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 CA. nr. 1829/2017 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në  kolegjin e përbërë  nga  gjyqtaret: 

Gani Avdiu Kryesues, Rafet Haxhaj e Faton Ademi, anëtarë (me tej kolegji) në  kontestin e 

paditëses H.H., nga fshati ..., Komuna e Vitisë,  e përfaqësuar nga av. V.I., në Gjilan, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “E...”,  me seli në Prishtinë, për shpërblimin e dëmit material 

dhe jo material,  duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të paraqitur kundër Aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Viti,  C. nr. 501/2014 të datës 13.02.2017, në seancën 

e kolegjit të mbajtur me datën 28.01.2021, jep këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

Ndryshohet  aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Viti, ,  C. nr. 501/2014 

i  datës 13.02.2017, ashtu që  gjykohet: Detyrohet e paditura KS “E...”, që në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material  paditëses H.H., në emër të dhembjeve fizike, t’i paguaj shumën 

prej 1.200,00 €,  në emër të frikës, shumën prej 1.000,00 €,  me kamatëvonesë prej 8% në vit, 

nga data 13.02.2017,  (si ditë e dhënies së aktgjykimit në gjykatën e shkallës së parë) e deri në 

pagesën e plotë të borxhit. Përtej shumës së gjykuar, e në shumën prej 2.200,00 €, kërkesëpadia 

e paditëses kundër të paditurës si dhe kamatëvonesa në këtë shumë, refuzohet si e pathemeltë. 

Ndryshohet aktgjykimi ankimor në pjesën që ka të bëjë,  me vendimin për shpenzimet 

materiale për rehabilitim klimatik, si dhe barna për mjekim, dhe ndihmën e personit të tretë 

gjatë qëndrimit në rehabilitim klimatik dhe gjykohet: Detyrohet e paditura që për këto 

shpenzime materiale, paditëses H.H., t’i paguaj për ndihmën e personit të tretë shumën prej 

150€, për  barna dhe rehabilitim shumën prej 583.88 cent,  me kamatëvonesë  8% në vit,  e cila 

rrjedhë nga data 30.12.2014, (si ditë e paraqitjes së padisë në gjykatë), e deri në pagesën e plotë 

të borxhit. Përtej shumës së gjykuar, e në shumën prej 216.12 €, si dhe kamatëvonesa në këtë 

shumë,  kërkesëpadia e paditëses, kundër të paditurisë, për këtë formë të dëmit, refuzohet si e 

pathemeltë.  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

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


 

2 
 

 Refuzohet si e pathemeltë, ankesa e të paditurës,  kurse aktgjykimit ankimor, në pjesën 

që ka të bëjë me shumat e gjykuara, për shpërblimin e  dëmit material, për ushqim të përforcuar, 

vërtetohet, me përjashtim të vendimit për kamatëvonesë i cili ndryshohet dhe gjykohet me 

kamatëvonesë, 8% në vit, e cila rrjedhë nga data 30.12.2014, (si ditë e paraqitjes së padisë në 

gjykatën e shkallës së parë), e deri në pagesën definitive të borxhit. 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, në pjesën që ka të bëjë me vendimin për 

shpenzimet procedurale mbete i pa ndryshuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në  Gjilan, dega në Viti,  me aktgjykimin,  C. nr. 501/2014 të datës 

13.02.2017, ka vendosur si vijon:  

“Aprovohet pjesërisht si e bazuar, kërkesëpadia e paditëses H.H., nga ..., dhe detyrohet, 

e paditura Kompania e Sigurimeve “E..., nga  Prishtina, që paditëses  me rastin e lëndimeve të 

pësuara në aksidentin e komunikacio9nit me dt. 04.08.2014, për lëndimet e pësuara të natyrës  

së lehtë trupore ti kompensohet dëmi:  

a) Kompensimi i dëmit jo material: 

- Për të gjitha format e dhembjeve  fizike shumën prej 2000 €, 

- Për të gjitha format e frikës, shumën prej 1.200 € 

Gjithsej dëmi jo material në shumë prej 3.200,00 €.  

 

b) Kompensimi i dëmit material: 

-Ndihma e personit të huaj për 20 ditë, shumën prej 100 €; 

- ushqimi i përforcuar për 30 ditë, shumën prej 150 €; 

- Rehabilitim fizo- terapeutik- klimatik për 30 ditë, shumën prej 600 €; 

-Shpenzimet mjekësore dhe të barnave, shumën prej 1.200 €. 

