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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3375/19 

 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses M.H. nga Gjilani, të cilën e përfaqëson 

F.Sh., avokat nga Gjilani, kundër të paditurës Komania e Sigurimeve  "S.", me seli në Prishtinë, 

të cilën e përfaqëson me autorizim L.B., me objekt të padisë kompensimin e dëmit material dhe 

jo material, duke vepruar sipas ankesave të palëve ndërgjyqëse të ushtruara kundër aktgjykimit të  

Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.672/16, të datës 16.04.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 23.03.2021, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 
I. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e  paditëses M.H. nga Gjilani, 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil C.nr.672/16, i datës 16.04.2019, në pikën I dhe II të dispozitivit, që ka të bëjë me 

pjesën aprovuese dhe refuzuese të kërkesëpadisë së paditëses M.H., për kompensimin e dëmit jo 

material dhe çështja gjykohet si në vijim: APROVOHET PJESËRISHT si e themeltë 

kërkesëpadia e paditëses M.H. nga Gjilani, DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve 

“S.”, me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material si pasojë e aksidentit të 

komunikacionit të datës 04.05.2015, të ndodhur në rrugën magjistrale Prishtinë-Mramor, 

paditëses së cekur më lartë, t‟ia paguaj shumat si në vijim: për dhimbjet e përjetuara fizike, 

shumën prej 2800 euro, për frikën e përjetuar shumën prej 2000 €, si dhe për zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 3000 euro, me kamatë vjetore prej 8%, e cila 

llogaritet nga dita e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, e deri në pagesën 

definitive. 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses M.H., nga shumat e gjykuara si në pikën I të 

këtij dispozitivi, në emër të dëmit jo material për dhimbjet e përjetuara fizike, frikën e përjetuar 

dhe zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, e deri te shumat e kërkuara për to, 

REFUZOHET si e pathemeltë. 

III. REFUZOHEN si të pathemelta ankesa e paditëses M.H. dhe ankesa e të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S.”, me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjilan, C.nr.672/16, i datës 16.04.2019, në pikën I të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën aprovuese 
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të kërkesëpadisë së paditëses për kompensimin e dëmit jo material për shëmtim trupor dhe dëmin 

material në emër të ndihmës së personit të tretë, ushqimit të përforcuar dhe shpenzimeve për 

shërim, pikën II të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë në emët të 

kompensimit të dëmit jo material për shëmtim trupor, si dhe pika III të dispozitivit që ka të bëjë me 

shpenzimet e procedurës, VËRTETOHET. 

IV. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S.”, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.672/16, i datës 16.04.2019, në pikën I të dispozitivit, në pjesën që ka të bëjë me 

kompensimin e dëmit material për shpenzimet e rehabilitimit fizikal-psikologjik dhe çështja 

gjykohet si në vijim: REFUZOHET si e pathemeltë pjesa e kërkesëpadisë së paditëses M.H. nga 

Gjilani, për kompensim të dëmit material, në emër të shpenzimeve për rehabilitim fizikal-

psikologjik, në shumë prej 1260 euro.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.672/16, të datës 16.04.2019, 

në pjesën e parë e ka  aprovuar pjserishtë si e të bazuar kërkesëpadinë e pasitëses  M.H. nga 

Gjilani,  rr. „„..., nr.15, të cilën e përfaqëson F.Sh., avokat nga Gjilani, dhe ka obliguar të 

padituren  KS “S.”, që paditëses, në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, t‟ia 

pagujaë shumën e përgjithshme prej 9.140 € edhe atë për dhimbjen fizike, shumën prej 2.000 €, 

frikë, shumën prej 1.500 euro, shëmtim  të shkallës së ulët, shumën prej 800 €, zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm, shumën prej 1.500€, ndihmë nga përsoni i tretë, shumën prej 840 €, 

ushqim të përforcuar shumën prej 630 €, shpenzime për rehabilitim fizikal dhe psikologjik, 

shumën prej 1.260 €, përkatësisht shumën e përgjithshme për të gjitha llojet e dëmit prej 9.140 € 

