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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4093/20 

 

 

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

Bllaca Dula-kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Halide Reka, anëtarë të kolegjit, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësës R.F., nga fshati ..., Komuna e Prishtinës, të cilën me autorizim 

e përfaqëson Avokatura NN, SHPK, me seli në Prishtinë, rr. “..”, Kompleksi “..”, kati i II, nr. 25, 

me përfaqësues av. M. S., av. B. S. dhe av. N. S. nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “NN”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Y.M., jurist me autorizim, lidhur me 

çështjen juridike për kompenzim dëmi, duke vendosur sipas ankesave të palëve ndërgjyqëse, të 

ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.997/15 të datës 22.11.2019, në seancën e kolegjit më datë 11.06.2021, mori këtë: 

 

 

                                                       A K T G J Y K I M 

  

 

I.APROVOHET pjesërisht e themeltë ankesa e paditëses R.F., nga fshati ..., Komuna e Prishtinës, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.997/15 të 

datës 22.11.2019, në pikën I dhe II të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë sa i përket dëmit 

jomaterial dhe material të pësuar në aksidentin e komunikacionit tw datws 12.11.2014, 

NDRYSHOHET dhe gjykohet: DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “NN”, me seli 

në Prishtinë, që paditëses t`ia paguajë shumat si në vijim: 

Për dëmin jomaterial: 

-për dhimbje të përjetuara fizike shumën prej 1300 Euro, 

-për frikën e përjetuar shumën prej 1100 Euro, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë për këto kategori 

të dëmit përtej shumave të gjykuara refuzohet si e pathemeltë. 

 

Për dëmin material: 

-për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën prej 100 Euro, 

-për ushqim të përforcuar shumën prej 100 Euro. 

 

II.REFUZOHET pjesërisht e pathemeltë ankesa e paditëses dhe në tërësi e të paditurës, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.997/15 të datës 

22.11.2019, në pjesën e kërkesëpadisë për dëmin material, në pikën I për shpenzimet e shërimit 
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në shumë prej 89,90 Euro dhe për kamatë, në pikën II (për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë për 

rehabilitim klimaterik) dhe në pikën III të dispozitivit për shpenzimet e procedurës,  

VËRTETOHET. 

 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.997/15 të datës 22.11.2019, ka 

vendosur si në vijim: 

“I. Miratohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses R.F. nga fshati ..., Komuna e Prishtinës, ashtu që 

detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “NN”, me seli në Prishtinë, që në emër të 

kompensimit të dëmit material dhe jomaterial, për aksidentin e shkaktuar nga i siguruari i të 

paditurës, paditëses së lartpërmendur t`ia kompensojë shumën prej 2.289.90 Euro, me kamatë 

ligjore prej 8%, e cila fillon të rrjedhë nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim 

të përmbarimit dhe atë: 

Në emër të dëmit jo material: 

-në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike shumën prej 1,200.00 Euro, 

-në emër të frikës së përjetuar shumën prej 900.00 Euro, 

Në emër të dëmit material: 

-për ushqim të përforcuar shumën prej 50.00 Euro, 

-për përkujdesjen e personit të tretë shumën prej 50.00 Euro 

-për shpenzimet e shërimit shumën prej 89.90 Euro. 

II. Refuzohet si e pabazuar, pjesa e kërkesëpadisë përtej shumave të gjykuara nga pika I, e 

dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe atë, në emër të kompensimit për dhimbjet fizike shuma 

2,800.00 Euro, në emër të frikës së përjetuar shuma prej 2,100.00 Euro, në emër të ndihmës së 

personit të tretë shuma prej 50.00 Euro, në emër të ushqimit të përforcuar shuma prej 50.00 Euro, 

si dhe në emër të rehabilitimit klimaterik shuma prej 200.00 Euro. 