 

Obligohet e paditura, që paditëses  t’ia kompensoj dëmin (material dhe jo material) në 

shumë prej 4.400 € (katër mijë e katërqind euro), në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, me kamatë prej 8%, duke filluar për dëmin material, duke filluar nga data 
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29.12.2014, ndërsa për dëmin jo material nga data 13.02.2014, e gjerë në pagesën 

përfundimtare. 

 

 Refuzohet kërkesëpadia e paditëses H.H., nga ..., për shumën 3.100 €, si e pa bazuar. 

 

 Obligohet e paditura që paditëses, t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore 

për padi 104 euro, për përfaqësim të avokatit, 405 euro për dy ekspertiza mjekësore  300 €, dhe 

taksën për padi 25 €, gjithsej në shumën prej 834 €, në afat prej 15 ditësh, nga plotfuqishmëria 

e këtij aktgjykimi”. 

   

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura KS “E...” me datën 17.03.2017, ka paraqitur ankesë 

me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të prishet,  ose të ndryshohet, ashtu që   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. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

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: 22 e 23 të 

Ligjit për Gjykatat, “(Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 22/2018).  

 

Shqyrtimi paraprak i ankesës: Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës (fletë kthesës mbi dorëzimin 

e aktgjykimit palës ankuese, si dhe zarfit për dorëzimin e ankesës në postë) konstatoi  se ankesa është 

paraqitur në afat ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbush 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-së, e ekzaminoi aktgjykimin  e shkallës së parë  brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në 
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ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e 

dispozitave kontestimore dhe gjeti se:  

Ankesa është pjesërisht e  themeltë. 

Kolegji, konstaton së aktgjykimi ankimor nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 b), g), j), k), dhe m) të LPK, për të cilat 

gjykata e shkallës së dytë, në procedurë sipas ankesës kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Nga gjendja  në shkresat e lëndës rezulton së gjykata e shkallës së parë, ka bërë 

shqyrtimin kryesor të çështjes, ka marr provat e përshkruara në procesverbalin e seancës 

përkatëse, dhe ka konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor  

si vijon: Se me datën 04.08.2014, kishte ndodhur një aksident komunikacioni, në rrugën 

Prishtinë – Gjilan, të fshati Sadovinë e Jerlive, në të cilin, paditësja në cilësi të pasagjeres, kishte 

pësuar lëndime të lehta trupore, si pasojë e të cilave ka përjetuar dhembje fizike dhe frikë, kishte 

pas nevojë për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforcuar, rehabilitim fizio-terapeutik, 

dhe klimatik, si dhe nevojë për mjekim, në përdorimin e barnave, të konstatuara nga mjekët 

ekspertë. Për dëmin material, gjykata vlerëson se pala paditëse këtë e ka dëshmuar, pasi që 

kishte nevojë për trajtim fizio –terapeutik klimatik, në kohëzgjatje prej 30 ditësh, brenda 2 

viteve,  kurse shpenzimet për barna, janë vlerësuar në bazë të provave materiale në shkresat e 

lëndës. 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të siguruarit të të paditurës. 

E paditura e në përgjigje në padi, nuk e kishte kontestuar bazën e kërkesëpadisë, por 

vetëm lartësinë e saj. 

Gjykata e shkallës së parë, në bazë të kësaj gjendje të çështjes  kishte vlerësuar së janë 

përmbushur kërkesat ligjore nga nenet 183.1 e 2  e 173.1 të LMD,  si dhe nenet 323, 449, e 

452.1 të LPK,  për të vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor. 

Pretendimet ankimore: E paditura në ankesë kishte pohuar së gjykata e shkallës së parë 

gjatë marrjes së aktgjykimit të atakuar ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 182.2 n) të LPK, 

sepse dispozitivi i aktgjykimit ankimor është kontradiktor dhe i pa qartë, në të cilin rrjedha e 

kamatëvonesës për dëmin jo material është caktuar nga data 13.02.2014, pra para ndodhjes së 

aksidentit.  Në këtë rast, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë, pasi që sipas 

vlerësimit të mjekëve ekspert, paditësja ka pësuar lëndime të lehta trupore, paditësja nuk ka 

prezantuar asnjë dokumentacion i cili do të dëshmonte se është trajtuar në ndonjë Qendër 
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Mjekësore, kurse sa i përket dëmit material, për rehabilitimit fizio– terapeutik, si dhe shpenzime 

mjekësore për barna, nuk janë ofruar prova të cilat dëshmojnë se janë bërë këto shpenzimet. 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë, drejt dhe plotësisht e kishte konstatuar 

gjendjen faktike, por gabimisht ka zbatuar te drejtën materiale,  kur në dispozitivin e aktgjykimit 

ankimor, ka caktuar shumat që e paditura duhet t’i paguaj paditëses, për dhembje fizike dhe 

frikë, pasi që në këtë rast, nuk janë marrë për bazë natyre e lëndimeve trupore, kohëzgjatja dhe 

intensiteti i dhembjeve fizike dhe frikës, dhe praktikë gjyqësore, të krijuara nga gjykata në 

