
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA E APELIT PRISHTINË 
 

 

  

   
2

0
2

0
:9

1
4

4
4

2
 

Numri i lëndës: 2020:914422 

Datë: 29.09.2021 

Numri i dokumentit:     02222730 

 

                                                                                                                                 Ac.nr.733/19 

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

Leku, kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Faton Ademi - anëtarë, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit B.H. të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor babai i tij B.H., që të dy 

nga Peja, të cilët me autorizim i përfaqëson Shoqëria e Avokatëve “N...”, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “K...”, Prishtinë “...” ...., 10000 Prishtinë, për kompensim dëmi, duke 

vendosur sipas ankesës të palës së paditur, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Pejë, me numër C.nr.753/16 i datës 21.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

27.09.2021, mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “K...” me seli në 

Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.753/16, i datës 21.12.2018, në 

pikën I, II, III, IV të dispozitivit, VËRTETOHET,  

II. Pika V e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.753/16, i datës 

21.12.2018,  mbetet e pashqyrtuar.   

 

                                                               A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e atakuar, C.nr.753/16, datë 21.12.2018, gjykata e shkallës së parë ka vendosur 

si në vijim: “I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B.H. nga Peja, si e 

bazuar. 

I.DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “K...” Prishtinë, “....” ...., që paditësit B.H. 

nga Peja, në emër të dëmit jo material ti paguaj shumat si në vijim- 

-Në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike 3000 euro 

-Në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1500 



 Numri i lëndës: 2020:914422 
 Datë: 29.09.2021 
 Numri i dokumentit: 02222730 
 

  

   
   

   

 

II.DETYROHET e paditura që në emër të dëmit material të paguajë shumën si në vijim: 

-Ndihmë dhe kujdes nga personi i tretë shumën prej 400 euro 

III.DETYROHET Kompania e Sigurimeve “K...” në Prishtinë, që shumat e gjykuara si në pikën 

I dhe II të këtij aktgjykimi, ti paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit me 

kamatë 8% në vit, nga dita e vendosjes (datë 21.12.2018) e deri në pagesën definitive. 

 

IV.DETYROHET e paditura që paditësit në emër të shpenzimeve të procedurës ti paguajnë 

paditësit shumën prej 700 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit e nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

V.REFUZOHET pjesa e kërkesëpadisë së paditësit B.H. mbi shumat e gjykuara si në pikën I dhe 

II të dispozitivit dhe atë: 

 

-Në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike shumën prej 500euro,” 

-Në emër të frikës së përjetuar shumën prej 2000 euro 

- Ushqim të përforcuar shumën prej 300 euro 

- Në emër të shpenzimeve të procedurës shumën prej 204.25 euro, e të gjitha këto si të pa 

bazuara. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë pala e paditur, dhe atë për shkak të 

shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata 

e shkallës së dytë ta prish aktgjykimin e atakuar dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim dhe rivendosje. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur pala paditëse, me të cilën ka propozuar që të refuzohet ankesa e 

të paditurës ndërsa aktgjykimi i atakuar të vërtetohet.   

 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet ankimore, pas 

vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194 të LPK-së gjeti se: 

Ankesa e të paditurës është e pa themeltë.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi B.H., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i ati 

B.H., që të dy nga Peja, të cilët përfaqësohen nga Shoqëria e Avokatëve “N...”, në gjykatën e 

shkallës së parë me datën 26.08.2016, ka parashtruar padi, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “K...”, Prishtinë, “....”, ....., 10000 Prishtinë, të cilën e ka precizuar më vonë me 

parashtresën e datës 26.10.2018, për kompensimin e dëmit material dhe jo material. I autorizuari 

i palës paditëse në padi ka theksuar se me datën 03.06.2016, afër Spitalit Regjional në Pejë, më 

saktësisht përball marketit Union, është shkaktuar aksidenti i komunikacionit me c ‘rast është 

goditur biciklisti – paditësi B.H., nga kamioni i markës “Man” me tabela ...., me sigurim të 

kontaktuar tek e paditura. Në bazë të raportit policor dhe aktgjykimit penal  P.nr.731/16, është 

konstatuar se deri të aksidenti ka ardhur me lëshimet e drejtuesit të automjetit të sigyuruar të e 
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paditura. Paditësi në këtë aksident ka pësuar lëndime, andaj më datë 24.06.2016, kanë 

parashtruar kërkesë tek e paditura për kompensim të dëmit material dhe jo material, mirëpo e 

njëjta nuk ka kthyer përgjigje. Në kërkesëpadi i autorizuari i palës paditëse ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura që në emër të dëmit material paditësit ti paguaj; për dhimbje të përjetuar 

fizike shumën prej 3.500€, për frikën e përjetuar shumën prej 3.500 euro dhe dëmit jo material, 

për ndihmë dhe kujdes nga personi i tretë shumën prej 400 euro dhe ushqim të përforcuar shumën 

prej 300 euro, me kamatë ligjore në lartësi prej 12 %, duke filluar nga dita e paraqitjes së kërkesës 

për dëmshpërblim deri në pagesën definitive. Si dhe shpenzimet procedurale i ka kërkuar. 

