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Ac.nr.100/2019 

 

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

Leku kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Faton Ademi anëtar të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit V.B., nga Gjakova, të cilin e përfaqëson i autorizuari B.M., avokat 

nga Gjakova, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve ‘‘P...’’ më seli në Prishtinë të 

cilin e përfaqëson i autorizuari S.R., lidhur me çështjen e kompensimit të dëmit, duke vendosur 

sipas ankesës së autorizuarit së të paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë-C.nr.172/17, datë 09.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

06.09.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

I. REFUZOHET pjesërisht e pathemelte ankesa e të autorizuarit të paditurës Kompania e 

Sigurimeve ‘‘P...’’ në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë 

C.nr.172/17 i datës 09.11.2018, sa i përket pikës I të dispozitivit që ka të bëjë me kompensimin 

e dëmit jo material në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, kompensimin e 

dëmit material në emër të ndihmës dhe kujdesit të huaj, ushqimit të përforcuar, kamatës së 

gjykuar dhe shpenzimeve të procedurës, VËRTETOHET. 

 

II.APROVOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditurës Kompania e 

Sigurimeve ‘‘P...’’ në Prishtinë, ndërsa NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

C.nr.172/17 të datës 09.11.2018, në pikën I të dispozitivit që i referohet shumave të gjykuara në 

emër të dëmit jo material për dhimbje fizike dhe frikën e pësuar, gjykohet si në vijim: 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve ‘‘P...’’ në Prishtinë, që paditësit V.B., në emër 

të kompensimit të dëmit jo material për dhimbje fizike t’ia paguaj shumën prej 3,200.00€ dhe 

për frikën e përjetuar shumën prej 2,500.00€, ndërsa mbi shumat e gjykuara refuzohet pjesa tjetër 

e kërkesëpadisë. 

 

III. Mbetet i pashqyrtuar aktgjykimi C.nr.172/17, datës 09.11.2018, në pikën II të dispozitivit. 

 

 

 

                                                           A r s y e t i m 
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Nga shkresat e lëndës rrjedh se me aktgjykimin e ankimuar C.nr.172/17, datës 09.11.2018, 

gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në vijim: “PJESËRISHT miratohet si e themeltë 

kërkesëpadia e paditësit V. (I.) B., nga Gjakova, ashtu që: 

 

I.DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “P...” me seli në Prishtinë, që paditësit 

të lartpërmendurit në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material, të ia paguajë 

shumen e përgjithshme prej 13,400.00€, me kamatën përkatëse ligjore në lartësi 8% vjetore, 

e cila fillon të rrjedhë nga data 13.09.2018 e tutje deri në pagimin definitiv, e gjithë këtë në 

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

dhe ato për këto kritere të dëmit: 
 

-për dhimbjen e përjetuar fizike, shumën prej 7,100.00€, 

- për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 1,000.00€, për frikën 

përjetuar shumën prej 4,500.00€, 

-për  ndihmë dhe kujdes të huaj, shumën prej 200.00€ dhe  

-për ushqim të përforcuar, shumën prej 600.00€, 
 

Kërkesëpadia e paditësit V.  (I.)  B.,  nga  Gjakova,  ne  të cilën  ka  kërkuar  që të detyrohet e 

paditura Kompania e Sigurimeve “P...” me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit 

material dhe jo material, t’ia kompensojë edhe pjesën tjetër të  mbetur kërkesëpadisë, në shumën 

e përgjithshme  prej  10,711.10€,  me  kamatën  përkatëse  ligjore  në  lartësi 8% vjetore, e cila 

fillon  të i rrjedhë nga  data  13.09.2018,  e tutje deri  në pagimin definitiv, e gjithë këtë në afatin 

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

REFUZOIIET si e pathemeltë dhe atë për këto kritere të dëmit: 
 

-për dhimbjet e përjetuara fizike, shumën prej 2,900.00€, 

-për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 4,000.00€, 

-për fikën e përjetuar, shumën prej 1,500.00€, 

-për  ndihmën dhe kujdes të huaj, shumën prej 800.00C, 

-për rehabilitimin e fizioterapeutik-klimatik shumën prej 1,500.00€ dhe 

-për shpenzimet e mjekimit shumën  prej 11,10€. 
 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “P...” me  seli  në  Prishtinë,  që paditësit 

V. (I.) B., nga Gjakova, në emër të shpenzimeve procedurale,  të  i  kompensoj shumën 

prej755,00euro, në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcenim 

të përmbarimit.’’ 
 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur i autorizuari i palës së paditur për shkak të shkeljeve 

esenciale të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim qe të aprovohet ankesa të ndryshohet 

aktgjykimi i ankimuar apo që çështjen ta kthej në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 
 

