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Ac.nr.2917/18 

 

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 paditësit A.Ç. nga Ferizaj, të cilin e 

përfaqëson me autorizim N.I., avokate nga Ferizaj, kundër të paditurës Byroja Kosovare e 

Sigurimit me seli në Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës” magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, duke 

vendosur në lidhje me ankesën e të paditurës të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj –Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.164/17, i datës 

31.01.2018, në 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, Byroja Kosovare 

e Sigurimit ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj –Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, C.nr.164/17, i datës 31.01.2018, në pikën I, të dispozitivit, në pjesën e 

kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit jomaterial dhe në pjesën e kërkesëpadisë për 

kompensimin e dëmit material në emër të shpenzimeve të mjekimit brenda dhe jashtë vendit, si 

dhe pika II dhe III e dispozitivit të aktgjykimit, VËRTETOHET.  

II. APROVOHET pjesërisht e bazuar ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës Byroja 

Kosovare e Sigurimit, NDRYSHOHET  aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj –

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.164/17, i datës 31.01.2018, në pikën I, të 

dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë që ka të bëjë me kompensimin e dëmit material sa i përket 

rehabilitimit fizioterapeutik dhe gjykohet si në vijim: REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit me 

të cilën ka kërkuar kompensimin e dëmit material në emër të rehabilitimit fizioterapeutik sipas 

faturave në shumë prej 200 euro si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 
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Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.164/17, i datës 31.01.2018, në pikën I, 

të dispozitivit ka vendosur që: APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit A.Ç. nga 

Ferizaj, ashtu që detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, që 

paditësit në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material t’ ia paguajë shumat si në 

vijim: -në emër të dëmit jo material: -në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 1,300.00 euro, -

në emër të frikës së përjetuar të pësuar shumën prej 900.00 euro, -në emër të rehabilitimit 

fiziteraupetik shumën prej 200.00 euro, -për shpenzime të mjekimit brenda dhe jashtë shtetit 

shumën prej 168.70 euro. Në pikën II të dispozitivit ka vendosur që: OBLIGOHET e paditura t’ 

ia paditësit A.Ç. nga Ferizaj në emër të kompensimit të dëmit material t’ia kompensoj shumën 

prej 2,568.70 euro, me kamatë ligjore prej 8% nga data nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në 

pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 599.00 euro, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh as plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë.  Në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit ka vendosur që: REFUZOHET 

kërkesëpadia e paditësit përtej vlerave të aprovuara si e pa bazuar.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesë në afat ligjor kanë paraqitur:  

-përfaqësuesi i autorizuar i paditëses për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale sa i 

përket lartësisë së kompensimi me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ankesën e 

paditëses ta aprovoj si të bazuar dhe aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë në kuptim të lartësisë 

së kompensimit.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur.    

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 paditurës është pjesërisht e bazuar.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes të autorizuarit të saj me datë 02.03.2017, në 

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

shkaktuar në aksident komunikacioni.  

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.164/17, i datës 31.01.2018, me të 

cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, 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 meqenëse mes 

palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë së paditësit sepse në 

shkresat e lëndës ekzistojnë prova të besueshme të cilat e provojnë se janë plotësuar të gjitha 

elementet e ekzistimit të dëmit të shkaktuar me veprimin e paligjshëm të shkaktuesit të dëmit, 

lëndimet e shkaktuara nga fakti i paligjshëm, përgjegjësinë e të paditurës mbi bazën e auto 

përgjegjësisë, për shkak se shkaktuesi  i dëmit në rastin konkret ishte me regjistrim të huaj i 

pajisur me dokument ndërkombëtar të sigurimit, dhe se e paditura në bazë të Ligjit për Sigurimin 

e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia ka detyrim për shpërblimin e këtij dëmi, andaj gjykata nuk 

e ka gjetur të nevojshme që të paraqes analizën e saj lidhur me bazën juridike.  

