane akuzuar nga Prokuria Themlore ne Pejë dempertamenti i krimev të renda.Ku të 
paditurit në fjalen përfundimtare gjate ati procesi penal qe të tre të akuzuarit ne fjale e 
kane pranuar fajsinë per vepren penale për qka jan akuzuar .Ku ne Gjykaten 
Themlore  DKR-Në Pejë me aktgjykimin P.nr 299/13 të dates 03.07.2014 qe të tre të 
paditurit e cekur me larte jane ne 1,2 dhe 3 sipas kesaj padie jan shpallur fajtore për 
vepren si në dispoziteve gjykuese,dhe se te nejtit, ju ka shqiptuar denimi përkates si 
ne dispozitve denues, ndersa i demtuari –këtu paditesi ,për realizimin e të drejtes se 
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vete pronësore juridike ,në kuptim të nenit 463 par.2 të KPPRK është udhezuar ne 
kontest të regullte civilë. 
Po ashtu dhe ne fjalen përfudimtare ka vlersuar se me prova e propzuara dhe të 
administruar nga gjykata është vertetua në tersi baza juridike dhe lartësia e 
kërkespadisë ,duke kërkuar nga gjykata qe në raste vendosjes në ketë qeshtje juridike 
të këtë parsysh provat e propzuar dhe të parashtuara,nga ana e gjykates e në veqanti 
mendimi ,konstatimin dhe sqarimin e dhene nga eksperti mjeksoredr.Nazmi Morina  
dhe dr.Muhamet Halitaj në procesin e dt.09.07.2020,duke kërkuar nga gjykata që 
padine dhe kërksen e saj të aprovoje në tersi si të bazuar të precizuar.Shpenzimet e 
procedurës i ka kërkuar,sipas listës.  
 
Të paditurit përmes përfaqësusit të tyre përmes pergjigjëjes ne padi dhe gjatë gjithë 
kohes së procedurës e ka pranuar përgjegjesin.Për  ashtu ku paditesit jane denuar 
për vepren penale qe e kan kryer jane denuar sipas aktgjykimit me numer P.nr299/13 
dhe njeherit para se te shpallen fajtor të paditurit për qeshtjen ne fjale e kan deklaruar 
fajtore kan pranuar fajsine duke i kerkuar falje paditesit se demtuarit dhe duke 
premtuar qe nuk do të ndermar veprim me verpime të tilla ,andaj për padine ne emer 
të demi materiel dhe jo materiale, ka kerkuar vleren dukshem të medha të cilat ne si 
pale,i kundershton ne tersi si të pa bazuar.Ndersa ne shqytrim kryesore ka deklruar se 
edhe pse kemi propzuar qe qeshtja ne fjale të lidhet nji marvesheje mes palev padite 
si dhe të paditurev por ne baze disa tentimeve nuk kemi gjetur nje gjuhe të perbashket 
qe të tre paditurit per lidhjen e marveshjes me paditesin.Dhe e ka kundershtua 
precizimin se shuma  e larte.Ndersa fjalen perfundimtare ka deklaraur se e paraqes 
me shkrim,dhe se ka pasur ne afate të caktur të sjell në gjyakë dhe se ka kaluar afati i 
dhen nga gjykata prapë se prap nuk ja ka sjellur. 
 
Gjykata në ketë çeshtje juridike-kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të 
gjendjes faktike,sipas propozimit të paleve ka zhvilluar proceduren dhe ka 
administruar provat dhe atë: leximin e raportit të Spitalit Regjional të Pejes me nr 
rendore 9334.1deri ne dy faqe.Shiqohen tri faqe foto bardh e zi.Lexohet ekspertiza 
mjeko ligjore me ref 020/2013 me numer të lendes PP.nr 226/13.Lexohet aktgjykimi 
me nr P.299/13 i dt.03.07.2014,i nxerrur ne gjykaten Themelore ne Pejë Depatarmenti 
per krime të renda 1 deri ne 7 faqe i plotfuqishem me dt.20.11.2014.Lexohet raporti 
dhe udhezimet mjeksore nga dr.Rifat Dreshaj kirurg.Shiqohen 3 faqe me 6 fotografi 
kolore,të B. K..Lexohet procevrbali i dt.09.09.2020 ,në faqen e dyte dhe të tret të 
nxerru e proves nga lemija e mjeksi sipas ekspetit dr.Nazmi Morina ortoped dhe 
dr.Muhamet Halitaj psikiater. 
 
