
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

              CA.nr.1706/2016 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić - anëtarë, (më tej kolegji)  në 

kontestin e paditëseve V.K. dhe N.G., të dy nga Prishtina, të përfaqësuara nga Z.I., av. në 

Prishtinë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “I...” në Prishtinë, e përfaqësuar nga  

B.D. dhe I.H.,  për shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesave  të përfaqësuesve të 

ndërgjyqësve, të paraqitura kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.2872/2014 të  dt. 19.06.2015, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 30.01.2020,  

jep:  

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

Ndryshohet aktgjykimi të Gjykatës Themelore në Prishtinë,  C.nr.2872/2014 i  dt. 

19.06.2015, dhe gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura K.S “I...”, që në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material, të pësuar si pasojë e ngjarjes aksidentale të dt.27.01.2007,  

paditëses V.K., për dhembje fizike t’i paguaj shumën prej 3.500 €, për frikë shumën prej 

2000 €, për dhembje shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor shumën prej 

7.000 €, si dhe për shëmtim trupor shumën prej 1.000 €, me kamatëvonesë si për mjetet e 

depozituara mbi një vit pa destinim të caktuar të Bankat Komerciale në Kosovë e cila 

rrjedhë nga data 19.06.2015, (si ditë e dhënies së aktgjykimit në shkallë të parë) deri në 

pagesën definitive të borxhit. 

 

Refuzohet ankesa e të paditurës, ndërsa aktgjykimi ankimor, në pjesën që ka të 

bëjë me shumën e gjykuar për  kujdesin e huaj dhe ushqim të përforcuar, të cilën e paditura 

“I...” është detyruar t’ia paguaj paditëses V.K., vërtetohet. 

 

Prishet aktgjykimi ankimor, në pjesën që ka të bëjë me vendimin për shumën e 

gjykuar në emër të shpenzimeve materiale për shërim dhe terapi fizikale dhe çështja në 

këtë pjesë në raport me paditësen V.K., i kthehet gjykatës  së shkallës së parë në rigjykim. 

  

Refuzohet ankesa e të paditurës, ndërsa aktgjykimi ankimor në pjesën që ka të bëjë 

me vendimin për shumat e gjykuara, në emër të shpërblimit të dëmit jo material dhe 

material, për ndihmën e personit të tretë, si dhe ushqim të përforcuar, të cilat është detyruar 

e paditura KS “I...” t’ia paguaj paditëses N.G., vërtetohet,  me përjashtim të vendimit për 

shpenzime materiale për shërim, të cilat është detyruar që e paditura t’ia paguaj paditëses 

N.G., ashtu që në këtë pjesë aktgjykimi ankimor prishet dhe çështja në këtë pjesë, përfshirë 

edhe vendimin për shpenzime procedurale i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

 

 

A r s y e t i m  

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin C.nr. 2872/2014 i  dt. 19.06.2015, 

ka  vendosur si vijon:  

 

”Miratohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëseve V.K. dhe N.G., që të 

dyja nga Prishtina dhe detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “I...” me seli  në 

Prishtinë, që paditësve në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material të 

shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të datës 27.01.2007, i cili ka ndodhur në Fushë 

Kosovë- përballë E...-së t’ ju paguaj shumat si vijon: 

 

Për paditësen V.K.: 

Në emër të dëmit jo material: 

 

Për dhembje trupore – fizike të  gjitha intensiteteve, shumën prej 2.000,00 €, 

Për frikën e përjetuar shumën prej 1.000,00 €, 

Në emër të shëmtimit trupor, shumën prej 500,00 €.  

Për zvogëlim të aktivitetit jetësor, shumën prej 3.750,00 €. 

 

Në emër të dëmit material: 

Për ndihmë dhe përkujdesjen e huaj shumën prej 200,00 €, 

Për ushqim të përforcuar, shumën prej 70.00 €, 

Për rehabilitim klimatik shumën prej 3.640,00 €, 

 

Gjithsejtë 11.289,89 €. 

