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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.392/16 

 

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

gjyqtarët Qerim Ademaj, kryetar i kolegjit, Fejzullah Rexhepi dhe Zenel Leku, 

anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësve T.H., B.H. dhe F.H., 

që të gjithë nga fsh. ..., Komuna e Gjilanit, të cilët sipas autorizimit i përfaqëson R.L., 

avokat nga Gjilani, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson A.N., jurist pranë të paditurës, për shkak të 

kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësve, e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.190/2011, i datës 26.11.2015, në seancën jo publike të mbajtur me 

datë 12.06.2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të autorizuarit të paditësve T.H., B.H. dhe F.H., 

që të gjithë nga fsh. ..., Komuna e Gjilanit, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.190/2011, i datës 26.11.2015, 

VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.190/2011, i datës 

26.11.2015, ka vendosur:  

“I. Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve T.H., B.H. dhe F.H., që të gjithë 

nga fsh. ..., Komuna e Gjilanit, me të cilën paditësja T.H. ka kërkuar në emër të dëmit 

material dhe jo material për humbjen e anëtarit të ngushtë të familjes, tani të ndjerit 

M.H. ish nga fshati ..., si pasojë e aksidentit të datës 08.08.2009 të shkaktuar në 

fshatin ..., Komuna e Gjilanit, edhe atë për paditësen T.H. shumën prej 7.700 €, 
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paditësen B.H. shumën e të hollave në lartësi prej 1.500 €dhe F.H. shumën e të 

hollave në lartësi prej 1.500 € dhe në emër të fitimit të humbur, paditëses T., B. dhe 

F.H., në tri pjesë të barabarta shumën prej 1.700 €. II. Paditësit lirohen nga pagesa e 

shpenzimeve gjyqësore”.  

Kundër këtij aktgjykimi paditësit, përmes të autorizuarit të tyre, në afat ligjor kanë 

paraqitur ankesë për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të 

gabuar të së drejtës materiale me propozim që të aprovohet si e bazuar ankesa e 

paditësve, ndërsa aktgjykimi i atakuar të ndryshohet dhe të aprovohet kërkesëpadia e 

paditësve ose të prishet dhe çështja  ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rishqyrtim dhe vendosje. 

E paditura nuk ka dhënë përgjigje në ankesë. 

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

ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 

195 dhe  200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit, përmes të autorizuarit të tyre, me datë 

04.04.2011, në gjykatën e shkallës së parë kanë paraqitur padi kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, të cilën përfundimisht e kanë 

precizuar në seancën e shqyrtimit kryesor me datë 23.11.2015, me të cilën kanë 

kërkuar që të obligohet e paditura që paditësve t`iu kompensojë dëmin jomaterial për 

humbjen e bashkëshortit-tani të ndjerit M.H. në shumë totale prej 34.000 €,  si pasojë 

e lëndimeve të rënda trupore të marra në aksidentin e dt. 08.08.2009, nga vetura BMË 

e tipit 535, me targa ..., të cilën e drejtonte J.A. e cila veturë ishte e siguruar te e 

paditura dhe si pasojë e këtyre lëndimeve më dt. 13.08.2010 ndërron jetë, duke 

përfshirë edhe shpenzimet procedurale të cilat do te krijohen.   

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga 

palët ndërgjyqëse, pas shqyrtimit kryesor të përfunduar, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.190/2011, i datës 26.11.2015, me të cilin ka vendosur që ta refuzojë si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësve, duke vendosur me decidivishtë si në dispozitiv të te njëjtit. 

Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se kontestuese mes palëve ndërgjyqëse ishte 

baza juridike e kërkesëpadisë, ngase përkundër faktit që ngasësi i automjetit është 

dënuar për veprën penale Rrezikimi i Trafikut Publik nga neni 297.5 lidhur me par. 1 

dhe 3 të KPK-së, i ndjeri M.H. nuk ka vdekur si pasojë e lëndimeve të marra nga 

aksidenti në fjalë, ngase vdekja e tij është shkaktuar një vit pas aksidentit, ndërsa nga 
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provat e administruara paditësit me asnjë provë të vetme nuk i kanë provuar 

pretendimet e tyre, se vdekja e bashkëshortit/babait të tyre, ka ardhur si pasojë e 

lëndimeve të shkaktuara nga aksidenti në fjalë. 

