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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësi 

Ramë Hyseni, si kryetar i kolegjit, gjyqtarëve Fejzullah Rexhepi dhe Rafet 

Haxhaj, si anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit E.T. nga fshati 

..., Komuna e Lipjanit, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor, A.T., e këtë 

E.B.-S. avokate nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“NN” me seli në Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur 

sipas ankesës të paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.316/2012 i datës 23.10.2013, në 

seancën jo publike të mbajtur më dt. 23.05.2016, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

I.REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e paditurës Kompania e 

Sigurimeve“NN” me seli në Prishtinë dhe VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.316/2012 i datës 23.10.2013, sa i 

përket shumave të gjykuara . 

 

II. NDRYSHOHET aktgjykimi C.nr. 316/2012 i datës 23.10.2013 vetëm 

përkitazi me kamatën dhe gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura që 

paditëses t’ia paguan kamatën të cilat e paguajnë bankat në Kosovë 

sikurse për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar përtej një viti duke 

filluar nga data 01.10.2013 e gjerë te pagesa definitive. 

 

III. Aktgjykimi C.nr.316/2012 i datës 23.10.2013 në pikën II të dispozitivit 

– pjesën refuzuese mbetet i paprekur. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin  e atakuar në pikën I të dispozitivit pjesërisht është 

aprovuar kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar e paditura që 

paditësit ti paguaj  në emër të shpërblimit të dëmit të shkaktuar në 

aksidentin e komunikacionit shumat si vijon: Në emër të dëmit jo material 

për dhimbjet fizike shumën prej 1.750,oo €, në emër të frikës së përjetuar 

shumën prej 1.400,oo €,  në emër të shëmtimit trupor shumën prej 2.030,oo€, 

kurse në emër të dëmit material për kujdesin e personit të tretë shumën prej 

50 €, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 50 € dhe në emër të 

shpenzimeve të shërimit shumën prej 16.16 €, e të gjitha këto shuma me 

kamatë vjetore në lartësi prej 3.5%, të cilën e paguajnë bankat në Kosovë 

për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar mbi një vit, duke filluar nga 



data 01.10.2013 e gjer te pagesa definitive. Në pikën II të dispozitivit në 

pjesën tjetër kërkesëpadia e paditësit, më tepër se shumat e aprovuara, në 

emër të dhimbjeve fizike mbi shumën prej 1.750,oo € e deri në 5.000,oo €, 

për frikën e përjetuar mbi shumën prej 1.400,oo € deri në shumën prej 

5.000,oo €, në emër të shëmtimit trupor mbi shumën prej 2.030 € deri në 

shumën prej 15.000 €, për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë mbi 

shumën prej 50,oo € e deri në shumën prej 2.000,oo, për ushqimin e 

përforcuar mbi shumën prej 50,oo € deri në shumën prej 2.000,oo € janë 

refuzuar si të pabazuara. Në pikën III të dispozitivit është obliguar e paditura 

që paditësit ti paguaj në emër të shpenzimeve të procedurës shumën prej 

1.039,oo € si dhe shumat nën pikën I të dispozitivit, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

 Kundër këtij aktgjykimi, e paditura në afatin ligjor ka ushtruar ankesë  

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave procedurës kontestimore, 

konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e 

shkallës së dytë ta  aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e 

atakuar ta prishë dhe lëndën t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në 

rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

Përgjigje në ankesa  ka pasur.  

 

Pas vlerësimit të aktgjykimit  të atakuar dhe shkresave të lëndës, në 

pajtim me nenin 194   të LPK Gjykata e Apelit e Kosovës,  ka vërtetuar se: 

 

 Ankesa është e  pa bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi përmes të autorizuarës së tij 

ka ushtruar padi kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve Kompania e 

Sigurimeve“NN” me seli në Prishtinë për shkak të kompensimit të dëmit jo 

material dhe material, me të dhëna si në petitumin e kërkesëpadisë së 

precizuar, si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata me qëllim të vërtetimit të 

gjendjes faktike në këtë çështje juridike ka bërë nxjerrjen e provave përmes 

leximit të raportit të aksidentit të datës 21.10.2012, ekspertizës së 

komunikacionit të punuar në lëndën penale GjPPN.nr.2178/12, aktgjykimin 

penal P.nr.142/2013, raportin e QKUK-së të datës 21.10.2012, ekspertizat nga 

ekspertët nga lëmia e neurokirurgjisë dhe psikiatrisë, dhe pas vlerësimit të 

secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku në mbështetje të 

dispozitave të nenit 8 të LPK-së, dispozitave të nenit 154.1, 178.1, 192.1, 200.1 

dhe 2 dhe dispozitës së nenit 277 të LMD-së dhe nenit 3 të Ligjit mbi 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit mbi  Marrëdhëniet Detyrimore, si dhe 

dispozitave të nenit 323, dhe 452 par.1 dhe 2 të LPK-së, ka vendosur si në 
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dispozitiv të këtij aktgjykimit të atakuar, me arsyetim se baza e 

kërkesëpadisë nuk ishte kontestuese në mes të palëve në kontest, pasi që e 

paditura pas kryerjes të ekspertizave nga mjekët ekspert i ka ofruar paditësit 

marrëveshje gjyqësore duke ia ofruar shumën prej 5.000 € me ndarje të 

përgjegjësisë, e nuk ishte kontestues as fakti se e paditura në shqyrtimin e 

datës 01.10.2013 është pajtuar përmes të autorizuarit të saj në ndarjen e 

përgjegjësisë 70 % me 30% dhe atë 70% të siguruarit të paditurës, ndërsa 

30% për paditësin, ndërsa për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë gjykata 

