
                                                    

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                          

Ac.nr.1524/2018 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë prej gjyqtareve 

Kujtim Pasuli-kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Makifete Saliuka, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike të paditësve S.V., F.B., M.V., E.V. dhe M.V. përfaqësues ligjor (S.V. dhe F.B.), 

të gjithë me banim në fsh. ... K. Suharekë, të cilët i përfaqëson me autorizim av. A.R., nga 

Prizreni, kundër të paditurës K.S “NN”, me seli në Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit 

jo material dhe material, duke vendosur sipas ankesaës të paditurës, të ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren – Dega në Suharekë, C.nr.359/16, të datës 

19.10.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 07.07.2021, mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Pranohet pjesërisht ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve ‘NN”, me seli në Prishtinë,   

si e bazuar, NDRYSHOHET në pjesën II të dispozitivit Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prizren - Dega Suharekë,  C.nr.359/16, të datës 19.10.2017, ashtu që detyrohet e paditura KS 

“NN” që paditësve S.V. dhe F.B., t’ia paguaj në emër të dhimbjeve shpirtërore për shkak të 

vdekjes së djalit E.V., secilit veç e veç nga 8.000 €, ndërsa për paditësit M.V., M.V. dhe E.V., për 

shkak të vdekjes së vëllait E.V. secilit veç e veç nga 6.000 €. Për tej shumave të aprovuara 

REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve të theksuar si më lart si e pabazuar.  

 

Në pjesën tjetër ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “NN” me seli në Prishtinë, 

REFUZOHET si e pabazuar.  

 

 

A r s y e t i m  

  

 

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit është miratuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësve 

S.V., F.B., M.V., E.V. dhe M.V., nga fs ... K. Suharekë e bazuar. Nën II të dispozitivit detyrohet e 

paditura K.S. “NN” me seli në Prishtinë të bëjë kompensimin e dëmit për shkak të dhimbjeve 

shpirtërore paditësve si në vijim dhe atë: - S.V. (Baba), në emër të dhimbjeve shpirtërore shumën 

prej 10.000,00 €, - F.B. (Nëna) në emër të dhimbjeve shpirtërore shumën prej 10.000.00 € €, - 

M.V. (Vëllau) në emër të dhimbjeve shpirtërore shumën prej 8.000.00 €, - M.V.  (Vëllau) në emër 

të dhimbjeve shpirtërore shumën prej 8.000.00 €, €, - E.V.  (motra) në emër të dhimbjeve 

shpirtërore shumën prej 8.000.00 €. – Në emër të shpenzimeve të varrimit shumën prej 1.500,00 

€, - në emër të ngritjes së përmendores  shumën  prej 1.000,00 €, Total në emër të dhimbjeve 

shpirtërore shumën prej 46.500,00 €. Të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8%, nga dita e 

parashtrimit të kërkesës për secilën kërkesë të arritur gjer në pagesën përfundimtare, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në kërcënim të përmbarimit të 
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dhunshëm. Nën III të dispozitivit detyrohet e paditura që në emër të shpenzimeve dhe procedurës 

të i paguaj paditësve shumën prej : për përpilimin e padisë për 5 padi shumën prej 624.00 €, për 

çdo seancë të mbajtur të përfaqësuar nga avokati për 5 paditës nga 811.20 €, për seancë 3 x 

811.20 = 2.433.00 €, për precizimin e kërkesëpadisë shumën prej 312.00 €, taksa për padi shumën 

prej 150.00 €, shuma e përgjithshme e shpenzimeve të procedurës kontestimore totali është 

3.500,60 €, sipas TPAK. Nën IV të dispozitivit pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve S.V., 

F.B., M.V., E.V. dhe M.V., nga fsh. ..., mbi shumat e miratuara sikurse në dispozitivin II të këtij 

aktgjykimi, refuzohet e pabazuar.   