 

Për paditësen N.G., 

 

Në emër të dëmit jo material: 

 

Për dhembje fizike shumën prej 1.500,00 €, 

Për frikën e përjetuar shumën prej 1.000,00 €, 

 

Për dëmin material:  

 

Për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë shumën prej 100,00 €, 

Për ushqimin e përforcuar shumën prej 40,00 €, 

Për shpenzimet material gjatë kohës së shërim 142,00 € 

 

Shumat e përgjithshme për paditësen N.G., 2.742,00 €. 

 

Për të dy paditëset V.K. dhe N.G., gjithsejtë 14.031,00 €. 

 

Ashtu që shuma e përgjithshme që duhet të paguhet për të dy paditëset është 

14.031.00 €, të gjitha këto me kamatë siç e paguajnë bankat afariste për mjetet e afatizuara 

më tepër se një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, datë 19.06.2015, e deri në pagesën përfundimtare si dhe t’ia paguaj shpenzimet 

e procedurës dhe atë: Për lëndën paraprake C.nr.238/07 shumën prej 986,00, sipas 



 

 

aktgjykimit paraprak dhe për lëndën e tanishme C.nr.2872/14, për tri shqyrtime me praninë 

e të autorizuarit të dy paditësve dhe shpenzimet e ekspertizës së lëmisë së psikiatrisë në 

shumë prej 150,00 €, gjithsejtë 675,00 €, ashtu që shpenzimet paraprake dhe ato në lëndën 

e tanishme gjithsejtë shumën prej 1.751,40 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita 

e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

 

Refuzohet si e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë mbi shumat e miratuara dhe atë: 

 

Për paditësen V.K.: 

 

Në emër të dëmit jo material: 

 

Për dhembje trupore të të gjitha intensiteteve në shumë prej 1.500,00 €, 

Për frikën e përjetuar në shumë prej 1.000.00 €, 

Për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 6.250,00 €,  

Gjithsejtë: 9.750,00 €. 

 

Për paditësen XH.K. 

 

Padia konsiderohet e tërhequr”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesit e ndërgjyqësve kanë paraqitur ankesë dhe atë 

si vijon: Përfaqësuesi i paditësve av. Z.I., ankesën e ka paraqitur me dt.12.01.2016, duke 

goditur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, vetëm në raport me paditësen V.K., 

duke kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e paditëses 

kundër të paditurës të aprovohet në tërësi, ashtu siç është precizuar me parashtresën e 

dt.18.05.2015, duke parashtruar këto shkaqe: Zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës, A.M., kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë, ankesën e ka paraqitur me dt. 22.01.2016, me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi 

ankimor të ndryshohet ose i njëjti të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe: shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u 

bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” 

nr. 79/2010).  

 

Vlerësimi i ankesave: Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës (fletë kthesës për 

dorëzimin e aktgjykimit ndërgjyqësve si dhe zarfeve për dorëzimin e ankesës në postë) 

konstatojë se ankesat janë paraqitur në afat ligjor, janë të  lejueshme dhe të plota, pra i 

përmbushin  kërkesat ligjore nga nenet 176 dhe 178 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 38/08), i datës 20 shtator 2008, i cili ka 

hyrë  në fuqi me 6 tetor 2008 (më tej LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK, e ekzaminojë aktgjykimin  e shkallës së 



 

 

parë brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesa si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore,  dhe gjeti se:  

 

Ankesat janë pjesërisht të  themelta. 

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore, të dispozitave  të procedurës kontestimore, 

neni 197 i LPK, por, gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale nenin 200 të LMD. 