(të cilës duhet zbritur shumën prej 750 €, të pranuar në emër të avancit), me kamatë ligjore 8%, 

duke filluar prej 16.04.2019, si ditë e vendosjes-mbajtjes së gjykmit deri në pagesën definitive, 

në afat prej 15 ditë, pas plotfuqishmërisë së kërij aktgjykmi. Në pikën II të dispozitivit gjykata e 

ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses, në pjesën me të cilën ka kërkuar qe gjykata 

ta obligojë të paditurën sipas të njejtës banë qqë në emer të  kompensimmit të dëmit material, t‟ia 

paguajë shunën prej 7.200 € edhe atë për: dhimbje fizike, 2.500 €, frikë edhe 2.000 €, shëmtim  

edhe 1.200 €, zvogëlim të aktivitetit t përgjithshm jetësor edhet 1.500€. Në  pikën III  të 

dispozitivit obligohet e paditura që paditëses t‟ia kompensoië shpenzime e procedurës 

kontesitimore në shumë prej 1.271.50 €, në afat prej 15 ditë, pas plotfuqishmëeisë së këtij 

aktgjykmi, ndërkaq kërkesëpadia për shumën ë kërkuar në emër të shpenzimeve edhe për 

1.161.20€, përtëj shumës së gjykuar, refuzohet si e pabazuar. 

           Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, kanë paraqitur ankesë të dy palët 

ndërgjyqëse. Paditësja përmes të autorizuarit të saj është ankuar, për shkak të  shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar  dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, duke i propozuar Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë , që ta aprovoj ankesën e pasitëses, ndërsa Aktgjykimin  e atakuar ta ndryshoj 

duke aprovuar në tërësi kërkesëpadiën e paditëses, si të bazuar. Pala e paditur është ankuar për 
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shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktik  dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, ndërsa ka kërkuar nga 

Gjykata e Apelit që ankesën si të tillë ta aprovoj,Aktgjykimin e atakuar tandryshoj dhe vlerat e 

aprovuara ti zbritë, dhe kompensimi të jetë statisfakcion më shumë të arsyshme për kompensimin 

e dëmit të pësuar ne aksidentin e datës 04.05.2015. 

            Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se: 

            Ankesa e palëve ndërgjyqëse janë  pjesërisht të themelta. 

           Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, me padinë e parashtruar në gjykatën e shkallës 

së parë, ka kërkuar që të detyrohet e paditura për kompensim të dëmit material dhe jo material, 

në shumat e kërkuara (si në shkresa të lëndës), për lëndimet e  shkaktuara me rastin e aksidentit 

të ndodhur në komunikacion, të datës 04.05.2015. 

 Duke vepruar sipas kësaj padie, gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurën 

gjyqësore dhe ka vendosur për aprovimin e pjesshëm të kërkesëpadisë sikurse në dispozitiv të 

aktgjykimit të atakuar, pas administrimit të provave: : raporti i policisë lidhur me aksidenitn në 

fjalë nr. 2015-AR-1004 e dt.04.05.2015, ekspertizen e eksperiti të komunikacionit B.S. të datës 

16.08.2015, raportin e QKUK-së në Prishtinë nr.15246, raportin nga konsultimi me psikiatrin RB 

në Gjilan nr.2015, kërkesën e paditeses drejtuar të paditurës për avanc të datë 02.06.2015, 

ekspertizien mjekësore të Dr. R.H., psikiatër të datës 20.11.2018 dhe orortopedit Dr. M.J. të 

datës 20.11.2018, ekspertizen e  Dr. F.D. ekspert i mjekësisë ligjore dhe V.B.R. psikiatër të datës 

22.03.2019 dhe faturat  si në shkresat e lëndës etj. 