Gjykata e shkallës së parë ka theksuar se me qëllim të vërtetimit të fakteve konstestuese lidhur 

me lartësinë e shumave të pretenduara nga paditësi, për format e dëmit material dhe jo material 

ka shfrytëzuar ekspertizat e ekspertëve mjekësor nga lëmi i ortopedisë –traumatologjisë dhe lëmi 

i psikiatrisë. Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit 

të ortopedisë –traumatologjisë, Dr. E.I. i datës 15.01.2018, ka ardhur deri te konstatimi se lëndimi 
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ka ndodhur në aksidentin e komunikacionit me datë 22.08.2016, ka konstatuar se i njëjti ka 

pësuar lëndime të cilat klasifikohen si lëndime të lehta trupore, të cilat lëndime janë manifestuar 

me dhimbje të intensitetit posaçërisht të lartë (nuk ka pasur), të intensitetit të lartë kanë zgjatur 

prej 1-2 orë, të intensitetit të mesëm kanë zgjatur prej 10 ditë dhimbje fizike të intensitetit të ulët 

në kohëzgjatje prej 4 javë. Për paditësin ka qenë e nevojshme terapia fizikale dhe rehabilitim në 

banjë në kohëzgjatje prej 2x10 ditë, të cilave konstatime të ekspertit, gjykata e shkallës së parë 

iu ka falur besimin e plotë dhe si të tillë mendimin profesional të tij e pranoi në tërësi.  

Gjykata e shkallës së parë ka marrë edhe mendimin e ekspertit të psikiatrisë Dr. A.C., ku në 

ekspertizën e tij ka konstatuar se në momentin kritik të aksidentit paditësi ka përjetuar frikë 

primare të intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur jo më shumë se 1 minutë, kurse frika e intensiteti 

të mesëm dhe të ulët rreth 3 minuta. Frikë sekondare e cila është manifestuar më pastaj është e 

ngushtë lidhur me periudhën e rikuperimit të plotë fizik dhe psikik nga lëndimet e fituara në 

rastin konkret, prezenca e kësaj frike është rreth dy muaj. Gjykata e shkallës së parë tutje në 

arsyetim ka theksuar se në bazë të ekspertizave ka pësuar lëndime që këto klasifikohen si lëndime 

të lehta trupore dhe dëm i cili e ka privuar paditësin nga aktivitetet e përditshme jetësore. 

Vendimin e saj gjykata e ka mbështetur në nenet 174 dhe 183 të LMD-së si dhe nenit 19 të Ligjit 

mbi Sigurimin nga Autopërgjegjësia të cilat përcaktojnë detyrimin e të paditurës për pagimin e 

dëmeve të shkaktuara lidhur me nenin 323 të LPK-së, gjykata e shkallës së parë i ka gjykuar 

paditësit shumat e të hollave të përcaktuara si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, në emër të 

shpërblimit për dëmin e pësuar dhe satisfakcionin për dhimbjet dhe frikën e përjetuar. 

Vendimin për kamatën gjykata e ka marrë konform nenit 378 të LMD-së, ndërsa për shpenzimet 

e procedurës është bazuar në nenin 452 par.1 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, por gjendja faktike nuk është vërtetuar drejtë dhe në 

mënyrë të plotë, e po ashtu e  drejta materiale është aplikuar gabimisht në pjesën që aktgjykimi 

është ndryshuar.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të përfaqësuesit të autorizuar të paditurës se aktgjykimi 

është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës. Sipas vlerësimit të Gjykatës 

së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet 

e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. 

Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e pjesshme të 

kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç 

atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të 

provuar.  

E paditura po ashtu pretendon se gjykata e shkallës së parë ka vepruar në kundërshtim me nenin 

258 të LPK-së, sepse në arsyetim të aktgjykimit nuk ka deklaruar nëse përfaqësuesi i paditëses 

e ka precizuar kërkesëpadinë pavarësisht se gjatë procedurës këto veprime mund të jenë 

ndërmarrë.  

Gjykata e Apelit i vlerësoi pretendimet e mësipërme ankimore, por gjeti se të njëjtat janë të pa 

bazuara për arsye se vetëm në rastin kur paditësi e precizon kërkesëpadinë, atëherë gjykata duhet 

të tregojë në arsyetim të vendimit të saj se i njëjti e ka bërë precizimin, por në rastin konkret nga 

shkresat e lëndës kjo Gjykatë vëren se paditësi nuk e ka precizuar kërkesëpadinë, i njëjti gjatë 

tërë procedurës ka mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë së dërguar në Gjykatë që nga fillimi i 

procedurës, e po ashtu gjykata ka aprovuar shuma më të ulëta sesa ato që i ka kërkuar me padi 
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paditësi, andaj në këtë rast nuk mund të konstatohet se gjykata e shkallës së parë ka shkelur nenin 

