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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    

 

 

Ac.nr.409/16 

 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca- Dula, anëtar, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësve G.K., B.K., Q.K. dhe S.K. të gjithë nga fshati ..., Komuna e 

Kaçanikut, të cilët sipas autorizimit i përfaqëson S.K., avokat nga Lipjani, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në  Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson A.N., 

për kompensimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, e paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik, C.nr.189/14, i datës 

22.12.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 07.02.2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të t ‘paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S...” me seli në Prishtinë ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj - Dega në 

Kaçanik, C.nr.189/14, i datës 22.12.2015 VËRTETOHET, përveç në pikën I/b të dispozitivit, 

në pjesën e kërkesëpadisë që i përket dëmit material, rentës mujore për periudhën e ardhshme, 

NDRYSHOHET dhe gjykohet si në vijim: DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve 

“S...” me seli në Prishtinë, që paditësve G.K., B.K., Q.K. dhe S.K. të gjithë nga fshati ..., 

Komuna e Kaçanikut t’ua paguaj rentën mujore për periudhën e ardhshme duke filluar nga data 

01.10.2015 e tutje deri sa për këtë të ekzistojnë kushtet ligjore për çdo muaj shumën prej nga 

84.00 €uro për secilin paditës veç e veç, e cila shumë mujore do të paguhet më së voni deri me 

datë 5 të muajit të ardhshëm, ndërsa kërkesa për kamatën REFUZOHET si e  pabazuar. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

    

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.189/14, i datës 22.12.2015, në pikën 

I (një) të dispozitivit e ka miratuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve G.K., B.K., 

Q.K. dhe S.K. nga fshati ..., Kaçanik dhe e ka detyruar të paditurën Kompania e Sigurimeve 

“S...” me seli në Prishtinë, që paditësve t’ua paguaj rentën mujore, siç vijon: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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I/a. Për periudhën e kaluar prej datës 06.07.2009 (prej datës së aksidentit) e deri më 

dt.30.09.2015, rentën së bashku me kamatë në shumë prej 27.001,18 €uro. 

 I/b. Për periudhën e ardhshme duke filluar nga data 01.10.2015 e tutje deri sa për këtë të 

ekzistojnë kushtet ligjore për çdo muaj t’ia paguaj shumën prej 336 €uro, këtë shumë me kamatë 

në lartësi prej 8% vjetore, e cila shumë mujore do të paguhet më së voni deri më datën 5 të 

muajit të ardhshëm.  

Në pikën II (dy) të dispozitivit e ka detyruar të paditurën që paditësve pjesërisht t’ua paguaj 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 6,720.70 €uro, ndërsa pjesën tjetër në 

shumë prej 4,767.00 €uro e ka refuzuar si të pabazuar. Ka vendosur që të gjitha këto pagesa të 

bëhen në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën kërcënimin e 

përmbarimit  me dhunë.  

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura, në afat ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike 

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

ndërsa aktgjykimi i atakuar të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195, 200 dhe 201 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të t ‘paditurës është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit G.K., B.K., Q.K. dhe S.K. të gjithë nga fshati ..., 

Komuna e Kaçanikut, me datë 03.09.2009, përmes të autorizuarit të tyre kanë ushtruar padi 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, për kompensimin e dëmit 

material dhe jo material, të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të datës 06.07.2009, (duke 

e precizuar kërkesëpadinë me anë të parashtresës së datës 08.10.2015), me kamatë në lartësi prej 

8% si dhe shpenzimet e procedurës, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga  dita e pranimit të 

aktgjykimit në dorëzim nën kërcënim të përmbarimit të detyruar. 