 

Gjykata e shkallës së parë, ka bërë shytimin kryesor të çështjes, ka marrë  provat e 

përshkruara në procesverbalet  e seancave përkatëse dhe ka konstatuar gjendjen faktike, të 

përmbajtur në aktgjykimin ankimor si vijon: Se me dt. 27.01.2007, rreth orës 21:10 

minuta, në Rrugën magjistrale Fushë Kosovë – Prishtinë, përball E...-së, kishte ndodhur 

një aksident komunikacioni në të cilin paditësja V.K., kishte pësuar lëndime të renda 

trupore, si pasojë e të cilave ka përjetuar dhembje fizike dhe frikë të intensitetit dhe 

kohëzgjatjes së përcaktuar nga mjekët ekspert, ka përjetuar dhembje shpirtërore për shkak 

të zvogëlimit të aktivitetit jetësorë në shkallën prej 25%, shëmtim të ulët trupor, ka pas 

nevojë për ndihmën e personit të huaj, në kohëzgjatje prej dy muaj,  ushqim të përforcuar, 

në kohëzgjatje prej 10 ditësh si dhe terapi fizikale në kohëzgjatje për një muaj, në vitin e 

ndodhjes së aksidentit si dhe dy vitet e ardhshme nga dy javë për çdo vit, po ashtu janë 

krijuar shpenzime për shërim.  

 

Paditësja N.G., si pasojë e ngjarjes aksidentale kishte pësuar lëndime të lehta 

trupore si pasojë e të cilave kishte përjetuar dhembje fizike dhe frikë, nevojë për kujdesin e 

personit të tretë, ushqim të përforcuar si dhe shpenzime materiale gjatë kohës së shërimit.  

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës. 

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë, kishte vlerësuar se 

janë përmbush kërkesat ligjore nga nenet 154, 155, 178, 185 dhe 202 të LMD për të 

vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor. 

 

 Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i të paditurës KS “I...”, në ankesë ka pohuar se 

aktgjykimi ankimor është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga nenet 182.1 dhe  182.2 n)  të  LPK, të cilat konsistojnë në faktin se 

arsyetimi i aktgjykimit është kontradiktor, me vet veten dhe dispozitivin e tij. Sa i përket 

vendimit për shpërblimin e dëmit material lidhur me ndihmën e personit të tretë, ushqim të 

përforcuar dhe shpenzime materiale gjatë kohës së shërimit, aktgjykimi ankimor nuk 

përmban arsye të plota dhe të qarta. 

 

 Shumat e gjykuara në emër të shpërblimit të dëmit, jo material janë të larta, 

aktgjykimi ankimor është dhënë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale,  sepse nuk 

janë marrë për bazë kriteret dhe  praktika e Gjykatës Supreme të Kosovës.  

 

Në mbështetje të këtij pretendimi ankimor, përfaqësuesi i të paditurës nuk ka 

paraqitur fakte e as nuk ka propozuar prova të reja. 

 



 

 

Pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditësve: Përfaqësuesi i paditësve av. 

Z.I., në ankesë ka pohuar se aktgjykimi ankimor është përfshirë me zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale, pasi që shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor të 

cilat e paditura është e obliguar t’ia paguaj paditëses V.K., nuk përputhen me kriteret dhe 

praktikën e gjykatave në Kosovë, për këto forma të shpërblimit të dëmit jo material. 

Gjykata e shkallës së parë,  nuk i ka  marr parasysh faktet se paditësja kishte pësuar 

lëndime të rënda trupore, si pasojë e të cilave ka përjetuar dhembje fizike, frikë, dhembje 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor  në shkallën prej 25%,  shëmtim të 

ulët trupor, nevojë për kujdesin nga personi i tretë në kohëzgjatje prej dy muaj, nevojë për 

ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 20 ditë, si dhe nevojë për terapi fizikale në 

kohëzgjatje për një muaj, në vitin kur ka ndodhë aksidenti dhe dy vitet e ardhshme nga dy 

javë për çdo vit.  

