
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

AC.nr.3733/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni kryetar, 

Nora Bllaca-Dula dhe Halide Reka anëtarë, në çështjen juridike të paditëses M.B. nga Podujeva, të 

cilën me autorizim e përfaqëson I.D., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “D...” me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson N.D. nga Prishtina, për 

kompensimin e dëmit, vlera e kontestit 36.445 euro, duke vendosur lidhur me ankesën e të 

autorizuarit të paditëses dhe ankesën e të autorizuarit të të paditurës, e paraqitur kundër Aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.393/17 të datës 16.05.2019, në seancën e kolegjit e mbajtur 

me dt.09.03.2021 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

                     

 I.APROVOHET pjesërisht e bazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “D...”, me seli 

në Prishtinë, NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.393/17 i datës 

16.05.2019, në pjesën që ka të bëjë me zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor të paditëses 

dhe gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura që paditëses M.B. nga Podujeva, në emër të zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 19 %, t’ia paguaj shumën prej 7,600 €, ndërsa pjesa 

tjetër mbi shumën e gjykuar për këtë kategori të dëmit, refuzohet si e pa bazuar.   

 

II.REFUZOHET në tërësi e pa bazuar ankesa e të autorizuarit të paditëses M.B. nga Podujeva, si 

dhe pjesërisht e pa bazuar ankesa e të paditurës, për pjesët tjera të aktgjykimit të atakuar, ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.393/17 i datës 16.05.2019, VËRTETOHET. 

 

 

  

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë në pikën I të dispozitivit, pjesërisht 

aprovohet kërkesëpadia e paditëses M.B. nga Podujeva. Në pikën II të dispozitivit, obligohet e 

paditura Kompania e Sigurimeve “D...” me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit 

paditëses t’ia paguaj shumat si në vijim:  

 

a) Dëmi jo material: 

 

- Për dhimbje fizike (trupore), shumën prej .................................. .4,000€ 

- për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 9,000€ 

- për frikë, shumën prej................................................................... 2,800€ 

- në emër të shëmtimit trupor, shumën prej.....................................2,500€ 

 

Gjithsej shumën e përgjithshme prej 18.300 euro, në emër të dëmit jo material. 
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b) Dëm material: 

 

- Për ndihmë të personit të tretë.......................................................630€ 

- për ushqim të përforcuar, shumën prej..........................................300€ 

- për rehabilitim klimaterik, shumën prej........................................900€ 

- për shpenzimet materiale sipas faturave, shumën prej...............1,238€ 

 

Gjithsej shumën e përgjithshme prej 3.068 euro, në emër të dëmit material. 

 

Gjithsejtë në emër të dëmit material dhe jo material, të paguhet shuma prej 21,368€, me kamatë 

ligjore prej 8% në vit dhe atë duke filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi (16.05.2019), e deri 

në pagesën definitive, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh nga data e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.Në pikën III të dispozitivit, pjesa tjetër e kërkesëpadisë, përtej shumës së aprovuar si në 

pikën II nën a) të këtij aktgjykimi, në emër të kompensimit të dëmit jo material, kërkesa për 

pagimin e kamatës më të madhe se ajo e përcaktuar në pikën II të këtij dispozitivi, si dhe kohës së 

llogaritjes së saj nga dita e parashtrimit të kërkesës tek e paditura, refuzohet si e pabazuar. Me të 

njëjtin aktgjykim në pikën IV të dispozitivit, obligohet e paditura Kompania e Sigurimeve “D...” 

me seli në Prishtinë, që në emër të shpenzimeve procedurale t’i paguaj paditëses M.B., shumën prej 

1626€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcenim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, i autorizuari i paditëses brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak 

të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që ankesa të miratohet si e bazuar, ndërsa 

aktgjykimi i atakuar të ndryshohet ashtu që, gjykata e shkallës së dytë të gjykoj kërkesëpadinë e 

paditëses si në precizimin e kërkesëpadisë dt.30.04.2019. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, i autorizuari i të paditurës brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë, ta aprovoj ankesën si të bazuar dhe 

aktgjykimin e atakuar ta prish ose ta ndryshoj duke zbritur shumat e gjykuara si në vlerën e ofruar 

nga e paditura. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore, dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim  me dispozitat e nenit 194 të LPK-së, gjeti se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditëses është e pabazuar.          

Ankesa e të paditurës është pjesërisht e bazuar. 

   

Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësja përmes të autorizuarit të saj ka parashtruar padi në 

gjykatë, duke theksuar se me dt.14.09.2016, në aksidentin e komunikacionit, paditësja ka pësuar 

frikë, dhimbje fizike, reduktim të aftësisë së përgjithshme jetësore, shëmtim dhe dëm tjetër 

material. Paditësja i është drejtuar të paditurës me kërkesë dhe e paditura i ka ofruar shumën prej 

4968.00 euro, mirëpo paditësja nuk është pajtuar me shumën e ofruar për kompensim. Në seancat e 

mbajtura dhe pas ekspertizës së eksperteve mjekësor, i propozon gjykatës që ta aprovoj 

kërkesëpadinë e saj në tërësi si të bazuar, si në precizim të kërkesëpadisë të dt.03.05.2019. 