258 të LPK-së.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore 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 dhe 

atë në bazë të ekspertizës së komunikacionit, gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të pa 

kontestuar e ka vërtetuar faktin se shkaktari i aksidentit ka qenë automjeti me targa të huaja, e 

në rastin konkret përgjegjësia për kompensim të dëmit bie mbi të paditurën dhe atë konform 

nenit 19 par.2 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia. Se paditësi ka pësuar 

lëndime nga aksidenti i shkaktuar në mënyrë të pa kontestueshme është vërtetuar edhe nga 

ekspertiza e Dr. E.I. –ortoped-traumatolog i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se paditësi nga 

aksidenti i shkaktuar ka pësuar lëndime të lehta trupore, se ka pasur dhimbje fizike dhe atë të 

intensitetit të lartë për 1 deri në 2 orë, dhimbje të intensitetit të mesëm për 10 ditë si dhe dhimbje 

të intensitetit të ulët edhe për 4 javë të tjera.  Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë 

përgjegjëse për të kompensuar dëmin paditësit, gjen mbështetje në nenin 136, 140 dhe 159 

paragraf 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimit i datës 10 Maj 2012.  

Me nenin 136 të LMD-së, përcaktohet se: “ Kush i shkakton tjetrit dëm, ka për detyrë ta 

kompensoj, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij ”, me nenin 140 të këtij 

ligji përcaktohet se: “Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga 

pakujdesia”, ndërsa me nenin 159 përcaktohet se: “Në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti 

motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen rregullat për 

përgjegjësinë në bazë të fajit”. 

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 synimeve 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 paditësi, llojin dhe kohëzgjatjen e dhembjeve fizike, frikën dhe mënyrën se si është 

manifestuar frika te paditësja si dhe rrethanat tjera, dhe praktikën e mirë gjyqësore, e të cilat 

rrethana janë në pajtim të plotë me nenin 200 të LMD-së, vendosi si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, duke e mbështetur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë si të drejtë dhe të 

ligjshëm.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes sipas 

aktgjykimit të atakuar, drejtë ka aplikuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar lidhur me pjesën e kërkesëpadisë rreth kompensimit të dëmit material 

për  shpenzimet e mjekimit, për arsye se me nenin 179 paragrafi 1 të LMD-së, përcaktohet se: 

“Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë 

shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet e tjera te nevojshme lidhur më këtë, si dhe fitimin e 

humbur për shkak të pa aftësisë për punë gjatë kohës së mjekimit”. Në këtë rast paditësit i takon 

e drejta në kompensimin e dëmit material, për shpenzimet e mjekimit, pasi që edhe me vetë 

kriteret e caktuara nga Kompanitë e Sigurimeve në Kosovë, të cilat nuk janë obliguese për 

gjykatat me rastin e vendosjes, por mund të merren si kritere orientuese, rezulton se të njëjtat në 

rastet e aksidenteve të komunikacioneve, të dëmtuarve ju njohin të drejtën në kompensimin e 

dëmit për shpenzimet e mjekimit. Ndërsa në këtë rast lartësia e kërkesës për këtë kategori të 

dëmit është në përputhje me provat, gjegjësisht faturat të cilat paditësi i ka bashkëngjitur si prova 

në shkresat e lëndës.  

Gjykata e Apelit konsideron se qëndrojnë pjesërisht, pretendimet ankimore të autorizuarit të 

paditurës lidhur me vërtetimin jo të plotë dhe të gabueshëm të gjendjes faktike vetëm lidhur me 

dëmin material dhe atë në emër të shpenzimeve të rehabilitimit fizioterapeutik, për faktin se 

paditësi me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se ka marrë trajtim fizioterapeutik. Në shkresat e 



 Numri i lëndës: 2020:907828 
 Datë: 01.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02233280 
 

5 (5)  

   
2
0
2
0
:9
0
7
8
3
6

 

lëndës gjendet vetëm një raport terapisë fizikale, mirëpo nuk ka faturë e cila do të vërtetonte 

shumën e saktë e cila është shpenzuar në emër të terapisë fizikale, andaj Gjykata për këtë arsye 

vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë dhe duke refuzuar kërkesëpadinë e paditësit në këtë pjesë si të pa bazuar.  

Vendimi mbi kamatën dhe shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra 

në këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë së 

shpenzimeve dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së.  

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.2917/18,  me datë 22.09.2021 

 

 

                                                                                                            Kryetari i kolegjit 

                Faton Ademi    

 

 

 


