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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3741/17 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Hunaida Pasuli - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.K. nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, të 

cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor – i ati A.K., e të cilën me autorizim e përfaqëson av. R.K., 

nga Prizreni, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve, me seli në Prishtinë, për shkak 

të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, të ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1314/16, të datës 13.06.2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 29.01.2020, mori këtë:   

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve, 

me seli në Prishtinë, ndërsa pika I dhe III e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren C.nr.1314/16, i datës 13.06.2017, VËRTETOHET.  

II. Pika II dhe IV e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 

C.nr.1314/16, të datës 13.06.2017, që ka të bëjë me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së 

paditësit, mbetet e pashqyrtuar.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata  e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr. 1314/16, të datës 13.06.2017, 

në pikën I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit I.K. nga Prizreni dhe 

e ka obliguar të paditurën, Byronë Kosovare të Sigurimeve, që në emër të dëmit material dhe jo 

material, t’ia paguajë paditësit shumat si në vijim: 800.00 € për dhimbje fizike, 500.00 € për 

dhimbje shpirtërore për shkak të frikës, respektivisht, shumën e përgjithshme prej 1,300.00 €, me 

kamatë ligjore në lartësi prej 8%, duke filluar prej ditës së marrjes së aktgjykimit, e deri te 

pagesa definitive, të gjitha në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. Në pikën II të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë e ka 

refuzuar kërkesëpadinë e paditësit I.K., nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, sa i përket 
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shpenzimeve lidhur me kujdesin e huaj, në shumë prej 200.00 €, ushqimin e përforcuar në shumë 

prej 140.00 €, shpenzimet e rehabilitimit fizioterapeutik, në shumë prej 200.00 €, si dhe 

shpenzimet e mjekimit në shumë prej 100.00 €, si tërësisht të pabazuar. Në pikën III të 

dispozitivit, është obliguar e paditura që t’ia paguajë shpenzimet procedurale paditësit dhe atë në 

lartësi prej 779.00 €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. Në pikën IV të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar si 

të pa bazuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit, mbi shumat e aprovuara, si në pikën I të 

dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, e deri në shumën e përgjithshme të kërkuar, prej 3,940.00 

€.  

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të 

cenimit të rëndë të dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak të vërtetimit jo të plotë dhe 

të gabuar të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Me 

këtë ankesë, e paditura i ka propozuar Gjykatës së Apelit ta prishë aktgjykimin e atakuar dhe 

lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë për rishqyrtim dhe rivendosje.  

Pala paditëse nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë.  

Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e ankimuar, në mbështetje të dispozitave të neneve 194 dhe 195.1, pika 

(d), lidhur me nenin 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

-Ankesa e të paditurës është e pathemeltë.  

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

së parë, për kompensim të dëmit material dhe jo material, ka theksuar se një kompensim të tillë e 

kërkon për shkak të aksidentit të komunikacionit të datës 06.05.2016, në Prizren, ku lëndime 

trupore ka pësuar këmbësori I.K. dhe për këto lëndime, me këtë padi, janë kërkuar 2,000.00 €, si 

dhe shpenzimet procedurale.  

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave si në vijim: Raporti policor i aksidentit i dt. 06.05.2016, raporti 

mjekësor i emergjencës nr. 3566, i dt. 06.05.2016, i lëshuar nga Spitali Rajonal në Prizren, 

ekstrakti i lindjes për të miturin I.K., Raportet tjera mjekësore që gjenden në shkresat e lëndës, 

ujdia jashtëgjyqësore e lidhur mes BKS-së dhe familjes SH., vendimi i komisionit i shkallës së 

dytë të BKS-së, si dhe menimi i ekspertëve të psikiatrisë Dr. N.F. dhe ekspertit të ortopedisë-

traumatologjisë Dr. RR.SH., vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, konfrom nenit 143 

të LPK-së.  

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

se, konform dispozitave të neneve 136.1, 137.1, 183.1 të LMD-së dhe nenin 323 të LPK-së, si 

dhe bazuar në provat si më sipër, është vërtetuar përgjegjësia e të paditurës ndaj të paditurit. 

Ndërsa, sa i përket lartësisë së kompensimit, gjykata e shkallës së parë ka theksuar se është 

bazuar në nenin 200 të LMD-së dhe provat e tjera të përfshira në shkresat e lëndës, që lidhen me 

lëndimet e palës. Si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë 

vendosi meqë shpenzimet për ushqimin e përforcuar, për ndihmën nga personi i tretë, si dhe 

shpenzimet e rehabilitimit fizioterapik dhe shpenzimet e mjekimit, që janë kërkuar, nuk përbëjnë 
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kërkesë për shpërblimin e dëmit material dhe paditësi nuk ka parashtruar asnkë provë materiale 

lidhur me këto shpenzime. Ndërsa, shumën, mbi shumat e aprovuara, gjykata e shkallës së pare 

thekson se e ka refuzuar meqë nuk i përgjigjet përgjegjësisë deliktore civile të së paditurës. 

Lidhur me kamatën, gjykata e shkallës së parë ka vendosur sipas neneve 186 dhe 277.1 të LMD-

së, pasi që e paditura është vonuar në pagesën e detyrimit të paditësit. Ndërsa, vendimin mbi 

shpenzimet procedurale, gjykata e ka arsyetuar me dispozitat e neneve 449 dhe 452.2 të LPK-së.  