 

Gjykata e shkallës së parë (Gjykata Komunale në Kaçanik) pas shqyrtimit të provave dhe 

shkresave të lëndës, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor publik ka nxjerrë aktgjykimin 

C.nr.177/09 të datës 21.06.2010, me të cilin pjesërisht e ka miratuar kërkesëpadinë e paditësve 

dhe e ka detyruar të paditurën që për dëmin e shkaktuar në aksidentin e komunikacionit me datë 

06.07.2009, në fshatin ..., Komuna e Ferizajt, paditësve t’ua shpërblej dëmin jomaterial dhe 

material dhe ate: për dhimbjet shpirtërore për shkak të vdekjes së bashkëshortit – babait të tyre, 

dëmin material- për shpenzimet e varrimit, pritjes së njerëzve për ditën e varrimit dhe 

ngushëllime sipas traditave të besimit islam, ngritjen e përmendores mbi varr, dëmin material të 

shkaktuar në automjet, për shpërblimin e rentës në formë të kapitalizuar derisa i ndjeri ta arrinte 

moshën e pensionimit, me kamatë vjetore 3.5%, nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit deri në 

pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Ndërsa e ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësve për shpenzimet e varrimit dhe për 

ngritjen e përmendores mbi shumën e gjykuar.  
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Kundër këtij aktgjykimi e paditura, në afat ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet në tërësi ankesa si e 

bazuar, ndërsa aktgjykimi i atakuar të prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim në shkallën e parë. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, të ushtruar kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, C.nr.177/2009 të datës 21.06.2010, ka nxjerrë 

aktgjykimin AC.nr.1810/2012, të datës 15.10.2014, me të cilin e ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë sa i përket dëmit jo material të paditësve dhe material, për dhimbje 

shpirtërore për shkak të vdekjes së bashkëshortit- babait të tyre, për shpenzimet e varrimit, pritjes 

së njerëzve për ditën e varrimit dhe për ngushëllime sipas traditave të besimit islam, për ngritjen 

e përmendores mbi varr si dhe për shpërblimin e dëmit në auto veturë, ndërsa e ka  ndryshuar 

aktgjykimin e ankimuar, sa i përket lartësisë së kamatës vjetore, ashtu që ka gjykuar duke e 

detyruar të paditurën që paditësve t’ua paguaj kamatën të cilën e paguajnë bankat vendore si për 

deponimet në kursim me afat përtej një viti pa destinim të përcaktuar duke filluar nga data 

21.06.2010 si ditë e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë e gjer në pagesën 

definitive. Sa i përket shpërblimit të rentës në formë të kapitalizuar deri sa i ndjeri ta arrinte 

moshën 65 vjeçare për pension dhe vendimit mbi shpenzimet e procedurës kontestimore ka 

vendosur që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t’i kthehet të njëjtës gjykatë në 

rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura, në afat ligjor ka paraqitur revizion, ndërsa Gjykata Supreme 

e Kosovës, duke vendosur sipas revizionit të t ‘paditurës, ka nxjerrë aktgjykimin 

Rev.nr.385/2014, të datës 05.01.2015, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar revizionin e të 

paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në pjesën që i referohet 

kompensimit të dëmit jo material dhe material paditësve, për dhimbjet e përjetuara shpirtërore 

për shkak të vdekjes së bashkëshortit- babait të tyre, shpenzimet e varrimit, shpenzimet e pritjes 

së njerëzve për ditën e varrimit dhe ngushëllime sipas traditave të besimit islam, për ngritjen e 

përkujtimores mbi varr, për dëmin në auto veturën e shkaktuar, me kamatën e gjykuar.   

 

Gjykata e shkallës së parë në riprocedurë lidhur me pjesën e kërkesëpadisë për të cilën çështja 

ishte kthyer në rigjykim, pas shqyrtimit të provave dhe të gjitha shkresave të lëndës, ka nxjerrë 

aktgjykimin e atakuar C.nr.189/14,  të datës 22.12.2015, me të cilin e ka miratuar në tërësi si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditësve, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar. 

