
                                                                                          

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

           CA.nr.3172/2016 

 

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

gjyqtarët: Gani Avdiu, kryesues, anëtarët Valon Totaj e Milena Ðerić  (më tej kolegji) në 

kontestin  e paditësit G.P., nga fshati ..., Komuna  Has, Republika e Shqipërisë,  i përfaqësuar  

B.M., av. në Pejë, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli, në 

Prishtinë, Rr.”..., për shpërblimin e dëmit jo material dhe material, duke vendosur sipas 

ankesës së të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë, 

C.nr.1299/2013 të datës 27.06.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 30.01.2020, jep: 

 

 

 

A K T V E N D I M  

 

 

 

Prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.1299/2013 i datës 27.06.2016, 

ndërsa çështja i kthehet të njëjtës  gjykatë në rigjykim.  

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata Themelore në Pejë, me aktgjykimin e saj C.nr.1299/2013, të datës 

27.06.2016, ka vendosur si vijon: 

 

 “Aprovohet pjesërisht e bazuar, kërkesëpadia e paditësit G.P., nga fshati ..., Komuna 

Has, Republika e Shqipërisë. 

 

Detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, Rr. “... , që 

paditësit G.P., nga fshati ..., Komuna Has, Republika e Shqipërisë, të cilin e përfaqëson, 

përfaqësuesi ligjor A.P., nga fshati ..., Komuna  Has, Republika e Shqipërisë, në emër të 

kompensimit për kategoritë dhe format e dëmit material dhe jo material për aksidentin e datës 

02.10.2013, t’ia kompensoj shumat si vijon:  

 

Për dëmin jo material: 
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Për dhembje fizike trupore për të gjitha llojet, shumën prej 9.000 €, 

Për frikë të përjetuar për të gjitha llojet, shumën prej 7.000 €, 

Për zvogëlim të aktivitetit jetësor, shumën prej 90.000 €,   

Për dhembje shpirtërore për shëmtim, shumën prej, 15.000 €,  

 

Për dëmin material: 

 

Ndihma dhe kujdesi i huaj, shumën prej 8.746,99 €. 

 

Detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, Rr. “..., që 

paditësit G.P., nga fshati ... Has, Republika e Shqipërie, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi 

ligjor A.P. nga fshati ..., Komuna Has Republika e Shqipërisë, që shumat e aprovuara si në 

pikën I të dispozitivit  të këtij aktgjykimi t’ia paguajë me kamatë në lartësi prej 8%, nga dita e 

precizimit të kërkesëpadisë nga ana e të autorizuarit të paditësit,  me datë 17.05. 2016,  në 

emër të kujdesit  dhe ndihmës së huaj për periudhën e ardhme ti paguaj shumën prej 255 €, 

për çdo muaj deri sa të pushojnë shkaqet për të cilat aranzhohet ndihma dhe kujdesi i huaj, 

duke filluar nga data 01.05.2016 e për çdo muaj pasues deri më datën 5 më së largu, si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 2677 €, e të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes në dorëzim të këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

Refuzohet pjesërisht kërkesëpadia e paditësit G.P., nga fshati ..., Komuna  has 

Republika e Shqipërisë, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor A.P., nga fshati ..., Has, 

Republika e Shqipërisë,  me çka ka kërkuar që të detyrohet e paditura Byroja Kosovare e 

Sigurimit me seli në Prishtinë, Rr..., që në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo 

material të paguaj përtej shumës së aprovuar në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dhe 

atë shumë si vijon: 

 

Për dëmin jo material: 

 

Për dhembje fizike trupore për të gjitha llojet, shumën prej 9.000 €, 

Për frikë të përjetuar për të gjitha llojet, shumën prej 7.000 €,  

Për zvogëlim të aktivitetit jetësor, shumën prej 45.000 €, 

Për dhembje shpirtërore  për shëmtim, shumën prej 15.000 €. 

 

Për dëmin material: 

 

Shpenzimet e mjekimit, shumën prej 4.500 €, 

Shpenzimet për ushqim të përforcuar shumën prej 3.000 €, 

Shpenzimet për terapi fizikale dhe periudhën e ardhme, shumën prej 10.000 €”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i të paditurës me dt. 19.08.2016, ka paraqitur një 

ankesë, me të cilën ka 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 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale.  
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Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur.  

 

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

bazë të shkresave të lëndës vlerësoi se ka juridiksion që në procedurë sipas ankesës të shqyrtoi 

çështjen dhe të jep vendim. Kompetenca e saj në këtë rast bazohet në nenet 17 e 18 të Ligjit 

për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 79/2010”).  

 

Sa i përket afatit: Me nenin 176 të LPK, është përcaktuar se: Kundër aktgjykimit të 

dhënë në shkallë të parë,  palët mund të bëjnë ankim brenda 15 ditësh, nga dita kur palëve u 

dorëzohet kopja e aktgjykimit përkatës.  

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton së ankesa është paraqitur brenda afatit ligjor, është e 

lejueshme dhe e plotë, pra ajo i përmbush kërkesat ligjore nga neni 176 e 178 të LPK, dhe 

mund të vendoset për  themelësinë e 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 

kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

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

dhe gjeti se: 

 

Ankesa është themeltë.  

 

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

kontestimore, nuk ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të nenit 197 b) i  LPK e cila 

konsiston në faktin se gjykata e shkallës së parë nuk i ka marrë provat e propozuara nga 

përfaqësuesi i palës së paditur për marrjen e mendimit të ekspertit të komunikacionit për 

vërtetimin e rrethanave në të cilat ditën kritike ishte shkaktuar aksidenti edhe për kundër faktit 

se  gjykata nuk ka njohuri profesionale për vlerësimin e kushteve dhe rrethanave të tilla, për të 

cilat kërkohet njohuri profesionale.  