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka   ushtruar ankesë e paditura , për shkak të :  

 

- Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore,  

-Konstatimit të gabuar të gjendjes faktike,  

-Vendimit mbi kamatën,  

-Vendimit mbi lartësinë e shpenzimeve të procedurës dhe  

- Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës  të 

aprovoj ankesën si të bazuar, aktgjykimin e goditur ta ndryshoj, duke gjykuar shumë më të vogël 

në emër të kompensimit të dëmit edhe atë për dhimbje shpirtërore shpenzimet të varrimit dhe 

rregullim të varrezës, për paditësit shuma e përgjithshme prej 20.000 €, ndërsa pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë mbi këtë shumë, ta refuzoj si të pabazuar ose të njëjtin aktgjykim ta prish dhe 

lëndën ta kthej në rishqyrtim dhe rivendosje gjykatës së shkallës së parë.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar.  

 

Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 194 të 

Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuadër të kufijve të 

arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 1 dhe 2 dhe për zbatimin e drejtë të së 

drejtës materiale, dhe gjeti se: 

 

Ankesa është  pjesërisht e bazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit nëpërmjet të autorizuarit të tyre av. A.R. nga Prizreni 

kanë parashtruar padi për kompensim dëmi për shkak të dhimbjeve shpirtërore me rastin e 

vdekjes së djalit, përkatësisht vëllait të tyre në aksidentin e komunikacionit të ndodhur me datë 

17.10.2015.I autorizuari i paditësve me parashtresën e datës 18.10.2017 ka precizuar 

kërkesëpadinë ashtu që ka kërkuar të detyrohet e paditura që paditësve për shkak të dhimbjeve 

shpirtërore t’ia paguaj dhe atë S.V. (babait) shumën prej 16.000.00 euro, F.B. (nënës) shumën prej 

16.000.00 euro, M.V. (vëllau) shumën prej 10.000.00 euro, M.V. (vëllai) në shumën prej 

10.000.00 euro, E.V. (motra) shumën prej 10.000.00 euro si dhe ne emër të shpenzimeve të 

varrimit shumën prej 2.500.00 euro dhe në emër të ngritjes së përmendores shumën prej 2.000.00 

euro me kamat ligjore prej 8% nga dita e dorëzimit të kërkesës për secilin kërkesë të arritur e 

gjerë në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësve është pjesërisht e bazuar ngase baza e kërkesëpadisë ka qenë jo kontestuese ngase vet e 

paditura ka pranuar kërkesëpadinë dhe atë në fjalën e fundit si dhe në ankesë gjithashtu thekson se 

baza nuk ka qenë kontestuese, por vetëm lartësia e kërkesëpadisë. Prandaj bazuar në dispozitat e 

neneve 136,137,140,177,184,te LMD-së, dhe në nenin 9 dhe 10 të ligjit  mbi sigurimin e 

detyrueshëm nga auto përgjegjësia si dhe të neneve 319,323, të LPK-së, ka përfunduar se del 

qartë përgjegjësia e të paditurit që të bëj kompensimin e dëmit për të gjitha format e tij të 

përshkruara si në diapozitivin e këtij Aktgjykimit, e duke pasur parasysh se paditësve është 



shkaktuar dhimbje të mëdha shpirtërore për shkak të humbjes së anëtarit të familjes i cili ka qenë i  

mitur. Gjykata e shkallës së parë ka refuzuar kërkesëpadinë  e paditësve mbi shumat e kërkuara 

duke u bazuar në praktika gjyqësore dhe duke u bindur se shumat e aprovuara nga kjo Gjykatë 

janë në pajtim me kriteret dhe praktikat gjyqësore ne Kosovë. Vendimi mbi shpenzimet  e 

procedurës kontestimore bazohet në dispozitën e nenit 452 par.1 të LPK-së. 

