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                                                                                                             Ac.nr.788/19 

 

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

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Liridon Maloku, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike - kontestimore të paditësve: “[A.M]” dhe të miturit “[O.M]” dhe “[T.M]” të 

gjithë nga Gjakova, të cilët i përfaqëson përfaqësuesja ligjore - nëna “[A.M]”, e të cilët i 

përfaqëson Shoqëria e Avokatëve “[...]” sh.p.k., me seli në Pejë, përkatësisht “[...]”, avokat në 

Pejë, sipas autorizimit,  kundër të paditurës: Byroja Kosovare e Sigurimeve, me seli në 

Prishtinë, rr. “[...]”, për shkak të kompensimit të dëmit material, duke vendosur sipas ankesës 

së përfaqësuesit të autorizuar të paditurës e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.5/17 i datës 01.11.2018, në seancën 

jo publike, të mbajtur me datë 21.02.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET e themeltë ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës: Byroja Kosovare e 

Sigurimeve, me seli në Prishtinë, rr. “[...]”, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.5/17 i datës 01.11.2018 dhe lënda i kthehet të 

njëjtës gjykatë në rigjykim dhe vendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.5/17 i datës 01.11.2018, në pikën I, të 

dispozitivit, ka vendosur që: Pjesërisht aprovohet kërkesë-padia e paditësve “[A.M]” nga 

Gjakova, të miturve “[O.M]” nga Gjakova dhe “[T.M]” nga Gjakova, ashtu që Detyrohet e 

paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) - Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit 

material - fitimit të humbur për periudhën 07.09.2015 gjerë me dt.04.04.2018, t'ia paguaj 

shumën e përgjithshme prej 1.371,67 € si dhe kamatën ligjore 8% në vit duke filluar nga data 

04.01.2017 e tutje, e të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën II, të dispozitivit ka vendosur që: Pjesërisht 

aprovohet kërkesëpadia e paditësve “[A.M]” nga Gjakova, të miturve “[O.M]” nga Gjakova dhe 



 Numri i lëndës: 2020:910783 
 Datë: 27.02.2023 
 Numri i dokumentit: 04018452 
 

2 (5)  

   
2
0
2
0
:9
1
0
8
1
0

 

“[T.M]” nga Gjakova, ashtu që Detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) - 

Prishtinë, që në emër të rentës mujore për të ardhmen duke filluar nga data 04.04.2018 e deri sa 

të ekzistojnë kushtet ligjore, paditësve të ia paguaj shumën mujore secilit veç e veç nga 20 € 

dhe atë në fund të secilit muaj e më se voni deri me datën pesë të muajit vijues, për muajin 

paraprak, e të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën III, të dispozitivit ka vendosur që të: Detyrohet e 

paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) - Prishtinë, që paditësve “[A.M]” nga Gjakova, 

të miturve “[O.M]” nga Gjakova dhe “[T.M]” nga Gjakova, që në emër të shpenzimeve 

procedurale në bazë të suksesit në procedurë të ia paguaj shumën e përgjithshme prej 871.80 €, 

në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë. 

  Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës në afat ligjor ka paraqitur 

ankesë, duke e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të 

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

dhe ta refuzoj kërkesëpadinë për sa i përket dëmit material për fitimin e humbur për “[O.M]” 

dhe “[T.M]”, ta prish aktgjykimin e atakuar dhe lëndën ta kthej në rigjykim dhe vendosje.  

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 e themeltë.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes të autorizuarës së saj, me datë 04.01.2017, në 

gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi, të rregulluar si në parashtresën e datës 03.04.2018 

dhe të precizuar si në procesverbalin e seancës së shqyrtimit kryesor të datës 09.10.2018, me të 

cilën ka deklaruar se bënë precizimin e kërkesëpadisë sa i përket shumës duke kërkuar nga 

gjykata që ta aprovoj shumën prej 30.000 €, sa i përket rentës së kapitalizuar dhe fitimit të 

humbur, me kamatë përkatëse ligjore 8 % në vit, nga dita e parashtrimit të padisë si dhe 

shpenzimet procedurale, ndërsa sa i përket shumës nga eksperti aktuar është shumë e vogël, duke 

i propozuar palë së paditur që shumën ta rrit duke marr parasysh ndjeshmërinë e palës paditëse.  