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

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, 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) i LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar në 

mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të 

dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu ky aktgjykim nuk është i përfshirë as në shkelje 

tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkeljet që i referohen konstatimit të gabuar të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, e as shkeljeve të tjera nga neni 

182.2, pasi që arsyetimi i aktgjykimit është në përputhje me dispozitën e nenit 160, par. 4 dhe 5 

të LPK-së, meqë gjykata e shkallës së parë, ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet e çështjes, 

për provat që i ka shfrytëzuar për vërtetimin e fakteve dhe vlerësimin e tyre. Sipas vlerësimit të 

Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë 

me arsyet e aktgjykimit, duke bërë kështu që dispozitivi dhe arsyetimi, si dy pjesë përbërëse të 

aktgjykimit, të jenë në harmoni logjike dhe juridike me njëra tjetrën. Gjykata e shkallës së parë 

ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelsinë e këkresëpadisë, e në lidhshmëri 

me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka 

vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. Në këtë kontest, në arsyetim të aktgjykimit janë 

dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e administruara dhe për 

vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre. Kështu, gjykata e 

shkallës së parë, në arsyetim të aktgjykimit ka paraqitur arsye të mjaftueshme për bazën juridike 

të kërkesëpadisë dhe shumën e aprovuar.  

Si rrjedhojë e këtyre, Gjykata e Apelit e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë, për sa i përket vërtetimit të bazës juridike të kërkesëpadisë 

së paditësit. Nuk qëndrojnë thëniet e palës ankuese se gjykata e shkallës së parë nuk është bazuar 

fare në dispozita materiale që ndërlidhen me përgjegjësinë e saj ndaj paditësit, meqë, siç shihet 

në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, me të drejtë janë përmendur nenet 136, 137, 159, 177.1, 

183.1 dhe 2 të LMD-së e një përgjegjësi të tillë, e kanë vërtetuar edhe provat e administruara nga 

gjykata e shkallës së parë, përfshirë këtu edhe raportin policor të aksidentit të datës 06.02.2016 

dhe njoftimin e Prokurorisë përkatëse. Një raport i tillë, që i paraqet rrethanat në të cilat është 

shkaktuar aksidentit, është i mjaftueshëm për të vërtetuar përgjegjësinë e të paditurës, kjo edhe 

në mungesë të provave që do të vërtetonin të kundërtën (pasi që është konstatuar se personi dhe 

automjeti që ka shkaktuar aksidentin kanë mbetur të panjohur). Ndërsa, mos-përfundimi i 

hetimeve prokuroriale, nuk e pengon të drejtën e palës së dëmtuar për të kërkuar kompensim 

ndaj kompanisë në fjalë, e cila, ashtu siç është sqaruar edhe nga gjykata e shkallës së parë, mund 
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të kërkojë kompensim, nëse nga hetimet e Prokurorisë, rezulton një gjendje faktike ndryshe nga 

ajo e paraqitur përmes raportit policor në fjalë. Këtë të drejtë pala paditëse e ka bazuar në nenin 

20 parag.1 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligj.nr.04/L-018) 

Nuk pranohen si të qëndrueshme as pretendimet e të paditurës se padia nuk është dashur 

të shqyrtohet nga gjykata, për shkak të të qenit e pasafatshme, meqë afati prej 90 ditësh, vlen 

vetëm për kërkesat që mund të parashtrohen brenda Byrosë. Ndërsa, siç me të drejtë ka rënë në 

përfundim edhe gjykata e shkallës së parë, kërkesa e paraqitur për kompensim të dëmit, është 

paraqitur brenda afatit ligjor në gjykatë, me të cilën kërkesëpadi është iniciuar procedura 

gjyqësore kontestimore, në të cilën kanë të drejtë të kenë qasje, të gjithë personat të cilët janë 

dëmtuar ose të cilëve u është shkelur një e drejtë e caktuar. Përveç kësaj, të papranueshme janë 

edhe thëniet e të paditurës në ankesë, që atakojnë vendimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur 

me kamatën dhe shpenzimet procedurale. Lidhur me këto, Gjykata e Apelit vlerëson se është 

vendosur drejtë, ashtu që për kamatën, është zbatuar saktë dispozita e nenit 382 të LMD-së që ka 

hyrë në fuqi në vitin 2012 e që aplikohet për aksidentin në fjalë të ndodhur në vitin 2016, sipas të 

cilit lartësia e kamatëvonesës është 8% në vit. E, po ashtu, drejtë është vendosur edhe për 

shpenzimet procedurale, konform dispozitave të neneve 449 dhe 452.1 të LPK-së, duke qenë se e 

paditura është palë humbëse në këtë kontest juridiko-civil.  

Si rezultat i të lartë cekurave, meqë baza juridike e kërkesëpadisë, e atakuar me ankesë 

nga e paditura, është vërtetuar saktë nga gjykata e shkallës së parë, Gjykata e Apelit i refuzon të 

gjitha pretendimet ankimore lidhur me të dhe vlerëson se edhe shumat e gjykuara nga gjykata e 

shkallës së parë, për kompensim të dëmit material dhe jo material, janë në lartësinë e duhur dhe 

në pajtueshmëri me dispozitat e të drejtës materiale, përkatësisht, nenin 183 parag.2 të LMD-së, i 

cili përcakton se: “Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit jomaterial si 

dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do të ketë parasysh për rëndësinë e shkeljes së të 

mirës dhe të qëllimit të cilit shërbën ky kompensim e gjithashtu edhe për faktin se mos të u shkojë 

përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror“. 

Si në pikën II të këtij dispozitivit, Gjykata e Apelit vendosi meqë asnjëra nga palët 

ndërgjyqëse nuk ka atakuar pikën II dhe IV të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, që ka të bëjë 

me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së paditësit.  

Nga të gjitha arsyet e cekura në arsyetim të këtij aktgjykimi të shkallës së dytë, Gjykatës 

së Apelit i rezulton se gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur 

në këtë çështje juridike, andaj në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195, paragrafi 1, 

pika d), lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3741/17, datë 29.01.2020 

                      

                                                                                                                            Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 

 


