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Ac.nr.4031/18 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Dr.sc. Rafet Haxhaj 

kryetar dhe Hunaida Pasuli e Halide Reka anëtare, me zyrtaren ligjore Fitore Isufi - Saraçi, në 

çështjen kontestimore të paditësit E.I.N. nga Ferizaj, të cilin e përfaqëson avokati S.K. nga Lipjani, 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, të cilin me autorizim e 

përfaqëson L.B., për shkak të kompensimit të dëmit, në vlerë 29,400.00€, duke vendosur sipas 

ankesës së të paditurës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.428/14 të datës 12.10.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 02.09.2021, mori këtë: 

 

                 A K T GJ Y K I M  

 

 

Me miratimin e pjesërishëm të ankesës së të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” me seli 

në Prishtinë, NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.428/14 i datës 

12.10.2017, në pikën II., të dispozitivit në pjesën sa i përket kamatës së gjykuar dhe gjykohet: me 

kamatë e cila vlen si për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat më tepër se l 

(një) vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë prej datës 22.05.2008 e 

deri te pagesa e plotë, ndërsa sa i përket pjesës tjetër të dispozitivit REFUZOHET si e pathemeltë 

ankesa e të paditurës, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.428/14 i datës 

12.10.2017, në këtë pjesë VËRTETOHET. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

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

miratohet pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e paditësit E.N. nga Ferizaj dhe detyrohet e paditura 

Kompania e Sigurimeve “S...” në Prishtinë, që paditësit në emër të dëmit material dhe jo material, 

nga baza e autopërgjegjësisë, për 70% të përgjegjësisë, t’ia paguaj shumën, I/a) për dëmin material: 

për dhembje trupore-fizike, shumën 3,710.00€, për frikën e pësuar, shumën 1,750.00€, për 

shëmtim trupor, shumën 2,450.00€, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 
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prej 32.5%, shumën 11,000.00€; I/b) për dëmin material: për ndihmën dhe përkujdesjen e huaj për 

3 muaj, shumën 567.00€, për ushqimin e përforcuar për 4 muaj, shumën 525.00€, për shpenzimet e 

shërimit, shumën 520.000€. për zvogëlim të aftësisë punuese-fitimit të humbur-rentës mujore nga 

166.25€ në muaj nga data 01.10.2012 kur paditësi ka mbush 18 vjet e deri r deri me datë 

30.09.2017 kur u përfundua ekspertiza, shumën e përgjithshme prej 10,141.25 €, së bashku me 

kamatë të llogaritur si për mjetet e aF..zuara për më tepër se një vit pa destinim të caktuar, e 

llogaritur në këtë mënyrë deri me datë 31.12.2012. kurse nga data 01.01.2013 e deri me datë 

30.09.2017 sipas llogarisë me normën vjetore 8%, shumën 2,226.80€, që gjithsej arrijnë shumën 

prej 12,368.00€. ndërsa për periudhën e ardhshme prej 01.10.2017 e deri sa të ekzistojnë kushtet 

ligjore por jo pas muajit qershor 2022, kur paditësi duhet ri ekzaminuar nga eksperti i mjekësisë së 

punës, në shumën prej nga 166.25€. në pikën II., të dispozitivit detyrohet e paditura që 

kompensimin e dëmit si në shumat e cekura në pikën I/a dhe I/b të dispozitivit paditësit t’ia paguaj 

së bashku me kamatën vjetore prej 3.5%, si për mjetet e deponuara në bankë pa destinim të caktuar 

e në afat më tepër se një vit, duke filluar nga data 22.10.2009 e deri në pagesën definitive, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumën 2,901.64€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes së aktgjykimit. Në pikën III., të dispozitivit refuzohet e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë së 

paditësit përtej shumave të aprovuara në dispozitivin e aktgjykimit, ndërsa në tërësi është refuzuar 

kërkesa për kompensimin e dëmit material në emër të rehabilitimit shëndetësor për 30 ditë, shuma 

750.00€. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda aF..t ligjor ankesë kanë paraqitur e paditura, për shkak të 

shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes 

faktike si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit të Kosovës 

të aprovoj ankesën e të paditurës, të prishë Aktgjykimin e atakuar dhe çështja të kthehet në 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit: 

 

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

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194 të LPK, gjeti se: 

 

Ankesa është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi në gjykatë me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensoj dëmin që e ka pësuar si pasojë e 

lëndimeve të marra në aksidentin e komunikacionit të datës 22.11.2006, për dëmin jomaterial: për 



dhembje trupore fizike, shumën 10,600.00€, për frikën, shumën 3,000.00€, për shëmtim trupor, 

shumën 7,000.00€, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 30%, shumën 

