
         

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4232/2016 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegj të përbërë nga 

gjyqtarët Kujtim Pasuli – kryetar i kolegjit, Nenad Llaziq e Nora Bllaca-Dula - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike të paditësve D.M., D.B., të miturve O.B.1 dhe O.B.2, të cilët 

i përfaqëson përfaqësuesja ligjore- e ëma D.B., të gjithë nga Prizreni, e të cilët me 

autorizim i përfaqëson av. V.O. nga Prizren, kundër të paditurës B... - Prishtinë, për 

shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës të paditurës dhe të 

autorizuarit të paditësve, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore  në 

Prizren, C.nr.660/15 të datës 29.07.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me 07.02.2020, 

mori këtë: 

  

 
A K T G J Y K I M 

 

 

I.PRANOHET pjesërisht ankesa e paditësve, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore  

në Prizren, C.nr.660/15 të datës 29.07.2016, NDRYSHOHET dhe atë:  

 

-Për paditësin D.M.,  përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me frikën, ashtu 

që gjykohet në shumë prej 3.500 €, si dhe në emër të dëmit material për ndihmën e huaj 

dhe ushqim të përforcuar, ashtu që gjykohet DETYROET e paditura që paditësit t’ia 

paguaj në emër të ndihmës së huaj shumën prej 280€ si dhe për ushqim të përforcuar 

shumën prej 210 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën 

kërcënim të përmbarimit, ndërsa pjesa tjetër mbi shumat e aprovuar refuzohen si të 

pabazuara.  

 

-Për paditësen D.B.,  përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me frikën ashtu 

që gjykohet  në shumë prej 3.500 €, si dhe në emër të dëmit material për ndihmën e huaj 

dhe ushqim të përforcuar, ashtu që gjykohet DETYROET e paditura që paditëses t’ia 

paguaj në emër të ndihmës së huaj shumën prej 210€ si dhe për ushqim të përforcuar 

shumën prej 280 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën 

kërcënim të përmbarimit, ndërsa pjesa tjetër mbi shumat e aprovuar refuzohen si të 

pabazuara.    

 

-Për paditësin O.B.1, përkitazi me dëmin material për ndihmën e huaj dhe ushqim të 

përforcuar, ashtu që gjykohet DETYROET e paditura që paditësit t’ia paguaj në emër të 

ndihmës së huaj shumën prej 280€ si dhe për ushqim të përforcuar shumën prej 280 €, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcënim të 

përmbarimit, ndërsa pjesa tjetër mbi shumat e aprovuar refuzohen si të pabazuara.    

 

-Për paditësin O.B.2, përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me frikën ashtu 

që gjykohet  në shumë prej 2.800 €, si dhe në emër të dëmit material për ndihmën e huaj 

dhe ushqim të përforcuar, ashtu që gjykohet DETYROET e paditura që paditësit t’ia 

paguaj në emër të ndihmës së huaj shumën prej 210€ si dhe për ushqim të përforcuar 

shumën prej 200 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën 
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kërcënim të përmbarimit, ndërsa pjesa tjetër mbi shumat e aprovuar refuzohen si të 

pabazuara.    

 

Në pjesën tjetër  ankesa e paditësve   i paraqitur kundër aktgjykimit në fjalë refuzohet si e 

pa bazuar. 

 

II.PRANOHET pjesërisht ankesa e të paditurës, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në  Prizren, C.nr.660/15 të datës 29.07.2016 , NDRYSHOHET dhe atë:  

 

-Për paditësin D.M.,  përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me dhimbje 

fizike, ashtu që gjykohet në shumë prej 4.000 €, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor ashtu që gjykohet në shumë prej 3.000 €, si dhe për shëmtim dhe gjykohet në 

shumë prej 1.000 €, ndërsa pjesa tjetër mbi shumën e aprovuar refuzohet si e pabazuar.  

 

-Për paditësen D.B.,  përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me dhimbjen 

fizike, ashtu që gjykohet  në shumë prej 4.000 €, dhe për shëmtim ashtu që gjykohet në 

shumë prej 1.000 €, ndërsa pjesa tjetër mbi shumën e aprovuar refuzohet si e pabazuar.  

 

-Për paditësin O.B.1, përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me dhimbje 

fizike ashtu që gjykohet  në shumë prej 3.500 €, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor dhe gjykohet në shumë prej 3.000 €, ndërsa pjesa tjetër mbi shumën e aprovuar 

refuzohet si e pabazuar.  