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

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

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të palës së paditur është pjesërisht e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi përmes të autorizuarit të tij ka paraqitur padi, kundër 

të paditurës Kompania e Sigurimeve ‘’P...”, lidhur më çështjen e kompensimit të dëmit jo 

material dhe material të shkaktuar në aksidentin e datë 25.04.2016, rreth orës 20:40h, i cili gjatë 
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qarkullimit në rrugën “Yll Morina” si këmbësor – në vendin për këmbësor është goditur nga 

drejtuesi i automjetit  të markës VË “Golf’ me targa ...., i siguruar të e paditura,  i cili kur ka 

arritur tek semaforët në udhëkryq, në rrugën  “Hysni Dobitina”, bënë  kthimin majtas pa e 

vërejtur paditësin (këmbësorin), i cili ishte duke kaluar rrugën sipas rregullave të 

komunikacionit-në vendkalim për këmbësor dhe papritmas është goditur më pjesën e përparme 

të automjetit dhe është përplasur në tokë, duke pësuar lëndime të rënda trupore.  

 

Në mes palëve ndërgjyqësve nuk ka qenë kontestuese baza e kërkesëpadisë, përkatësisht 

detyrimi i të paditurës që ta kompensoj dëmin por kontestuese ka qenë çështja e lartësisë së 

dëmit.   

 

Gjykata në këtë çështje ka caktuar nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore nga lëmi i 

ortopedisë-traumatologjisë dhe psikiatrisë, ndërsa i autorizuari i paditësit duke u bazuar në 

ekspertizën mjekësore ka bërë precizimin e kërkesëpadisë si në parashtresën e datës 23.05.2018. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, precizimit të kërkesëpadisë, 

pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse si dhe të gjitha 

shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar, me të cilin pjesërisht ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke vendosur me decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se mes palëve nuk ka qenë kontesstuese baza por 

vetëm lartësia dhe lidhur me natyrën e lëndimeve që ka pësuar paditësit gjykata vendimin e ka 

mbështetur në mendimin e ekspertëve mjekësor të cilët në bazë të raporteve mjekësore dhe 

ekzaminimit të drejtpërdrejtë të paditësit lëndimet e pësuara i ka cilësuar si lëndime të rënda 

trupore, duke dhënë vlerësimin lidhur dhimbjet fizike dhe frikën e përjetuar nga paditësi, 

intensitetin dhe kohëzgjatjen e tyre si dhe zvogëlimin e aktivitetit jetësorë në shkallë prej 4.0%. 

Gjykata e shkallës së parë pas vërtetimit të gjendjes faktike dhe duke u bazuar me mendimin dhe 

konstatimin e ekspertëve mjekësor përkatës, si dhe bazuar në nenin 323 të LPK-së, ka aprovuar 

pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit në shumat e gjykuara. Kamatën e ka gjykuar në shkallën 8% 

, ndërsa për shpenzimet e procedurës ka vendosur në bazë të nenit 450 dhe 452 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 dispozitës së nenit 194 të LPK-së, por e drejta materiale është 

aplikuar gabimisht në pjesën ku aktgjykimi i shkallës së parë është ndryshuar.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të 

palës së paditur se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Aktgjykimi nuk është i 

përfshirë në të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri me këtë 

dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe për të gjitha faktet vendimtare të cilat janë marrë në 

vlerësim nga gjykata e shkallës së parë e sipas të cilave edhe është vendosë lidhur me themelësinë 

e kërkesëpadisë janë dhëne arsye të qarta dhe konkrete. Në këtë kontekst në arsyetim të 

aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të fakteve, provave të 

administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre si 

në pjesë ku kërkesa është aprovuar ashtu edhe në pjesën ku ajo është refuzuar.   

 

Ky kolegj nuk është lëshua në analizë më të zgjeruar sa i përket bazës juridike të kërkesëpadisë, 

pasi që nga e paditura nuk është kontestuar baza juridike e kërkesëpadisë por vetëm lartësia. 

Sipas këtij kolegji nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të palës së paditur për 
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vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, kjo nga fakti se gjykata e shkallës së par 

më këtë çështje ka caktuar nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore nga grupi i ekspertëve 

nga lëmi i ortopedisë-traumatolgisë dhe psikiatrisë përmes të cilëve pas ekzaminimit të drejtë 

për drejtë të paditësit dhe dokumenteve mjekësore, në seancë gjyqësore, ku edhe palëve u është 

dhënë mundësi të deklarohen për ekspertizën, është vërtetuar se paditësi si pasoj e këtij aksidenti 

ka pësuar lëndime të rënda trupore që për pasojë ka pësuar dhimbje fizike të të gjitha 

intensiteteve, frikë të të gjitha intensiteteve dhe zvogëlim të aktivitetit jetësorë në shkallën 4.0%.   