  

Kolegji, vlerëson se pretendimet ankimore të paditëses V.K., të paraqitur përmes 

përfaqësuesit të saj të autorizuar, ishin të themelta, sepse gjykata e shkallës së parë drejtë 

dhe plotësisht kishte konstatuar gjendjen faktike, por gabimisht e kishte  zbatuar të drejtën 

materiale, kur në dispozitivin e aktgjykimit ankimor ka gjykuar shumat, të cilat në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material për dhembje fizike, frikë, shëmtim trupor dhe zvogëlim të 

aktivitetit jetësor, është detyruar e paditura t’ia paguaj paditëses. Pra në këtë rast, gjykata e 

shkallës së parë nuk ka caktuar shpërblim të drejtë në të holla, e që si rezultat gabimisht 

është zbatuar neni 200 i LMD.  

 

Andaj, kolegji vlerëson se në këtë rast, janë përmbush kërkesat ligjore nga neni 201 

i LPK, dhe neni 200 i LMD, që të ndryshohet aktgjykimi ankimor dhe të gjykohen shumat 

e shpërblimit të dëmit si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, të 

cilat e paditura KS “I...” ka për detyrë t’ia paguaj paditëses V.K., në emër të shpërblimit të 

dëmit jo material të pësuar si pasojë e ngjarjes aksidentale të dt.27.01.2007. 

 

 Legjitimiteti pasiv i të paditurës, në këtë rast buron nga neni 919 i LMD, me të 

cilin është përcaktuar se kur të këtë ndodhë rasti i siguruar, siguruesi ka për detyrë të 

paguaj shpërblimin e dëmit. E paditura deri në përfundimin e shqyrtimin e çështjes në 

gjykatën e  shkallës së parë e as në procedurë sipas ankesës, nuk dëshmoi se është e 

përjashtuar nga përgjegjësia në kuptim të nenit 929 të LMD, për shpërblimin e dëmit në 

këtë rast.  

 

Kolegji, vlerëson se shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së dytë, janë të bazuara në natyrën e lëndimeve trupore, intensitetin dhe 

kohëzgjatjen e dhembjeve fizike dhe frikës si dhe dhembjet shpirtërore për zvogëlim të 

aktivitetit jetësor, shëmtim trupor,  shpenzimet materiale të krijuara për shkak të nevojës 

për ndihmën e personit të tretë dhe ushqim të përforcuar, janë në përputhje me praktikën 

gjyqësore të krijuar me rastin e caktimit të shpërblimit për format e tilla të dëmit.  

 

Pretendimet ankimore të paditurës, kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë  në pjesën që ka të bëjë me vendimin për shumat e gjykuara, të cilat e paditura ka për 

detyrë që t’ia paguaj paditëses N.G., janë të pa themelta, sepse në këtë rast, gjykata e 

shkallës së parë, drejtë dhe plotësisht ka konstatuar gjendjen faktike, kur ka konstatuar se 

paditësja N.G., si pasojë e ngjarjes aksidentale të dt. 27.01.2007, kishte pësuar lëndime të 

lehta trupore si pasojë e të cilave ka përjetuar dhembje fizike dhe frikë, ka pas nevojë për 



 

 

ndihmën e personit të tretë, në kohëzgjatje prej 3 javë, për ushqim të përforcuar prej 10 

ditë.  

 

Këtë gjendje faktike, e paditura deri në përfundimin e çështjes në shkallë të parë e 

as në procedurë sipas anekses,  nuk arrit të vejë në dyshim. 

 

Gjykata e shkallës së parë, në këtë rast, drejt ka zbatuar të drejtën materiale, 

dispozitat ligjore të  nenit 200 të LMD, nga se shumat e gjykuara në emër të shpërblimit jo 

material, janë në përputhje me kriteret dhe masat të cilat zbatohen në  praktikën gjyqësore 

gjatë gjykimit të rasteve të kësaj natyre. Sa i përket vendimit për shpenzimet materiale për 

ndihmën e personit të tretë si dhe për ushqim të përforcuar ky vendim është i bazuar në 

nenin 323 të LPK.  

