
        

 

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.2526/2018 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegj të përbërë nga gjyqtarët 

Kujtim Pasuli – kryetar i kolegjit, Nenad Llaziq e Makifete Saliuka, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike të paditësit I.H., nga Suhareka, të cilin me autorizimi e përfaqëson av. I.D., 

dhe F.D. nga Prishtina,  kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “NN” me seli në 

Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit jo material dhe  material, duke vendosur sipas 

ankesës të paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren – Dega 

në Suharekë, C.nr.450/2016 të datës 07.11.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

07.07.2021, mori këtë: 

  

 

A K T GJ Y K I M   
 

 

I.PRANOHET pjesërisht si e bazuar ankesa e të paditurës KS “NN” me seli në Prishtinë,  

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Dega Suharekë, C.nr.450/2016 

të datës 07.11.2017, ashtu që gjykohet në pikën II të dispozitivit DETYROHET e paditura 

KS “NN” që sipas përgjegjësisë të ndarë prej 80% të fajësisë së KS “NN” dhe 20% të 

paditësit t’ia paguaj dhe atë: në emër të dëmit jo material për dhimbje fizike shumën prej 

2.800 €, në emër të frikës shumën prej 2.400 €, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor shumën prej 4.000 €, në emër të shëmtimit trupor shumën prej 800 €, në 

emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 280 €, në emër të ndihmës së huaj shumën prej 

160 €, dhe në emër të shpenzimeve të shërimit sipas faturave në shumë prej 694.40 €, 

gjithsejtë për dëmin jo material dhe material shumën prej 11.134,40 €, ndërsa mbi shumat e 

gjykuara refuzohen si të pabazuara.  

 

II.NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren – Dega Suharekë 

C.nr.450/2016 të dt. 07.11.2017, përkitazi me dispozitivin nën II, e që ka të bëjë me dëmin 

material për rehabilitim klimatik, ashtu që REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia me të cilën 

paditësi ka kërkuar në emër të dëmit material për shërim klimatik shumën prej 400 €. 

 

III. NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren – Dega Suharekë 

C.nr.450/2016 të dt. 07.11.2017, nën III të dispozitivit,  përkitazi me kërkesën akcesore për 

kamatë dhe gjykohet me kamatë ligjore prej 8%, nga dita e marrjes së aktgjykimit e deri në 

pagesën definitive.  

 

Në pjesën tjetër ankesa e të paditurës refuzohet si e pabazuar.        

       

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit është miratuar pjesërisht kërkesëpadia e 

paditësit I.H. nga Suhareka, si e bazuar. Nën II të dispozitivit është detyruar e paditura 

Kompania e Sigurimeve “NN” me seli në Prishtinë, që ti paguaj paditësit për të gjitha llojet e 

dëmit material dhe jo material të dëmshpërblej paditësin I.H. nga Suhareka për këto lloje: në 
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emër të dëmit jo material, në emër të gjitha llojeve të dhimbjeve të përjetuara fizike shumën 

prej 3.500 €, në emër të frikës për të gjitha llojet shumën prej 3.000 €, në emër të zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej  16,41% në shumë prej 10.000,00 €, në 

emër të shëmtimit trupor në shkallë të lehtë në shumë prej 1.000 €.  Në emër të dëmit 

material, në emër të ushqimit të përforcuar në shumë prej 350 €, në emër të ndihmës së 

personit të tretë në shumë prej 200 €, në emër të rehabilitimit klimatik në shumë prej 400 €, në 

emër të shpenzimeve të shërbimit sipas faturave në shumë prej 868 €. Nën III të dispozitivit 

detyrohet e paditura që në emër të dëmit jo material dhe dëmit material paditësit t’ia paguaj 

shumën prej 19.318,00 €, në afat prej 15 dite, në rast të kundërt pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm dhe atë me kamatë prej 8%, nga data e 

parashtrimit të padisë me datë 15.12.2016, e deri në pagesën definitive. Nën IV të dispozitivit 

është detyruar e paditura Kompania e Sigurimeve “NN “ që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore dhe atë për taksa gjyqësore për përpilimin e padisë në shumë prej 