Pala e paditur Kompania e Sigurimeve “K...”, me seli në Prishtinë, përmes përgjigjes në padi 

dhe gjatë seancave gjyqësore, ka deklaruar se edhe vet paditësi mban përgjegjësi, ngase nuk 

dihet saktësisht a ka pasur të drejtë të dal në atë rrugë me biçikletë, ndërsa në seancën kryesore 

dhe atë pas administrimit të provave është paraqitur ofertë që çështja të mbyllet me me pajtim 

gjyqësor në shumën 1300€, duke kërkuar gjykatës që mbi këtë shumë pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë ta refuzoj si të pa bazuar. 

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 në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte 

kontestuese baza e kërkesëpadisë, por vetëm lartësia e saj. Sa i përket natyrës së lëndimeve, 

pasojat, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike dhe të frikës, të përjetuara nga paditësi 

si pasoj e lëndimeve të marra në aksident, këto gjykata i ka vërtetuar përmes ekspertizës 

mjekësore dhe ekzaminismit direkt të paditësit nga ekspertë mjekësor Dr. N.M. ortoped dhe Dr. 

M. B. neuropsikiatër. Në bazë të mendimit të këtyre ekspertëve, konstatimit të tyre për natyrën 

e lëndimit të paditësit, dhimbjet fizike të përjetuara dhe frikës, gjykata ka caktuar kompensimin 

si në pikën I dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi e me vlerësim se shumat e gjykuara janë 

reale dhe paraqesin kompensim të drejtë. Gjykata ka konstatuar se përgjegjësia e të paditurës për 

kompensimin e dëmit rrjedhë nga auto përgjegjësia, pasi që automjeti që e ka shkaktuar 

aksidentin ka qenë i siguruar tek kjo kompani, që nuk është kontestuese nga e njëjta. Duke u 

bazuar në nenin 179 par 1 dhe 183 par 1 dhe 2 të LMD - së, ka vendosur që pjesërisht ta miratojë 

kërkesëpadinë për dhimbje të përjetuara fizike, frikë dhe ndihmë nga personi i tretë. Sa i përket 

pjesës së refuzuar, vendosi, pasi që shumat e kërkuara lidhur me dhimbjet e përjetuara fizike dhe 

frikën nuk përkojnë me të mirën e cenuar, ndërkaq për ushqimin e përforcuar, për faktin se 

paditësi nuk ofroj prova bindëse që do ta mbështesnin kërkesën e tij. Për kamatën vendosi duke 

u bazuar në nenin 382 par 1 dhe 2 të LMD –së, ndërkaq për shpenzimet procedurale në bazë të 

nenit 452 par 2 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 shkelje Gjykata e Apelit  kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së.  Aktgjykimi i ankimuar po ashtu 

del te mos jetë përfshirë as ne shkelje tjera sipas pretendimeve te palës ankuese.   
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi i ankimuar 

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

pika n). 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 i përmbarueshëm dhe 

përmban arsye 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. Në 

këtë kontekst në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të 

fakteve, për provat e administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë 

provuese të tyre. 

Nuk qëndrojnë pretendimet e ankimore për konstatimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, pasi që nga shkresat e lëndës konstatohet se të gjitha faktet e çështjes janë provuar me 

prova përkatëse të cilat janë administruar në një proces të rregullt gjyqësor. Përgjegjësia e  të 

paditurës në këtë rast është e qartë, pasi që drejtuesi i automjetit i siguruar të e paditura ka 

aksidentuar paditësin i cili ishte në cilësinë e biciklistit, fakt ky i vërtetuar me anë të Raportit 

mbi aksidentin, nr. 3004-318-16 të dt. 03.06.2016, procesverbalit nga vendi i ngjarjes dhe 

aktgjykimit penal P.nr.731/16 të dt. 16.08.2017, kështu që në rrethana të tilla e paditura është 

përgjegjëse për kompensimin e dëmit paditësit, ashtu siç është përcaktuar me nenin 179 të LMD-

së. Në lidhje me pretendimet ankimore të paditurës për kontestim të bazës së kërkesëpadisë, 

