
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.3980/19 

 

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 paditësve A.I. nga Peja, M.I. nga 

Peja, Xh.I. nga Peja, Gj.S. nga Peja, të miturat T.I. dhe L.I., të cilat i përfaqëson nëna Gj.S. nga 

Peja, të cilët me autorizim i përfaqëson av.V.M. nga Ferizaj, kundër të paditurës K.S “E...”, me seli 

në Prishtinë, Rr.”...” nr.4, të cilën e përfaqëson me autorizim F.Sh., për kompensimin  e dëmit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Ferizaj, C.nr.983/18 të dt.25.04.2019, në seancën e kolegjit e mbajtur me dt.05.03.2021 mori 

këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

                     

REFUZOHET e pa bazuar, ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli në 

Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.983/18 i dt.25.04.2019, 

VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

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

pjesërisht kërkesëpadia e paditësve A.I. nga Peja, M.I. nga Peja, Xh.I. nga Peja, Gj.S. nga Peja, të 

miturat T.I. dhe L.I., të cilat i përfaqëson nëna Gj.S., nga Peja, si e bazuar. Në pikën II të 

dispozitivit, detyrohet e paditura K.S “E...”, me seli në Prishtinë që paditësve në emër të 

shpërblimit të dëmit jo material dhe material të pësuar t’ia paguaj dhe atë:  

 

-paditësve A.I., M.I. dhe Xh.I.,  

 

Në emër të dëmit jo material, 

-për dhimbje shpirtërore secilit shumën prej 6,000.00€ 

 

Në emër të dëmit material, 

a. për shpenzimet e varrimit dhe ngritjen e përmendores shumën prej 2.500€ 

 

Paditëses Gj.S. 

 

Në emër të dëmit jo material,  

-për dhimbje shpirtërore shumën prej 7.000€ 

 

Të miturave T.I. dhe L.I., të cilat i përfaqëson nëna Gj.S. 

 

Në emër të dëmit jo material, 

-për dhimbje shpirtërore secilës shumën prej 7.000€ 

 

Në pikën III të dispozitivit, refuzohet pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve mbi lartësinë e 

shumave të aprovuara në pikën (II) të dispozitivit dhe atë: 
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Paditësve A.I., M.I., Xh.I., 

 

Në emër të dëmit jo material, 

-për dhimbje shpirtërore secilit shumën prej 4.000€ 

 

Në emër të dëmit material 

a, për shpenzimet e varrimit dhe ngritjen e përmendores shumën prej 3.000€ 

 

Paditëses Gj.S. dhe të miturave T.I. dhe L.I., të cilat i përfaqëson nëna Gj.S. 

 

Në emër të demit jo material 

-për dhimbje shpirtërore secilës shumën prej 3.000€ 

 

Me të njëjtin aktgjykim në pikën IV të dispozitivit, detyrohet e paditura që paditësve të i paguaj 

shumat e cekura në pikën II, të dispozitivit, në shumën e përgjithshme prej 41.000€ (katër dhjetë e 

njëmijë euro), të gjitha me kamatën ligjore prej 8%, prej dt.12.10.2018, deri në pagesën 

përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 2,348.40€, të gjitha në afat prej 15 

dite, pas marrjes së formës së prerë të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

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

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

atakuar të ndryshoj, ashtu që të gjykoj shuma dukshëm më të ulëta. 

 

Përgjigje në ankesë, ka paraqitur i autorizuari i paditësve, me propozim që të refuzohet ankesa e të 

paditurës si e pabazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i atakuar, të ndryshoj vetëm në pjesën sa i 

përket pjesës refuzuese, të miratoj edhe pjesën refuzuese, duke aprovuar në tërësi kërkesëpadinë, 

pjesën tjetër të aktgjykimit, të gjitha kamatat ligjore 8% sipas LMD-së, nga dita e ngritjes së padisë. 

 

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

ankimore, ato të përgjigjes në ankesë dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim  me dispozitat e nenit 194 

të LPK-së, gjeti se: 

 

Ankesa është e pa  bazuar.          
   

Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësit përmes të autorizuarit të tyre, me dt.12.10.2018, kanë 

paraqitur padi në këtë gjykatë, kundër të paditurës, për kompensimin e dëmit. I autorizuari i 

paditësve në seancat e shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se, mbetet në tërësi si në padi dhe 

kërkesëpadi, meqenëse baza juridike nuk ka qenë kontestuese dhe nga provat e administruara, 

vërtetohet fakti se paditësit, kanë humbur anëtarin e familjes në aksident trafiku, i propozon 

gjykatës që të miratoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësve dhe atë në shumat e caktuara dhe me 

kamatë, të cekura si në arsyetimin e aktgjykimit. 

 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditësve, 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 të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësve, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka konstatuar gjendjen faktike se, 

në këtë çështje kontestimore baza juridike nuk ka qenë kontestuese, por vetëm lartësia e 

kërkesëpadisë. Pastaj nga ekspertiza e komunikacionit, gjykata ka konstatuar se ekziston lidhja 

kauzale në mes të lartësisë së dëmit të shkaktuar paditësve dhe veprimit të siguruarit të paditurës në 

këtë aksident. Po ashtu, nga deklarata e bashkësisë familjare, rezulton se, paditësit A.I., M.I., dhe 

Xh.I., kanë qenë në bashkësi familjare me të ndjerin E.I., respektivisht, paditësit të ndjerin e kanë 

pasur vëlla, ndërsa paditësja Gj.S., të ndjerin e ka pasur bashkëshort dhe kjo vërtetohet nga 

Certifikata e martesës me nr. rendor 494 dhe nr. të referencës 25/2012RM/25001, si dhe të miturat 
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T.I., e lindur me dt.11.08.2014 dhe L.I., e lindur me dt.09.04.2013, të ndjerin e kanë pasur baba 

dhe kjo vërtetohet nga Certifikata e lindjes së të miturave.  

 

Gjykata e shkallës së parë, bazuar në faktin se, baza juridike e kërkesëpadisë  nuk ishte kontestuese 

për palët ndërgjyqëse, e po ashtu, nga administrimi i provave, konstatohet se, e paditura kishte 

detyrim dhe përgjegjësi civile në kuptim të nenit 940 të LMD-së, për kompensimin e dëmit material 

dhe jo material, nga aksidenti i dt.25.07.2017, të cilin e kishte shkaktuar i siguruari i të paditurës, e 

kjo vërtetohet edhe me ekspertizën e komunikacionit, andaj edhe ka vendosur si në dispozitivin e 

aktgjykimit të atakuar. 

 

Këtë gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e nenit 8, 323 të LPK-së, 

nenit 136, 159, 169, 177, 183 dhe 940 të LMD-së, si dhe nenit 452.1 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, 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.  

 

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

shkallës së parë me të drejtë, lartësinë e dëmit të shkaktuar nga i siguruari i të paditurës, për 

paditësit për të gjitha kategoritë e dëmit, i ka caktuar, duke u bazuar në ekspertizën e 

komunikacionit, si dhe provat përkatëse materiale të cilat gjenden në shkresa të lëndës, si dhe 

kriteret të cilat i përdorë praktika e mirë gjyqësore për situate të tilla, në gjykatat e Kosovës.  

 

Sipas Gjykatës së Apelit vlerësohet se, gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar gjendjen 

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

kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse, kështu që, 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. Pra, nuk qëndron pretendimi 

ankimor se  gjykata e shkallës së parë, ka gjykuar shuma tejet të larta, sepse shumat e caktuara për 

paditësit janë në përputhje me dhimbjet e tyre shpirtërore të përjetuara me rastin e humbjes së 

familjarit të tyre në këtë aksident, kriteret dhe praktikën e mirë gjyqësore, e cila aplikohet në situata 

të tilla në gjykatat në Kosovë kohëve të fundit. 

 

Sipas Gjykatës së Apelit, nuk qëndron edhe pretendimi ankimor i të paditurës, se  pala paditëse nuk 

ka ofruar prova (fatura dhe foto) lidhur me shpenzimet e varrimit dhe ngritjen e lapidarit, sepse 

sipas praktikës gjyqësore në situata të tilla, edhe në mungesë të faturave sa i përket këtyre formave 

të dëmit merren parasysh traditat e vendit dhe pranohen shpenzimet e varrimit deri në 1.500€ dhe 

ato për ngritjen e lapidarit deri në 1000 €. Kështu që Gjykata e Apelit nuk e pa të arsyeshme që të 

ndryshoj një vendim të tillë të gjykatës së shkallës së parë edhe në këtë aspekt, për këtë kategori të 

dëmit, nga se i njëjti është në harmoni me praktikën gjyqësore të gjykatave në Kosovë të kohëve të 

fundit.   

