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Numri i dokumentit:     02233565 

 

 

Ac.nr.874/18 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Faton 

Ademi -kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Zenel Leku, anëtar të kolegjit, me zyrtaren ligjore 

Biondina Zeneli në çështjen juridike -kontestimore të paditëses T.K. nga fshati ..., Komuna e 

Vushtrrisë, të cilën e përfaqëson me autorizim F.B., avokate nga Vushtrria, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “E...” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim V.B., për 

kompensim dëmi, vlera e kontestit 7,200.00 euro, duke vendosur në lidhje me ankesën e 

përfaqësuesit të autorizuar të paditëses dhe ankesën e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë –Dega në Vushtrri, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.106/16, i datës 19.12.2017 seancën jo 

publike, të mbajtur me datë 22.09.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET e pabazuar ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E...” me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë –

Dega në Vushtrri, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.106/16, i datës 19.12.2017, 

në pikën I, të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit material: për 

shpenzimet për ushqim të përforcuar, për kujdesin nga ana e personit të tretë dhe shpenzimet e 

mjekimit si dhe shpenzimet procedurale, VËRTETOHET.  

II. APROVOHET pjesërisht ankesa e përfaqësueses të autorizuar të paditëses T.K. nga fshati ..., 

Komuna e Vushtrrisë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë –Dega 

në Vushtrri, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.106/16, i datës 19.12.2017, në 

pikën I, të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë që ka të bëjë me dëmin jo material dhe gjykohet 

: DETYROHET e paditura që paditëses në emër të dëmit jo material ti paguaj shumat si në vijim: 

-në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike shumën prej 1,000 euro; -në emër të frikës shumën 

prej 800 euro të gjitha këto me kamatë 8% nga dita e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë e deri në pagesën definitive, REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses përtej 

shumës së aprovuar si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimit. 
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A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.106/16, i datës 19.12.2017, në pikën I, 

të dispozitivit ka vendosur që: I.MIRATOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e 

paditëses T.K. dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “E...” që në emër të 

kompensimit të dëmit jo material dhe material të shkaktuar si pasojë e lëndimeve të marra dhe 

dëmet e shkaktuara në aksidentin e komunikacionit të datës 19.08.2015, t’ ia paguajë paditëses 

dhe atë: në emër të dëmit jo material: -për dhimbje fizike trupore, shumën prej 800,00 euro, -për 

frikën e pësuar, shumën prej 500.00 euro si dhe në emër të dëmit material: -për ushqim të 

përforcuar shumën prej 100.00 euro, -për ndihmën e personit të tretë shumën prej 100.00 euro, -

shpenzimet e mjekimit, shumën prej 68.30 euro, apo shuma e tërësishme e arrin vlerën prej 

1,568.30 euro, me kamatë sikur paratë e depozituara në bankat e Kosovës, pa destinim të caktuar 

duke filluar nga data 19.12.2017 e deri në përmbushjen definitive të detyrimit, si dhe shpenzimet 

e procedurës civile në shumë të përgjithshme prej 624.00 euro, të gjitha këto në afatin prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses 

për dëmin mbi shumën e gjykuar dhe atë në emër të dhimbjeve fizike, shumën prej 1,700.00 euro 

dhe në emër të frikës së pësuar shumën prej 3,00.00 euro, në emër të ushqimit të përforcuar 

shuma prej 400.00 euro, në emër të ndihmës së personit të tretë shumën prej 100.00 euro si dhe 

në emër të shpenzimeve të mjekimit shumën prej 356.70 euro REFUZOHET SI E PA BAZUAR.  

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë kanë paraqitur:  

-Përfaqësuesi i autorizuar i paditëses për shkak të zbatimit të gabuar të dispozitave materialo 

ligjore me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e parashtruar dhe ta ndryshoj 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ashtu që aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia 

e paditëses dhe të obligohet e paditura që ti paguaj pjesën e refuzuar nga shkalla e parë.  

-Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën 

dhe aktgjykimin e atakuar ta prish dhe lëndën ta kthej në rivendosje, apo të njëjtin ta ndryshoj. 