 

Gjykata e Apelit konstaton se gjendja faktike e përmbajtur në aktgjykimin e shkallës së parë 

është vërtetuar drejtë, por gabimisht është aplikuar e drejta materiale nga gjykata e shkallës së 

parë në pjesë ku aktgjykimi i atakuar është ndryshuar, duke vlerësuar se shumat e gjykuara nga 

gjykata e shkallës së parë për kompensim të dëmit jo material në emër të dhimbjeve fizike dhe 

frikës së përjetuar janë shuma të larta në raport me natyrën e lëndimit, pasojat, intensitetin e 

dhimbjeve fizike dhe  frikës së përjetuar. Kjo do të thotë se për këto kategori të dëmit jo material 

është zbatuar gabimisht e drejta materiale për të cilën gjykata e shkallës së dytë kujdeset edhe 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, prandaj aktgjykimi i goditur në këtë pjesë 

ndryshohet në bazë të nenit 201 par.1 pika d) e LPK-së, ashtu që bazuar në nenin 183 të LMD-

së, posaçërisht duke marrë parasysh natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore të shkaktuara 

paditësit, në bazë të vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si më lartë, paditësit në 

emër të dhimbjeve fizike i është njohur kompensimin në shumën prej 3,200.00 € ndërsa për 

frikën shuma prej 2,500.00 €.Kjo gjykatë vlerëson se vendosja në këtë mënyrë është vendosje e 

ekuilibruar në mes të shumave të gjykuara dhe natyrës së lëndimeve përkatësisht dëmeve që ka 

pësuar paditësi, duke siguruar që kompensimi i gjykuar të jetë satisfaksion për paditësin dhe 

duke shmangur qëllime tjera materiale që mund të bien ndesh me qëllimin e satisfaksionit në 

raste të tilla.  

 

Gjykata e Apelit ka refuzuar pretendimet ankimore të palës se paditur sa i përket shumës së 

gjykuar në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, kjo pasi që shuma e gjykuar është reale, i 

përgjigjet natyrës së lëndimit përkatësisht shkallë së zvogëlimit të aktivitetit jetësor të shkaktuar 

të paditësit si dhe është në pajtim me praktiken gjyqësore për raste të tilla të kompensimit. 

 

Kjo gjykatë ka refuzuar pretendimet ankimore të palës së paditur sa i përket shumave të gjykuara 

në emër të dëmit material për kujdesin nga personi tjetër dhe ushqimit të përforcuar, duke e 

vërtetuar aktgjykimin e atakuar në këtë pjesë e me vlerësim se shumat e gjykuara janë reale dhe 

në përputhje me kohëzgjatjen nevojës për përkujdesjen e personit të tretë dhe ushqimin e 

përforcuar të konstatuar në ekspertizë mjekësore për paditësin si dhe nga fakti që praktika 

gjyqësore i njeh raste të tilla të kompensimit. Duhet pasur parasysh faktin fakti se për këto forma 

të dëmit në shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë pothuajse të pamundur apo shumë të 

vështirë qe të sigurojnë dëshmi konkrete, pasi qe kryesisht kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë 

familjarët e tyre dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshin ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm 

është vështirë të argumentohet me prova konkrete. Mirëpo, pasi që paditësi ka pasur nevojë për 

ndihmë e huaj dhe ushqim të përforcuar (të konstatuar ne ekspertizë për paditësen), të njëjtit 

ligjërisht i takon ky lloj dëmi i kërkuar në shumat e gjykuara, pasi qe edhe më vet 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. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është vlerësuar se është në përputhje me veprimet e 

ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, dhe në përputhje me tarifën për përcaktimin e 

lartësisë se shpenzimeve dhe në pajtim me dispozita e nenit 452 të LPK-së si dhe lartësia e 

kamatës është caktuar çartë me dispozitat nga neni 382 të LMD-së, të cilat ka qenë në fuqi kur 
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është shkaktuar dëmi dhe duhet të aplikohet në këtë rast. Andaj, ketë konkludim në tërësi e 

mbështet edhe kjo gjykatë.   

 

Gjykata nuk e ka shqyrtuar aktgjykimin në pikën II të dispozitivit ngase palët ndërgjyqes nuk 

kanë paraqitur ankesë në këtë pikë të dispozitivit të aktgjykimit.  

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 194, 195 

paragrafi 1 pika (d) dhe (e), dhe 201 par.1 pika d) e LPK-së.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.100/19, me datë 06.09.2021 

                                        

                               

   Kryetari i kolegjit 

                                       Zenel Leku  

 

 

 