 

Po ashtu pretendimet ankimore të paditurës, për shumat e larta të cilat nuk janë në harmoni me 

Rregulloren për trajtimin e dëmeve materiale dhe jo materiale të Bankës Qendrore  të Kosovës, 

Gjykata e Apelit i vlerëson të pa bazuara dhe të pa qëndrueshme dhe si të tilla i refuzoi, sepse 

gjykata e shkallës së parë, për dëmin material dhe jo material, që kanë përjetuar paditësit për 

humbjen e familjarit të tyre në aksidentin e dt.25.02.2017, me fajin ekskluziv të siguruarit të të 

paditurës, e cila fajësi e tij është vërtetuar me ekspertizën e komunikacionit të dt.10.07.2017,dhe në 

këtë gjendje ekzistuese gjykata e shkallës së parë ka caktuar shumat për dëmin e përjetuar në pajtim 

me kriteret dhe praktikën gjyqësore e cila aplikohet në situata të tilla si kjo e paditësve në rastin 

konkret. 
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Gjithashtu nuk qëndron edhe pretendimi ankimor, se paditësve për dhimbjet shpirtërore u janë 

caktuar shuma të larta, sepse në rastin konkret gjykata e shkallës së parë i caktuar shuma në 

harmoni me kriteret dhe praktikën e mirë gjyqësore të  cilën zbatojnë gjykatat në Kosovë, kohëve të 

fundit dhe në këtë aspekt pretendimi ankimor nuk ka bazë, siç nuk ka bazë edhe pretendimi për 

ndryshimin e aktgjykimit të atakuar në mënyrë që të caktohen shuma dukshëm më të ulëta siç pa të 

drejtë pretendon e paditura.   

 

Me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, parashihet se “për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e 

pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të 

autoritetit, të nderi, të lirive ose të të drejtave të personalitetit, të vdekjes së personit të afërm si dhe  

frikës, gjykata po të konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe 

zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, do të gjykoi shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga 

shpërblimi i demit material, si dhe nga mungesa e demit material”. Ndërkaq në paragrafin 2 të të 

njëjtit nen parashihet se, “Me rastin vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit  jo material  si 

dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cenimit së të mirës dhe 

të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë  se me te mos të  favorizohen synimet që 

nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe qëllimin shoqëror”. 

 

Andaj, në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, në rastin konkret të paditësve, i ka pasur 

parasysh kërkesat e kësaj dispozite ligjore, me rastin e marrjes së aktgjykimit të atakuar, i cili është 

vërtetuar me këtë aktgjykim. 

 

Prandaj, qëndrimin juridik lidhur me këtë çështje kontestimore të paditësve, si të drejtë dhe të 

ligjshëm e pranon edhe Gjykata e Apelit. 

 

Me që nuk ka pretendim ankimor nga e paditura për vërtetim të gjendjes faktike, Gjykata e Apelit 

nuk u lëshua në këtë aspekt. 

 

Gjykata e Apelit, gjatë shikimit të shkresave të lëndës vërejti se, është bërë një lëshim teknik, sa i 

përket vendbanimit te paditësve A.I., M.I. dhe Xh.I., ku siç shihet në shkresat e lëndës, paditësit në 

fjalë, në bazë të letërnjoftimeve të tyre si dhe Certifikatës së Bashkësisë Familjare, vendbanimin e 

kanë në Ferizaj, ndërsa në hyrjen dhe dispozitivin e aktgjykimit të atakuar është shënuar si 

vendbanim i tyre, Qyteti i Pejës. Ky gabim teknik i lëshuar nga gjykata e shkallës së parë, 

eventualisht mund të korrigjohet me propozimin e palës ose zyrtarisht nga gjykata, në kuptim të 

nenit 165 të LPK-së. 

 

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 dhe se nuk ekzistojnë shkeljet esenciale për të cilat pretendon 

ankesa, 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) të LPK-së, u vendos sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.      

   

             

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, NË PRISHTINË 

Ac.nr.3980/19 me dt.05.03.2021 

 

 

                                                                                                                  Kryetari i kolegjit-gjykatësi 

                                                                                                                           Gëzim Llulluni   


