
           

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

            

                CA.nr.3482/2016 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Milena Ðerić Rafet Haxhaj, - anëtarë, (më tej kolegji) në 

kontestin e paditëses M.J., nga Kamenica, e përfaqësuar nga F.N.,  av. në Gjilan, kundër të 

paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit (më tej BKS),  me seli në Prishtinë, e përfaqësuar 

nga  D.C., për shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, të 

paraqitur  kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë, 

C.nr.97/2014 të dt.23.05.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 09.01.2020,  jep:  

 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

 

Refuzohet si e pathemeltë ankesa e të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit, me 

seli në Prishtinë,  ndërsa  aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë, 

C.nr.97/2014 i dt. 23.05.2016, në pjesën që ka të bëjë me vendimin për shumat e gjykuara 

në emër të shpërblimit të dëmit jo material dhe material, Vërtetohet, me përjashtim të 

vendimit  në pjesën që ka të bëjë  me shumën e gjykuar për dhembje shpirtërore për shkak 

të shëmtimit si dhe vendimi për rrjedhën e  kamatëvonesës në shumën e gjykuar në emër të 

shpërblimit të dëmit material, i cili ndryshohet dhe gjykohet: Detyrohet e paditura BKS, 

që në emër të dhembjeve shpirtëror për  shëmtim,  paditëses t’i paguaj shumën prej 2.000 

€, ndërsa përtej shumë së gjykuar e në shumën prej 1.000 €, kërkesëpadia e paditëses 

kundër të paditurës refuzohet si e pa themeltë.  Kamatëvonesa në emër të shumë së 

gjykuar për shpërblimin e dëmit material rrjedhë nga data 23.05.2016, deri në pagesën 

definitive të borxhit. 

 

Paragrafi III. i dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë i cili ka të 

bëjë me pjesën refuzuese  të kërkesëpadisë së paditësit kundër të paditurës, mbetet i pa 

ndryshuar.  

 

 

A r s y e t i m  
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Gjykata Themelore në Gjilan,  dega në Kamenicë,  me aktgjykimin C.nr.97/2014 të  

dt. 23.05.2016,  ka vendosur si vijon:  

 

“I. Pjesërisht aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses M.J., nga Kamenica 

dhe detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë, që për 

shkak të lëndimeve të lehta trupore që ka pësuar paditësja në aksidentin  e komunikacionit 

me datë 30.10.2013, rreth orës 18:30 minuta në udhëkryqin e fshatit ..., Komuna e 

Kamenicës, t’ia kompensoj asaj dëmin jo material dhe material dhe atë: 

Në emër të dëmit jo material: për dhembje fizike shumën prej 900 (nën qind) €, për 

frikë të pësuar shumën prej 700 (shtatëqind) €, për shëmtim të shkallës së mesme shumën 

prej 3.000 (tre mijë ) €.  

 

Në emër të dëmit material: a) Për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën prej 150 

(njëqind e pesëdhjetë) €.  b) Për ushqim të përforcuar shumën prej 150 (njëqind e 

pesëdhjetë) €. c)  Për shpenzime mjekësore të shërimit shumën prej 143.30 (njëqind e katër 

dhjet e tri euro e tridhjetë cent) €. 

 

Detyrohet e paditura BKS-ja nga Prishtina, që në emër të dëmit jo material dhe 

material për të gjitha format e dëmit  paditëses M.J., t’ia paguaj shumën e përgjithshme 

prej 5.043 (pesëmijë e katër dhjetë e tri )€,me kamatë në lartësi prej 8% në vit, nga dita e 

ushtrimit të padisë ( 20.06.2014)për dëmin material, ndërkaq për dëmin jo material nga 

dita e marrjes së akltgjykmit (23.05.2016) e  deri në pagesën përfundimtare si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 836 (tetëqind e tridhjetë e gjashtë ) €, 

si dhe kësaj gjykate në emër të taksës gjyqësore për vendim t’i paguaj shumën prej 12.50 

(dymbëdhjetë ero e pesëdhjetë cent) €,  krejt këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit  

të aktgjykimit. 

 

Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura që të paguaj në emër të dëmit jo material për dhembje fizike edhe shumën prej 

2.100 (dymijë e njëqind) €, për shëmtim të shkallës së mesme edhe shumën prej 2.000 

(dymijë) €, si dhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë për dënim material për ndihmë  dhe kujdes 

të huaj edhe shumën prej 350 (treqind e pesëdhjetë) €, për ushqim t përforcuar edhe 

shumën prej 250 (dyqindtë e pesëdhjetë ) €,  për shërim klimatik shumën prej 440 

(katërqind e katër dhjet) €,  për shpenzimet e shërimit edhe shumë prej 566.70 (pesëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë euro e shtatëdhjetë cen) €, si dhe për shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 474 (katërqind e shtatëdhjetë e katër) €, refuzohet si e pabazuar”. 

