
 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

              CA.nr. 3579/2017 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë nga gjyqtarët: 

Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Arsim Hamzaj, - anëtarë, (më tej kolegji)  në kontestin e 

paditësve: H.B. dhe i mituri E.B., nga fshati ..., Komuna e Pejës, të përfaqësuar nga av. A.N., në 

Pejë, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë, e përfaqësuar nga 

R.K., për kompensimin e dëmit jo material dhe material, duke vendosur sipas ankesës së të 

paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.258/2015 të 

20.06.2017, në seancën e kolegjit,  të mbajtur me dt. 16.01.2020,  jep:  

 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa  të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në 

Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.258/2015 i  dt.20.06.2017, 

vëretohet, me përjashtim të vendimit për kamatëvonesën i cili ndryshohet dhe gjykohet, me 

kamatëvonesë si për mjetet e depozituara në kursim mbi një vit,  të bankat Komerciale në Kosovë, 

pa destinim të caktuar, e cila rrjedhë nga data 20.06.2017 deri në pagesën definitive të borxhit.  

 

A r s y e t i m 

  

 

Gjykata Themelore në Pejë, me aktgjykimin C.nr.258/2015 të 20.06.2017,  ka vendosur si 

vijon:  

 

“Pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësve, H.B. dhe  të miturit E.B., nga fshati ..., 

Komuna e Pejës, si e  pa bazuar. 

 

Detyrohet e paditura, Byroja Kosovare e Sigurimit në Prishtinë, që paditësve H.B. dhe të 

miturit E.B., nga fshati ... Komuna e Pejës, në emër të kompensimit të dëmit jo material që 

konsiston në dhembje shpirtërore për humbjen e të afërmit, të shkaktuar në aksidentin rrugor me 

datë 31.05.2020, nga baza e auto përgjegjësisë t’ia paguaj shumat e specifikuara si  më poshtë: 

 

Për dëmin jo material në dhembje shpirtërore për humbjen e të afërmit për paditësit: 

 

Nënën H.B. shumën prej 7.000 €. Vëllait E.B. shumën prej 4.000 €. 

 

Detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit në Prishtinë, që shumat e aprovuara nga 

pika I të dispozitivit të këtij aktgjykimi t’i paguaj me kamatë ligjore prej 8%, nga dita kur është 

bërë ekspertiza e komunikacionit me dt. 20.03.2017 e gjer në pagesën definitive, e të gjitha këto t’i 

paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

Refuzohet kërkesëpadia e paditësve përtej shumë së aprovuar si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi dhe për dëmin material për shpenzime e varrimit në shumë prej 1.500 € dhe 

ngritjen  përmendores në shumë prej 1000 €, si jo e bazuar. 
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Obligohet e paditura që paditësve t’iu paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 2.145 

€, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë”.  

 

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura BKS me datën 14.06.2017, ka paraqitur një ankesë me 

të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e paditësve të 

refuzohet si e pathemeltë, ose i njëjti të prishet  dhe çështja të kthehet në rigjykim, duke 

parashtruar këto shkaqe: Shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Përgjigje në ankesë është paraqitur. 

 

Kompetenca: Kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, e në bazë të shkresave në 

dosje, përfshirë edhe ankesën, 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), si dhe neneve 190 e 194 të LPK.  

 

Shqyrtimi i  ankesës: Gjykata e shkallës së dytë duhet të shqyrtoj pranueshmërinë e 

ankesave, në raport me kërkesat ligjore të specifikuara me nenet 176, 178 e 186 të LPK, para se të 

vendosë për themelësinë e tyre. 

 

Me vështrim në shkresat e lëndës (Fletë kthesat për dorëzimin e aktgjykimit të shkallës së 

parë si dhe zarfi për dorëzimin e ankesës në postë) rezulton se ankesa është  paraqitur brenda afatit 

ligjor,  është e lejueshme sepse është paraqitur nga personi që ka interes juridik, ndërsa 

paraprakisht nuk është hequr dorë nga e drejta në ankim, kurse ankesa e paraqitur nuk është  

tërhequr deri në ditën e vendim marrjes. 

 

Ankesa e paraqitur përmban elementet e përcaktuara me ligj, pra ajo është e plotë. 

 

Kolegji, vlerëson se ankesa i  përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176,178 lidhur me 

nenin 186  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 ekzaminoj aktgjykimin  e shkallës së parë brenda  kufijve 

të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së 

drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore, dhe gjeti së:  

 

Ankesa  është e pa themeltë.   