208 €, për ekspertizë mjekësore në shumë prej 600 €, si dhe për 4 seanca gjyqësore të 

përfaqësuara nga avokati në shumë prej 810 €, taksa për padi 20 €, për precizimin e 

kërkesëpadisë shumën prej 208 €, apo në shumën totale në emër të shpenzimeve të procedurës 

kontestimore në shumë prej 1.876 €. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara 

refuzohen si të pathemeltë në kërkesën e paditësit në emër të dëmit material për terapi fizikale 

në mungesë të provave.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor  ka  ushtruar  ankesë e paditura, për shkak të:   

 

-Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

- Zbatim të gabuar të së  drejtës materiale,  me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë ta aprovon ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta prish dhe çështjen ta 

kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

 

Përgjigje  në ankesë  nuk është parashtruar.  

 

Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK-së, në kuadër të 

kufijve të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet 

thelbësore të dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par. 2 dhe për zbatimin e drejtë 

të së drejtës materiale, gjeti se: 

 

Ankesa është   pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi nëpërmjet të autorizuarit  ka parashtruar padi, me të 

cilën ka kërkuar kompensimin e dëmit jo material dhe material për shkak të lëndimit të pësuar 

në aksidentin e komunikacionit të ndodhur me datë 03.11.2016. Me parashtresën e dt. 

28.09.2017, i autorizuari i paditësit ka bërë precizimin e kërkesëpadisë ashtu që në emër të 

dëmit jo material për dhimbjet fizike ka kërkuar shumën prej 5.000 €, në emër të frikës së 

përjetuar shumën prej 4.000 €, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

shumën prej 16.400 €, në emër të shëmtimit trupor shumën prej 1.500 € dhe në emër të dëmit 

material për ndihmën e personit të tretë shumën prej 200 €, në emër të ushqimit të përforcuar 

shumën prej 420 €, në emër të rehabilitimit klimaterik shumën prej 400 €, dhe në emër të 

shpenzimeve materiale sipas faturave shumën prej 868 €, të gjitha këto me kamatë ligjore prej 

8%, e cila fillon të rrjedh nga dita e nxjerrjes së ekspertizës datë 05.09.2017, e gjer në pagesën 

përfundimtare në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm. Ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.876 €. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka marr aktgjykimin 

më afër të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit të goditur, duke gjetur se: bazuar në nenin 

136 par. 1 nën par. 1 të LMD-së, se kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensoj, 

ndërsa në nenin 8 par. 1 nën.par.1 të LMD-së, parashihet se pjesëmarrësit në marrëdhëniet e 

detyrimit kanë për detyrë të përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen 



 

e të njëjtit, ndërkaq në dispozitën e nenit 174 të LMD-së, parashihet se gjykata duke marr 

parasysh rrethanat që janë shkaktuar pas shkaktimit të aksidentit dëmi të sillet në atë gjendje 

në të cilën kishte qenë po të mos kishte veprim dëmtues ose mos veprim, ndërsa neni 183 par. 

1 nën. Par. 2 të LMD-së parasheh që me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e 

dëmit jo material si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij gjykata do të kujdeset për rëndësinë e 

cenimit të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë që të mos 

favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror, ndërsa 

me nenin 9 të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga auto përgjegjësia parashihet që sigurimi 

nga auto përgjegjësia i mbulon 1.1 dëmet në persona dhe pasuri të shkaktuar palëve të tretë 

nga përdorimi i mjetit motorik e nga ana tjetër neni 10 i Ligjit të njëjtë parasheh që 

kompensimi i dëmit material bëhet në pajtim me dispozitat kërkimet dhe pretendimet e veta. 

Me nenin 323 të LPK-së, parashihet që nëse vërtetohet se palës i takon e drejta që të 

shpërblehet dëmi në të holla apo me sende të zëvendësueshme, por me mundësi që të caktohet 

shuma e të hollave apo sasia e sendeve të tilla apo një gjë e tillë do të mund të bëjë me 

vështirësi shumë të mëdha, gjykata për këtë do të vendos sipas çmuarjes së lirë. Prandaj, 

bazuar në të lartcekurat gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitiv.  