III. Detyrohet e paditura, që në emër të shpenzimeve procedurale, paditëses t`ia paguajë shumën 

614,40 Euro, në afatin prej 15 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të 

përmbarimit.” 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë paditësja, përmes të autorizuarit të saj,  

për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovojë 

ankesën të ndryshojë aktgjykimin e atakuar dhe ta miratoj në tërësi kërkesëpadinë e precizuar me 

shkrim.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë e paditura përmes të autorizuarit të saj, 

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, zbatimit të gabuar të së drejtës materiale dhe vendimit për 

shpenzimet e procedurës, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovojë ankesën dhe ta ndryshoj 

aktgjykimin e atakuar, duke ia zvogëluar shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së parë ose ta 

prishë dhe lëndën t`ia kthejë të njëjtës në rishqyrtim dhe rivendosje..  
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Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet ankimore dhe 

pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194, 195 të LPK-së, gjeti se: 
 

Ankesa e palës paditëse është pjesërisht e themeltë, ndërsa ankesa e palës së paditur është në tërësi 

e pathemeltë.  
 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, më datë 27.04.2015, përmes të autorizuarit të saj, ka 

ushtruar padi pranë gjykatës së shkallës së parë, kundër të paditurës: KS “NN”, me seli në 

Prishtinë, për kompensim të dëmit material dhe jo material, të shkaktuar në aksidentin e 

komunikacionit më datë 12.11.2014, duke e precizuar kërkesëpadinë me parashtresën e dt. 

11.11.2019, në emër të dëmit, me kamatë ligjore, si dhe shpenzimet e procedurës. 

Gjykata duke vepruar sipas padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar të paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si dhe vlerësimit të gjitha shkresave 

tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar me numër C.nr.997/15 të datës 22.11.2019, me të 

cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit duke vendosur me decidivisht 

si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se më datën 

12.11.2014, rreth orës 15:10 min, në Veternik, afër “Astra Design”, në Prishtinë është shkaktuar 

fatkeqësia e komunikacionit dhe deri te ky aksident kishte ardhur me fajin e ngasësit të automjetit 

A, i cili në vendin e cekur më lart, derisa po qarkullonte në rrugën Gjilan-Prishtinë dhe në 

udhëkryqin pranë shitores “Astra Design”, në Prishtinë, fillon ç’kyçje në të majtë të drejtimit të tij 

të lëvizjes, pa pasur kujdes për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion, ku në atë moment nga drejtimi 

Prishtinë-Gjilan vjen automjeti B dhe në anën e përparme e godet automjetin A dhe si pasojë e 

kësaj goditjeje, lëndime trupore pëson tani paditësja, e cila dërgohet në QKUK për ndihmë 

mjekësore. Baza juridike e kërkesëpadisë është vërtetuar nga provat shkresore raporti i aksidentit 

i përpiluar nga Policia e Kosovës nr. 2014-AR-2559, i dt. 12.11.2014, si dhe nga ekspertiza e 

komunikacionit e dt.05.01.2015, e punuar nga ing. R.B., edhepse baza juridike e kërkesëpadisë 

nuk është kontestuar nga e paditura. Lartësia e kërkesëpadisë është vërtetuar me ekspertizë 

mjekësore të ekspertëve Dr. M. H.-ortoped-traumatolog, Dr. Sh. H., psikiatër, të cilët kanë 

konstatuar se paditësja në aksidentin e komunikacionit ka pësuar këto lëndime: ndrydhje të kokës, 

ndrydhje të qafës, ndrydhje të gjoksit, marramendje të shkaktuara nga rënia, goditja në sipërfaqe 

të fortë, e të cilat kualifikohen si lëndime të lehta trupore, të cilat janë manifestuar me dhimbje 

fizike të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 1 ditë, të mesëm 20 ditë dhe të ultë ende vazhdojnë. 

Paditësja ka përjetuar frikë primare që ka zgjatur 1-2 sekonda, frikë sekondare të intensitetit të 

lartë në kohëzgjatje prej 3 orë, të mesëm mbi 2 muaj dhe të ultë mbi një muaj, ndihma e personit 

të tretë ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 20 ditësh, ushqimi i përforcuar ka qenë i 

nevojshëm për 20 ditë dhe rehabilitimi fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm 10 ditë për vitin e parë 

pas aksidentit. Shumat e gjykuara gjykata i gjykoi duke marrë për bazë ekspertizat mjekësore të 

cilat përcaktuan llojin dhe natyrën e lëndimeve trupore, kohëzgjatjen dhe intensitetin e dhimbjeve 