 

Nga shkresat në lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë kishte bërë shqyrtimin 

kryesor të çështjes, kishte marrë provat e përshkruara në procesverbalin e seancave përkatëse dhe 

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

 

Se me datën 31.05.2010, rreth orës 14,30 minuta, në oborrin e R.B., në fshatin ..., Komuna 

e Pejës, kishte ndodh një aksident, ku ishte involvuar një traktor i tipit ..., pa kabinë, të cilin 

paraprakisht e kishte drejtuar R.B. dhe të njëjtin e kishte parkuar para një garazhe, duke i lënë të 

vendosur çelësat për vënien në funksion të motorit, nuk kishte të vendosur frenin parkues, por i 

lënë në shkallë të transmisionit (shpejtësi).  

 

Në ndërkohë në të kishte hip fëmija M.B. i moshës 5 vjeçare, e kishte ndez motorin e 

traktorit, i cili kishte filluar lëvizjen përpara dhe me pjesën e parme ballore të anës së majtë goditet 
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për garazhe dhe si pasojë e kësaj goditje, fëmija, kishte rënë nga traktori dhe kishte pësuar lëndime 

vdekje prurëse. 

 

Si pasojë e kësaj ngjarje tragjike, familjarët e të ndjerit, paditësja H.B., (nëna e tani të 

ndjerit) dhe E.B., vëllai i të ndjerit M.B., kishin pësuar dhembje shpirtërore për shkak të humbjes 

së familjarit të tyre.  

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e R.B. (babait të ndjerit), i cili në momentin e ndaljes së 

traktorit, nuk e kishte vendosur frenin parkues dhe nuk e kishte larguar çelësin e ndezjes nga 

mekanizmi përkatës i traktorit, në mënyrë që traktori të mos lëviz pa dëshirën apo prezencën e  

personit të moshës madhore. 

 

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

përmbush kërkesat ligjore nga nenet 201.1 e 2 si dhe 277 të LMD (vitit 1978), lidhur me nenin 382 

të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr.04/L-077, për të vendosur si në dispozitivin e 

aktgjykimit ankimor. 

 

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

ankimor është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, sepse 

dispozitivi është i pakuptueshëm si dhe kontradiktor me vet vete dhe me arsyetimin e tij. Arsyetimi 

nuk përmban dispozitat ligjore të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, si dhe faktet  lidhur 

me përgjegjësinë e të paditurës.  

 

Pra, ai nuk përmban elementet e parapara me nenin 160.4 të LPK. Aktgjykimi i tillë, duhet 

të bazohej në aktgjykimin penal me të cilën do të vërtetohej dënimi i shqiptuar, (pa e specifikuar 

për cilin person).  

 

Sipas, gjendjes së konstatuar rezulton se në këtë rast, fëmija së bashku me prindin e tij, 

është shkaktar i aksidentit, andaj, nuk ka bazë për shpërblimin e dëmit.  

 

Pra, në këtë rast është shkelur parimi i kundërshtimit e që ka rezultuar me zbatimin e 

gabuar të dispozitave të nenit 7, 8, 319 dhe 322 të LPK, lidhur me nenin 11 të Ligjit për Sigurinë e 

Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia.  

 

Në këtë rast nuk është konstatuar baza e përgjegjësisë së të paditurës, duke mos i vërtetuar 

faktet e lidhjes kauzale në mes të veprimeve apo mos veprimeve të drejtuesit të automjetit të 

pasiguruar nga baza e auto përgjegjësisë respektivisht të palës së paditur nga sendi i rrezikshëm. 

Ky fakt është qenësor për vlerësimin e përgjegjësisë objektive. 

 

Sipas Kodit Penal dhe Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, prindërit janë 

përgjegjës, për veprimet apo mos veprimet të fëmijës, andaj prindërit nuk kanë të drejtë 

kompensimi, sepse nuk kanë treguar kujdesinë e duhur ndaj fëmijës së mitur.    

 

E drejta materiale  është zbatuar gabimisht, sepse shumat e gjykuara janë më të larta 

respektivisht ato nuk janë në përputhje me praktikën gjyqësore në Kosovë.   

 

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

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 b),g),j),k) dhe m) të 

LPK, për të cilat gjykata  e shkallës së dytë, në procedurën sipas ankesës  kujdeset sipas detyrës 

zyrtare, e as shkelje tjera të cekura në ankesë e të cilat do të ishin me ndikim në vendimmarrje të 

ligjshme dhe të drejtë në zgjidhjen e këtij kontesti. 
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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 poseduesit dhe drejtuesit të 

traktorit si mjetë i rrezikshëm, i cili ishte i pasiguruar nga auto përgjegjësia.  

