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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu, kryesues, Hunaida Pasuli e Gëzim Llulluni, (më tej kolegji) në 

kontestin  e paditëses A.D., nga Shtimja, e përfaqësuar nga V.S., av. në Lipjan,  kundër të  

paditurës  Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, ...., Rr.”....” pa nr, e 

përfaqësuar nga, A.N., për shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesave të 

ndërgjyqësve, paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.452/2014 

të datës 03.07.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur,  me datën 30.06.2021,  jep: 

A K T  GJ Y K I M  

  

 Refuzohet si e pa themeltë ankesa e paditëses A.D., e paraqitur nga përfaqësuesi i saj 

av. V.S., ndërsa paragrafi I i dispozitivit të aktgjykimit ankimor në pjesën që ka të bëjë me 

pjesën e gjykuar në emër të shpërblimit të dëmit jo material si dhe vendimit për shpenzimet 

procedurale Vërtetohet.  

 

Ndryshohet paragrafi I i dispozitivit të aktgjykimit ankimor dhe gjykohet: Refuzohet 

si e pa themeltë pjesa e kërkesë padisë së paditëses kundër të paditurës për shpërblimin e 

shpenzimeve për rehabilitim në shumën prej 200€ si e pa themeltë.  

          

            A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin, C.nr.452/2014  të  datës 03.07.2018, 

ka vendosur si vijon: 

  “Aprovohet pjesërisht  si e bazuar kërkesëpadia e paditëses A.D., nga Shtimja, ashtu 

që detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” me seli .... Rr. “....” Prishtinë, që 

paditëses në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material, t’ua paguan shumat si 

vijon: në emër të dhimbjeve fizike të pësuara shumën prej 500 €; në emër të frikës shumën pre 
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400 €; në emër të ndihmë së personit të tret shumën prej 85.00 €; në emër të ushqimit te 

përforcuar shumën prej 147.00 €, në emër të rehabilitimit  klimaterik shumën prej 200.00 €, si 

dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 574.40 €, shuma e përgjithshme 1,332.00 €, me 

kamat prej 8% nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, të 

gjitha në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

Refuzohet si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë së A.D., dhe atë: dhimbjeve fizike 

shumën prej 1,400,00 €, në emër të frikës shumën prej 1,400.00 €, në emër të rehabilitimit  

klimaterik shumën prej 320 €, si dhe në emër të shpenzimeve për derivate (shpenzimet e 

mjekimit) shumën prej 45.00 €”. 

Kundër këtij aktgjykimi, përfaqësuesit e  ndërgjyqësve kanë paraqitur ankesa, me të 

cilat kanë kërkuar, të ndryshohet aktgjykimi ankimor në drejtim të pretendimeve të tyre 

ankimor. 

 Përfaqësuesi i të paditurës,  ka parashtruar shkaqe, vërtetim të gabuar dhe jo të plot  të 

gjendjes faktike, dhe për zbatim të gabuar të së drejtës materiale, kurse përfaqësuesi i 

paditësit, ka pohuar si fakt zbatimin e gabuar të së drejtës materiale përfshirë edhe vendimin 

për shpenzime të procedurës. 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit: Kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, e në 

bazë të shkresave të lëndës vlerësoi se ka juridiksion që në procedurë sipas ankesës të shqyrtoi 

çështjen dhe të jep vendim. Kompetenca e saj në këtë rast bazohet në nenet 22 e 23 të Ligjit 

për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 22/2018”).  

Shqyrtimi i lejueshmërisë së ankesave: Kolegji para se të shqyrtoj themelësinë e 

ankesave paraprakisht në bazë të nenit 196 të LPK, shqyrton se ankesat a janë të pranueshme 

në raport me atë se a janë paraqitur brenda afatit ligjor, a janë të lejueshme dhe a i përmbajnë 

elementet e parapara me ligj.  