 

Nën një gjendje të tillë të çështjes Gjykata e Apelit e Kosovës gjen se aktgjykimi i goditur i 

gjykatës së shkallës së parë është marr me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, ngase 

gjykata e shkallës së parë nuk ka pasur parasysh ekspertizën e komunikacionit në të cilën 

është theksuar se deri te aksidenti ka ardhur si pasoj e lëshimeve të drejtuesit të automjeti i cili 

nuk ka përshtatur lëvizjen kushteve dhe rrethanave të krijuara në komunikacion, duke mos 

frenuar për kundër faktit se ka vërejtur këmbësorin dhe po të kishte frenuar do të eliminohej 

aksidenti, sipas ekspertit të komunikacionit edhe këmbësori ka ndihmuar në shkaktimin e 

aksidentit në atë mënyrë që ka kaluar rrugën jashtë vend kalimin për këmbësor. Pra nga kjo 

rezulton se përgjegjësia primare në shkaktimin e këtij aksidenti është tek drejtuesi i automjetit 

i cili ka qenë i siguruar te e paditura, ndërsa këtu paditësi ka përgjegjësi sekondare në 

shkaktimin e këtij aksidenti. Duke u bazuar në këtë gjendje faktike kemi të bëjmë me 

përgjegjësi të ndarë dhe kjo përgjegjësi sipas vlerësimit të kësaj gjykate për paditurën si 

përgjegjëse primare është vlerësuar me 80%, ndërsa 20% këtu paditësit  dhe mbi këtë bazë 

është vendosur që të ndryshohet aktgjykimi i goditur ashtu që të gjykohet në emër të 

dhimbjeve fizike shumën prej 2.800 €, në emër të frikës shumën prej 2.400 €, në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën 4.000 €, në emër të shëmtimit shumën 

800 €, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 280 €, në emër të ndihmës së huaj 

shumën prej 160 €, dhe shpenzimet e shërimit shumën prej 694,40 €, bazuar në nenet 136, 

159.2, 169, 176, 179, dhe 183 të LMD-së.    

 

Me rastin e vendosjes lidhur me shumat e gjykuara si nën I të dispozitiv të këtij aktgjykimi 

dhe caktimin e shpërblimit të dëmit jo material në emër të dhimbjeve fizike, frikës, zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shëmtimit dhe të dëmit material në emër të ushqimit të 

përforcuar, ndihmës së personit të tretë, dhe shpenzimeve të shërimit është marr për bazë 

mendimi i ekspertëve mjekësor ortoped traumatolog dhe psikiatër të cilët kanë dhënë 

mendimet e tyre profesional si dhe bazuar në provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës, e 

duke u bazuar gjithmonë në ndarjen e përgjegjësisë 80% për të paditurën dhe 20% për 

paditësin, ndërsa për shpenzimet e shërimit bazuar në faturat që gjenden në shkresat e lëndës.  

Njëherit me rastin e caktimit të shumave të gjykuara Gjykata e Apelit e Kosovës ka marr për 

bazë karakteristikat personale të paditësit si dhe këto shuma i ka bazuar në praktikën e 

gjykatave në Kosovë, lidhur me caktimin e lartësisë për dëmin jo material dhe material.  

 

Kjo gjykatë vendosi si nën II të dispozitivit, të këtij aktgjykimi, ashtu që ndryshoj shumën e 

gjykuar në emër të rehabilitimit klimatik, duke pasur parasysh se paditësi nuk ka prezantuar 

asnjë provë materiale, ndërsa nga ana tjetër ky lloj i kompensimit të dëmit pranohet vetëm 

nëse dëshmohet me prova përkatëse materiale. Prandaj në mungesë të provave materiale, 

kërkesa lidhur me rehabilitim klimatik u dashtë të ndryshohet dhe të refuzohet kërkesëpadia e 

paditësit në shumën e kërkuar.  

 



 

Kjo gjykatë ka gjetur se kërkesa akcesore për kamatë është marr me zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale sepse kamata nuk llogaritet nga dita e ushtrimit, përkatësisht parashtrimit të 

padisë por nga dita e marrjes së aktgjykimit, andaj edhe në këtë drejtim është dashur të 

ndryshohet kërkesa akcesore për kamatën dhe të gjykohet si nën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.   

 

Duke pas parasysh se ankesën e ka parashtruar vetëm e paditura, dhe duke marr për bazë 

arsyet e cekura si më lartë në pajtim me nenin 195. par. 1 pika e ) të LPK –së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2526/2018 me dt. 07.07.2021 
 

              

                                                                                 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                             

                                Kujtim Pasuli  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