Më tej gjykata ka shtuar se e drejta në shpërblimin e drejtë në të holla për dëmin 

jomaterial është e drejtë personale, që i takon personit të dëmtuar, e parimisht kjo e 

drejtë nuk mund të bartet tek trashëgimtarët e të dëmtuarit, andaj kërkesa e paditësve 

për shpërblimin e dëmit jo material të kërkuar pas vdekjes së anëtarit të ngushtë të 

familjes është e pathemeltë, për faktin se sipas nenit 204 të LMD-së, parashihet se 

“Kërkesa e kompensimit të dëmit jomaterial i kalon trashëgimtarit vetëm në qoftë se 

është njohur me aktgjykim të formës së prerë ose me marrëveshje shkresore „‟. Në 

kushte të njëjta, kjo kërkesë mund të jetë objekt cedimi, kompensimi dhe i ekzekutimit 

me detyrim”, e që në rastin konkret nuk është fjala për caktimin e kërkesës me 

aktgjykim të formës së prerë ose me marrëveshje me shkrim e arritur mes dëmtuarit 

dhe personit përgjegjës për shpërblimin e dëmit, andaj mbi këtë bazë gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur që ta refuzojë si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësve 

për kompensimin e dëmit jomaterial, si dhe për fitimin e humbur, ngase nga provat e 

administruara, nuk është arritur të argumentohet me një kontratë valide apo me një 

dëshmi tjetër të pranueshme se i njëjti ka qenë i punësuar, përveç thënieve që i njëjti 

ka punuar në kafiteri, e që për gjykatën nuk përben provë të pranueshme.  

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

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) e LPK-së dhe 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. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi 

i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 al.2, pika n) e as në shkeljet tjera për të cilat pretendon 

pala ankuese dhe përmban mangësi për shkak të cilave nuk mund të shqyrtohet. 

Aktgjykimi nuk është i përfshirë në të meta për shkak të cilave nuk mund të 

ekzaminohet dhe në lidhshmëri me këtë dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe i 

përmbarueshëm dhe përmban arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet vendimtare, të 

cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave edhe është 

vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve. Në këtë kontekst 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. Gjykata në arsyetim të aktgjykimit të atakuar ka paraqitur arsye 

mjaftueshme për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësve. 
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Gjykata e Apelit gjeti se nuk qëndrojnë pretendimet tjera ankimore për shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore të pretenduara me ankesë, pasi që kjo gjykatë 

e pranoi në tërësi përfundimin e gjykatës së shkallës së parë në lidhje me vendosjen 

meritore, meqenëse sipas dispozitës së nenit 319 paragrafi 1 të LPK-së përcaktohet 

se: “Secila palë ndërgjyqësore ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon 

kërkimet dhe pretendimet e veta” e në këtë kontekst rezulton se është vlerësim i drejtë 

përfundimi i gjykatës së shkallës së parë se paditësit nuk kanë arritur ti argumentojnë 

pretendimet e tyre lidhur me kërkesën për kompensimin e dëmit, ngase me asnjë 

provë nuk kanë provuar se i ndjeri M.H. ka vdekur si pasojë e aksidentit të shkaktuar 

të dt. 08.08.2009, ngase vdekja e tij është shkaktuar një vit më vonë më dt. 

13.08.2010, ndërsa padinë paditësit e kanë ushtruar pas vdekjes së tij me datë 

04.04.2011.  

Gjykata e Apelit në kuptim të gjeturave të gjykatës së shkallës së parë të verifikuara 

edhe në procedurën sipas ankesës gjeti se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të 

drejtë dhe të plotë, ku paditësit me asnjë provë nuk e kanë argumentuar themelësinë e 

kërkesëpadisë së tyre dhe se në këtë çështje juridike kontestuese e drejta materiale 

është zbatuar në mënyrë të drejtë, ku dispozita e nenit 204 të LMD-së, është e qartë, e 

cila përcakton se e drejta për shpërblimin e dëmit jomaterial  është e drejtë e lidhur 

me personin dhe nuk mund të cedohet nëse nuk është vendosur me vendim të formës 

së prerë apo ka pasur marrëveshje me shkrim në mes të dëmtuarit dhe personit 

përgjegjës për shkaktimin e dëmit. Në rastin konkret nuk është provuar se vdekja e 

M.H.t ka ndodhur si pasojë e aksidentit.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi edhe pretendimet tjera ankimore, por të cilat nuk ndikuan 

në vendosje ndryshe se si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së,  

u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                      Ac.nr. 392/16, me datë 12.06.2020 

     

       Kryetari i kolegjit 

                Qerim Ademaj, d.v 