fizike dhe të frikës, nevojën për rehabilitim klimaterik, për ndihmën dhe kujdesin e huaj dhe 

ushqimin e përforcuar, andaj gjykata vlerëson se paditësit do ti shërbejnë si një dëmshpërblim real 

për përjetimet nga aksidenti i trafikut, ndërsa e ka refuzuar pjesën e kërkesëpadisë përtej shumave 

të aprovuara duke konsideruar se shumat janë të larta dhe nuk i shkojnë përshtati qëllimit të 

kompensimit, ndërsa për rehabilitim klimaterik e ka refuzuar në mungesë të provave-faturave që 
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do të dëshmonin nëse paditësja ka qenë në rehabilitim, ndërsa sa i përket shpenzimeve të shërimit 

gjykata është bazuar në faturat që gjenden si provë në shkresat e lëndës. 

Gjykata e shkallës së parë, lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë dhe lartësinë, aktgjykimin e 

saj e ka mbështetur në dispozitat e neneve 136, 159, 173 dhe 183 të LMD-së, për kamatën ka 

vendosur në bazë të nenit 382 të LMD, ndërsa për shpenzimet procedurale gjykata është bazuar 

në dispozitën e nenit 449 dhe 452.1 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit të Kosovës, 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 aktvendimi 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, përveç në pjesën ku aktgjykimi është dashur të ndryshohet. 

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) 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 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 themelësinë e kërkesëpadisë. 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.  

Lidhur me pretendimet ankimore të të paditurës për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, nuk qëndrojnë, pasi që nga shkresat e lëndës konstatohet se të gjitha faktet e çështjes janë 

provuar me prova përkatëse, të cilat janë administruar në një proces të rregullt gjyqësor, nga ku 

baza juridike e kërkesëpadisë është vërtetuar nga ekspertiza e komunikacionit, edhe pse nuk ishte 

kontestuese mes palëve ndërgjyqëse, ndërsa për lartësinë e kërkesëpadisë gjykata ia ka falur 

besimin mendimit profesional ekspertëve të mjekësisë: Dr. M. H.-ortoped-traumatolog, Dr. Sh.H., 

psikiatër, të cilët në mënyrë të saktë dhe precize i kanë specifikuar natyrën dhe llojin e lëndimeve 

të paditëses, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve trupore dhe frikës, si dhe kohëzgjatjen e 

nevojës për ndihmën e huaj dhe ushqimin e përforcuar, dhe rehabilitimin klimaterik. Ekspertizat 

në fjalë edhe kjo gjykatë i vlerëson të punuara në mënyrë profesionale dhe me sqarime të 

mjaftueshme për çështjen konkrete, e për çka gjykata nuk ka dije profesionale. 

Gjykata e Apelit i pranoi pjesërisht pretendimet ankimore të paditëses sa i përket shumave të 

gjykuara, e duke u kujdesur edhe sipas detyrës zyrtare për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale, 

ka ndryshuar aktgjykimin e atakuar në kuptim të nenit 195 par.1 pika e) e lidhur me nenin 201 

par.1 pika d) të LPK-së, si në pikën I (një) të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në pjesën e 

kërkesëpadisë së paditëses që i referohet dëmit jomaterial për dhimbje fizike dhe për frikë dhe për 

dëmin material për ndihmën e huaj dhe ushqim të përforcuar, ku kjo gjykatë i ka rritur shumat 

ashtu që për dhimbje fizike ia ka gjykuar shumën prej 1,300 Euro dhe për frikë shumën prej 1100 