Gjykata duke vepruar sipas padisë së paditëses, 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.5/17, i datës 01.11.2018, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësve, duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: pas vlerësimit të 

fakteve juridike relevante të kësaj çështje, çmuarjes me ndërgiegje dhe të kujdesshme të provave 

të administruara veç e veç, e të gjithave së bashku dhe në bazë të rezultatit të gjithë procedimit të 

kësaj çështje dhe në mbështetje të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore nr.38/2008 të 

publikuar në " Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës " me datë 20.09.2008 vërtetoi se 

kërkesëpadia e precizuar e paditësve është pjesërisht e bazuar dhe si e tillë pjesërisht u aprovua. 

Gjykata në këtë çështje kontestimore ka bërë administrimin e provave si më poshtë; kërkesës për 

zhdëmtim të ushtruar nga Damllog SHPK Prishtinë, drejtuar të paditurës me dt. 28.10.2015, 

Ankesa ndaj Vendimit të Komisionit të shkallës së parë të trajtimit të dëmeve nga Damllog 

SHPK Prishtinë, drejtuar të paditurës me dt. 23.06.20]6, Ujdia jashtë gjyqësore me nr. të 

protokollit 1469/15 të dt. 20.06.2016, Raporti i aksidentit të lëshuar nga Policia e Kosovës, me 
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nr. 3009-007-2015 DR të dt. 07.09.2015, Raporti i hetuesit mbi vend shikimin e aksidentit me nr. 

3009-007-2015 DR të dt. 07.09.2015 të Policisë së Kosovës, 5 foto në formatin A4 në fotokopje 

bardhë e zi të vendit të aksidentit të përpiluar nga Policia e Kosovës, Raporti i Emergjencës të 

lëshuar nga Spitali Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë, të dt. 07.09.2015, në emër të ndjerit 

“[A.M]”, Vërtetimi mjekësor për vdekjen e të ndjerit “[A.M]”, Vërtetimi nga arhiva e lëshuar 

nga MPB në emër të “[A.M]” të dt.17.09.2015, të lëshuar nga Zyra e gjendjes civile në Gjakovë, 

Deklarata për bashkësinë familjare me nr. “[...]” të lëshuar me datë 16±09.2015, nga Zyra e 

Gjendjes Civile në “[...]”, Ekstrakti i lindjes me nr. serik “[...]” të lëshuar nga Zyra e Gjendjes 

Civile në “[...]”, me dt. 16.09.2015, në emër të ndjerit “[A.M]”, Ekstrakti i lindjes me nr. serik E 

10234129 të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në “[...]”, me dt. 16.092015, në emër të ndjerit 

“[F.(M).M]”, Certifikata e martesës me numër serik “[...]” të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile 

në “[...]” me dt. 16.092015, Ekstrakti i lindjes me nr. serik “[...]” të lëshuar nga Zyra e Gjendjes 

Civile në “[...]”, me dt. 16.09.2015, në emër të “[Y.M]”, Ekspertiza e aksidentit të 

komunikacionit të përpiluar nga eksperti “[Y.K]” e dt. 01.10.2015, Ekspertiza e përpiluar nga 

ekspertja aktuariste “[G.Sh]”, e dt. 04.04.2018 si dhe procedimi i të njëjtës ne shqyrtimin 

gjyqësor. Nga procedimi i ekspertes aktuare “[G.Sh]” në shqyrtimin gjyqësor e njëjta ka 

deklaruar se shuma mujore e ndihmës sociale është zbatuar në llogaritje në fitimin e humbur dhe 