Sa i përket afatit për paraqitjen e ankesave: Me nenin 176 të LPK, është përcaktuar 

se: Kundër aktgjykimit të dhënë në shkallë të parë,  palët mund të bëjnë ankim brenda 15 

ditësh, nga dita kur palëve u dorëzohet kopja e aktgjykimit përkatës.  

 Nga shkresat e lëndës (Fletë kthesa mbi dorëzimin e aktgjykimit të shkallës së parë 

palës ankuese si dhe zarfit për dorëzimin e ankesës në postë) rezulton se ankesat janë 

paraqitur brenda afatit ligjor. 
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Sa i përket lejueshmërisë: Ankesat janë paraqitur nga palët të cilat kanë interes juridik 

dhe, nuk ka prova se palët ankuese paraprakisht  kanë hequr dorë nga e drejta e ankimit, se 

ankesat e paraqitura janë tërhequr, pra nuk përmbushen kushtet ligjore të nenit 186.3 të LPK, 

që ankesat  të jetë e palejueshme.   

Sa i përket faktit se ankesat  a janë të plota: me vështrim në shkresa të lëndës 

përkatësisht në kopje të ankesave konstatohet se atë i përmbajnë elementet e përcaktuara me 

nenin 178 të LPK, dhe mund të procedohet  sipas saj.  

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në kuptim të nenit 194 të LPK, ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë brenda 

kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesën dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore  

dhe gjeti se: 

Ankesat janë pjesërisht të themelta. 

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

kontestimore,  për pjesën ndryshuese të dispozitivit të aktgjykimit ankimor, nuk ka bërë 

shkelje esenciale të dispozitave të nenit 182 par.2 nën par. b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të 

cilat Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare, dhe nuk 

ekzistojnë shkeljet e dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 197 i LPK.  

Nga gjendja në shkresa rezulton se gjykata e shkallës së parë  ka marrë provat e 

përshkruara në arsyetimin e aktgjykimit ankimor dhe ka konstatuar gjendjen faktike si vijon: 

 Baza e kërkesëpadisë nuk ishte kontestuese, por vetëm lartësia e saj.   

E paditura kishte ofruar palës paditëse që kontestin ta zgjidhin me marrëveshje, duke ofruar 

shumën prej 1.000 € për të gjitha format e dëmit. 

 Gjykata, lidhur me  lartësinë e dëmit  material dhe jo material ka vendosur sipas 

vlerësimit të lirë, në kuptim të nenit 323 të LPK, dhe neneve 136, 169, 183 dhe 961 të LDM,  

duke u bazuar në mendimin e ekspertëve mjekësor, nga lëmi i ortopedisë dhe psikiatrisë. 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata ka vlerësuar se shumat e aprovuara si në 

paragrafin I të  dispozitivin e aktgjykimit ankimor, janë adekuate me dëmin jo material si 

pasojë e lëndimeve trupor të paditëses, në ngjarjen aksidentale, duke vlerësuar se kjo shumë 

paraqet një satisfaksion adekuat, dhe është rezultat  i zbatimit të drejtë të së drejtës materiale 

dhe praktikës gjyqësore dhe jashtë gjyqësore si dhe zhvillimit aktual socio-ekonomik në 

vendin tonë. 
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 Sa i përket paragrafit II të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, që 

ka të bëjë me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditëses kundër të paditurës, gjykata 

kishte vlerësuar se për këtë pjesë kërkesëpadia e paditëses ishte refuzuar si e pathemeltë, duke 

marrë parasysh, natyrën e lëndimeve si dhe përgjegjësinë e të  paditurës. 

 Pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditurës: Përfaqësuesi i të paditurës  

Kujtim Pula, në ankesë  ka pohuar se  aktgjykimin e shkallës së parë, godet vetëm për shumën 

e gjykuar në emër të shpërblimit të dëmit material, duke vlerësuar se shumat e gjykuara në 

emër të ushqimit të përforcuar, ndihmës dhe kujdesit të personit të tretë, dhe rehabilitimit 

klimatik, janë aprovuar pa asnjë provë materiale, si dëshmi se paditësja ka shpenzuar mjete 

financiare për të blerë medikamente, nuk ka treguar se kush ishte personi i tretë që i ka 

ndihmuar, sa kohë është kujdesur ai person, dhe sa e ka paguar për këtë shërbim, gjithashtu 

nuk ka prova materiale, se paditësja ka qëndruar dhe ka  shpenzuar në ndonjë banjë 

klimaterike për rehabilitim. 

Andaj, për shumat  e gjykuara  për këto tri forma të shpërblimit të dëmit material në 

lartësi prej 432 €,   kërkesëpadia e paditëses në ketë rast është e pathemeltë. 

Gjykata e shkallës  së parë, , nuk zbatoj dispozitën relevante te nenit 159 të  LDM,   

gjithashtu  vendimi për kamatëvonesën është caktuar në kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditësit: Përfaqësuesi i paditësit av. V.S., 

në ankesë ka pohuar se, aktgjykimi ankimor është përfshire më zbatim të gabuar të 

dispozitave ligjore, të neneve 179 dhe 183 të LMD, sepse shumat e gjykuara  për dhembje 

fizike dhe frikë, të cilat paditësja i ka pësuar si pasojë e ngjarjes aksidentale, nuk përfaqësojnë 

satisfaksion adekuat, janë shuma jashtëzakonisht të vogla.  

Shpenzimet e shërimit apo mjekimit, në të cilat duhen të përfshihen edhe shpenzimet e 

transportit të cilat janë të dëshmuara me kuponë fiskal të asaj periudhe kohore, nuk janë 

aprovuar, me  arsyetimi se nuk është vërtetuar se këto derivate janë shpenzuar për ta dërguar 

paditësen për mjekim, ne, nuk e dimë se në çfarë prove  ka aluduar gjykata në këtë rast.  

Sa i përket rehabilitimit klimatik, sipas ekspertit mjekësor ishte konstatuar se 

paditësja, ka pasur nevojë për trajtim dy herë brenda viti nga 10 ditë, ndërsa tani është fakt 

notor, se një ditë kushton 26 € në njërën nga banjat rehabilituese në Kosovë, e që në total 

përfshinë shumën prej 520 € e jo shumën prej 200 €, siç ka vendosur gjykata e shkallës së 

parë. 
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Sa i përket shpenzimet e proceduarës në dispozitivin  e aktgjykimin  ankimor, nuk janë 

përfshirë, shpenzimet për parashtresën  e precizimit të kërkesëpadisë nga avokati, në shumë 

prej 104 €,  e as shpenzimet prej nga 150 €, për ekspert mjeko-ligjor, por vetëm shuma prej 

nga 100 €, kurse me kërkesën e tyre, janë paguar nga 150euro. 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe plotësisht ka konstatuar 

gjendjen faktike, dhe drejtë ka zbatuar të drejtën materiale,  sa përket shumave të gjykuara, në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor, që kanë të bëjnë me shpërblimin e dëmit jo material, pra 

në këtë rast, drejtë janë zbatuar dispozitat ligjore, të nenit 159.1 lidhur me nenin 183 të LMD, 

e duke marrë parasysh natyrën e lëndimeve trupore, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve 

fizike dhe frikës, të cilat paditësja i kishte pësuar si pasojë e ngjarjes aksidentale të dt. 

12.02.2014, në Rr. “Komandant Kumanova” në Shtime.  

Paditësja në këtë rast, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës, nuk dëshmoi 

me prova relevante dhe të besueshme se në situata të ngjashme, personave tjerë u janë gjykuar 

shuma dukshëm me të mëdha së paditëses në rastin konkret.  

