
 

                                             Ac.nr.1727/15 

 

                                                                     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Dr.sc. Rafet Haxhaj, 

kryetar dhe Fejzullah Rexhepi e Isa Shala anëtarë, në çështjen juridike të paditëses së mitur H.B., të 

cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i ati B.B., nga fshati ..., Komuna e Istogut, të cilët i përfaqëson 

A.N., avokat nga Peja, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “X” me seli në Prishtinë, Rr.”...” 

nr.4, për kompensimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesës së paditurës, e  paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë – Dega në Istog C.nr.346/13 të dt.02.02.2015, në seancën 

e kolegjit të mbajtur më datën 30.06.2017, mori këtë: 

  

 

                  A K T GJ Y K I M  

 

 

Me aprovimin e pjesërishëm të ankesës së të paditurës, NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Pejë – Dega në Istog, C.nr.346/13 i dt.02.02.2015, në pjesën sa i përket pikës I dhe II 

të dispozitivit që ka të bëjë me zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, për paditësen si dhe 

kamatën e gjykuar dhe gjykohet: DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “X” me seli në 

Prishtinë, që paditëses H.B. në emër të kompensimit të dëmit jo material për  zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor, t’i paguaj shumën prej 7500 €, e me kamatë në lartësi prej 8% 

nga dita e nxjerrjes së ekspertizës mjekësore 21.11.2014 e deri në pagesën definitive, pjesa e 

kërkesëpadisë lidhur me zvogëlimin e aktivitetit jetësor në lartësi prej 27.500 €, REFEUZOHET si e 

pa bazuar, kurse në pjesët tjera aktgjykimi i atakuar me ankesë VËRTETOHET. 

 

   

                   A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Rrethanat e çështjes: 

 

Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën I., të dispozitivit të 

aktgjykimit të atakuar pjesërisht është aprovuar kërkesëpadia e paditëses së mitur Hyrije Bajrami, 

nga fshati ..., Komuna e Istogut si e bazuar, detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “X” me seli 

në Prishtinë, Rr. “...” nr.4, që në emër të demit jomaterial të shkaktuar në aksident trafikut rrugor të 

datës 06.09.2013, e nga baza e auto përgjegjësisë, paditëses nëpërmes të autorizuarit të saj të ia 

paguajë shumen e gjithmbarshme prej 48.000 €, me kamat në lartësi prej 12 % të interesit vjetor e 

cila llogaritet për çdo ditë vonese deri në pagesën e demit nga e paditura, duke filluar nga dita  e 

paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive dhe atë për: dhimbje  e përjetuara fizike shumën 

prej 5.000 €, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor 35.000 €, për frikë të pësuar shumën 

prej 4,000€, dhe për shëmtim shumën prej 4.000 €, në pikën II të dispozitivit , kërkesëpadia e 

paditëses që ka të bëjë me shumat përtej shumes se gjykuar në emër të demit jo material dhe atë 

5.000 € për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 1.000 €, për frike të përjetuar 1.000 €, 

për shëmtim apo shuma e tërësishme prej 7.000 €, refuzohet si e pabazuar, në pikën III të 

dispozitivit detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet kontestimore në shumë prej 



2.366 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënim të 

ekzekutimit me dhunë. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur e paditura, për shkak të 

shkeljeve esenciale te dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar apo jo të plotë 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale dhe shpenzimet e procedurës,  me 

propozim që ankesa të miratohet dhe aktgjykimi i atakuar me ankesë të kthehet në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë apo të ndryshohet sa i përket lartësisë se gjykuar dhe të gjykojë shuma 

dukshëm me të ulëta apo lëndën ta kthej në rigjykim.   

 

Pala  paditëse nuk ka ushtruar përgjigje në ankesë. 