përmes mjekëve ekspertë të ekspert të neurokirurgjisë dhe psikiatrisë , 

dr.Armend Kërveshi-neurokirurg dhe dr.Nazmije Musliu, psikiatër e në bazë 

të shqyrtimit të dokumentacionit mjekësor nga shkresat e lëndës për 

paditësin, ka konstatuar se në aksidentin e komunikacionit, paditësi ka 

marrë plagë shqyese, ndrydhëse në regjionin e hundës, të buzës së 

sipërme, ndrydhje të kokës në regjionin ballor me gjakderdhje në kapakun e 

sipërm dhe të poshtëm të syrit, gjakderdhje në konektivin e syrit, fashim dhe 

qepje të plagëve e të cilat lëndime sipas mjekut ekspert të neurokirurgjisë 

të cekur më lartë nga lëndimet e marra ka pas dhimbje fizike të intensitetit 

posaçërisht të rëndë për disa sekonda, të intensitetit të lartë 24 orë, të 

intensitetit të mesëm dy javë, ndërsa dhimbjet e intensitetit të vogël ka 

edhe tani për të cilën paditësi kohë pas kohe përdor barna, pastaj shëmtim 

trupor të shkallës mesatare i shprehur edhe nga largësia, ku shihet defekti i 

lëkurës në regjionin e rrënjës së hundës dhe vraga në buzën e sipërme, e 

këto të dukshme edhe nga largësia të cilat nuk munden të mbulohen as të 

maskohen. Si pasojë e lëndimit paditësit i është dashtë ndihma e personit të 

tretë në kohëzgjatje prej 15 ditësh dhe ushqim i përforcuar të pasur me 

vitamina për shkak të shërimit sa më të mirë të plagës, kurse faturat të cilat 

gjendjen në shkresat e lëndës për barnat e blera për shërimin e paditësit 

nga lëndimet e marra në aksident, pastaj sipas mjekut ekspert të psikiatrisë 

të cekur më lartë nga lëndimet e marra paditësi ka përjetuar frikë primare e 

cila ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të intensitetit të lartë për dy 

ditë, frikë sekondare të intensitetit të ultë për gjashtë muaj, e gjykata duke u 

bazuar në dispozitat ligjore të cekura më lartë, duke pas parasysh 

mendimin dhe konstatimin e mjekëve ekspert, i caktoj shumat për 

kompensim si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar duke pas parasysh 

lëndimet e marra, të shprehura në dhimbje fizike të cekura si më lartë, 

shëmtimin trupor të shkallës së mesme i shprehur në regjionin e rrënjës së 

hundës si dhe vragës në buzën e sipërme, ndryshime këto të dukshme e të 

cilat nuk mund të mbulohen, pastaj duke marrë parasysh moshën e 

paditësit i cili është i moshës së re – i lindur në vitin 2007, kriteret e 

kompanive të sigurimit për caktimin e lartësisë të dëmshpërblimit si dhe 

praktikën gjyqësore të gjykatave në Kosovë si dhe përgjegjësinë e ndarë në 

mes të palëve në kontest, e për shkak të një ndarje të tillë të përgjegjësisë 

gjykata ia ka zbritur shumat e kërkuara për 30% aq sa paditësi ka kontribuar 

në shkaktimin e aksidentit. Gjykata ka konsideruar se shumat e aprovuara si 

në dispozitiv të aktgjykimit paraqesin satisfaksion ekuivalent me natyrën dhe 



shkallën e lëndimeve dhe kontributit të paditësit në shkaktimin e aksidentit 

në të cilin ka pësuar lëndime trupore si këmbësor. Gjykata duke vlerësuar 

kundërshtimet e të paditurës se kërkesëpadia e precizuar e paditësit është 

shumë e lartë ka gjet se këto kundërshtime janë pjesërisht të bazuara, për 

çka edhe pjesërisht e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si në pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit të atakuar.   

 

Kjo gjykatë, duke e vlerësuar përfundimin dhe vendimin e  gjykatës së 

shkallës së parë ka gjetur se i njëjti është i drejtë, i bazuar, se ka mbështetje 

në dispozita ligjore si dhe në shkresat e lëndës, ndërkohë që  janë dhënë 

edhe arsyet e justifikueshme të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. 

 

 Pretendimet ankimore të  paditurës  përkitazi me shumat e gjykuara 

nuk qëndrojnë pasi që gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, e as aplikim të gabuar 

të së drejtës materiale për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare, 

pasi që gjykata e shkallës së parë vendimin e saj e mbështeti në provat e 

cekura më lartë – ekspertizat e mjekëve përkatës të cekur më lartë si dhe 

në dispozitat e nenit 200 të LMD.  

 

Nga të cekurat më lartë është vendosur si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi  në pajtim me nenin 195  par.1 pika  d) lidhur me nenin 200 të 

LPK-së. 

 

Përkitazi me kamatën e gjykuar nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë, me këtë aktgjykim gjykata e shkallës së dytë e ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë konformë nenit 195.1 nën e), lidhur 

me nenin 201 par.1 pika d) të LPK-së, për arsye se aktgjykimi i atakuar nuk 

është përfshirë në shkelje esenciale të procedurës kontestimore për të cilat 

gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 

të LPK-së dhe se gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të 

rregullt nga ana e gjykatës së shkallës së parë, por pasi që në këtë gjendje 

të vërtetur faktike gabimisht është zbatuar e drejta materiale, aktgjykimi i 

atakuar përkitazi me kamatën është dashur të ndryshohet.  

 

Kjo gjykatë vendosi në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që 

në këtë pjesë nuk pati ankesë. 

 

 

GJYKATA E  APELIT E KOSOVËS 

Ac.nr.4099/2013 më dt. 23.05.2016 

                                                                                    Kryetari i kolegjit, 

           Ramë Hyseni  

 

 
 