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur nga palët në këtë çështje kontestimore,  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

-Ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditëses është pjesërisht e bazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes të autorizuarit të tij, me datë 11.03.2018 në 

gjykatën e shkallës së parë ka paraqitur padi, me të cilën ka kërkuar kompensimin e dëmit 

material dhe jo material me arsye si në padi. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit të te gjitha 

shkresave tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.106/16, i datës 19.12.2017, me të 

cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: Deri te gjendja 

faktike e vërtetuar gjykata ka ardhur duke u mbështetur në provat të cilat i ka pranuar si të 

besueshme dhe atë nga raporti i aksidentit 2015-BR-410 i datës 17.08.2015 si dhe nga vet 

deklarimet e të paditurës se nuk e kundërshtojnë bazën juridike të kërkesëpadisë së paditëses në 
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këtë çështje kontestimore. Baza juridike e kërkesëpadisë që e paditura të jetë përgjegjëse për t’ 

ia kompensuar paditëses, gjen mbështetje në dispozitat e nenit 136 dhe 159 të LMD-së. Për të 

vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë së paditësit, gjykata ka nxjerrë ekspertizën mjekësore të 

ekspertëve, Dr.A. T.-ortoped, dhe ekspertizën e ekspertit Dr. Valbona Blakaj Ramadani –

psikiatër, këtë ekspertizë gjykata e ka marrë në tërësi si të bazuar dhe i ka dhënë besimin e plotë, 

ngase ekspertizat përmbajnë elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale 

dhe arsyeve të mjaftueshme të cilat gjykata i ka vlerësuar si të drejta për vërtetimin e fakteve 

vendimtare në këtë çështje kontestimore.  

Gjykata lidhur me dhimbje fizike i ka caktuar paditëses shpërblimin prej 800.00 euro duke e 

vlerësuar si shpërblim të drejtë që i shërben qëllimit të kompensimit të dëmit sepse paditësja 

sipas mendimit të ekspertëve ka pësuar lëndime të lehta trupore, ndërsa pjesën tjetër në lartësi 

prej 1,700.00 euro gjykata e ka refuzuar duke vlerësuar si shumë të lartë dhe jo në proporcion 

me dëmin e shkaktuar dhe një shumë e tillë e tejkalon qëllimin e shpërblimit të dëmit. Për frikë, 

gjykata ka caktuar shpërblimin për paditësen në shumë prej 500 euro duke pasur parasysh 

intensitetin dhe kohëzgjatjen e frikës që nënkupton frikën rreth procedurave mjekësore, frikën 

rreth pasojave të mundshme, ashtu që gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se shuma e lartcekur 

është e drejtë dhe i shërbejnë qëllimit të kompensimit të dëmit, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë 

në lartësi prej 3,000.00 euro, gjykata e ka refuzuar pasi që ka vlerësuar se kompensimi përtej 

shumës së gjykuar nuk do të ishte në harmoni me të mirën e shkelur dhe me qëllimin që 

kompensimi të ishte i drejtë.  

Lidhur me ushqimin e përforcuar, gjykata e shkallës së parë ka caktuar shpërblimin për paditësen 

në shumën prej 100 euro, duke e pasur parasysh faktin se në këtë aksident paditësja ka pësuar 

lëndime të lehta trupore, dhe ka qenë pa dyshim e nevojshme që paditësja të përdor ushqimet e 

përforcuara me qëllim të rehabilitimit më të shpejtë dhe më të mirë. Për ndihmën e personit të 

tretë, gjykata ka caktuar shpërblimin në shumën prej 100.00 euro duke vlerësuar se shpërblimi i 

shërben qëllimit të kompensimit duke e pasur parasysh se paditësja ka pësuar lëndime të lehta 

trupore, si rrjedhojë e kësaj nuk ka pasur mundësi që nevojat e saj ti kryej personalisht çka ka 

qenë e pa shmangshme ndihma e personit të tretë. 

