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Numri i dokumentit:     02233676 

 

Ac.nr.2373/18 

 

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. D. A. nga fshati ..., Komuna 

e Podujevës të cilin e përfaqëson me autorizim, avokat F.M. nga Prishtina, 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 Prishtinë –Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.578/13, i datës 19.04.2018, në seancën jo publike, të mbajtur me datë 22.09.2021, 

mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës, Byroja Kosovare e 

Sigurimit ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë –Dega në Podujevë, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.578/13, i datës 19.04.2018 VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.578/13, i datës 19.04.2018, në pikën I, 

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

fshati ..., Komuna e Podujevës, si e bazuar. Në pikën II ka vendosur që OBLIGOHET e paditura 

Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të kompensimit të dëmit 

për shkak të lëndimeve të pësuara në aksident të datës 01.09.2012 t’ ia kompensoj dëmin jo 

material dhe material me ndarje të përgjegjësisë me 80% e paditura dhe 20% i padituri si vijon: 

Në emër të dëmit material për motoçikletën e paditësit ju aprovua shuma preh 2880 euro, me 

ndarje të përgjegjësisë 80% e paditura dhe 20% paditësi, për pagesë mbetet shuma prej 2304 

euro. Në pikën III të dispozitivit ka vendosur që: Në emër të dëmit jo material dhe material për 

lëndimet e paditësit në aksident ju aprovuar këto shuma në ndarje të përgjegjësisë 80% e paditura 



 Numri i lëndës: 2020:905316 
 Datë: 01.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02233676 
 

2 (4)  

   
2
0
2
0
:9
0
5
3
1
8

 

dhe 20% paditësi. Për dhimbjet fizike ju aprovuar shuma prej 4500 euro, për pagesë i mbetet 

shuma prej 3600 euro. Për frikë ju aprovua shuma prej 4500 euro, për pagesë i mbetet shuma 

prej 3200 euro.  ZAPJ shkalla 26.6%, shuma prej 10.000 euro, për pagesë i mbetet shuma prej 

8000 euro. Për shëmtim trupor shkalla lehtë 1000 euro, për pagesë i mbetet shuma prej 800 euro. 

Për ndihmën e huaj shuma prej 300 euro, i mbetet për pagesë shuma prej 240 euro. Për ushqim 

të përforcuar shuma prej 400 euro, për pagesë i mbetet shuma prej 320 euro. Për rehabilitim 

fizioterapeutik dhe klimatik ju aprovuar shuma prej 168 euro dhe për pagesë i mbetet shuma prej 

134.40 euro. Gjithsej paditësit ju aprovua shuma për kompensim dëmi jo material dhe material 

përfshirë dhe motorin e dëmtuar në aksident shuma prej 23168 euro. Për pagesë pas ndarjes së 

auto-përgjegjësisë 80% e paditura dhe 20% paditësi i mbetet shuma prej 17.294.40 euro. 

Meqenëse paditësi ka marrë akontacion tek e paditura në shumë prej 3000 euro e lejuar me 

aktvendim shkalla e parë BKS: FK2109/2012,  i datës 28.10.2013, paditësit e paditura detyrohet 

tia paguaj shumën prej 14.294.40 euro. Përtej shumës së aprovuar prej 23168 euro dhe pas 

ndarjes së përgjegjësisë i mbetet shuma prej 17.294.40 euro pas zbritjes së akontacionit shuma 

prej 3000 euro i mbeten 14.294.40 euro, shuma tjetër e kërkuar në precizim të kërkesëpadisë i 

refuzohet si e pa bazuar. Në pikën IV ka vendosur që: shumën e aprovuar për kompensim dëmi 

material dhe jo material për paditësin e paditura detyrohet ta paguaj me kamatë të cilën e 

paguajnë bankat afariste të R. Kosovës, për mjetet e deponuara mbi një vit, pa destinim të caktuar 

duke filluar ti llogaritet nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive. Në 

pikën V ka vendosur që: Detyrohet e padutura t’ ia paguaj paditësit shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej 1840 euro. Shumën e aprovuar për kompensim dëmi jo material 

dhe material dhe atë të shpenzimeve të procedurës kontestimore e paditura detyrohet t’ia paguajë 

paditësit në afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me 

dhunë.  