Pasi qe gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç ë veç , dhe të gjitha së bashku e 
në lidhëshmeri njëra me tjetrën,e duke u mbeshtetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit 
për Proceduren Kontestimore,arriti në përfundim se në këtë çështje juridike-civile 
duhet vendosur si në dispozitivë,të ketij aktgjykimi,pasi që: 
 
Me provat e administruar ,gjykata ka konstatuar se me dt.02.07.2013, i dëmtuari L. ,se 
bashku me shokun e tij A. B. ishte duke ndenjur dhe duke ndegjuar muzike ne 
diskoteken ............ në Klinë ne rrugen Mehemt Hoxha ,të paditurit se bashku pa 
ndonje arsye serioze, e as ndonje shkakë të dhen nga i dëmtuari qe të tre e kan 
sulmuar fizikishte  të ënjtit.Ku i padituri i pare me nje shishe të birres e kishte goditur 
ne kokë të demtuarin duke i shaktuar lëndime serioze në kokë dhe ne pjesët tjera të 
trupit  ndresa dy të paditurit tjërë Q. dhe E. ,paditesin e sulmojnë fizikishte ,duke i rene 
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më grushta në kokë dhe duke i shaktuar të nejta lëndime trupore.Një kosishte po atë 
dite ,per derisa i demtuari ,ketu paditesi ,ishte dërguar ne spitalin regjinal në Pejë për 
të marre ndihme mjeksore ,dhe perdersa mjeku kujdestare dr.Bekim Rama ishte duke 
i dhen ndihem e mjeksise të demtuarit i cili ishte i shtrire ne krevatë ,të paditurit L. dhe 
Q. me force hyjne ne emergjencen  e spitalit dhe e sulmojne fizikishtë të 
demtuarin.Ndersa  i padituri Qendrim ,duke e kërcenuar me arme –revole tip PP 9mm 
,e sulmon fizikishte të demturin duke i sjellur me dorzen qyken e revolës në kokë duke 
e penguar stafin mjeksore në dhejnej e ndihmes mjeksore të demtuait .Ku të paditurit 
jane akuzuar nga Prokuria Themlore ne Pejë dempertamenti i krimev të renda.Ku të 
paditurit në fjalen përfundimtare gjate ati procesi penal qe të tre të auzuarit ne fjale e 
kane pranuar fajsinë per vepren penale për qka jan akuzuar .Ku ne Gjykaten 
Themlore  DKR-Në Pejë me aktgjykimin P.nr 299/13 të dtes 03.07.2014 qe te tre të 
paditurit e cekur me larte jane ne 1,2 dhe 3 sipas kesaj padie jan shpallur fajtore për 
vepren si në dispoziteve gjykuese dhe se te nejtit ju ka shqiptuar denimi përkates si ne 
dispozitve denues ndersa i demtuari –këtu paditesi ,për realizimin e të drejtes se vete 
pronësore jurikie ,në kuptimte nenit 463 par.2 të KPPRK është udhezuar ne kontest të 
regullte civilë.  
Deri të kjo gjendje faktike gjykata ka ardhur duke u mbështetur në keto prova të cilat i 
ka pranuar si të besueshme dhe atë: raportit të Spitalit Regjional të Pejes me nr 
rendore 9334.1deri ne dy faqe. tri faqe foto bardh e zi.Ekspertiza mjeko ligjore me ref 
020/2013 me numer të lendes PP.nr 226/13.Aktgjykimi me nr P.299/13 i 
dt.03.07.2014,i nxerru ne gjykaten Themelore ne Pejë Depatarmenti per krime të 
renda 1 deri ne 7 faqe i plotfuqishem me dt.20.11.2014.Ku dhe jan shpallur fajtore me 
të cilen e kan pranuar fajsinë Lirdon Selimi për vepren penale lendim i lete trupore nga 
nenei 188 par 1 pika 1.1 të KPK-së,dhe për vepren penale pengim i personit zytare ne 
kryrjen e detyres zyrtare nga neni 409 par 1 të KPK-së.Per Qendrim Desku per vepren 
penale të sulmit nga neni 187 par 1 të KPK –së, dhe për vepren penale pengim i 
personit zyrtare në kryrjen e detyres zyrtare në kryrjen e detyres zyrtare nga neni 409 
par 1 të KPK-së.Dhe E. RR. për vepren penale sulm nga neni 187 par 1 të KPKsë 
raporti mjeksore nga dr.Rifat Dreshaj kirurg. 3 faqe me 6 fotografi kolore,të B. K.,dhe 
sa i përket të paditurev.  
Nersa ne baze të provave të lartecekura sipas aktgjykimit penale me .nr.299/13,dhe 
ku jan e shpallur fajtor tani të paditurit dhe ku jane denuar se i kan shkatur lendime 
trupore paditësit.Dhe menjeher bie përgjegjesia në të paditurit,si dhe mos kontestimin 
e bazës nga ana e palës së paditurev vetem lartesin,për  gjykatë u bë jokontestuesë 
baza e kërkesëpadisë se paditësit.sa i përket pjes se aprovuar. 
 