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas vlerësimit dhe administrimit 

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit të te gjitha shkresave tjera të lëndës 

ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditëses, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 
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Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka konstatuar gjendjen faktike 

bazuar në ekspertizën mjekësore të ekspertes Dr.V.B.R.-Psikiatër dhe ekspertiza mjekësore e 

ekspertes Dr.V.B.-Ortoped-traumatolog, të cilat nga mendimi profesional i dhënë pas ekzaminimit 

të drejtpërdrejtë të paditëses, e po ashtu nga dokumentacioni mjekësor që gjendet në shkresat e 

lëndës, të cilat po ashtu kishe prezantuar në gjykatë në seancën e shqyrtimit kryesor të 

dt.16.04.2019, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se paditësja kishte përjetuar frikë me intensitet 

dhe kohëzgjatje si në ekspertizë, e po ashtu ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe zvogëlim të 

aktivitetit jetësor në shkallë prej 19%, këto lëndime janë karakterizuar me dhimbje fizike, ku 

ekspertet i kanë përshkruar, intensitetin dhe kohëzgjatjen e tyre me detaje si ekspertizë përkatësisht 

tani në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar. Pastaj nga raporti i aksidentit të Policisë së Kosovës me 

nr.2016-GR-07389 i dt.14.06.2016, gjykata ka vërtetuar se vozitësi i automjetit i cili ka qenë i 

siguruar tek e paditura, si pasojë e vozitjes së pakujdesshme me automjetin e tij godet veturën e të 

dëmtuarës dhe të njëjtës i shkakton lëndime të rënda trupore dhe nga i cili raport është vërtetuar se 

shkaktar i aksidentit ishte i siguruar i të paditurës, fakt ky që nuk ishte kontestues mes palëve. Po 

ashtu, është konstatuar që paditësja nga aksidenti ka pësuar lëndime të rënda trupore, si dhe që e 

njëjta kishte shpenzime materiale, e kjo vërtetohet nga faturat të cilat gjenden në shkresat e lëndës.  

 

Këtë gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, nenit 

136 par.1, 159, 169, 174, 179, 183 par.1 dhe par.2, 382 par.1 dhe 2 të LMD-së, nenit 10, 26 par.1 

dhe 6,  të LSDA-së (Ligji.nr.04/L-018), si dhe nenit 323, 452 par.1, 143 të LPK-së dhe ka vendosur 

si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se, qëndrimi dhe përfundimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, sa i përket pjesëve në të cilat i njëjti është 

vërtetuar me këtë aktgjykim, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-

së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  

kujdeset sipas detyrës zyrtare, në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së.  

 

Nuk qëndron pretendimi ankimor i të autorizuarit të paditëses se, gjykata e shkallës së parë 

gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale nga neni 183 par.2 të LMD-së, duke mos vendosur 

lidhur me kamatën prej 12% për paditësen, sepse gjykata e shkallës së parë me të drejtë e ka 

refuzuar, kërkesën e paditëses që e paditura t’ia paguaj shumat me kamatën prej 12%, për faktin se 

e paditura me kohë i është përgjigjur kërkesës së paditëses dhe nuk është vonuar në trajtimin e 

kërkesës së saj, por që, paditëses i ka ofruar shumën prej 4968€ për kompensimin e dëmit të 

shkaktuar nga i siguruari i të paditurës, shumë kjo të cilën paditësja e kishte refuzuar. Prandaj, i pa 

bazuar dhe i pa qëndrueshëm është edhe pretendimi ankimor sa i përket llogaritjes së kamatës në 

shkallën 12%, sepse ashtu siç ka vlerësuar edhe gjykata e shkallës së parë, paditësit lidhur me 

kërkesën e tij i është dhënë përgjigje duke i ofruar shumën e caktuar të kompensimit të dëmit, 

kështu që në situata të tilla nuk vjen në shprehje kamata 12%, por zbatohet kamata 8% vjetore, 

sipas dispozitave të LMD-së në fuqi. Andaj, gjykata e shkallës së parë bazuar në dispozitat ligjore 

përkatëse me të drejtë ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Bazuar në faktin se baza juridike e kërkesëpadisë nuk ka qenë kontestuese, atëherë, gjykata e 

shkallës së parë me të drejtë natyrën juridike të lëndimeve si dhe lartësinë e dëmit të shkaktuar nga i 

siguruari i të paditurës, për paditësen të cilat për të gjitha kategoritë e dëmit, përfshirë këtu dhimbjet 