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.578/13, i datës 19.04.2018, 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 pas deklarimit të 

ekspertit të komunikacionit, gjykata i ka dhënë të besimin e plotë dhe e njëjta ishte profesionale 

e në harmoni me provat e tjera materiale në shkresat e lëndës, dhe ka gjetur se përgjegjësia ka 

qenë e ndarë 80% e paditura, ndërsa 20% i ka kontribuar paditësi. Gjykata e shkallës së parë ka 

theksuar se ka marrë edhe mendimin e ekspertëve nga lëmi i mjekësisë, kur eksperti i ortopedisë 
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ka konstatuar se paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa ekspertja e psikiatrisë ka 

konstatuar se paditësi ka pësuar frikë primare për disa sekonda, frikë sekondare të intensitetit të 

lartë 3 ditë, intensitetit të mesëm 6 javë, dhe të intensitetit të ulët ka ende.  Gjykata e shkallës së 

parë pas dhënies së mendimit të grupit të ekspertëve, deklarimit të tyre iu ka dhënë besimin e 

plotë dhe i ka vlerësuar si profesionale dhe në harmoni me provat e tjera materiale në shkresat e 

lëndës duke mos i kundërshtuar asnjëra palë.  

Tutje në arsyetim gjykata e shkallës së parë ka theksuar se e njëjta ka pasur parasysh shkeljen e 

të mirës dhe qëllimin që i shërben kompensimi i gjykuar, kundërshtimet e të paditurës pjesërisht 

për ndarje të përgjegjësisë dhe kontributi i paditësi në aksident, kundërshtimi i lartësisë së 

kërkesëpadisë së precizuar nga paditësi pre të paditurës, gjithmonë duke pasur parasysh parimin 

që kompensimi të jetë satifkakcion për paditësen duke ndikuar në zbutjen e pasojave negative që 

janë paraqitur si pasojë e dëmit në cenimin e vlerave personale të paditësit.  

Lidhur me kamatën gjykata ka vendosur konform nenit 277 të LMD-së, ndërsa lidhur me 

shpenzimet e procedurës ka vendosur konfrom nenit 449,450,452.2,453 dhe 463 të LPK-së sipas 

UA 01/17 të KGJK-së, TAK. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

Gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 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, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, 

për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së 

nenit 194 të LPK-së, aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave 

të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se aktgjykimi është përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore -LPK-së. 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 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.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se ekziston baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë 

përgjegjëse për të kompensuar dëmin paditësit, gjënë 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 ”. 

Po ashtu, përkitazi me kërkesëpadinë sa i përket dëmit jo material për dhimbjet fizike dhe frikën 

e përjetuar, Gjykata e Apelit vlerësoj se gjykata e shkallë së parë ka vendosur në mënyrë të drejtë 

për këto kategori të dëmit në atë mënyrë që shuma e gjykuar është në ekuivalencë më të mirën e 

shkelur/cenuar, duke siguruar që kompensimi të shërbej si satisfakcion për paditësin. Gjykata 

drejtë ka vlerësuar dhe vendosur sa i përket këtyre kategorive të dëmit jo material sepse vlerësimi 

i gjykatës është në harmoni edhe me vlerësimin e ekspertëve mjekësor, të cilët kanë konstatuar 

se paditësi ka përjetuar dhimbje fizike dhe frikë të konstatuara si në ekspertizë, e rrjedhimisht 

edhe me rrethanat tjera të cilat i ka marrë në konsideratë gjykata e të cilat ndikojnë në përcaktimin 

e lartësisë siç është në këtë rast natyra dhe pasojat e lëndimeve që ka pësuar paditësi, llojin, 
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kohëzgjatjen dhe intensitetin e dhimbjeve fizike, frikën dhe mënyrën se si është manifestuar frika 

si dhe rrethanat tjera si moshën e paditësit dhe praktikën e mirë gjyqësore, e të cilat rrethana janë 

në pajtim të plotë me nenin 183 të LMD-së.  

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

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

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

material si ushqimin e përforcuar, ndihmën e huaj dhe rehabilitimin fizioterapeutik, 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 për shpenzimet, dhe kjo vërtetohet me 

anë të faturës së prezantuar nga ana e paditësit, ndërsa nga ekspertiza mjekësore është konstatuar 

se paditësi ka pasur nevojë për ushqim të përforcuar dhe për ndihmën e huaj, dhe kjo Gjykatë 

vlerëson se lartësia e kërkesës për këtë kategori të dëmit është reale. 

Vendimi mbi 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) të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2373/18, me datë 22.09.2021 

 

                                                                                                            Kryetari i kolegjit 

                Faton Ademi    

 

 

 