Ndërsa për ta vertetuar së paditësi në incidentin e ndodhur  ka pasur lëndime trupore 
si pasojë e të cilës është së në vazhdimësi ka pasur vizita mjeksore, qe nga dt e 
incidentit, raportit te Spitalit Regjional të  Pejes me nr rendore 9334.1deri ne dy 
faqe.raporti nga ekspertiza mjeko ligjore,e nxerru nga dr Naim Uka .Udhezim për 
hulumtime diagnostike nga dr.Rifat Dreshaj,po ashtu dhe fotot me numr 1 e 
dt.03.07.2013,ku përshkruhet se viktima B. K.  është goditu dhe gjindet ne spitalin e 
Pejes.foto numer 2.e dt.03.07.2013.po ashtu dhe 6 foto kolore të ndare ne tri 
faqe.Procevrbali i dt.09.09.2020 ,në faqen e dyte dhe të tret të nxerrura e proves nga 
lemija e mjesksis sipas ekspetit dr.Nazmi Morina ortoped dhe dr.Muhamet Halitaj 
psikiater . 
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Baza e kërkesëpadisë,që të paditurat të jenë përgjegjesë për të  kompenzuar 
paditësin gjenë mbeshtetje në dispozitat e nenit  136,137,190,179,183,  të Ligjit mbi 
Marrëdhëniet e Detyrimeve. 
 
Për të vërtetuar lartësin e kërkesëpadisë që i referohët dëmit jo material,gjykata ka 
nxjerrë provat me ekspërtim mjëksorë procevrbali i dt.09.09.2020 ,në faqen e  
 
dyte dhe të trete të nxerrura e proves nga lemija e mjesksis sipas ekspetit dr.Nazmi 
Morina ortoped dhe dr.Muhamet Halitaj psikiater,pranë kësajë gjykatë.Ku e ka dhen 
mendimin dr Nazmi Morina,ortoped,Pas shikimit të dokumentacionit mjekësor nga 
shkresat ë lëndës dhe ekzaminimit të drejtëpërdrejtë që i kanë bërë paditësit kan 
ardhu në përfundim si pasojë e lendimev ne nje rrahje me personat e njohur. Ku ne 
baze të kesja konkludojm se pesojen ndrydhje kokes qafës dhe trupit plage prerse 
ndrydhese të pas ashti të majte me gjatesi 13 cm. 
Plage prese ndrydhese ne regjionin të dyfishte të regjionit temafontal. 
Në baze të kesaj konkludoje se lendimi është të natyres se lehte trupore. 
Pa përqindje të invaliditetit. 
 
Me këto prova të administruar gjykata në emër të dhimbjes fizike e aprovoi kërkesë në 
shumë prej 1200 euro dhe e vlërsoi si shpërblim të drejtë dhe qe i sherben qellimit të 
shpërblimit ,sepse paditesi sipas mendimit të ekspertit mjeksore  ortoped /traumatolog 
,si pasoje e lëndimev të marrura, ka  përjetuar dhimbje fizike me intezitet posaqerisht 
të lartë,ishin 2 minuta ka pasur dhimbje fizike të intezitetit të mesëm ishin prenzente 
ne kohezgjatje prej 3 jave dhimbja e intezitet të ulet ishin ne kohezgjatje prej 4 jave . 
  