 

          Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, mes tjerash, gjykata e shkallës së parë ka theksuar 

se baza e kërkesëpadisë nuk ishte kontestuese ndërmjet palëve ndërgjyqëse (e vërtetuar edhe me 

aktgjykim penal). Ndërsa në bazë të ekspertizave mjekësore të hartuara nga grupi i ekspertëve  

B.S., Dr. N.D., Dr. F.D. dhe Dr. V.B.R. ka vendosur lidhur mbi lartësinë e kompensimit të 

dëmeve materiale dhe jo materiale, që kanë të bëjnë me pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë, nga 

të cilat është vërtetuar se paditësja si pasojë e aksidentit ka pësuar lëndime të rënda trupore, me 

zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 10 %. Kështu që në bazë nenit 183.3 të LMD-

së ka vendosur sikurs në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, ndërsa për kamatën ligjore ka 

vendosur konform nenit 382.2 të LMD-së, ndërsa për shpenzimet e procedurës konform nenit 

452.1 të LPK-së, lidhur me TA-në (më gjerësisht sikurse në arsyetim të aktgjykimit të atakuar).  

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë, në pjesët në të cilat i njëjti është vërtetuar nga kjo gjykatë e 

shkallës së dytë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që në këto 

pjesë, aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182, par. 2, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) të LPK-së, as në 

lidhje me zbatimin e të drejtës materiale, e as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të pretenduara me ankesë, përveç pjesës së ndryshuar si në pikën I dhe III të 
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dispozitivit të këtij aktgjykimi, për të cilën është ardhur në përfundim se gjykata e shkallës së 

parë, gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, për çka edhe këto pjesë të dispozitivit të 

aktgjykimit të atakuar, është dashur të ndryshohet.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë i ka arsyetuar të gjitha 

faktet me peshë vendimtare për themelësinë e pjesërishme të kërkesëpadisë së paditëses, e në 

lidhshmëri me këtë e 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 i ka 

arsyetuar të gjitha rrethanat me peshë përcaktuese duke filluar nga përgjegjësia e të paditurës për 

kompensimin e dëmit e deri te rrethanat që lidhen me kategorinë e dëmit. Në këtë kuptim 

vlerësimet që ka dhënë gjykata e shkallës së parë lidhur me bazën e përgjegjësisë së të paditurës për 

kompensimin e dëmit (bazën juridike të kërkesëpadisë), i pranon në tërësi Gjykata e Apelit, pasi që 

me të drejtë vërtetimi i kësaj baze bazohet në provat materiale përkatëse, por edhe baza juridike e 

kërkesëpadisë nuk është kontestuar nga pala e paditur. 

Në anën tjetër, Gjykatës së Apelit i kanë rezultuar si të bazuara pretendimet  ankimore 

paditëses për aplikimin e gabuar të drejtës materiale për shumën e gjykuar për paditësen në raport 

me dëmin jo material, për dhimbjet e përjetuara fizike, për frikën e përjetuar dhe zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor, nga arsyeja se shuma e gjykuar është e ulët dhe nuk i shkon 

përshtati synimeve dhe qëllimeve shoqërore për kompensimin e dëmit, prandaj në këtë drejtim 

gjykata e shkallës së dytë e aprovoi pjesërisht ankesën e paditëses, e ndryshoj aktgjykimin e 

ankimuar të gjykatës së shkallës së parë në pikën I të dispozitivit të tij dhe gjykoi si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke vlerësuar se shumat e aprovuara nga gjykata e shkallës së parë 

për format e kompensimit të dëmit jo material, përkatësisht për dhimbjet e përjetuara fizike, për 

frikën e përjetuar dhe për zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, janë shumë të ulëta dhe 

nuk bazohen në kriteret e zbatueshme për vlerësim, as në praktikën gjyqësore të krijuar nga 

gjykatat e Kosovës për këto forma të shpërblimit të dëmit dhe as në natyrën dhe llojin e të mirës së 

dëmtuar.  