Gjykata e Apelit vlerëson se në këtë fazë të procedurës pretendimet e tilla janë të  pa bazuara 

ngase e paditura gjatë procedurës së zhvilluar në shkallë të parë ka pasur mendësi ta ngrit këtë 

çështje por siç rezulton nga shkresat e lëndës përfaqësuesi i të paditurës në vazhdimësi ka 

paraqitur oferta për mbylljen e çështjes me pajtim gjyqësor dhe në asnjë rast ofertat e tilla nuk 

janë paraqitur mbi bazën e ndarjes së përgjegjësisë apo të kontributit të paditësit në këtë aksident. 

Përveç kësaj, përballë provave të ofruara nga pala paditëse për ta vërtetuar bazën e 

kërkesëpadisë, përfaqësuesi i të paditurës në asnjë fazë të procedurës nuk i ka kontestuar ato e 

madje nuk ka propozuar nxjerrjen e ndonjë prove me ekspertizë të komunikacionit. Nga këto 

arsye Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të paditurës mbi këtë bazë nuk janë të 

argumentuara dhe të njëjtat i ka refuzuar si të pathemelta.  

Gjykata e shkallës së parë përmes ekspertizës mjekësore të hartuar nga ekspertët mjekësorë ka 

vërtetuar faktin se paditësi në këtë aksident të komunikacionit ka pësuar lëndime të rënda trupore 

dhe duke marrë për bazë natyrën e lëndimit, pasojat, ka vendosur lidhur me lartësinë e 

kompensimit të dëmit jo material dhe material. Duke pasur parasysh kërkesën e padisë, sipas 

kategorive të dëmit, rezulton si përfundim se gjykata kur ka vendosur për shumat e gjykuara ka 

marrë për bazë mendimin e ekspertëve mjekësore nga lëmi i ortopedisë dhe neuropsikiatrisë, 

andaj në këtë kontekst edhe Gjykata e Apelit i ka pranuar vlerësimet e gjykatës së shkallë së 

parë.  

Gjykata e Apelit vlerëson se në kuptim të dispozitave materialo-juridike të cilave u është referuar 

gjykata e shkallës së parë e në përputhje me gjendjen faktike, duke marrë në konsideratë natyrën 

e lëndimeve, dhe rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompensimit siç janë 

natyra dhe kohëzgjatja e dhimbjeve fizike, lloji, intensiteti dhe kohëzgjatja e frikës dhe rrethanat 

tjera, mosha e paditësit, praktika gjyqësore, rezulton se shumat e gjykuara në emër të 
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kompensimit të dëmit jo material, në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike dhe frikës së 

përjetuar, janë në përputhje me qëllimin e kompensimit. Gjykata ka vendosur në mënyrë të 

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, duke 

shmangur qëllimet tjera materiale që mund të bien ndesh me qëllimin e satisfaksionit në raste të 

tilla.   

Lidhur me shumën e gjykuar për paditësin që ka të bëjnë me kompensimin e dëmit material në 

emër të përkujdesjes së personit të tretë,  kjo gjykatë e vlerëson si të pranueshme duke marrë për 

bazë kohëzgjatjen e nevojës për përkujdesjen e personit të tretë për paditësin si dhe nga fakti që 

praktika gjyqësore i njeh raste të tilla të kompensimit. Duhet të kihet parasysh fakti se për këtë 

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

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

familjarët e tyre dhe është vështirë të argumentohet me prova konkrete. Mirëpo, pasi që paditësi 

ka pasur nevojë për ndihmën e huaj (të konstatuar në ekspertizë për paditësin), të njëjtit ligjërisht 

i takon ky lloji dëmi i kërkuar në shumat e gjykuara.  

Gjykata e shkallës së parë për shumat e gjykuara i ka caktuar me kamat ligjore, gjë që është në 

pajtim me të drejtën materiale në këtë rast nenin 382 të LMD-së.   

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje më veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë se shpengimeve 

dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së.    

Gjykata vendosi si në pikën II të këtij aktgjykimi, pasi që për pikën V të dispozitivit të 

aktgjykimit të atakuar nuk ka pasur pretendime ankimore nga pala paditëse.   

Nga arsyet e paraqitura, bazuar në nenin 194 dhe 195 par. 1 pika d), u vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.    

                                 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË  

                                                 Ac.nr.733/19, datë 27.09.2021 

 

 

                                                                                                                        Kryetari i kolegjit,                                                                                                                          

                                                                                                                           Zenel Leku    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