 

Gjykata, nuk e ka dëgjuar drejtuesin e  automjetit,  në rrethanat e dispozitave ligjore të 

nenit 11.par.3 dhe 4 të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga auto përgjegjësia.   

 

Nga gjendja në shkresa rezulton se gjykata e shkallës së parë  ka marrë provat e 

përshkruara në arsyetimin e aktgjykimit ankimor dhe ka konstatuar gjendjen faktike si vijon:  

 

 Se me datën 02.10.2013, rrethe orës 23,20 kishe ndodhur një aksident komunikacioni 

në Rr.”... në Pejë, si pasojë e të cilit paditësi G.P., jo madhor, në cilësi të pasagjerit, kishte 

pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e të cilave përjeton dhembje shpirtërore për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor në shkallën prej 90%, dhe shëmtimit të shkallës lartë, ka 

përjetuar dhembje fizike dhe frikë të intensitetit dhe kohëzgjatje së caktuar nga mjekët 

ekspert, si dhe ka nevojë për kujdesin e personit tjetër.  

 

 Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e personit G.F., nga Peja, i cili ditën kritike kishte 

drejtuar veturën e pa siguruar nga auto përgjegjësia. 
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Kundër tani paditësit, ishte iniciuar procedura penale, me aktakuzën e Prokurorisë 

Themelore në Pejë PPII.nr.1777/13 të dt.18.12.2015, për vepër penale, Rrezikim i trafikut 

publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.1 të KPRK, por nuk ka prova se procedura e tillë ka 

përfunduar me aktgjykim penal të formës së prerë. 

  

 Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë kishte vendosur si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor, me arsyetim se janë përmbushur kërkesat ligjore nga  

nenet 18 i Ligjit për Sigurim i Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, neneve 136, 137,140, 183 

dhe 382 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

 

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi  i të paditurës, në ankesë ka pohuar se aktgjykimi 

ankimor, është dhënë me shkelje thelbësore te dispozitave te procedurës kontestimore nga 

nenet 7, 8, 160.5, 182.2 e), n), o), 258 dhe 322.3 të LPK, duke pohuar se arsyetimi i 

aktgjykimit është i pakuptueshëm, kontradiktor, ai nuk përmban arsye për faktet vendimtare, 

nuk janë shënuar fare dispozitat e së drejtës materiale, në bazë të të cilave  është aprovuar 

kërkesëpadia e paditësit. Nuk është cekur se cilat fakte i kanë parashtruar palët dhe cilat prova 

i kanë propozuar dhe si i ka vërtetuar gjykata këto fakte. 

 

Gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë,  sepse nuk janë 

marrë parasysh kundërshtimet e palës së paditur, edhe për kundër faktit se përfaqësuesi i të 

paditurës, kishte propozuar që të merren në shqyrtim shkresat penale, përkatësisht aktgjykimi 

penal lidhur me personin e akuzuar si shkaktar i aksidentit, të dëgjohet personi me fajin e të 

cilit konsiderohet se është shkaktuar aksidenti, pastaj të merret e dhe mendimi i ekspertit të 

komunikacionit. 

  

Kolegji, vlerëson se në bazë të kësaj gjendje të çështjes e për shkak të shkeljes 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 197 b) i LPK, nuk mund të 

përfundohet se drejtë dhe plotësisht është konstatuar gjendja faktike, pa konstatimin e plotë 

dhe të drejtë të gjendjes faktike, nuk mund të përfundohet se  drejtë është zbatuar e drejta 

materiale, për çka gjykata e shkallës së dytë,  në procedurë sipas anekse kujdeset sipas detyrës 

zyrtare.  

 

 Gjykata e shkallës së parë në rigjykim  ka për detyrë të veproj në përputhje me 

dispozitat ligjore të nenit 199 të LPK, dhe të kryej këto veprime procedurale: të marr 

mendimin e ekspertit të komunikacionit që të vlerësohen kushtet dhe rrethanat në të cilat ka 

ndodhë ngjarja aksidentale, e posaçërisht fakti se i paditësi a kishte të vendosur rripin e 

sigurisë në momentin e aksidentit.  

 

Pastaj të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit personi G.F.,  në rrethana të padisë dhe 

pretendimeve ankimore të paditurës  në mënyrë që të konstatohen faktet relevante 

kontestuese, se paditësi ditën kritike në cilësi të bashkudhëtarit, a ishte me vullnetin e vet në 

veturën me  të cilën, ditën kritike është shkaktuar aksidenti  dhe se automjeti përkatës a ishe 

pronë e drejtuesit të tij, përkatësisht cila ishte baza e posedimit dhe e shfrytëzimit të këtij 

automjeti nga personin G.F., pastaj fakti se paditësi a dinte se automjeti përkatës ishte i pa 

siguruar.   
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 Të bëhet vështrim në shkresat penale, që të konstatohet fakti se ndaj personit G.F., a 

ka përfunduar procedura penale sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë,  

PP/II.nr.1777/13 të dt.18.12.2015, me vendim gjyqësor të formës së prerë. 

 

Më sa u tha më lartë e  duke u bazuar në nenin 197 b), të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

     CA.nr.3172/2016 dt. 30.01.2020. 

 

 

 

                 Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari    

                                                                                                       Gani Avdiu 

 