Euro, duke vlerësuar se shumat e gjykuara janë në proporcion me kohëzgjatjen dhe intensitetit e 

dhimbjeve fizike dhe të frikës të pësuar si rezultat i lëndimeve trupore, respektivisht me të mirën 

e shkelur dhe që iu shkon përshtati synimeve për të cilat ka për qëllim kompensimi, e që është një 

satisfakcion  për palën e dëmtuar që sado pak ti zbusë pasojat e dëmtimeve, ndërsa pjesën tjetër 
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të kërkesëpadisë për këto kategori të dëmit përtej shumës së gjykuar e refuzoi si të pabazuar, për 

shkak se nuk janë në proporcion me të mirën e shkelur dhe qëllimin e kompensimit. Andaj gjykata 

e shkallës së lartë është bazuar në dispozitën e nenit 183 paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së, ku 

parashihet se : 1. Për dhimbjet e pësuara fizike, për dhimbjet e pësuara shpirtërore për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit të jetesës, të prishjes, të shkeljes së nderit ose të lirisë, të vdekjes së 

personit të afërm, si dhe për frikën, gjykata po të konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti 

i dhimbjeve dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e justifikon këtë do të gjykojë kompensimin e dëmit 

material si dhe mungesa e dëmit material. 2. Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin 

e dëmit jo material 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 shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe 

për faktin se me të mos u shkojë përshtat synimeve që nuk janë të përshtatshme me natyrën e saj 

dhe me qëllim shoqëror”.  

 

Ndërsa për dëmin material për ndihmën e huaj ia ka gjykuar shumën 100 Euro dhe për ushqim të 

përforcuar shumën prej 100 Euro, aq sa i ka kërkuar paditësja në precizimin e kërkesëpadisë për 

këto forma të dëmit, ngase sipas ekspertizës mjekësore paditësja ka pasur nevojë për ndihmën e 

huaj në kohëzgjatje prej 20 ditësh dhe ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm për 20 ditë, duke 

vlerësuar se kompensimi për këto kategori të dëmit është pranuar në praktikën gjyqësore, si dhe 

nga kompanitë e sigurimeve, e që zakonisht anëtarët e familjes kujdesen dhe i japin ndihmë, në 

këtë rast paditëses, si dhe ushqimi i përforcuar ka qenë i domosdoshëm, i pasur me vitamina dhe 

minerale për përmirësimin e gjendjes shëndetësore të paditësit, ku sipas ekspertizës mjekësore, ka 

vlerësuar se shumat e gjykuara për dëmin material janë shuma proporcionale me kohëzgjatjen e 

nevojës për ndihmë dhe kujdes të huaj dhe ushqim të përforcuar,  

 

Gjykata e Apelit e vërtetoi aktgjykimin e atakuar në pjesën e kërkesëpadisë për dëmin material 

për shpenzimet e shërimit në shumë prej 89.90 Euro, e si në pikën II (dy) të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, ku vlerëson se shuma e gjykuar për shpenzimet e shërimit është e arsyetuar me prova-

fatura që gjenden në shkresat e lëndës, ndërsa për rehabilitim klimaterik vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë me të drejtë e ka refuzuar në mungesë të provave-faturave që do të dëshmonin se 

paditësja ka qenë në rehabilitim klimaterik, e që kjo formë e dëmit duhet domosdo të arsyetohet 

me fatura. 

 

Gjykata e Apelit gjeti se kamata për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë është gjykuar drejtë e në 

pajtim me nenin 382 të LMD-së. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në përputhje në 

dispozitat ligjore të nenit 449 dhe 452.1 të LPK-së, ku gjykata e shkallës së parë në mënyrë precize 

i ka përshkruar shpenzimet e procedurës në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar, ku i ka llogaritur 

vetëm shpenzimet e domosdoshme të cilat janë në përputhje me veprimet e ndërmarra në 

procedurë, e meqë aksidenti është shkaktuar me fajin ekskluziv të të paditurës, ku nuk është 

kontestuar as baza juridike nga e paditura, kjo gjykatë vlerëson se shpenzimet e procedurës janë 

gjykuar drejtë nga gjykata e shkallës së parë, andaj pretendimet ankimore të paditurës në këtë 

drejtim i refuzoi si të pabazuara. 

Gjykata e Apelit i ka shqyrtuar edhe pretendimet tjera ankimore të palëve ndërgjyqëse, por të cilat 

nuk kishin relevancë për të vendosur ndryshe se si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 194, 195 

paragrafi 1 pika (d), (e), e lidhur me nenin 200 dhe 201 të LPK-së.    

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4093/20 me datë 11.06.2021 

                                         

                           Kryetare e kolegjit: 

                        Nora Bllaca-Dula d.v, 