Me keto prova të administruar gjykata në emer të shemtimit e aprovoje kërkesen ne 
shuëm prej 6000 euro.E vlersoje si shpërblim të drejte dhe qe i sherben qellimit të 
shpërblimt sepse  eksperti e ka parqitur se shemtimi është i shkalles se mesme Qka ju 
referohet plage ne regjionin retroatikulare ,ne gjatësi prej 13 cm.E cila është e 
dukshem edhe sote.Dhe dy plage ne gjatesi 2 centimetra ,regjioni temporal dhe te 
pofrontale. 
 
Ushqimi i përforcuar me proteina minerale vitamina ishin e nevojshem prej 3 jave koha 
kur ishte e nevojsme per permisim e plagev. Ndihma e personit të huaj nuk ka qen e 
nevojshem. 
 
Po ashtu ne pytje  eksperti,pasiqe i demtuari është sulmuar dy her dhe ka pasur 
lëndime apo plage ne dy rast a munde të kete qene dhimbje e intesitet të larte me 
shumë se dy minuta.Përgjigjet se dhimbja e intesitet të larte jane dhimbje menjher pas 
lendimve dhe i vetedishem është kur u deklrua per dy minuta se zgjate nuk mundet të 
zgjate 4-5 minuta se ne të kunderten  njeriu mundet të vdes apo mundet të 
alivanosen, sepse nuk duron .E ne rastin konkret ka pasur ate qka i thash me lartë. 
Ne pyetje sa i perket të shemtimit. Pergjigje e ekspertit .E vertet është së lendimet 
është ne regjionin pas veshit dhe plaga me 50% është e mbuluar me floke.Ndersa nga 
ana tjeter është e zbuluar ,menyra  të qethurit e zbulon ne ters .Gjithashtu është nje 
plage ne regjionin temurale e gjatesi prej 2 centimert.Është zbuluar dhe është ne 
regjionin e fetyres. Plaga tjeter është regjioni tempurale dhe aty dalin floket dhe nuk 
shifet ,duke e marru parsysh dhe moshen e re. 
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Ndera është nxerru ekspertiza nga lamiaj e mjeksise nga eksperti neuropskiater 
dr.Muhamet Halitaj. Pas shikimit të dokumentacionit mjekësor nga shkresat ë lëndës 
dhe ekzaminimit të drejtëpërdrejtë që i kanë bërë paditësit ka ardhu në  
përfundim dhe ka dhen mendimin andaj në emer të frikes së pësuar gjykata e ka 
caktuar shpërblimin në shume prej 1300 euro dhe ka vlërsuar si shpërblim të drejtë 
,duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të ekspertit mjeksore  të psikiatrisë ,paditesi 
ka pësuar. 
Frika primare të intezitet të larte ne kohezgjatje prej 2 minuta ,duke e llogaritur kohen 
nga momenti kur e kan sulmuar në qender emergjent me revole duke  
kercenuar per vrasje.,Kjo periudhe është percjellur nji shtangim afektiv si dhe frike nga 
vdekja e drejtperdrejte . 
Frike sekundare me inteste të larte ka pasur ne kohezgjatje prej 3 oresh të 
manifestuar me mundime të rrahura të shpejtuar të zemres frymarrjes të veshtrisuar 
djersitje dridhje të muskujv dhe ankesa të tjera trupore. 
Frike sekundare me intestet të mesem ka pasur ne periudhen kohore gjer ne 8 jave e 
që është manifestuar me nje qrregullim të stabiletit psiko fizike si pasoje e lëndimev si 
indisponim.Pengesa të her pas hershem ne gjume, rikujtim të tromatike shkalle me të 
ulet të tolerances frustative si dhe ankesa tjera trupre. 
Frike me intestet të ulet ka pasur ne periudhen kohore gjer ne 6 muaj e është 
manifestuar gjatë kohes kur e kan pyetur për lendime si dhe ngjarjen e rikujtimit te 
lendimt. 
 
Për lartësinë e kërkesëpadisë dhe për  kategoritë e caktuar për aspektin e dëmit 
jomaterial gjykata vendosi duke u bazuar ne dispozitat e nenit 183 te ligjit mbi 
Marëdhëniet e Detyrimeve,e lidhur me neni 323 te Lligjit për Proceduren Kontestimore 
,me këtë rastë gjykata pati parasyshë rëndësin e shkeljes se të mirës ,dhe qellimin të 
cili i sherben kompenzimi i gjykuar,gjithmon duke pasur parasysh që kompenzimi të 
jetë satisfaksion,për të dëmtuarin,duke ndikuar në zbutjen e pasojave negative që 
janë paraqitur si pasojë e dëmit në cenimin e vleravë personale të paditësit. 
 