24,000.00€; për dëmin material: për ndihmën e personit të tretë për 3 vite, shumën 150.00€ në 

muaj, gjithsej 24,000.00€, për shpenzimet e shërimit në bazë të faturave, shumën 520.00€. Të 

detyrohet e paditura që shpërblimin e dëmit për format dhe lartasit e cekura më lartë paditësit t’ia 

shpërblej me kamatë 3.5% vjetore në lartësinë si për mjetet e depozituara në bankë në afate më 

tepër se një vit, nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, shpenzimet e procedurës 

kontestimore aq sa do të llogariten nga gjykata, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat si: provat si në procesverbalin e 

shqyrtimit të datës 22.10.2009, raporti i ekspertizës së komunikacionit i përpiluar nga eksperti Ylli 

Koshi me datë 01.11.2016, Raporti i ekspertizës i përpiluar nga grupi i ekspertëve mjekësor të 

lëmive Ortopedi, Psikiatri dhe Otorinolaringologji nga data 11.04.2017, raporti i ekspertit nga 

mjekësia e punës i datës 23.06.2017, raporti i ekspertizës financiare nga lëmia e aktuaristikës i 

përpiluar me datë 15.09.2017. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se me datë 22.11.2006 rreth 

orës 15:20 në rrugën “....” në Ferizaj, përballë mini marketit “F..” ka ndodhur aksident trafiku në të 

cilin i mituri E.N. ka pësuar lëndime të rënda trupore. A.L. nga Ferizaj është shpallur fajtor pasi që 

ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit mbi Sigurinë e Komunikacionit dhe është dënuar 

me burgim prej 6 muaj, dënim i cili nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri nuk kryen vepër 

tjetër penale në kohëzgjatje prej një viti, ndërsa i dëmtuari i mitur E.N. është udhëzuar në 

procedurë kontestimore për të realizuar kërkesën pasurore-juridike përkatësisht kompensimin e 

dëmit. Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore. Gjykata e 

shkallës së parë ka gjetur se aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve të dy pjesëmarrësve në 

aksident, ashtu që shkaktari kryesor – primar paraqitet drejtuesi i kamionetës, ndërsa shkaktari 

sekondar i mituri – paditësi E.N.. Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se kjo përgjegjësi në 

shkaktimin e dëmit duhet të vlerësohet si përgjegjësi e ndarë 30% për paditësin dhe 70% për 

drejtuesin e automjetit. Gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të 

atakuar me ankesë. 

 

 

 

 

Baza ligjore: 



 

Neni 194 i LPK-së: “Gjykata e ankimit ekzaminon aktgjykimin e shkallës së parë në atë pjesë 

në të cilën është goditur me ankesë dhe atë brenda kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë, duke 

u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e 

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

ligji”. 

Neni 195.1 i LPK-së: “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të 

shqyrtimit të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: ......d) të refuzojë ankesën si të pa themeltë dhe 

të vërtetojë aktgjykimin e goditur”. 

 

Neni 195.1 i LPK-së “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të 

shqyrtimit të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: .... e) të ndryshoj aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

Neni 319.1 i LPK-së: “Secila nga palët ndërgjyqës ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat 

i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”. 

 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit: 

 

Nisur nga gjendja e vërtetuar faktike, kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se sa i përket 

pjesës së vërtetuar të aktgjykimit ankimor, pretendimet ankimore të të paditurës lidhur me atë se 

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore në këtë pjesë të dispozitivit të aktgjykimit, nuk qëndrojnë, pasi nga ana e gjykatës së 

shkallës së parë janë dhënë arsye të plota dhe të kuptueshme për faktet vendimtare për gjykimin e 

drejtë të kësaj çështje kontestimore. Kolegji vlerëson se aktgjykimi i atakuar për këtë pjesë nuk 

përmban shkelje esenciale nga dispozitat e nenit 182 par.2 të LPK-së për të cilat gjykata kujdeset 

sipas detyrës zyrtare.  

 

Kolegji i gjykatës së shkallës së dytë, ka gjetur gjithashtu se, nuk qëndrojnë pretendimet 

ankimore të të paditurës se aktgjykimi i atakuar është rrjedhojë e vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike. Sipas vlerësimit të kolegjit, gjykata e shkallës së parë ka ndërmarrë të 

gjitha veprimet e nevojshme për të provuar në mënyrë të drejtë gjendjen faktike, ka marrë provën 

me nxjerrjen e ekspertizës së komunikacionit nga e cila ka rezultuar edhe përgjegjësia e 

pjesëmarrësve në aksidentin e shkaktuar e me këtë edhe përgjegjësia në shkaktimin e dëmit. 

Gjykata e shkallës së parë ka bërë marrjen e provës me nxjerrjen e ekspertizës dhe marrjen e  

mendimit nga ana e ekspertëve mjekësor dhe të mjekësisë së punës lidhur me natyrën e lëndimeve, 

frikën e pësuar, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, zvogëlimin e aktivitetit punues, 



shkallën e  shëmtimi trupor, për kujdesin e personit të tretë, ushqimin e përforcuar.  Për këto arsye 

kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë e ka vlerësuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen 

faktike.  