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se nga provat e administruara ka 

rezultuar se i ndjeri B.K. nga fshati ...- Kaçanik, bashkëshorti dhe babai i paditësve, ka ndërruar 

jetë si pasojë e aksidentit të datës 06.07.2009, me fajin e të siguruarit të t’ paditurës, si rezultat i 

këtij aksidenti paditësja G.K. ka mbetur pa bashkëshort, ndërsa paditësit B., Q. dhe S.K. kanë 

mbetur pa përkujdesje prindërore duke pësuar dëm material në formë të mbajtjes- fitimit të 

humbur dhe për këtë arsye e ka detyruar të paditurën që paditësve t’ua kompensoj dëmin 

material të formës së mbajtjes- fitimit të humbur për periudhën e kaluar prej dt. 06.07.2009 e deri 

më dt. 30.09.2015 si dhe kamatën në shumë të përgjithshme e cila arrin vlerën prej 27,001.18 

€uro, ndërsa për periudhën e ardhshme prej dt.01.10.2015 e deri sa për këtë të ekzistojnë kushtet 
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ligjore shumën mujore prej 336.00 €uro, me kamatë vjetore prej 8%, duke u bazuar në 

ekspertizën e ekspertit- aktuarit, të cilës ia fali besimin.  

 

Lidhur me përgjegjësinë e të paditurës, gjykata një gjë të tillë e ka vërtetuar me raportin e 

aksidentit, raportin e policit hetues Nr. CFT -... të dt. 06.07.2009 dhe ekspertizën e 

komunikacionit të datës 06.07.2009 e punuar nga F.S., në bazë të së cilës u vërtetua se  deri tek 

aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve ekskluzive të ngasësit të automjetit A (Opell Ascona), 

me targa të regjistrimit ..., i siguruar tek e paditura, të cilën e drejtonte A.L..  

Lartësinë e shumave të aprovuara në emër të fitimit të humbur për periudhën e kaluar dhe për të 

ardhmen për paditësit gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në ekspertizën financiare të 

aktuaristikës të datës 31.03.2010 dhe plotësimin e saj të datës 30.09.2015, të punuar nga eksperti 

A.B., sipas së cilës ka rezultuar se renta e arritur për pagesë në periudhën nga data 06.07.2009 e 

deri me 30.09.2015, është në shumë prej 24,312.12 €uro, së bashku me kamatën në total prej 

27,001.18 €uro dhe në të ardhmen nga data 01.10.2015, e tutje në formë mujore shumën prej 

336.00 €uro, apo nga 84.00 €uro për secilin paditës.  

 

Për bazën juridike gjykata ju ka referuar dispozitës së nenit 188 par. 1 dhe 2 të LMD-së, për 

kamatën ka vendosur në bazë të nenit 277 dhe 382 të po të njëjti ligj, ndërsa për shpenzime të 

procedurës gjykata është bazuar në nenin 453.2 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 

paragrafi 2, pika n). 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 i 

përmbarueshëm 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. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me 

peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën 

se si janë vërtetuar faktet, përveç atyre jo kontestuese dhe të provuara në procesin paraprak, e 

gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. 

 

Nuk qëndron pretendimi ankimor i të paditurës se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të 

dispozitës së nenit 151 të LPK-së ngase në rastin konkret gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë 

aktgjykim për shkak të mungesës, por konform dispozitës së nenit 423.4 të LPK-së pas 
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plotësimit të kushteve të parapara me këtë dispozitë seancën e shqyrtimit kryesor e ka mbajtur në 

mungesë të palës së paditur. 

 

Pretendimet ankimore të t ‘paditurës për vërtetim të gabuar dhe jo të drejtë të gjendjes faktike 

nuk janë pranuar si të themelta. Në këtë rast Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së 

parë me shikimin dhe analizimin  e provave shkresore të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit 

kryesor të mbajtur tek gjykata e shkallës së parë e ka hetuar çështjen për vërtetimin e fakteve 

vendimtare në masë të mjaftueshme duke administruar në cilësi të provës materiale ekspertizën e 

plotësuar përkatëse nga lëmia e aktuaristikës e punuar nga eksperti A.B. sipas së cilës ka 

rezultuar se renta e arritur për pagesë në periudhën nga data 06.07.2009 e deri me 30.09.2015, 