Gjykata pasi konstatoi rrethanat e rastit duke pasur parasysh dhimbjet e perjetuar 
fizike,intezitetin,dhe kohe zgjatjen e tyre,shkallën,dhe pasojat e lëndimeve të cilat e 
përcjellin edhe sotë e kësaj ditë dhe të cilat do ta përcjellin edhe në të 
ardhmen,intesitetin e frikës ,si dhe shemtimit,dhe se i njeti është i moshe se re,dhe 
duke i pasur vrajte të cilat do të pengojnë ter kohes.Duke marre për bazë edhe 
rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësise së kompenzimit,praktikën e mirë 
si në dispozitivë të aktgjykimit në pjesën e aprovuar. 
Gjykata vlërson se shpërblimi i dëmit jo material,nuk është shpërblim i plotë por është 
satisfaksion,për të dëmtuarin këtu paditësin Besarte Kelmendi me çka në rastin 
konkret shumat e gjykuar sa i përketë dëmit jomaterial sipas gjykatës janë të drejta 
për të njejtin. 
Gjykata me rastin e vendosjes sa i përketë dëmit jomatërial në tersi ju fali besimin 
mendimit të eksperteve mjeksorë,si dhe të dhënat ne seancën e  
 
shqyrtimit kryesor,sepse të njetit janë ekspertë të specializuar të lëmive përkatëse dhe 
mendimi i tyre është në përputhje të plotë me dokumentacionin  
mjekësore prezentë ne lëndë, dhe ne pajtueshmeri ne bazë të tabelës për vlërsim se  
ka lëndime të leta trupore në incidentin e ndodhur,si dhe pasojat e shkaktuar dhimbjet 
si dhe vuajtjet të cilat i ka perjetuar dhimbjet shpirterore që paditësi i ka përjetuar janë 
të pallogaritsheme dhe se ato nuk mund te eliminohen me kurfarë shpërblimi me 
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para.Megjithate gjykata vlërson se zhdemtimi në para sadopak e bën njëfarë masë 
barazpeshen psikike dhe emocionale të tij andaj ja cakton lartësin e satisfaksionit ne 
shumë siç është në dispozitiv të këtijë aktgjykimi. 
 
Për pjesën e rrefuzuar të kërkesë padisë,qe nderlidhet me dëmin jomaterialë kërkuar 
dhe atë sa i përketë dhimbjeve të  përjetuar në shume prej 7800 euro dhe për shkakë 
të frikës se përjetuar në shume prej 7200 euro dhe shemtimit në shum eprej 6000 
euro.Gjykata vendosi si në dispozitv të këtij aktgjykimi,pasi që vlërsoi se kompenzimi 
përtej shumës së gjykuar ,nuk do të ishtë në harmoni me të mirën e shkelur,dhe me 
qellim që kompenzimi të ishte i drejtë. 
 
Ndërsa sa i përket dëmit material të kërkuar nga ana e paditësit dhë atë në ëmer  
të ushqimit të përforcuar, gjykata kërkesëpadin e paditësit për ketë pjesë e ka 
aprovuar kërkes padine per këte katëgori të dëmit.Pasi që paditësë  në emër të 
ushqimit  të përforcuar,nuk i ka sjellur fatura por ketë fakte gjykata e more per bazë 
gjndjen e paditesit dhe lendimet të tije si dhe ne baze të  dhenjses se mendit të 
ekspertit ortoped, ku ka deklaruar se ushqimi i perforcuar me minerale vitamina ishte i 
nevojshem prej 3 jave,ku ka cilesur qe ka qen  e nevojshe per animin e plagev.Po 
ashtu duke i marrur për baze standartete e Kosoves. 
  