Gjykata e shkallës së parë ka theksuar se me kujdes të shtuar i ka analizuar edhe faturat për 

shpenzimet e mjekimit të paditëses por të njëjtat i pranoi në tërësi në lartësi prej 68.30 euro si 

shpenzime të domosdoshme për shërimin e paditëses dhe të njëjtat fatura ishin në përputhje me 

barnat e përshkruara në dokumentet mjekësore, ndërsa shpenzimet tjera të kërkuara nuk i pranoj 

në lartësi prej 356.70 euro për shkak se faturat e prezantuara nuk ishin bindëse dhe ishin jo logjike 

në krahasim me lëndimet e pësuara nga paditësja dhe dokumentacionet mjekësore. Gjykata ka 

theksuar se mbi bazën e kësaj gjendje faktike ka vlerësuar se e paditura mban përgjegjësinë në 

bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditëses me rastin e lëndimit gjatë aksidentit të 

trafikut, për çka e paditura është e obliguar që paditëses t’ ia kompensoj dëmin meqë shkaktuesi 

i dëmit ka lidhur kontratë me kompaninë e sigurimeve dhe në këto rrethana kompensimin e dëmit 

e bën e paditura mbi bazën e sigurimit të auto-përgjegjësisë TPL.  

Lidhur me kamatën, gjykata e shkallës së parë ka vendosur konform nenit 378 dhe nenit 382 të 

LMD-së, ndërsa lidhur me shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 452.2 lidhur me nenin 

453 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, gjendja faktike është vërtetuar në 

mënyrë të drejtë dhe të plotë por e drejta materiale është aplikuar gabimisht në pjesën që 

aktgjykimi është ndryshuar.  
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Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore e autorizuarit të paditurës për gjendjen faktike të 

konstatuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, sepse në 

bazë të provave të administruara, gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të pa kontestuar e ka 

vërtetuar faktin se me datën 19.08.2015, rreth orës 15:00 në magjistralen Mitrovicë-Shupkovc 

saktësisht te fabrika e llaqeve “B...” në Mitrovicë, automjeti i markës “VW” Pasat, me targa të 

regjistrimit ...., të cilin e drejtonte V. C., tenton të tejkalon automjetin C duke kaluar në shiritin 

që i takonte për lëvizjen e automjetit B dhe D dhe në atë mënyrë e ka ndehur automjetin C dhe 

D, të cilët ishin duke lëvizuar në shiritin e tyre të komunikacionit dhe në këtë mënyrë është 

shkaktuar aksidenti ndërsa ngasësi i automjetit B “opel” duke mos e mbajtur distancën e 

nevojshme të sigurisë e ka përplasur automjetin D, me ç’ rast nga ky aksident ka pësuar lëndime 

trupore paditësja T. K.. E paditura gjatë procedurës nuk e ka kontestuar bazën juridike të 

kërkesëpadisë, pra ka qenë jo kontestues fakti se deri te aksidenti ka ndodhur si pasojë e 

lëshimeve ekskluzive të drejtuesit të automjetit. 

Se paditësja ka pësuar lëndime trupore, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar në bazë të mendimit të 

ekspertëve mjekësorë Dr. A.T. –ortoped  dhe Dr. V.B.-R.  psikiatër. 

Sipas mendimit të ekspertit të ortopedisë, paditësja ka pësuar  ndrydhje të kafazit të kraharorit –

hemitoraksi i majtë, të kategorizuara si lëndime të lehta trupore. Eksperti ortoped ka konstatuar 

se paditësja si pasojë e lëndimeve të pësuara ka pas dhimbje fizike të intensitetit të rëndë 24 orë, 

të mesëm 10 ditë, të ultë vazhdon të ketë, ndihma e huaj iu ka nevojitur 5 ditë, ushqimi i 

përforcuar 10 ditë dhe rehabilitim ftiziatri-psikik nuk ka qenë i nevojshëm. Ekspertja e psikiatrisë 

në raport me lëndimet e paditëses ka konstatuar se e njëjta ka përjetuar frikë primare e cila ka 

zgjat disa sekonda, sekondare e intensitetit të lartë për 24 orë, të mesëm 8 javë dhe të intensitetit 

të ulur vazhdon të ketë. Pra gjykata drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike, 

e cila nuk ka mbetur pa u vërtetuar në asnjë rrethanë, sikurse pretendon e paditura. 