kjo është pasqyruar në tabelën një që është pjesë përbërëse e ekspertizës. Po ashtu ka shtuar se 

rentën e kapitalizuar për dy fëmijët e mitur e kam llogaritur deri në moshën 24 vjeçare nën 

supozimin se të njëjtit do të përfundojnë shkollimin e lartë, deri kur siç parashihet në dispozitat 

ligjore do të ishin nën përkujdesjen e prindit. Po ashtu ekspertja ka deklaruar se gjatë hartimit të 

ekspertizës janë bazuar në të gjitha shkresat e punuara në lëndë, përfshirë këtu kontratën e punës 

të të ndjerit, si dhe vërtetimit të trustit pensional mbi kontributet e paguara dhe më tutje ndihmës 

sociale të cilën e gëzon bashkëshortja e të ndjerit. Shton se bëjë plotësimin sa i përket shumës 

rentës së arritur në vlerë totale prej 1.395.30 €, duke korrigjuar kështu vlerën e paraqitur në faqen 

4 pasusi 1 i ekspertizës, e që duhet të jetë 5,424.30 €. Sa i përket bazës së kërkesëpadisë e njëjta 

u vërtetua edhe në bazë të provave si: raporti i aksidentit të lëshuar nga Policia e Kosovës, me nr. 

3009-007-2015 DR të dt. 07.09.2015, Raporti i hetuesit mbi vend shikimin e aksidentit me nr. 

3009-007-201 5 DR të dt. 07.09.2015 të Policisë së Kosovës, 5 foto në formatin A4 në fotokopje 

bardhë e zi të vendit të aksidentit të përpiluar nga Policia e Kosovës, Raporti i emergjencës të 

lëshuar nga Spitali Rajonal “[...]”  në Gjakovë, të (dr. 07.09.2015, në emër të ndjerit “[A.M]”, 

vërtetimi mjekësor për vdekjen e të ndjerit “[A.M]”, ekspertiza e aksidentit të komunikacionit të 

përpiluar nga eksperti “[Y.K]” e cit. 01.10.2015, si dhe rrethanave jo kontestuese të palëve në 

procedurë pasi që e paditura pjesërisht e ka kundërshtuar bazën e kërkesë-padisë se i përket 

kontributit të të ndjerit duke cekur se i njëjti ka përgjegjësi - kontribut 30% duke u bazuar në 

ekspertizën e komunikacionit, andaj dhe i kanë ofruar palës paditëse ofertë në shumën prej 3.700 

€ duke e llogaritur kontributin e të ndjerit, andaj gjykata vërtetoj faktin se baza e kërkesëpadisë 

nuk është kontestuese përveç faktit të kontributit të ndjerit, po ashtu nga ujdia jashtë gjyqësore e 

lidhur në mes të palës paditëse dhe të paditurës sa i përket kompensimit të dëmeve tjera për 

rentës. Gjykata po ashtu vërtetoj faktin se i nderi “[A.M]”, pas vetës ka lënë bashkëshorten 

“[A.M]” dhe fëmijët e mitur “[O.M]” dhe “[T.M]”, të cilat fakte u vërtetuan nga Deklarata për 

bashkësinë familjare me nr. “[...]” të lëshuar me dt.1609.2015, nga Zyra e Gjendjes Civile në 

“[...]”, ekstrakti i lindjes me 111, serik “[...]” të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në “[...]”, me 

dt. 16.092015, në emër të ndjerit “[A.M]”, certifikata e martesës me numër serik “[...]” të lëshuar 

nga Zyra e Gjendjes Civile në “[...]” me dt. 16.0912015, ekstrakti i lindjes me nr.. serik “[...]” të 

lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në “[...]”, me dt.16.092015. Sa i përket lartësisë së 

kërkesëpadisë, Gjykata qëndrimin e saj e ka bazuar kryesisht në ekspertizën e ekspertes 

aktuaristike “[G.Sh]” nga Prishtina e cila ka dhënë ekspertizë në formë të shkruar dhe në bazë të 