 

 Kundër këtij aktgjykimi, përfaqësuesi i të paditurës, D.P., me dt. 25.07.2016, ka 

paraqitur një ankesë me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që 

kërkesëpadia e paditëses të refuzohet në tërësi,  ose i njëjti të prishet dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe: Shkelje thelbësore 

të dispozitave kontestimore, konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike  si dhe 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Në mbështetje të pretendimeve ankimore nuk ka paraqitur fakte e as prova të reja. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur.  



3 

 

 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

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: Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës (fletë kthesës për 

dorëzimin e aktgjykimit palës ankuese si dhe shenjës së vulës së pranimit të dhënë nga 

gjykata kompetente në kopje të ankesës) konstatojë se ankesa është paraqitur në afat ligjor, 

është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbush  kërkesat ligjore nga nenet 176 dhe 178 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 

38/08), i datës 20 shtator 2008, i cili ka hyrë  në fuqi me 6 tetor 2008 (më tej LPK). 

 

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

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK, e ekzaminojë aktgjykimin  e shkallës së 

parë brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesa si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore,  dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pjesërisht e  themeltë. 

 

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

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore, të dispozitave  të procedurës kontestimore, 

nga neni 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. 

 

Gjykata e shkallës së parë kishte caktuar seancën për shqyrtimin kryesor të 

çështjes, në të cilën kishte marrë provat e përshkruara në procesverbalin përkatës dhe 

kishte konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si 

vijon: Se më dt. 30.10.2013, rreth orës 18.30 minuta, në kryqëzim të rrugëve Kamenicë 

dhe fshatin ..., kishte ndodhur një aksident komunikacioni, në të cilin paditësja, në cilësi të 

pasagjeres kishte pësuar lëndime të lehta trupore, si pasojë e të cilave kishte përjetuar 

dhembje fizike, frikë si dhe dhembje shpirtërore për shkak të shëmtimit trupor. Pastaj 

kishte pësuar dëm  material në formë të ndihmës dhe kujdesit nga personi i tretë, nevojës 

për ushqim të përforcuar si dhe shpenzimet e shërimit. 

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e personit F.M.,  drejtuese e veturës “Mazda” 

me targa të regjistrimit ..., e cila  në atë moment nuk ishte e siguruar nga auto përgjegjësia.  

 

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

janë përmbush kërkesat ligjore nga nenet 136, 137, 140, 160, 172, 173 e 183 të LMD. 

Kurse sa i përket kamatëvonesës, vendimin e ka bazuar në dispozitat ligjore të neneve 378 

e 382 të LMD. 

 

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

aktgjykimi ankimor është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, të cilat konsistojnë në faktin se dispozitivi  është i pa kuptueshëm, 
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kontradiktor me vet veten, dhe arsyet e dhëna. Ai nuk përmban arsye për faktet vendimtare 

dhe nuk janë shënuar dispozitat ligjore të së drejtës materiale të cilat janë aprovuar në këtë 

rast. Gjithashtu nuk përmban arsye për legjitimitetin e të paditurës, gjithashtu edhe gjendja 

faktike është  vërtetuar gabimisht, sepse nuk është vërtetuar fakti se paditësja, a e ka pas të 

vendosur rripin e sigurisë, e duke marrë parasysh natyrën e lëndimeve mund të 

konkludohet se ajo gjatë qëndrimit në veturë, nuk e kishte të vendosur fare rripin e 

sigurisë. 

 

Si pasojë e vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, pala ankuese pretendon se 

gabimisht është zbatuar edhe e drenja materiale. Shumat e gjykuara janë në kundërshtim 

me dispozitat ligjore të neneve 190 e 200 të LMD, ato nuk janë në përputhje me qëllimin e 

këtyre dispozitave ligjore, me natyrën e lëndimeve si dhe me dhembjet fizike dhe frikën që 

ka përjetuar paditësja. Pra shumat e gjykuar janë në kundërshtim me praktikën gjyqësore. 

Ka pohuar se vendimi për kamatëvonesën është i kundërligjshëm.    

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe plotësisht e ka 

konstatuar gjendjen faktike sipas barrës së provës, sepse nuk ishte kontestuese se paditësja, 

në cilësi të bashkudhëtares ditën kritike, si pasojë e ngjarjes aksidentale kishte pësuar 

lëndime të lehta trupore, kishte përjetuar dhembje fizike dhe frikë si dhe shëmtim trupor, 

kishte pas nevojë për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforcuar dhe shpenzime për 

shërim.  

 

 Baza e përgjegjësisë juridiko – civile të paditurës, buron nga neni 18.1 të Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia nr.04/L-018, ndërsa mënyra dhe lartësia e 

shpërblimit të dëmit bazohen në dispozitat e nenit 183 të LMD i cili ishte në fuqi në kohën 

e shkaktimit të dëmit. 

 

Kolegji, vlerëson se shumat e gjykuara, si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor në 

emër të shpërblimit të dëmit për dhembje fizike dhe frik në këtë rast përfaqësojnë 

shpërblim të drejtë dhe të bazuar në ligj dhe praktikë gjyqësore, pra, në këtë rast drejtë 

është zbatuar neni 183 i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës” nr.16/2012 i dt.19.06.2012), më tej LMD.  