  

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

 

  Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194 të LPK, gjeti se: 

 

 

Ankesa e palës së paditur është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë aktgjykimin dhe ka 

miratuar pjesërisht kërkesëpadinë si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar nga ana e palës së 

paditur me ankesën e datës 17.04.2015. Gjatë procedurës së zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë 

kontestuese ndërmjet palëve ka mbetur si baza po ashtu edhe lartësia kërkesëpadisë. Përfaqësuesi i 

të paditurës  në pretendimet ankimore ka theksuar se aktgjykimi është përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, pastaj se nuk është bërë nxjerrja e ekspertizës 

së komunikacionit,  për t’u vërtetuar përgjegjësia e paditëses dhe e  të siguruarit të të paditurës, si 

dhe nuk i është dhënë mundësia që të deklarohet lidhur me mendimin e ekspertëve të dhënë në 

seancën gjyqësore. Pretendimet tjera ankimore nga ana e palës së paditur janë shfaqur në drejtim 

të asaj se edhe lartësia e shumave të gjykuar është në shpërpjesëtim me dëmin e shkaktuar dhe 

praktikën gjyqësore.  

 

Baza ligjore: 

 

Neni 194 i LPK: “ Gjykata e ankimit ekzaminon aktgjykimin e shkallës së parë në atë pjesë 

në të cilën është goditur me ankesë dhe atë brenda kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë, duke 

u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi, pika b), g), j), k), dhe m) të këtij 

ligji”. 

Neni 195.1 i LPK “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të shqyrtimit 

të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: ......d) ta refuzojë ankesën si të pa themeltë dhe ta vërtetojë 

aktgjykimin e goditur “. 

 

Neni 195.1 i LPK “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të shqyrtimit 

të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: ......e) ta ndryshojë aktgjykimin e shkallës së parë “. 

 



 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit: 

 

Nisur nga gjendja e vërtetuar faktike Kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se pretendimet 

ankimore të  paditurës lidhur me atë se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë me shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës kontestimore nuk qëndrojnë pasi nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë janë dhënë arsye të plota dhe të kuptueshme për faktet vendimtare për gjykimin e drejtë të 

kësaj çështje kontestimore. Kolegji vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk përmban shkelje esenciale 

nga dispozitat e nenit 182 par.2 të LPK-së për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 

Pretendimet ankimore të paditurës se aktgjykimi i atakuar është rrjedhojë e vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike kolegji i gjykatës së shkallës së dytë nuk i akcepton për 

faktin se në procedurën para gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar gjendja faktike në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë.  

 

Sipas vlerësimit të kolegjit gjykata e shkallës së parë drejtë i ka zbatuar dispozitat materiale 

kur ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet në mënyrë të pjesëshme. 

Megjithatë Gjykata e Apelit ka aprovuar pjesërisht ankesën e palës së paditur në pjesën sa i përket 

lartësisë së shpërblimit të dëmit sa i përket çështjes së zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor për paditësen sepse në këtë rast kolegji ka vlerësuar se gjykata nuk ka bërë vlerësimin e 

drejtë të kritereve të cilat në rastin konkret ndikojnë që paditëses të i caktohet shpërblimi i dëmit 

në të holla i barasvlershëm me shkallën dhe pasojat e të mirës të cenuar, e që në këtë rast është 

zvogëlimi i aktiviteti të përgjithshëm jetësor. Në një gjendje të tillë faktike, gjykata e shkallës së dytë 

ka bërë zvogëlimin e lartësisë së shumave të caktuara sa i përket dëmit jo material duke vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kolegji i Gjykatës së shkallë së dytë ka vlerësuar se gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur drejtë kur ka akorduar shumat lidhur me kategoritë tjera shpërblyese 

të dëmit dhe se shumat e gjykuara i përgjigjen kategorive të dëmit të shkaktuar dhe paraqesin 

satisfaksion për to. Gjykata e shkallës së dytë gjenë se lëndimet e pësuara nga pala paditëse 

karakterizohen si lëndime të rënda trupore. Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të plota për 

mënyrën e manifestimit të dhembjeve fizike, frikës dhe shëmtimit.  Paditësja ka qenë e moshës së 