deklarimit të saj në shqyrtimin gjyqësor. Sa i përket kriterit të dëmit që i referohet fitimit të 

humbur, gjykata po ashtu qëndrimin e vet e bazoj në mendimin e ekspertes aktuare “[G.Sh]”, e 
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cila ka konstatuar se për periudhën prej datës së aksidentit të dt.07.09.2015 gjerë me 

dt.04.04.2018, fitimi i humbur për bashkëshorten Albana dhe dy fëmijët e mitur është në shumën 

e përgjithshme prej 1.371,67 € ndërsa kamata për periudhën kohore 07.09.2015 e deri me 

dt.04.04.2018 në shumën prej 23.63€. Andaj gjykata për ketë kriter të dëmit  paditësve “[A.M]” 

dhe fëmijëve të mitur “[O.M]” dhe “[T.M]”, ia pranoj shumën e lartcekura (duke u bazuar në 

mendimin dhe konstatimin e ekspertes së lartcekur, duke ia falur besimin, andaj gjykata vendosi 

si në pikën I, të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. Sa i përket rentës kërkesës për rentën 

mujore për të ardhmen dhe atë duke filluar nga data 04.04.2018 e deri sa të ekzistojnë kushtet 

ligjore, kjo gjykatë paditësve “[A.M]” dhe fëmijëve të mitur “[O.M]” dhe “[T.M]”, ia pranoj 

shumën mujore secilit veç e veç shumën prej liga 20 €, (duke u bazuar në ekspertizën financiare 

të ekspertes aktuar “[G.Sh]” nga Prishtina, ku gjykata ka konstatuar se paditësve iu takon renta 

mujore e lartcekur për shkak të vdekjes së të ndjerit bashkëshortit dhe babit të paditësve e Cila do 

të paguhet deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, andaj gjykata duke u bazuar në ekspertizat e 

cekura më lartë kërkesëpadinë e paditësve për këtë kriter të dëmit e ka aprovuar si të bazuar, si 

në piken II, të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar.  

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, nuk 

ju ka referuar asnjë dispozite nga e drejta materiale. Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka 

mbështetur në nenin 452 paragraf 1 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i gjykatës 

shkalles së parë, rreth mënyrës së vendosjes, nuk është i drejt dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 

atakuar është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragraf 1, e lidhur me nenin 160 paragraf 4 dhe 5 të LPK-së. Gjendja faktike nuk është vërtetuar 

plotësisht dhe në mënyrë te drejtë, me çka ka ardhur edhe gjerë tek zbatimi apo aplikimi i gabuar 

i së drejtës materiale.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 1 e lidhur me nenin 160 paragraf 

4 dhe 5 të LPK-së, për faktin se aktgjykimi i atakuar, ka të meta të atilla, për shkak te të cilave, 

nuk mund të ekzaminohet. I njëjti aktgjykim nuk përmban arsye për faktet vendimtare të cilat 

kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato pak arsye të cilat janë dhënë nga gjykata e 

shkallës së parë, janë të paqarta, kontradiktore dhe pa mbështetje në provat dhe procesverbalet 

nga shkresat e lëndës. Nga arsyetimi i aktgjykimit nuk mund të kuptohet se cilat janë pretendimet 

e palëve lidhur me gjendjen faktike dhe cilat janë të gjeturat e gjykatës. Gjykata nuk ka 

specifikuar se cilat kanë qenë faktet vendimtare dhe në çfarë mënyre janë vërtetuar faktet e tilla, 

për të arritur deri te përfundimi mbi themelësinë e pjesshme të kërkesëpadisë. Në arsyetim të 

aktgjykimit ka përshkrim të pretendimeve të palëve dhe të përmbajtjes së provave materiale të 

administruara te theksuara si në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar, por nuk ka vlerësime se cilat 

fakte janë provuar me këto prova dhe rrjedhimisht se si e ka vlerësuar gjykata besueshmërinë e 