 

Duke u nisur nga gjendja e çështjes Gjykata e Apelit e Kosovës, ka gjetur se baza e kërkesëpadisë 

nuk ka qenë kontestuese, pasi që e paditura ka pranuar bazën e kërkesëpadisë duke theksuar se e 

njëjta nuk është kontestuese dhe në këtë drejtim ka dhënë edhe ofertën. Në drejtim të faktit se 

baza nuk është kontestuese kjo gjykatë ka gjetur se edhe në fazën ankimore, përkatësisht në 

ankesë e paditura thekson se baza nuk është kontestuese. Prandaj, me që baza është vërtetuar kjo 

gjykatë vlerëson se në rastin konkret e paditura ka për detyrë që të kompensoj dëmin paditësve të 

cilën e kanë përjetuar me vdekjen e djalit përkatësisht të vëllait e në kuptim të nenit 184 të LMD-

së.  

 

Me dispozitën e nenit 169 të Ligjit të njëjtë e cila ka të bëjë me dëmin material është paraparë që 

personi përgjegjës ka për detyrë që të rivendos gjendjen e mëparshme para se të shkaktohet dëmi. 

Shumat e shpenzimeve materiale lidhur me shpenzimet e varrimit në shumë prej 1.500 €, dhe 

shpenzimet në emër të ngritjes së përmendores në shumë prej 1.000 €, është vërtetuar drejtë nga 

gjykata e shkallës së parë dhe në këtë drejtim këto shuma i pranon edhe kjo gjykatë duke qenë se 

janë në harmoni me praktikat gjyqësore të gjykatave në Kosovë.  

 

Me nenin 183.2 të LMD-së, është paraparë se me rastin e vendosjes për kërkesën për 

kompensimin e dëmit jo material si dhe për lartësinë, gjykata duhet të ketë parasysh për të mirën e 

lënduar dhe qëllimit për të cilën shërben ky kompensim si dhe për faktin që me të mos të 

favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror.  

 

Dhimbja shpirtërore nuk mund të matet në mënyrë ekzakte pasi që për të nuk ekzistojnë 

mekanizmat e as njësit matëse, pasi që bëhet fjalë për gjendjen e brendshme psikike të personit që 

e përjeton këtë dhimbje, prandaj për këta persona që kanë dhimbje shpirtërore u jepet kompensimi 

në të holla që me këto të holla të sigurojnë ndonjë të mirë materiale e cila kishte me kontribuar në 

përcaktimin e balancit psikik dhe kjo paraqet si një satifakcion për paditësit e për pasojat që e 

përjetojnë për vdekjen e djalit përkatësisht vëllait të tyre.  

 

Mirëpo, janë të bazuara theksimet ankimore që shumat e gjykuara për të gjithë paditësit janë të 

larta. Kompensimi që është përcaktuar nga gjykata e shkallës së parë në emër të dhimbjeve 

shpirtërore nuk është në harmoni me të gjitha rrethanat të parapara me dispozitën e nenit 183.2 të 

LMD-së, dhe sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës janë të larta dhe nuk janë në 

harmoni me praktikat gjyqësore të gjykatave në Kosovë. Gjykata e Apelit gjen se me shumat nga 

8.000 €, për prindërit dhe shumat nga 6.000 €, për vëllezërit dhe motrën arrihet qëllimi i 

kompensimit pra që me këto shuma të sigurohet ndonjë e mirë materiale e cila kishte me 

kontribuar në rivendosjen e gjendjes psikike, e mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim 

me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror. Prandaj, nga këto arsye aktgjykimi i goditur u 

ndryshua si në dispozitiv dhe është refuzuar kërkesëpadia përtej shumave të gjykuara.  

 

Në pjesën tjetër ankesa e të paditurës paraqitet si e pabazuar dhe në këtë drejtim gjykata e shkallës 

së parë ka dhënë arsye të mjaftuara e të cilat arsye i pranon në tërësi edhe kjo gjykatë.   

 

Kjo gjykatë ka vlerësuar edhe pretendimet e tjera ankimore të paditurës dhe ka gjetur se nuk kanë 

qenë me rëndësi për marrjen e vendimit ndryshe, përkatësisht vendim tjetër.  

 



Nga të paraqiturat  e në kuptim të nenit 195 par. 1 pika d) të LPK-së, është vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1524/2018 të datës 07.07.2021 

 

                                              Kryetar i kolegjit – gjyqtari  

                                                      Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