Gjykata e Apelit vlerëson se tani shuma e gjykuar për paditësen si në dispozitivin I të këtij 

aktgjykimi është adekuate me kriteret dhe qëllimin e përcaktuar me nenin 183 par.2 të LMD-së, të 

zbatuar për këtë rast dhe se kjo shumë shumë përfaqëson një satisfaksion adekuat që të dëmtuarit 

(në këtë rast paditësja) t‟i përballojë më lehtë dëmet jo materiale dhe materiale të pësuara, edhe pse 

këto forma të dëmit nuk mund të vlerësohen e as të kompensohen me para. Me nenin 183 par.2 të 

LMD-së përcaktohet se “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 së mirës dhe 

të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me te mos të favorizohen synimet që 

nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror”. Pra, nga interpretimi i kësaj 

dispozite ligjore rezulton se kompensimi duhet të jetë adekuat me natyrën e lëndimit (në rastin 

konkret paditësja ka pësuar lëndime të rënda trupore, me zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor prej 10 %) dhe me dhimbjet fizike të pësuara dhe frikën e përjetuar, ashtu që ky kompensim 

të përfaqësoj një lehtësim në përballimin e tejkalimit të pasojave të dëmit që në këtë rast paditësja i 

ka pësuar në aksidentin e komunikacionit, e në të njëjtën kohë ato të jenë reale dhe të paraqesin 

satisfaksion të vërtetë për aq sa është e mundur, duke u shkuar për shtati synimeve shoqërore për 
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kompensimin e dëmit. Në anën tjetër, Gjykata e Apelit ka vendosur sikurse në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke e refuzuar pjesën tjetër e kërkesëpadisë së paditëses nga 

shumat e aprovuara si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, e deri në shumat e kërkuara, pasi 

që është ardhur në përfundim se e njëjta është e pabazuar. 

Gjykata e Apelit ka vendosur sikurse në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke  

i refuzuar të dy ankesat e palëve ndërgjyqëse si të pathemelta, ndërsa e ka vërtetuar aktgjykimin 

e atakuar, në pikën I të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së 

paditëses për kompensimin e dëmit jo material për shëmtim trupor dhe dëmin material në emër të 

ndihmës së personit të tretë, ushqimit të përforcuar dhe shpenzimeve për shërim, si dhe pikën II 

të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë në emër të kompensimit të 

dëmit jo material për shëmtim trupor. Kjo për faktin se ka rezultuar se gjykata e shkallës së parë 

me rastin e gjykimit të lartësisë së kërkesëpadisë së paditeses për kompensimin e dëmit jo 

material në emër të shëmtimit trupor, drejtë ka zbatuar dispozitën e nenit 183.2 të LMD-së, pasi 

shuma e gjykuar është në përputhje edhe me shkallën e lehtë të shëmtimit trupor të shkaktuar si 

pasojë e aksidentit të komunikacionit. Ndërsa, sa i përket shumës së kompensimit të dëmit 

material për ndihmë dhe kujdes nga personi i tretë, ushqim të përforcuar dhe shpenzime të 

shërimit, të cilat janë vërtetuar po ashtu si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, Gjykata 

e Apelit konsideron se kompensimi i tyre, i caktuar nga gjykata e shkallës së parë, është i drejtë 

dhe i ligjshëm. Kjo, pasi që forma të tilla të dëmit, është e vështirë, e pothuajse e pamundur, që të 

vërtetohen me prova konkrete, por praktika e Gjykatave të Kosovës, njeh forma të tilla të 

kompensimit, sa herë që konstatohet nevoja për to. Kështu, meqë në këtë rast, në ekspertizë 

mjekësore është konstatuar se pala e dëmtuar ka pasur nevojë për ndihmë dhe kujdes të huaj dhe 