këtyre provave. Gjykata nuk i është referuar asnjë dispozite materiale-juridike madje nuk e ka 

cituar as si përmbajtje, nuk ka arsyetuar se si gjendja e fakteve të gjetura nga ana e gjykatës e 

kualifikuar në raport me normat materiale-juridike jep përfundimin mbi themelësinë e pjesshme 

të kërkesëpadisë. Po ashtu dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është i pakuptimtë dhe në 

kundërshtim me arsyetimin dhe si i tillë i njëjti është i papërshtatshëm për përmbarim.  

Gjykata e shkalles së parë, po ashtu gjatë shqyrtimit kryesor, me provat e administruara nuk ka 

arritur që ta vërteton në mënyrë të drejt dhe të plotë gjendjen faktike rreth konstatimit dhe të 

provuarit të fakteve lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë, për arsye se në këtë rast gjykata e 

ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve “[A.M]”, “[O.M]” dhe “[T.M]” 

duke ia njohur të drejtën në kompensimin e dëmit material - fitimit të humbur, mirëpo nga 

shkresat e lëndës nuk ekzistojnë prova që vërtetojnë faktin se paditësi, përkatësisht i autorizuari i 
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tij ka paraqitur ndonjë kërkesë për të ndryshuar apo zgjeruar padinë në kuptimin subjektiv edhe 

ndaj dy paditësve të tjerë, në këtë rast të miturve “[O.M]” dhe “[T.M]”, fakte këto të 

domosdoshme për një vendim të drejtë dhe të ligjshëm. ku përveç të cekurave gjykata nuk i ka 

vlerësuar provat në kuptim të kundërshtimeve të paditurës gjatë shqyrtimit kryesor dhe 

pretendimeve ankimore dhe si rezultat i kësaj ka bërë shkelje të dispozitave të LPK-së.  

Për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit jo të 

plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike tani për tani vlerësohet se edhe të drejta materiale është 

zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj udhëzohet gjykata e shkallës së parë që në riprocedurë të 

bëjë eliminimin e shkeljeve të sipër theksuara në atë mënyrë që fillimisht të vlerësojë kushtet nga 

të cilat varet zhvillimi i procedurës (vlerësimi i prezumimëve procedurale në fazën e shqyrtimit 

paraprakë të padisë dhe në seancën përgatitore), të caktoj shqyrtimin kryesor dhe sipas 

propozimit të palëve të administrojë provat për vërtetimin e fakteve vendimtare dhe pas kësaj 

gjykata të ndërmerr hapat tjerë procedural në drejtim të nxjerrjes dhe administrimit të provave 

rreth vërtetimit të plot dhe të drejtë të gjendjes faktike, dëgjimit përsëri të palëve ndërgjyqëse në 

cilësi të palës në kuptim të dispozitave të LPK-së, dhe provave të propozuara nga palët, që pastaj 

përmes vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, duke aplikuar normat e të drejtës 

materiale, të ketë mundësi që të vendos në mënyrë meritore lidhur me kërkesëpadinë e paditëses. 

Me rastin e vendosjes meritore, pa marrë parasysh cili do të jetë përfundimi lidhur me çështjen 

lëndore, të evitoje shkeljet procedurale të konstatuara si me lart nga gjykata ankimore, ashtu që 

vendimin të cilin do ta bie do duhet të përmbajë të gjitha elementet e kërkuara ligjore, siç 

përcaktohet me nenin 160 të LPK-së.  

Gjykata po ashtu në rigjykim sipas kërkesës së palëve në procedurë të vendos në mënyrë të drejtë 

edhe lidhur me shpenzimet e shkaktuara palëve në procedurë, duke pasur parasysh suksesin e 

tyre në procedurë dhe shpenzimet të cilat kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e çështjes së tyre 

në gjykatë.  

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të nenit 194 dhe 195 paragraf 1 pika c) të LPK-së, është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  
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