 

Gjykata e shkallës së parë,  gjatë zbatimit të procedurës kontestimore, për shumat e 

gjykuara në emër të dëmit material  që e paditura është detyruar t’i paguaj paditëses V.K., 

për terapi fizikale të caktuar sipas mendimit të mjekut kompetent, si dhe shpenzimet e 

shërimit, nuk ka hap shqyrtim për vërtetimin e fakteve kontestuese sepse në shkresat e 

lëndës nuk ka prova relevante dhe të besueshme të pajisura me kupon fiskal dhe të 

nënshkruara nga mjeku kompetent, si dëshmi se e paditura  i është nënshtruar mjekimit për 

mes  terapisë fizikale, një muaj në vitin e aksidentit si dhe nga dy javë, dy vitet e 

ardhshme.  

 

Gjithashtu, në shkresa nuk ka dëshmi të vlerësuara nga mjeku ekspert, se cilat 

medikamente adekuate i ka përdor paditësja  për mjekim si dhe nuk ka kupon fiskal se cili 

ishte çmimi i medikamenteve të tilla. Andaj, në këtë pjesë aktgjykimi ankimor është dhënë 

me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 197 c) i LPK.  

 

Me të njëjtat shkelje procedurale  aktgjykimi ankimor, është i përfshirë edhe në 

rastin kur gjykata e shkallës së parë në emër të shpenzimeve materiale për shërim ka 

gjykuar shumën të cilën e paditura është detyruar t’ia paguaj paditëses N.G., sepse në 

shkresa nuk ka prova për të provuar lartësinë e dëmit, si p.sh. kupon fiskal si dëshmi që 

paditësja ka blerë medikamente adekuate për shërim dhe ka paguar çmim monetar të 

caktuar. 

 

Në këtë pjesë, arsyetimi i aktgjykimit ankimor, nuk përmban elementet e parapara 

me nenin 160. 4 e 5 të LPK, par nuk përmban arsye të qarta dhe të plota, por përmban 

vetëm një konstatim se “Në pjesën që ka të bëjë me kërkesëpadinë lidhur me shpenzimet e 

mjekimit, paditësit më kanë dëshmuar me specifikacione dhe kartelë të klientit se sa ka 

shpenzuar për tu shëruar, andaj gjykata të njëjtat i ka vlerësuar si të besueshme”.   

 

Pra në këtë pjesë të vendimmarrjes, arsyetimi i aktgjykimit ankimor ishte i 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2. 

n) të LPK, në prani të cilave aktgjykimi ankimor është me të meta dhe nuk mund të 

vlerësohet ligjshmëria e tij. 

 

Gjykata e shkallës së parë në rigjykim ka për detyrë të hap shqyrtim për faktet 

kontestuese, se paditësja V.K., a i është nënshtruar mjekimit të terapisë fizikale sipas 

udhëzimit të mjekut kompetent, dhe të dëshmoj me fakte dhe prova se sa i ka kushtuar 

mjekimi i tillë, duke dëshmuar këtë me kupon fiskal përkatës të leshur nga personi 



 

 

kompetent. Gjithashtu,  të hap shqyrtim edhe për faktin se cilat medikamente për mjekim i 

kanë përdorë paditëset me rastin e shërimit nga lëndimet trupore të pësuara si pasojë e 

ngjarjes aksidentale të dt. 27.01.2007, dhe të dëshmohet çmimi kushtues i tyre përmes 

kuponëve fiskal, të lëshuar nga farmacitë përkatëse, në mënyrë që të konstatohet dëmi 

material që e kanë pësuar paditëset gjatë shërimit.  

 

Pas konstatimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, do të krijoheshin kushtet 

ligjore për zbatimin e drejtë të së drejtës material si dhe vendimmarrje të ligjshme dhe të 

drejtë në zgjidhjen kësaj çështje kontestimore.  

 

Më sa u tha më lartë, kolegji,  vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet 197 

c) , 200 dhe  201   të  LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                              CA. nr.1706/2016  dt.30.01.2020   

 

 

Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                      Gani Avdiu,                                                                                                                                          

 

 