Andaj, lidhur me pjesën e vërtetuar të aktgjykimit përkitazi me kërkesëpadinë sa i përket dëmit 

material për kompensimin e shpenzimeve për ushqim të përforcuar, kompensim për kujdesin nga 

ana e personit të tretë dhe shpenzimet e mjekimit është në harmoni me rrethanat e tjera të krijuara 

si dhe edhe me vlerësimin e ekspertëve mjekësor, të cilët kanë konstatuar se ka qenë e nevojshme 

përkujdesja e personit tjetër në kohëzgjatje prej 5 ditësh, në kuptim të ndihmës të aktiviteteve të 

përditshme jetësore, kështu që Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

vendosur kur e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses dhe drejtë ka 

vendosur lidhur me kompensimin e dëmit material. 

Por, kjo Gjykatë konsideron se qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të paditëses me 

zbatimin e gabuar të së drejtës materiale vetëm lidhur me dëmin jo material, për faktin se Gjykata 

e Apelit vlerëson se shumat e gjykuara si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar nuk 

përkojnë me shkallën e lëndimit të paditëses, dhe meqenëse vetë gjykata e shkallës së parë i ka 

falur besimin ekspertizës së ekspertëve nga fusha e mjekësisë të cilët e kanë cilësuar si lëndim 

të lehtë trupor, shumat e gjykuara si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar sipas Gjykatës së 

Apelit janë të ulëta apo nën nivelin e duhur në raport me lëndimet e shkaktuara, por njëkohësisht 

të ulëta edhe në raport me praktikën gjyqësore.  Gjykata e Apelit vendosi si në pikën II, të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, për 

kategoritë e dëmit jo material dhe atë: për dhembjet fizike, frikën e përjetuar pasi që vlerësoj se 

shumat e gjykuara nuk ishin në përputhje me qëllimin të cilit i shërbejnë kompensimit. Në çdo 

rast për dëmin jo material, gjykata duhet të ketë në konsideratë rëndësinë e shkeljes së të mirës 

dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, duke u kujdesur që kompensimi tu shkoj përshtati 

qëllimeve që synohen me kompensimin e dëmit jo material e që është satisfaksion për të 

dëmtuarin. Mbi këtë bazë Gjykata e Apelit duke e pasur parasysh natyrën e lëndimeve që ka 

pësuar paditësja, llojin dhe kohëzgjatjen e dhembjeve fizike, frikën dhe mënyrën se si është 
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manifestuar frika te paditësja si dhe rrethanat tjera, si moshën e paditësit dhe praktikën e mirë 

gjyqësore, e të cilat rrethana janë në pajtim të plotë me nenin 200 të LMD-së, vendosi si në pikën 

II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Aktgjykimi është ndryshuar sa i përket kamatës sepse gjykata e shkallës së parë gabimisht kishte 

aplikuar të drejtën materiale, (sepse rasti ka ndodhur në kohë kur në fuqi ka qenë Ligji i ri për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, ndërsa gjykata  edhe pse në arsyetim i është referuar ligjit të Ri, në 

dispozitiv citon përmbajtjen e ligjit të vjetër, pasi me ligj të ri lartësia e kamatës dihet se është 8 

%) prandaj Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, e duke 

iu referuar nenit 382 të LMD-së, duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë 

19.12.2017, e deri në pagesën definitive, sepse pala paditëse për dëmin dhe lartësinë e tij, ka ra 

në dijeni në momentin kur gjykata e shkallës së parë ka vendosur dhe nga ai moment kërkesa e 

tij për kompensim dëmi është bërë e kërkueshme dhe konsiderohet se e paditura ka ra në vonesë 

për përmbushjen e detyrimit. 

Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore, mirëpo vlerësoi se të njëjtat janë 

të pa bazuara dhe nuk kanë ndikim për vendimmarrje ndryshe nga ai sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

Nga arsyet e paraqitura me lartë e në pajtim me nenin 194, 195 paragrafi 1 pika d) dhe e), e lidhur 

me nenin 201 paragraf 1 pika d) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.874/18,  me datë 22.09.2021 

 

                                                                                                            Kryetari i kolegjit 

                Faton Ademi    

 

 


