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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu, kryesues, anëtarët Milena Ðerić dhe Rafet Haxhaj,  (më tej kolegji) në 

kontestin paditësve: F.M., E.M.1, D.M., E.M.2 dhe R.M., të gjithë nga Vitomirica, Komuna e  

Pejës, të përfaqësuar nga A.N., av. në Pejë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” 

në Prishtinë, e përfaqësuar  nga L.B., për shpërblimin e dëmit,  duke vendosur sipas ankesës 

së të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.183/2013 

të datës 06.06.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 09.01.2020,  jep: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e të paditurës K.S.”S...”, ndërsa  aktgjykimi të 

Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.183/2013 i datës 06.06.2016, vërtetohet, me përjashtim të 

vendimit për kamatëvonesën i cili ndryshohet dhe gjykohet kamatëvonesë,  e cila rrjedhë nga 

data 06.06.2016 e deri në pagesën definitive të borxhit. 

 

Paragrafi 5 i dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, i cili ka të bëjë me 

vendimin për pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditësve kundër të paditurës,  mbetet i pa 

ndryshuar. 

 

  

               A r s y e t i m 
 

 

Gjykata Themelore në Pejë, me aktgjykimin C.nr.183/2013 të datës 06.06.2016, ka 

vendosur si vijon: 

 

“ Pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësve F.M., E.M.1, D.M., E.M.2 dhe R.M., 

të gjithë nga Vitomirica, Komuna e Pejës, si e bazuar.  

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” në Prishtinë, që paditësve F.M., 

E.M.1, D.M., E.M.2 dhe R.M., të gjithë nga Vitomirica, Komuna e Pejës, në emër të 

kompensimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e dt. 28.09.2011, i cili ka ndodhur në rrugën 

Istog- Pejë, pikërisht në drejtim të Qendrën Kulturore në Vitomiricë,  dhe atë për dëmin jo 

material dhe material për 80% të përgjegjësisë të i paguaj shumat të specifikuar si më poshtë:  

 

Për dëmin jo material për paditësit: 

 

F.M., për shkak të dhembjeve shpirtërore shumën prej 6.400 €, E.M.1 për shkak të 

dhembjeve shpirtërore shumën prej 3.200 €, D.M., për shkak të dhembjeve shpirtërore 

shumën prej 3.200 €, E.M.2, për shkak të dhembjeve shpirtërore shumën prej 3.200 €, R.M., 

për shkak të dhembjeve shpirtërore shumën prej 3.200 €. E në shumë totale prej 22.400 €. 

 

Detyrohet e paditura që paditësve në emër të dëmit material që konsiston në 

shpenzimet e varrimit dhe ngritjes së përmendores t’i paguaj shumën prej 845 €. 

 

Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” në Prishtinë, që prestimet 

aprovuara t’i paguaj me kamat ligjore nga dita  kur është bërë ekspertiza e komunikacionit me 

dt.27.05.2015 e gjerë në pagesën definitive. 

 

Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” në Prishtinë, që t’i paguaj 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 8.176 €. 

 

Refuzohet  kërkesëpadia e paditësve: F.M., E.M.1, D.M., E.M.2 dhe R.M., përtej 

shumë së aprovuar”. 

 

  Kundër këtij aktgjykimi e paditura më datën 19.07.2016,  ka paraqitur një ankesë 

duke kërkuar që aktgjykimi ankimor të prishet,  dhe çështja  t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe:Shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, 

konstatimit  të gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike  dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale. 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit: Kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, e në 

bazë të shkresave të lëndës vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë 

çështje juridike, duke u bazuar në nenet 17 e 18 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës nr. 79/2010”).  

 

Vlerësimi i ankesës: Nga shkresat e lëndës (Fletë kthesës mbi dorëzimin e aktgjykimit, 

tani palës ankuese, si dhe  zarfit për dorëzimin e ankesës në postë) rezulton se ankesa është 

paraqitur brenda afatit ligjor i përmban elementet e parapara me ligj, është e  lejueshme dhe 

është  paraqitur për shkaqet e parapara me ligj. 

  

Kolegji, vlerëson se ankesa i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178, 181 e 186 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore i Kosovës nr.03/L-006 (më tej LPK) pra përfaqëson 

mjet të rregullt juridik për shqyrtimin e themelësisë së sajë. 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në kuptim të nenit 194 të LPK, ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë brenda 
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kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore.  