Kosovë, me rastin e gjykimit të këtyre formave të dëmit.  

Andaj, kolegji  sipas bazës ligjore të nenit 201 të LPK, vendosi që në ketë pjesë 

aktgjykimi ankimor, duhej  ndryshuar si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

dytë, duke vlerësuar së shumat e gjykuara si në dispozitivin e këtij aktgjykimi (aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së dytë) në emër të shpërblimit të dëmit  jo material,  për dhembje fizike 

dhe frikë të cilat  paditësja i kishte pësuar si pasojë e ngjarjes aksidentale, natyrën e lëndimeve 

trupore, si dhe praktikën gjyqësore,  vlerëson së janë përmbushur kërkesat ligjore nga neni 183 

të  LMD.  

Kolegji vlerëson, se shumat e gjykuara, paraqesin një shpërblim të drejtë në kuptim të 

paragrafi 2 të nenit 183 të LMD, si satisfaksion material, që e paditura, t’i tejkaloj më lehtë 

pasojat e shkaktuara nga ngjarja aksidentale. 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë, sa i përket shpërblimit të dëmit material, 

për shërim klimatik, gabimisht e kishte konstatuar gjendjen faktike, sepse në shkresat e lëndës 

ka prova se paditësja i është nënshtruar mjekimit në Banjën e Kllokotit, në kohëzgjatje prej 

07.10.2014 e deri me 17.10.2014, me përcjelljen e bashkëshortit të saj, me ç’rast kanë paguar 

shpenzimet në shumë prej 450,00 €, duke llogaritur shpenzimet  për paditësen  shumën prej 260 

€, si dhe shpenzimet për ndihmën e pësonit të tretë shumën prej, 190 €. (Faturat nr.9668 dhe 

9669 në shkresat e lëndës).  

Pra, në shkresat e lëndës nuk ka prova se  paditësja i është  nënshtruar rehabilitimit 

klimatik në kohëzgjatje prej 30 ditësh siç gabimisht vlerëson gjykata e shkallës së parë, nuk 

është bazë e mjaftueshme vetëm udhëzimi i mjekut se është i nevojshmen rehabilitimi në 

kohëzgjatje prej 30 ditësh, por në këtë rast pala paditëse ka për detyrë të dëshmoj me prova 

shkresore,( duke marrë parasysh kohën e aksidentit se deri në ditën e gjykimit)  se i është 

nënshtruar mjekimit fizio- terapeutik klimatik, në ndonjë institucion kompetent. 
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Andaj, edhe në ketë pjesë, të vendimmarrjes, aktgjykimi ankimor është ndryshuar, duke 

gjykuar shumën të cilën, pala e paditur është detyruar që paditëses t’ia paguaj në emër të 

shpenzimeve materiale për rehabilitim klimatik dhe barna, si dhe  shpenzimet e përcjellësit në 

kohëzgjatje prej 10 ditësh, nga 10 € në ditë e në shumë prej 100 €.  

Këto fakte janë vërtetuar sipas provave, që gjykata e shkallës së parë lidhur me dëmin 

material, i kishte marrë në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes me dt. 13.02.2017. 

(Procesverbali C.nr.501/14 i dt.13.02.2017, faqja 2,  i cili gjendet në shkresat e lëndës). 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, në pjesën që ka të bëjë me vendimin për 

shpenzimet procedurale, sipas bazës ligjore të nenit 194 të LPK, nuk është ekzaminuar, sepse 

në këtë pjesë aktgjykimi ankimor nuk ishte i goditur me ankesë.  

Me sa u tha me lartë e në bazë të nenit 201 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS  NË PRISHTINË                                                                                   

CA nr1829/2017, datë. 28.01.2021. 

  

Kryesuesi i kolegjit  - gjyqtari  

                                                                                                           Gani Avdiu 

                                                                

 

 