ushqim të përforcuar, për periudhën e cekur në ekspertizë, atëherë vërtetohet se të dëmtuarës i 

takon e drejta në kompensim për këto forma të dëmit, në lartësinë e gjykuar nga gjykata e 

shkallës së parë. Edhe pjesa e gjykuar nga gjykata e shkallës së parë në emër të shpenzimeve të 

shërimit, është vërtetuar nga gjykata e shkallës së dytë, pasi që të njëjtat janë mbështetur në 

prova materiale nga pala paditëse (fatura), ndërsa kjo e drejtë kësaj të fundit i takon në bazë të 

nenit 179 parag.1 të LMD-së. Në anën tjetër, është refuzuar ankesa e paditëses si e pathemeltë në 

raport me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë, pasi që siç është cekur edhe më lartë, gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur drejtë kur ka gjykuar shumat në emër të dëmit material, sikurse në 

pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. Më tutje, gjykata e shkallës së dytë e ka vërtetuar 

edhe vendimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur kamatën e gjykuar, për pjesët e vërtetuara, 

pasi që e njëjta është në përputhje me dispozitën e nenin 382.2 të LMD-së, e cila dispozitë është 

aplikuar edhe në pjesën e ndryshuar të aktgjykimit, sikurse në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

 

Në anën tjetër, Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën IV të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, që të ndryshojë pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar dhe të refuzojë 

kërkesëpadinë e paditësit lidhur me rehabilitimin klimatik, duke qenë se këto lloje të dëmit 

material, duhet që patjetër të provohen me prova materiale, në mënyrë që më pas, të mund të 

kërkohet kompensimi i  tyre. Gjykata e shkallës së parë, ka vepruar në kundërshtim me këtë 

rregull, e në mospërputhje me dispozitat e procedurës kontestimore, përkatësisht nenin 253.1, 

pika (c) i LPK-së, sipas të cilës dispozitë, pala që parashtron padinë, duhet të përfshijë në të 
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provat në të cilat i mbështet faktet dhe pretendimet e veta, si dhe me nenin 428.1 të po këtij ligji, 

sipas dispozitës të së cilit, secila nga palët ndërgjyqëse duhet t‟i parashtrojë në shpjegimet e veta 

të gjitha faktet e nevojshme si dhe të ofrojë provat relevante lidhur me to. Një shkelje e tillë 

evidentohet sepse duke ju referuar shkresave të lëndës, pala paditëse nuk i ka ofruar gjykatës 

ndonjë provë materiale që do të provonte faktin se i njëjti ka qenë në ndonjë institucion të 

rehabilitimit fizioterapeutik, apo se në cilin institucion të kësaj natyre ka qëndruar, e as ndonjë 

faturë që do të vërtetonte këtë lloj shpenzimi. 

Gjykata e Apelit e pranon si të drejtë qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, për 

sa i përket vendimit për shpenzimet e procedurës, pasi që të njëjtat janë gjykuar në përputhje me 

nenin 449 dhe 452 paragrafin 1 të LPK-së, lidhur me TA-në. 

Gjykata e Apelit, me rastin e vendosjes, i shqyrtoi edhe pretendimet tjera ankimore të 

palëve ndërgjyqëse, për pjesën e vërtetuar dhe të ndryshuar të aktgjykimit të atakuar, por të 

njëjtat nuk patën ndikim relevant në vendosjen ndryshe në këtë çështje juridike.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykatës së Apelit i rezultoi se gjykata e shkallës së parë, 

në pjesët e vërtetuara të aktgjykimit të atakuar, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur 

në këtë çështje juridike, përveç pjesës së ndryshuar. Andaj,  në mbështetje të dispozitave të 

neneve 194 dhe 195, pikat d) dhe e), lidhur me nenin 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3375/19, datë 23.03.2021 

 

                                                                            Kryetari i kolegjit,      

                                           Lumni Sallauka 

 