mitur, dhe dhembjet fizike dhe frika e pësuar janë shprehur në mënyrë më të theksuar se do të ishin 

shprehur tek një person i moshës madhore. Gjithashtu edhe shëmtimi është i shprehur në pjesë të 

dukshme në kokë dhe në pjesën e nen gjurit. Paditësja është e gjinisë femërore dhe pasojat 

shprehen edhe më të theksuara se do të shpreheshin tek ndonjë person tjetër i moshës madhore 

apo i gjinisë tjetër. Për arsyet e cekuar si më lartë, në këtë pjesë kjo gjykatë e ka vërtetuar 

aktgjykimin e shkallës së parë.  

 

 Kolegji gjenë se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore  të palës së paditur lidhur me atë se 

paditësja H.B. ka pasur kontribut në shkaktimin e aksidentit pasi që nga ekspertiza e 

komunikacionit e hartuar lidhur me aksidentin nga ana e Prokurorisë Themelore në Pejë e që 

gjendet në shkresat e lëndës rezulton që i siguruari i të paditurës përderisa qarkullonte në rrugën 

lokale me kahe nga Istogu më shpejtësinë e përzgjedhur në hyrje të fshatit “...” nuk përcjellë me 

kohë daljen e autobusit dhe lëvizjen e fëmijëve buzë rrugës (ana e majtë) nuk percepton si duhet 

situatën e mundshme që fëmijët (nxënësit) mund të kalojnë rrugën tërthorazi menjëherë pas 

kalimit të autobusit apo para tij, lëshimi i tillë nga ana e shoferi të veturës (Peugeot) ka bërë që të 

krijohet situatë e rrezikshme në shiritin e rrugorë sepse përkundër reagimit për evitimin të 



përplasjes me këmbësorin (fëmijë) godet atë (këmbësoren) në shiritin e komunikacionit të kundërt 

gjatë devijimit të lëvizjes në procesin e frenimit intensiv duke krijuar kontaktin primar, trupi 

këmbësores fiton kontaktin sekondar dhe terciar gjatë hedhjes deri të kontakti me tokën. Nga kjo 

rezulton se deri tek aksidenti ka ardhur me lëshimin e të siguruarit të të paditurës ndërsa paditësja 

për shkak të lëshimeve të të siguruarit të paditurës nuk ka fare kontribut në ndodhjen e aksidentit. 

Shihet qartë nga ekspertiza se është goditur në krahun e kundërt të rrugës, në të cilën ka kaluar i 

siguruari i të paditurës për shkak të mos përshtatjes së shpejtësisë në vendin e aksidentit. Gjykata e 

Apelit nuk i ka akceptuar pretendimet ankimore të palës së paditur se nuk i është dhënë mundësia 

që të deklarohet lidhur me ekspertizën mjekësore, pasi që nga shkresat e lëndës rrjedhë se në ditën 

e caktimit të seancës ku ekspertët do të merrnin pjesë, përfaqësuesi i të paditurës nuk ka 

prezentuar në seancë, ndonëse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, të njëjtit i janë dorëzuar 

ekspertizat e eksperteve mjekësor, dhe përfaqësuesi i të paditurës nuk ka bërë vërejtje dhe nuk ka 

dhënë propozime në kuptim të neni 319.1 të LPK, në seancën e datës 02.02.2015 kur edhe i është 

dhënë mundësia që të japë vlerësimet lidhur me procedurën e provave. Kolegji ka pasur parasysh 

edhe pretendimet e tjera ankimore, por që të cilat nuk kanë pasur ndikim në një vendosje ndryshe 

nga sa është vendosur me këtë aktgjykim. 

   

 Ndërkaq, sa i përket kamatës, Gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 382 par 2 të LMD. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 155, 159, 183 të LMD dhe 

195 par.1 pika d) dhe e) të LPK, është vendosur si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1727/15, me dt.30.06.2017 

 

 

                                                 Kryetari i Kolegjit-Gjykatësi, 

                                                                                                                               Dr.sc. Rafet Haxhaj,d.v. 