 

Ditën kritike, drejtuesi i traktorit, nga pakujdesia kishte parkuar traktorin, duke mos e vënë 

në funksion frenin adekuat si dhe, duke mos i larguar çelësat nga mekanizmi për vënien  në 

funksion të motorit të traktorit.  

 

Sa i përket legjitimitetit pasiv të paditurës, në këtë çështje kontestimore, ai buron nga neni 

4 i  Rregullit 3 mbi ndryshimin e rregullit për sigurimin e detyrueshëm të  auto përgjegjësisë e dt. 

25.09.2008, lidhur me nenin 6 të Rregullores UNIMIK 2001/25, të cilat përfaqësonin dispozita 

juridike të vlefshme, në kohën e ndodhjes së ngjarjes aksidentale të dt.31.05.2010.  

 

Me nenin 4 të  Rregullit 3 ishte përcaktuar:  

 

“Fondi garantues duhet të formohet nga kontributet e paguara prej kompanive të sigurimit 

në pajtim me këtë rregull. Parat apo mjetet financiare që përbëjnë këtë fond garantues duhet të 

depozitohen dhe mbahen në një bankë  komerciale, e licencuara nga BQK-ja. Mjetet nga fondi 

garantues do të përdoren për pagesën e dëmeve të shkaktuara: 

  

a) Nga përdorimi automjetit, për të cilin sigurimi i detyrueshëm nuk është kontraktuar në 

pajtim me këtë rregull;  

 

b. Nga përdorimi i automjetit me targë të huaj, pronari apo shfrytëzuesi i të cilit nuk 

posedon sigurimin ndërkombëtar valid apo sigurimin kufitar valid...”   

 

Andaj, kolegji vlerësoi se gjykata e shkallës së parë me rastin e gjykimit të  shumave 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 shpërblim 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 së vitit 1978, i cili përfaqësonte ligj të zbatueshëm në kohën e ndodhjes e ngjarjes 

aksidentale. 

 

Pretendimi ankimor i të paditurës lidhur me lartësinë e shumës së gjykuar si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor,  ishte i pa themeltë, sepse e paditura nuk provoi se në rastet e 

tilla, gjykatat kanë gjykuar shpërblim më të ultë për këto forma të dëmit, edhe për kundër faktit se 

e kishte barrën e provës. 

 

 Pretendimi tjetër  ankimor i të paditurës, se paditëses si nënë në këtë rast nuk i takon 

shpërblimi i dëmit, nuk është i themeltë, sepse aksidenti ka ndodhë nga pakujdesia e drejtuesit të 

traktorit.  

 

Pra, në këtë rast e paditura, nuk dëshmoi së ekziston ndonjëra nga bazat ligjore të nenit 920 

të LMD, përjashtimin e sajë nga përgjegjësia, për shpërblimin e dëmit.  

 

Kolegji, e ndryshoi aktgjykimin ankimor, në pjesën që ka të bëjë me vendimin për 

kamatëvonesën, sepse në këtë rast gabimisht është zbatuar e drejta materiale, pasi që në kohën e 

shkaktimit të dëmit, do të thotë me dt.31.05.2010, ishte i zbatueshëm Ligji për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve i vitit 1978 si dhe ndryshim plotësimet e tij. 
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Me nenin 1057 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr.04/L-077 (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës” nr.16/19 i dt.19.06.2012), i cili konsiderohet se ka hyrë në fuqi nga data 

20 dhjetor 2012, është përcaktuar: “Dispozitat e këtij ligji, nuk zbatohen në marrëdhëniet e 

detyrimeve që kanë lindur para hyrjes në fuqi të këtij ligji”. 

 

Andaj, kolegji vlerëson, se vendimi për kamatëvonesën në këtë rast, duhet të bazohet në 

nenin 277 të LMD, kurse afati i rrjedhjes së kamatëvonesës duhet të caktohet nga dita e dhënies së 

aktgjykimit nga gjykata e shkallës së parë,  (para data 20.06.2017),  sepse me këtë aktgjykim, është 

vërtetuar ekzistimi i përgjegjësisë së të paditurës, si dhe është caktuar shuma monetare të cilën e 

paditura  ka  për detyrë t’ua paguaj paditësve.   

 

Në këtë drejtim është ndërtuar edhe praktika gjyqësore se kamatëvonesa për shumat e 

gjykuara në të holla,  në emër të shpërblimit jo material rrjedhë nga data e dhënies së aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë. 

 

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 NË PRISHTINË 

                            CA. nr.3579/2017 dt. 16.01.2020  

 

 
                              Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                            Gani Avdiu                                                                                                                                        