 

Lidhur me zbatimin e të drejtës materiale, kolegji gjen se gjykata e shkallës së parë mbi 

gjendjen e vërtetuar faktike në mënyrë të drejtë e ka zbatuar edhe të drejtën materiale. Gjykata e 

shkallës së parë vendimin e saj e ka bazuar në nenin 158 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimit dhe 

lartësitë e gjykuara për secilën kategori të dëmit, i ka bazuar duke llogaritur edhe përgjegjësinë 

primare të të siguruarit të të paditurës dhe atë sekondare të vetë paditësit. Kolegji gjen se, nga 

ekspertizat mjekësore të zhvilluara në mënyrë të detajuar, janë përcaktuar natyra e lëndimit që 

ishte lëndim i rëndë trupor, intensiteti i dhembjeve fizike, frika e pësuar, shëmtimi trupor etj. 

Kolegji gjen se ekspertimet mbi bazën e të cilave është vendosur nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë, janë profesionale dhe pala e paditur përveç kontestimeve në parim nuk ka argumentuar se të 

njëjtat nuk paraqesin bazë që të merren si të bazuara, pasi nuk ka pasur edhe propozime nga ana e 

të paditurës për plotësimin e tyre apo për ndonjë ekspertim shtesë ashtu siç parashohin dispozitat 

ligjore të Ligjit të Procedurës Kontestimore lidhur me ekspertimin. Prandaj, kolegji ka miratuar 

edhe lartësitë e vendosura lidhur me kompensimin e dëmit si në dispozitivin e aktgjykimit të 

atakuar me ankesë, sepse konsideron se shumat e gjykuara janë në përputhje të plotë me 

kompensimin për të mirën që i është cenuar paditësit. Për këtë arsye kolegji ka refuzuar 

pretendimet ankimore të të paditurës, për këtë pjesë si të pa bazuara.  

 

Kolegji gjithashtu gjen se lidhur me fitimin e humbur-rentën gjykata e shkallës së parë ka 

vendosur në mënyrë të drejtë, duke marrë për bazë edhe përgjegjësinë e ndarë të palëve 

ndërgjyqëse, ngase siç shihet nga ekspertiza e Mjekësisë së Punës e datës 23.06.2017 dhe nga 

sqarimet e dhëna nga eksperti në seancën e datës 12.09.2017, është vërtetuar se pasojat e lëndimit 

në aksidentin e datës 22.11.2006 kanë lidhje kauzale të drejtpërdrejtë me aksidentin, të njëjtat janë 

definitive dhe të përhershme edhe pse mosha prej 23 vjet e paditësit është e volitshme për ndonjë 

rikuperim eventual. Aftësia e tij për çfarëdo lloj pune ku kërkohet sforcim fizik, përqendrim i 

vëmendjes, hipja në lartësi, manipulimi me ndonjë makinë me rrymë etj, është zvogëluar në shkallë 

100% dhe është e përhershme. Aftësia për ndonjë punë të lehtë si kopshtar, pastrues etj, është 

zvogëluar për 50% dhe atë vetëm me gjysmë orari të punës prej 4 orësh. Nga ekspertiza ka 

rezultuar se, preferohet që paditësit, t’i bëhet ri vlerësimi i aftësisë punuese pas 5 vitesh. 

Ekspertimet e kryera lidhur në këtë çështje kolegji i ka cilësuar si profesionale dhe u ka falur 

besimin në tërësi, pasi që ato përmbushin standardet e kërkuara të ekspertimit dhe të provuarit në 

përgjithësi. Prandaj, sipas vlerësimit të kolegjit gjykata e shkallës së parë drejtë i ka zbatuar 



dispozitat materiale kur ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet në mënyrë të 

pjesshme.   

 

Kolegji gjen se nuk qëndrojnë as pretendimet ankimore të të paditurës lidhur me atë se 

është bërë llogaritja e kamatës dy herë, pasi gjykata e shkallës së parë në dispozitivin e aktgjykimit 

në mënyrë të detajuar ka qartësuar aF..n e rrjedhës së kamatës dhe mënyrën e llogaritjes së saj. 

Megjithatë kolegji gjen se, pretendimet ankimore të të paditurës lidhur me kamatën janë pjesërisht 

të bazuara vetëm sa i përket lartësisë së gjykuar prej 3.5% si në pikën II., të dispozitivit të 

aktgjykimit ankimor. Kolegji gjen se në rastet kur lidhur me kamatën e gjykuar zbatohen dispozitat 

ligjore të LMD-së së vjetër, lartësia e kamatës caktohet në bazë të nenit 277 të këtij ligji. Kolegji 

duke u bazuar në këto që u theksuan ka miratuar pjesërisht pretendimet ankimore të të paditurës, 

vetëm sa i përket pikës II., të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar me ankesë, ka bërë ndryshimin e 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë në këtë pjesë, duke vendosur që kamata e gjykuar të 

caktohet si kamatë e cila vlen si për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat 

më tepër se l (një) vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë prej datës 

22.05.2008 e deri te pagesa e plotë. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 195 par. 1, pika c) të  LPK-

së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

 

      GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4031/18 me datë 02.09.2021 

 

                                                                                                                                     Kryetari i kolegjit- gjykatësi, 

                                                     Dr.sc. Rafet Haxhaj 