 

  Kolegji, vlerëson se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të nenit 182 par.2 nën par. b), g), 

j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare, drejtë dhe plotësisht ka konstatuar gjendjen faktike sa i përket pjesës 

vërtetuese të aktgjykimit ankimor.  

 

Nga gjendja në dosje, rezulton se gjykata e shkallës së parë në seancën për shqyrtimin 

kryesor të çështjes,  ka marrë provat e përshkruara në procesverbalin e seancës kryesore, dhe 

ka konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në  arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon:   

 

Se me datën 28.09.2011, në Rrugën Istog-Pejë, në drejtim të Qendrës Kulturore në 

Vitomiricë, kishte ndodhur një aksident trafiku, si pasojë e të cilit kishte humbuar jetën 

familjari i paditësve tani i ndjeri Z.M..  

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës, në shkallën prej 80%, 

por kontribut kishte edhe tani i ndjeri Z.M., në shkallën prej 20%.  

 

Paditësit F.M., bashkëshortja tani të ndjerit, dhe fëmijët E.1, D., E.2 dhe R.M., për 

shkak të vdekjes së familjarit  (bashkëshortit përkatësisht babait)  të  tyre, kishin përjetuar  

dhembje shpirtërore. 

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë kishte vlerësuar  se janë 

përmbush kërkesat ligjore nga nenet 200 e 277 të LMD (së vitit 1978).  

 

Paditësit kishin pësuar edhe dëm material në formë të shpenzimeve për varrim dhe 

ngritjen e lapidarit për të ndjerin, andaj, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se janë 

përmbush kërkesat ligjore nga neni 193.1 i LMD që kërkesëpadia e paditësve në këtë pjesë të 

aprovohet si e themeltë.  

 

 Pretendimet ankimore: E paditura në ankesë ka pohuar se aktgjykimi ankimor është 

dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, sepse ai nuk përmban 

arsye të plota dhe të qarta, pra është përfshirë me shkelje thelbësori të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182.2 n) i LPK, e që aktgjykimin e bëjnë me të meta, 

ligjshmëria e të cilit nuk mund të ekzaminohet. Ndarja e përgjegjësisë është në kundërshtim 

me të gjitha ekspertizat e komunikacionit dhe me vet vullnetin  e palëve në procedurë.  

 

Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar ekzistimin e përgjegjësisë së pjesëtuar në 

shkaktimin e ngjarjes aksidentale në 80% përkatësisht 20%, shumat e gjykuara në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material janë të larta dhe në kundërshtim me kriteret dhe praktikën 

gjyqësore.  

 

Vlerësimi i dhembjeve shpirtërore të paditësve, është bërë pa e marrë mendimin e 

ekspertit kompetent, lidhur me caktimin e shkallës dhe intensitetit të dhembjeve shpirtërore 

për secilin paditës për shkak të vdekjes  tragjike të  familjarit të tyre.  
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Pra, në këtë rast, gabimisht është zbatuar e drejta materiale, sepse shuma e gjykuar 

është e lartë dhe në kundërshtim me parimet e dispozitave ligjore të së drejtës materiale, (pa e 

specifikuar dispozitën  përkatëse ligjore). 

 

Gjithashtu edhe sa i përket shumës së gjykuar në emër të shpenzimeve për varrim dhe 

ngritje të lapidarit, nuk bazohet në faktet e vërtetuara në prova. Edhe shpenzimet procedurale 

janë caktuar pa respektuar dispozitat ligjore të neneve 452 dhe 467 të LPK. 

 

Kolegji, vlerëson gjykata e shkallës së parë drejtë  dhe plotësisht ka konstatuar 

gjendjen faktike, kur ka vlerësuar se në rastin konkret, aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të 

siguruarit të paditurës,  ndërsa kontribut ka pas edhe tani i ndjeri.  

 

Paditësit për shkak të  vdekjes së familjarit të tyre, kanë përjetuar dhembje shpirtërore, 

si fakt notor, i cili nuk mund të vihet në dyshim, dhe nuk ka nevojë të provohet nga mjeku 

ekspert.  

 

Sa i përket këtij fakti është krijuar praktika gjyqësore, se dhembja shpirtërore për 

shkak të humbjes së familjarit në rastet të tilla, nuk ka nevojë të vlerësohet nga ana e mjekut 

të psikiatrisë. 