fizike të të gjitha intensiteteve, frikën, shëmtimin dhe dëmin material i ka caktuar, për të gjitha këto, 

shumat si në dispozitiv dhe ate duke u bazuar në ekspertizat mjeko ligjore si dhe provat përkatëse 

materiale, të cilat gjenden në shkresa të lëndës si dhe kriteret të cilat i përdor praktika gjyqësore për 

situate të tilla, në gjykatat e Kosovës.  
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Sipas Gjykatës së Apelit vlerësohet se, gjykata e shkallës së parë, drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike në këtë çështje kontestimore të paditëses, sepse baza juridike e kërkesëpadisë nuk ka qenë 

kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse, mirëpo, bazuar në faktin se nuk ka pretendim ankimor sa i 

përket këtij shkaku, kjo gjykatë nuk u lëshua në vlerësim të sajë. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se, nuk qëndron pretendimi ankimor se, paditësja ka pasur zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 19.50% siç pa të drejtë pretendon ankesa e palës 

paditëse, sepse ekspertët as në ekspertizën e formës së shkruar, e as në seancën e shqyrtimit kryesor 

në të cilin kanë marrë pjesë, askund nuk e kanë cekur se, paditësja ka pasur zvogëlim të aktivitetit 

të përgjithshëm  jetësor në shkallën e pretenduar, por zvogëlimi ka qenë i shkallës 19%, për të cilën 

kjo gjykatë edhe e ndryshoj aktgjykimin e atakuar, pikërisht në këtë pjesë, me arsyetimet e dhëna si 

më sipër. 

 

Nuk qëndron pretendimi ankimor i të autorizuarit të paditëses, se paditëses i janë caktuar shuma të 

ulëta për kategori të caktuara të dëmit, sepse gjykata e shkallës së parë këto i ka caktuar bazuar 

ekspertiza përkatëse mjekësore, në kritere dhe praktikën e mirë gjyqësore të gjykatave në Kosovë të 

kohëve të fundit, kështu që pretendimi i tillë u refuzua si i pa bazuar.  

 

Prandaj, siç u theksua edhe më sipër, gjykata e shkallës së parë pasi që ka vërtetuar drejtë dhe 

plotësisht gjendjen faktike në këtë çështje kontestuese, drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale, 

duke iu referuar dispozitave konkrete ligjore që aplikohen për situata të tilla, fjala është për pjesët e 

vërtetuara të aktgjykimit të atakuar, ashtu që pretendimi ankimor në këtë aspekt u refuzua si i pa 

bazuar.  

 

Gjykata e Apelit, i vlerësoj edhe pretendimet ankimore të paditurës, mirëpo sa i përket pretendimit 

për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, në këtë çështje kontestimore, i njëjti u 

refuzua si i pa bazuar dhe i pa qëndrueshëm, sepse, siç u theksua edhe më lartë, gjykata e shkallës 

së parë, drejtë dhe plotësisht e ka vërtetuar gjendjen faktike në ketë çështje kontestimore të 

paditëses, bazuar në provat e ofruara nga palët ndërgjyqëse si dhe ekspertizat përkatëse, duke marrë 

kështu aktgjykimin e sajë të ligjshëm dhe të drejtë, lidhur me rastin konkret të paditëses.  

 

Gjithashtu nuk qëndron pretendimi ankimor  se gjykata ka dështuar kur ka vendosë për dëmin 

material, të pa argumentuar me prova, sepse në situata të tilla gjykata i beson konstatimeve 

mjekësorë lidhur me rastin dhe nuk ka nevojë për prova shtesë-fatura eventuale në rastin konkret, 

siç janë për ndihmën dhe kujdesin e huaj dhe ushqimin e përforcuar, sepse në raste të tilla zbatohen 

qëndrimet juridike lidhur me ketë çështje dhe praktika gjyqësore në Kosovë. 

 

 Ndërkaq për shpenzimet e mjekimit dhe rehabilitimin klimaterik, është fakt se kërkohen prova 

materiale, mirëpo, në rastin konkret paditësja i ka prezantuar gjykatës provat-kuponat fiskal lidhur 

me shpenzimet e mjekimit, të cilat gjenden në shkresat e lëndës. Ndërkaq, sa i përket shpenzimeve 

për rehabilitim klimaterik, kjo është shënuar gabim  nga gjykata e shkallës së parë, sepse ekspertët 

kanë konstatuar se paditësja ka pasë nevojë për rehabilitim fizioterapeutik dhe ate 60 ditë, ku 

paditësja siç shihet nga raporti i Ambulancës për terapi fizikale “Fizioterapia plus “ edhe ka qenë 

për terapi fizikale dhe janë të bashkangjitura provat në këtë lëndë. Kështu që Gjykata e Apelit e 

refuzoj pretendimin ankimor të paditurës në këtë drejtim, si të pa bazuar, ndërsa lëshimin e gjykatës 

së shkallës së parë, sa i përket emërtimit klimaterik, e konsideroj si lëshim teknik të saj, i cili nuk ka 

ndonjë ndikim në aktgjykimin e kësaj gjykate. 