 

Andaj, pretendimet ankimore të përfaqësuesit të të paditurës në këtë rast për pjesën 

vërtetuese të aktgjykimit  janë të pathemelta, sepse ato nuk bazohen në fakte dhe prova që 

do të ishin me ndikim në vendimmarrje të favorshme në drejtim të pretendimeve ankimore.   

 

Nuk janë të vetëmjaftueshme vetëm pretendimet ankimore të përfaqësuesit të 

paditurës.  

 

E paditura, nuk argumentoi me prova bindëse se shumat e gjykuara si në 

aktgjykimin ankimor,  në emër të kompensimit të dëmit jo material, të cilën e paditura ka 

për detyrë t’ia paguaj paditësit, duke marr parasysh natyrën e lëndimeve, intensitetin dhe 

kohëzgjatjen e dhembjeve fizike dhe frikës,  janë në kundërshtim me praktikën gjyqësore 

(ankesës nuk i ka bashkangjitur asnjë aktgjykim të kësaj natyre si dëshmi), edhe për 

kundër faktit se e kishte barrën e provës.  
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Pretendimi ankimor i të paditurës, se paditësja, nuk e ka pas të vendosur rripin e 

sigurisë ditën kritike, është i pa pranueshëm në këtë fazë të gjykimit, pasi që e paditura 

këtë fakt nuk e kishte paraqitur deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e shkallës së 

parë,  edhe për kundër faktit se këtë, ka pas mundësi të parashtroj në seancat gjyqësore 

gjatë shqyrtimit të çështjes.  

 

Andaj, kolegji vlerëson,  se ky pretendim ankimor i të paditurës, në kuptim të nenit 

180.1 të LPK, është i palejuar, sepse e paditura, nuk dëshmoi se pa fajin e saj, nuk ka 

mundur të paraqes gjerë në përfundimin kryesor të çështjes në gjykatën e shkallës së parë, 

faktin se paditësja a e kishte të vendosur apo jo rripin e sigurisë në momentin e ngjarjes 

aksidentale. 

 

Ndërsa sa i përket pjesës ndryshuese të paragrafit 1 të dispozitivit të aktgjykimit 

ankimor, vendimit që ka të bëjë me shumën e gjykuar për dhembje shpirtërore, për shkak 

të shëmtimit trupor në shkallë të mesme, në këtë rast gjykata e shkallës së parë, gabimisht 

e ka zbatuar të drejtën materiale, sepse shuma e gjykuar për këtë formë të shpërblimit të 

dëmit nuk është në përputhje me kriteret dhe praktikën gjyqësore të krijuar nga gjykatat në 

Kosovë.  

 

Andaj, kolegji vlerëson, se në këtë pjesë aktgjykimi ankimor duhet ndryshuar, 

kështu që shuma e gjykuar në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, për 

këtë formë të shpërblimit të dëmit, përfaqëson një shpërblim të drejtë dhe satisfaksion 

material adekuat, që paditësja më lehtë të përballoj këtë formë të dëmit.  

  

Shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, lidhur me 

kompensimin e dëmit material, për kujdesin nga personi i tretë, ushqim të përforcuar dhe 

shërim,  bazohen në konstatimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike.  

 

Paditësja,  ka të drejtë në shpërblimin e plot material, pasi që e paditura deri në 

përfundimin e çështjes në shkallë të parë e as në procedurë sipas ankesës nën kushtet e 

parapara me dispozitat ligjore të neneve 175 dhe 176 të LMD nuk dëshmoi se paditëses i 

takon shpërblimi jo i plotë i dëmit material, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e 

provës. 

 

 Kolegji vlerësoi, se sa i përket ndryshimit të vendimit të aktgjykimit të shkallës së 

parë, lidhur me rrjedhën e kamatëvonesës për shumën e gjykuar në emër të shpërblimit të 

dëmit material, kamatëvonesa në shumën e gjykuar në të holla rrjedhë nga momenti kur 

kjo shumë është caktuar me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, e jo nga momenti i 

paraqitjes së padisë në gjykatë, ashtu siç ka vlerësuar gjykata e shkallës  së parë.  

 

Pra, në këtë drejtim,  është krijuar praktika gjyqësore se kamatëvonesa rrjedhë nga 

momenti kur vërtetohet ekzistimi i përgjegjësisë  dhe vlera e dëmit që shpërblehet në të 

holla, ky moment është dita  kur gjykata e shkallës së parë e jep aktgjykimin.  

 

 Kolegji, në bazë të nenit 194 të LPK,  paragrafin  III i dispozitivit të aktgjykimit të 

shkallës së parë, i cili ka të bëjë me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditësit kundër 

të paditurës, nuk e shqyrtoi, sepse në këtë pjesë aktgjykimi,  nuk ishte i goditur me ankesë.  
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Më sa u tha më lartë, kolegji,  vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet  

200  e 201 të LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                         CA.nr.3482/2016  dt.09.01.2020.  

 
 

 
 

  Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                       Gani Avdiu,                                                                                                                                          