Ndersa sa i përket shpenzimev të mejkut dhe ndihmes se huaj nuk i ka prezentuar 
prova si  janë krijuar apo shkaktuar shpenzimet.Gjykata nuk e përjashton mundësin që 
paditësi të ketë pasur edhe shpenzime për këto kategori të dëmit material mirëpo 
meqenëse nuk prezentoj prova në ketë drejtim me çka gjykata në rastin konkretë nuk 
ka mundur të aplikoi dispozitat e nenit 323 të LPK-së për keto kategori të dëmit  me 
çka paditësi i ka kërkuar,si dhe shpenzimeve materiale të  tjëra i ka rrefuzuar. 
 Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vertetuar faktike si me lartë,vlëresoi se te 
paditurat mbajnë përgjegjesi për demin që është shkaktuar,palës paditëse,me rastin e 
lëndimeve dhe dëmin të pësuar në rrahjen,për çka të paditurit janë  
 
obliguar që ta kompenzoi mbi bazën e përgjëgjesisë siç ështe e ne ligj neni 136 dhe 
140 dhe nenit 190,të Ligjit për mardhenje e detyrimev.E ne baze të aktgjykimit ku dhe 
jan shpallur fajtor dhe pala e demtuar është udhezuar ne konteste të rregulltë civile 
juridike.Ate duke u bazuar ne nenin 463 par 2 të KPPK-së. 
 
Gjykata i mori edhe pretendimet e ngritura nga përfaqësuesi  i palëve te  paditura, se 
të  cila në shqyrtim i fundit gjyqesore ka aludur se në rastin konkret nuk ështe 
kontestuese baza por lartësia e kërkesëpadisë si ne rastin konkret,mirëpo për 
gjykatën pretendimet e përfaqësuesit  të paditureve ish jo relevantë për vendosje 
ndryshe.Pasi që paditësi gjatë shqyrtimit kryesore me prova të prezantuar dhe të 
administruar gjykatës ia ka bërë të besueshme  bazën dhe lartësin e kërkesëpadisë si 
për pjesën e aprovuar si ne bazë të dispozitave ligjore,si ne dispozitiv. 
 
Andaj me dispozitën e nenit 7.1 të LPK-së shprehimishtë thuhet se palët kanë për 
detyre të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbeshtetin kërkesën e vetë dhe të 
propozojnë prova me të cilat konstatohen fakte të tilla më dispozitën e nenit 319.1, po 
të njetit ligjë shprehimishte thuhet se secili nga palët ndërgjyqesë ka për detyrë të 
provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta  
ndersa me dispozitën e nenit 322.3 të po te njetit ligjë shprehimisht parashihet se 
palët e cila e kontetston ekzistimin e ndonje të drejtë e bartë barrën e të provuarit  
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të faktit që e ka pënguar krijimin apo realizimin e sajë ose në bazë të cili ka pushuar 
se ekzistuari poqese ligji nuk parashe diç tjetër me çka  ne kuptim dhe në mbeshtejtje 
të ketyre dispozitave gjykata gjeti mbeshtetje. 
 
Mbeshtetjen për kamatëvonesë si ne piken V, të dispozitivit të ketij aktgjykimit është 
vendosur në kuptim të dispozitave te nenit 382 të LMD-së. 
 
Vendimi qe palët të paditura solidarishtë ti bartin shpenzime e procedures ,gjykata e 
ka mbeshtetur ne dsipozita e nenit 449 dhe 452 të LPK-së,si dhe ne baze të tarifes se 
odes se avokatev të Kosoves. 
Lartesi e shpënzimev të procedure të aprovuara,sipas arritshmerisë gjyqe fitimit si në 
dispozitv i referohet shpenzimev të autorizurit dhe ate:për perpilimin e padisë 208 
euro. për taks gjyqesore 41 euro.Për kater  sencë të mbajtura veq e veq nga 270.4 
euro ne shumë  prej 1081.6.euro.Tri seanca të shtyra nga 50% në shume prej 135.2 
euro ne shume prej 405.6 euro,shpenzimet nga nxerrja e eksperizes se 
eksperteve,ekspertiza e mjeksisë ortopedisë shuma prej150 euro,ekspertiza e 
mjeksisë psikiatrisë ne shumë prej 150 euro gjithesej në shumë prej 300 euro.Për të 
gjitha shpenzimet e lartë cekura  gjithesej  shuma prej 1,828.2 euro. 
 
Andaj duke ju referuar të lartë cekurave u vendos si në dispozitv të këtij aktgjykimi. 
 
                           GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË  KLINË 
                      Dëpartamenti i Përgjitheshem C.nr.14/2017.dt.20.10.2020 
 
                                                                                                            G j y q t a r i 
                                                                                                          Fatmir Dobraj 
 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,në afat prej 
15 ditësh,nga dita e marrjes se të njetit,drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë,e 
përmes kësaj gjykatë. 