 

 Mirëpo, Gjykata e Apelit, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, vlerësoj se, gjykata e shkallës së 

parë, nuk e ka zbatuar drejtë të drejtën materiale, në pjesën kur paditëses i ka caktuar shumën prej 

9,000 € për zvogëlim të aktivitetit jetësor në shkallën 19 %, për faktin se gjykata e shkallës së parë 

ka caktuar shumë më të lartë, se ajo e cila caktohet për situata të tilla nga gjykatat e Kosovës për 

këtë kategori të dëmit.  
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Kështu që, në këtë pjesë, pjesërisht u pranua pretendimi ankimor i të paditurës dhe aktgjykimi i 

atakuar u ndryshua dhe u vendos që paditëses në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor në shkallën 

19% ti pranohet shuma prej 7,600€, e cila është në përputhje me kriteret dhe praktikën e mirë 

gjyqësore të gjykatave në Kosovë të kohëve të fundit, ndërsa pjesa tjetër mbi shumën e gjykuar 

refuzohet si e pa bazuar dhe u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata e Apelit pretendimet ankimore të paditurës për shumat e larta për kategoritë tjera të dëmit 

të caktuara si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, i refuzoi si të pa bazuara, sepse gjykata e 

shkallës së parë, për dëmin material dhe jo material, që ka pësuar paditësja lidhur me aksidentin e 

dt.14.09.2016, gjykata e shkallës së parë në cilësi të provës ka caktuar ekspertet mjekësore, të cilat 

në ekspertizat e tyre kanë konstatuar që paditësja ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe po ashtu 

kanë konstatuar zvogëlimin e aktivitetit jetësor në shkallë prej 19%, me detaje si në ekspertizën 

mjekësore, e cila gjendet në shkresat e lëndës. Andaj bazuar në të lartë cekurat, gjykata e shkallës 

së dytë, aktgjykimin e atakuar e vërtetoi si të drejtë dhe të ligjshëm në ato pjesë. 

 

Prandaj, Gjykata e Apelit shumën e caktuar për këto kategori të dëmit, për paditësen janë reale 

sepse me dispozitën e nenit 183 par.1 dhe 2 të LMD-së, parashihet se “ Për dhembjet e pësuara 

fizike, shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të autoritetit, 

nderit, lirive ose të drejtave të personalitetit, vdekjes së personit të afërm si dhe të frikës, gjykata po 

të konstatoj se rrethanat e rastit konkret, sidomos intensitetit të dhembjeve dhe i frikës dhe zgjatja e 

tyre e arsyetojnë këtë, do të gjykoj shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht dëmit material”. 

Ndërkaq, sipas paragrafit 2 të të njëjtit nen parashihet se” Me rastin e vendosjes për kërkesën e për 

shpërblim dëmi 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 të mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe qëllimin shoqëror. 

Andaj, kështu ka vepruar edhe gjykata e shkallës së parë, në rastin konkret të paditëses, duke pasë 

parasysh këto dispozita ligjore. 

    

Me dispozitën e nenit 136 të LMD-së (Ligji nr. 04/L-077) në mënyrë decidive parashihet se:” kush i 

shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensoj përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa 

fajin e tij”. Ndërkaq, me dispozitën e nenit 179 par.1 të LMD-së, përcaktohet se “ kush i shkakton 

tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë t’ia shpërblej shpenzimet rreth mjekimit 

dhe shpenzimet e tjera të nevojshme”. 

Gjendjen faktike të konstatuar nga gjykata e shkallës së parë e pranon në tërësi si të drejtë dhe të 

plotë Gjykata e Apelit, ndërsa ndryshimi i një pjesë të vendosjes për kërkesëpadinë e paditëses, sa i 

përket shumës së gjykuar në emër të  zvogëlimit të aktivitetit jetësor në shkallë prej 19% është 

ndryshuar shuma prej 9,000€ duke e zvogëluar ate në shumën prej 7,600€ dhe këtë bazuar në 

kriteret dhe praktikën gjyqësore të gjykatave në Kosovë të kohëve të fundit. 

Me sa u tha më lartë, e meqë gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë, e drejta materiale 

është aplikuar në mënyrë të drejtë, me përjashtim të pjesës së ndryshuar me këtë aktgjykim dhe se 

nuk ekzistojnë shkeljet për të cilat pretendojnë ankesat, e as shkelje për të cilat gjykata e shkallës së 

dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare konform nenit 194 të LPK-së, në bazë të nenit 195 par.1 pika d) 

lidhur me pikën e) të LPK-së, u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      
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