 

Andaj, kolegji vlerësoi se gjykata e shkallës së parë me rastin e gjykimit të  shumave 

si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor të cilat është detyruar e paditura që paditësve  t’ua 

paguaj në emër të dhembjeve shpirtërore për shkak të humbjes së familjarit të tyre, 

përfaqësojnë kompensim të drejtë në të holla dhe në përputhje me praktikën gjyqësore të 

krijuar nga gjykatat në Kosovë, me rastin e zgjidhjes së kontesteve të tilla.  

 

Pra kolegji vlerëson se në këtë rast drejtë janë zbatuar  dispozitat  ligjore të nenit 201 

të LMD,  i cili rregullon të drejtën e shpërblimit të dëmit për  personat me rastin e vdekjes ose 

të invaliditetit të rëndë të afërmit të tyre, kurse gjykata e shkallës së parë gabimisht është thirr 

në nenin 200 të LMD, (sepse neni 200 i LMD, rregullon shpërblimin e dëmit jo material, kur 

si paditës paraqitet personi i cili si pasojë e aksidentit ka përjetuar personalisht lëndime 

trupore si pasojë e të cilave ka përjetuar forma të dëmit jo material të përcaktuara me këtë 

dispozitë ligjore). 

 

Legjitimiteti pasiv i të paditurës në këtë rast buron nga neni 919 i LMD me të cilin 

është përcaktuar: “Kur të ketë ndodhur rasti i siguruar, siguruesi ka për detyrë që të paguaj 

shpërblimin ose shumën e caktuar...”  

 

Pretendimi ankimor i të paditurës lidhur  me  mungesën e mendimit të ekspertit nga 

lëmi i psikiatrisë, sipas vlerësimit të kolegjit, e në kuptim të nenit 180 par.1 të LPK  është i  pa 

pranueshëm, sepse e paditura nuk dëshmoi, së nuk ka pas mundësi të propozoi marrjen e 

mendimit nga neuropsikiatri, lidhur me konstatimin dhembjeve shpirtërore të paditësve, pa 

fajin e saj, gjer në përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes në gjykatën e shkallës së parë.  

 

Gjykata e shkallës së parë, të paditurës i kishte dhënë mundësi që me rastin e dërgimit 

të  aktvendimit për përgjigje në padi si dhe, duke e thirr në seanca gjyqësore të mbajtura në 

gjykatën e shkallës së parë, kurse përfaqësuesi i  të paditurës, asnjëherë nuk e kishte 

kontestuar faktin se paditësit kanë përjetuar dhembje shpirtërore për shkak të vdekjes së 
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familjarit të tyre dhe  nuk kishte propozuar marrjen e mendimit e ekspertit nga lëmi i  

psikiatrisë, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës.  

 

Pra, pretendimet ankimore të të paditurës ishin të pa themelta, sepse ajo nuk arriti që 

me prova relevante të besueshme dhe të mjaftueshme të provoi se në rastet e tilla, duke marrë 

parasysh edhe kontributin e tani të ndjerit, gjykatat kanë gjykuar shuma më të ulëta në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material për humbjen e familjarit të tyre si pasojë e ngjarjeve 

aksidentale, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës. 

 

Kolegji, e ndryshoi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në pjesën që ka të bëjë 

me vendimin për rrjedhjen e kamatëvonesës, duke u bazuar në praktikën gjyqësore të krijuar 

nga Gjykata Supreme e Kosovës, se kamatëvonesa për shumën e gjykuar në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material, rrjedh nga momenti i dhënies së aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, sepse nga ai moment vërtetohet ekzistimi i dëmit, forma e shpërblimit, 

shuma e caktuar në të holla, si dhe personi përgjegjës i cili ka për detyrë të  shpërblej  dëmin.  

 

Kolegji, duke u bazuar në nenin 194 të LPK, aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë në pjesën që ka të bëjë me vendimin për refuzimin e kërkesëpadinë e paditësve kundër të 

paditurës në emër të shpërblimit të dëmit jo material dhe material, nuk e ka shqyrtuar, sepse 

në këtë pjesë aktgjykimi përkatës nuk ishte i goditur me ankesë.  

 

Më sa u tha më lartë, kolegji vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni  200 i  

LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

     CA.nr.2829/2016 dt.09.01.2020  

                                   

                                          

                

 

 
                                                                                 Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari, 

                                                                                                              Gani Avdiu             

 

 