është në shumë prej 24,312.12 €uro, së bashku me kamatën në total prej 27,001.18 €uro dhe në të 

ardhmen nga data 01.10.2015, e tutje në formë mujore nga 336.00 €uro. Këtë vlerësim të 

ekspertit gjykata e shkallës së parë e ka pranuar si të rregullt dhe të besueshëm, pasi që eksperti 

me metoda shkencore dhe profesionale ka dhënë shpjegime përkatëse për përfundimin e tij mbi 

lartësinë e rentës së arritur për pagesë dhe në të ardhmen. Në këtë kontekst Gjykata e Apelit 

vlerëson se janë provuar faktet për lartësinë e kërkesës dhe atë si për rentën e arritur ashtu edhe 

në të ardhmen në mënyrë të plotë dhe të drejtë. 

 

Gjendja faktike e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë është në harmoni me të drejtën 

materiale për përgjegjësinë e të paditurës për ta kompensuar dëmin e cila rrjedh nga dispozitat e 

nenit 154, 173 dhe 174 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. Sa i përket të drejtës për rentë e 

drejta materiale është zbatuar në mënyrë të rregullt dhe gjendja faktike është në harmoni me 

dispozitat e nenit 185 dhe 188 të LMD-së.  

Përfundimi i gjykatës për rentën e arritur dhe rentën në të ardhmen është në përputhje me 

dispozitat e nenit 188 të LMD-së. Me dispozitën e nenit 188 paragrafi 1, të LMD-së, përcaktohet 

se: “Në rast të vdekjes, të lezionimit trupor ose të dëmtimit të shëndetit, kompensimi caktohet në 

formë të rentës në të holla, për gjithë jetën ose për një kohë të caktuar”, ndërsa në paragrafin 2, 

të nenit të njëjtë përcaktohet se: “Renta në të holla e gjykuar për efekt të kompensimit të dëmit 

paguhet për çdo muaj përpara, në çoftë së gjykata nuk cakton diçka tjetër”.   

Në kuptim të dispozitave të cituara e duke u mbështetur në fakte përcaktuese të provuara me 

mjete provuese të besueshëm (ekspertiza përkatëse) për shkak të humbjes së mbajtjes dhe për 

lartësinë e rentës mujore, rezulton se gjykata në mënyrë të drejtë ka zbatuar dispozitat e cituara 

dhe atë, edhe për rentën e arritur për pagesë ndërsa për rentën mujore për periudhën e ardhshme, 

Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e drejtë të së drejtës 

materiale, në kuptim të nenit 195 par.1 pika e) e lidhur me nenin 201 par.1 pika d) të LPK-së, ka 

vendosur që të ndryshohet aktgjykimi i atakuar në këtë pjesë në atë mënyrë që shumën e 

përgjithshme mujore prej 336 €uro të gjykuar për të gjithë paditësit nga gjykata e shkallës së 

parë, e paditura të paguaj për secilin paditës veç e veç shumën mujore prej nga 84.00 €uro, duke 

filluar nga data 01.10.2015 e tutje deri sa për këtë të ekzistojnë kushtet ligjore, e cila shumë 

mujore do të paguhet më së voni deri më datën 5 të muajit të ardhshëm. 

    

Sa i përket kamatës për shumën e caktuar për rentën mujore për periudhën e ardhshme, gjykata 

ankimore e refuzoi si të pabazuar dhe në kundërshtim me dispozitën e nenit 277 të LMD-së. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës Gjykata e Apelit vlerësoi se gjykata e shkallës së parë ka 

vendosur në mënyrë të duhur sepse i ka arsyetuar shpenzimet e gjykuara për secilin veprim të 
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ndërmarrë në procedurën kontestimore dhe atë sipas tarifave përkatëse për përfaqësim dhe taksa 

gjyqësore. Edhe dispozitat e referuara janë zbatuar në mënyrë të drejtë për shpenzimet e 

procedurës. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore 

mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 195 paragrafi 

1 pika (d) dhe (e), neni 200 dhe 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së.     

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.409/16,  me datë 07.02.2020 

       

                          Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                       Halide Reka, d.v 

 