Sa i përket, pretendimeve ankimore të paditurës, se dispozitat ligjore për 

kamatëvonesën janë zbatuar gabimisht, ky pretendim ankimor  është i pa bazuar, sepse në 

kohën e shkaktimit të dëmit, ( me dt.12.02.2014), ishte në fuqi Ligji për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, nr.04/L-077 i publikuar në (“Gazetën Zyrtare të Republikë së Kosovës” nr.16 të 

dt. 19.06.2012), cili konsiderohet se ka hyrë në fuqi nga data 20. 12.2012 ( më tej LMD).  

Me dispozitën ligjore të nenit 382 të LMD, ishte përcaktuar lartësia e kamatëvonesës 

8% në vit, andaj në këtë rast gjykata e shkallës së parë në rastin e caktimit të kamatëvonesës, 

si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, drejtë ka zbatuar dispozitën ligjore të nenit 382 të 

LMD. 

Andaj, Kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të paditëses dhe të paditurës për këtë 

pjesë të vendimmarrjes ishin të pa themelta, dhe si të tilla u refuzuan.  

Kolegji, konstaton se,  për shumat e gjykuara në dispozitivin e aktgjykimit ankimor 

lidhur me dëmin material për ushqim të përforcuar shumën 147€ në kohëzgjatje prej 21 

ditësh, si dhe për ndihmën e personit të tretë në kohëzgjatje prej 14 ditë në shumë prej 85€, 

gjykata e shkallës së parë, në këtë pjesë aktgjykimin ankimor e ka dhënë me konstatim të  

drejtë  të gjendjes faktike, sepse për ushqim të përforcuar si dhe ndihmën e personit të huaj, 

gjykata është bazuar në mendimin e mjekëve ekspertë, dhe se në këtë drejtim është zhvilluar 

praktika gjyqësore.  
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Pretendimet ankimore të paditurës, në raport me shumën e gjykuar në emër të 

rehabilitimit klimatik në shumë prej 200€ ishin të themelta sepse pala paditëse, nuk dëshmoi 

me prova relevante dhe të besueshme se i është nënshtruar trajtimit për rehabilitim  klimatik 

në ndonjë banjë në Kosovë, sipas udhëzimeve të mjekut kompetent dhe ka krijuar shpenzime, 

në kohëzgjatje prej 2 herë nga 10 ditë  brenda vitit 2014 

Pretendimet ankimore të paditëses në raport me shpenzimet procedurale lidhur me 

shpërblimin e mjekëve ekspert me shumën prej nga 150€ ishin të pa themelta sepse gjykata në 

raport me këto shpenzime procedurale kishte vendosur në seancën e datës 30.05.2018 që 

ekspertët të shpërblehen me shumën prej nga 100€, kurse pala paditëse kishte paguar shumën 

prej nga 150€ edhe përkundër faktit se për këtë shumë nuk ishte obliguar me vendim të 

gjykatës. 

 Pretendimet ankimore të paditëses edhe në raport me shpenzimet e derivateve, të cilat 

duhej të llogariteshin në shpenzimet e mjekimit ishin të pa themelta sepse ajo deri në 

përfundimin e shqyrtimit të çështjes në gjykatën e shkallës së parë e as në procedurë sipas 

ankesës nuk dëshmoi se derivatet janë harxhuar gjatë kontrolleve mjekësore ngase kuponët 

nuk i ishin bashkangjitur ndonjë udhëzimi mjekësor relevant për procedurës e mjekimit. 

 Pra në këtë rast kolegji vlerëson se nuk janë relevante vetëm shpenzimet e krijuara 

gjatë kohës së supozimit të mjekimit të paditëses, por kuponët për derivate është dashur t’u 

bashkëngjiten dokumentacioneve relevante, për vizita mjekësore që lidhen me procesin e 

mjekimit si pasojë e lëndimit trupor të cilin pala paditëse e ka pësuar në ngjarjen aksidentale 

të datës 12.02.2014. 

Më sa u tha më lartë të neneve 200 e 201 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

     CA.nr.4026/2018 dt. 30.06.2021                                        

 

                                                                                             Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari    

                                                                                                       Gani Avdiu 