 

-Për paditësin O.B.2, përkitazi me dëmin jo material që ka të bëjë lidhur me zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor ashtu që gjykohet në shumë prej 1.500 €,  ndërsa pjesa 

tjetër mbi shumën e aprovuar refuzohet si e pabazuar.  

 

Në pjesën tjetër  ankesa e paditurës  i paraqitur kundër aktgjykimit në fjalë refuzohet si e 

pa bazuar.  

 

 

A r s y e t i m 

   

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit është aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e 

paditësve D.M., D.B., të miturve O.B.1 dhe O.B.2, të cilët i përfaqëson përfaqësuesja 

ligjore- e ëma D.B., të gjithë nga Prizreni, është obliguar e paditura B... – Prishtinë, që në 

emër të dëmit material dhe jo material, t’ia kompensoj paditësve shumat si në vijim: a). 

Paditësit D.M. nga Prizreni: - për dhimbje fizike (trupore), shumën prej 5.000.00 €, - për 

dhimbje shpirtërore për shkak të frikës, shumën prej 1.500,00 €, -për dhimbjet shpirtërore 

për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 3.500.00 €, - 

për dhimbjet shpirtërore për shkak të shëmtimit shumën prej 1.500,00 €, - për shpenzimet 

e mjekimit shumën prej 500.90 €, -për rehabilitimin fizioterapeutik-klimaterik, shumën 

prej 120.00 €, - të fitimit të humbur në formë të rentës mujore për periudhën 08.06.2014 

deri më 30.06.2016, t’ia paguajë paditësit shumën prej 8.564,54 €, ndërsa për periudhën e 

ardhshme prej datës 01.07.2016 t’ia paguajë  nga 222.00 €, në muaj, pagesa e së cilës do 

të bëhet deri më datën 05 të muajit, për muajin në vijim, e deri sa për këtë të ekzistojnë 

kushtet ligjore, respektivisht shumën e përgjithshme për paditësin D.M. prej 20.685.44 €. 

B). Paditëses D.B. nga Prizreni: - për dhimbje fizike (trupore) shumën prej 5.000.00 €, - 

për dhimbje shpirtërore për shkak të frikës, shumën prej 2.500,00 €, -për dhimbjet 

shpirtërore për shkak ë zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 

3.000,00 €, - për shpenzimet e mjekimit shumën prej 498,80 €, -për rehabilitimin 

fizioterapeutik- klimatik, shumën prej 120.00 €, -për dhimbjet shpirtërore për shkak të 

shëmtimit, shumën prej 1.500,00 €, respektivisht shumën e përgjithshme për paditësen 

D.B. prej 12.618,80 €, c). Paditësit O.B.1 nga Prizreni, të cilin e përfaqëson përfaqësuesja 



 

ligjore – e ëma D.B.: - për dhimbje fizike (trupore), shumën prej 4.000.00 €, - për 

dhimbje shpirtërore për shkak të frikës, shumën prej 3.000.00 €, -për shpenzimet e 

mjekimit shumën prej 40.30 €, -për dhimbjet shpirtërore për shkak të zvogëlimit të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 3.500.00 €, respektivisht shumën e 

përgjithshme për paditësin O.B.1 prej 10.540,30 €. D). Paditësit O.B.2 nga Prizreni, të 

cilin e përfaqëson përfaqësuesja ligjore – e ëma D.B.: - për dhimbje fizike (trupore), 

shumën prej 3.000,00 €, -për dhimbje shpirtërore për shkak të frikës, shumën prej 

1.500,00 €, për dhimbjet shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor, shumën prej 2.500.00 €, respektivisht shumën e përgjithshme për paditësin O.B.2 

prej 7.000,00 €, respektivisht shumën e përgjithshme për të gjithë paditësit në lartësi prej 

50.844,54 €, (pa përfshirë shumën prej 222.00€ në muaj në emër të rentës për paditësin 

D.M.), të gjitha me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, ku për të gjitha llojet e dëmit 

material kamata fillon të rrjedhë prej ditës së shkaktimit të dëmit (08.06.2014), ndërsa për 

dëmin jo material prej ditës së marrjes së këtij aktgjykimi (29.07.2016), ndërsa për rentën 

mujore kamata fillon të rrjedh prej ditës së arritjes për pagesë të rentës.  Nën II të 

dispozitivit është refuzuar kërkesëpadia e paditësve sa i përket shpenzimeve lidhur me 

kujdesin e huaj, ushqimin e përforcuar, veshmbathjes si dhe shpenzimeve për 

rehabilitimin klimatik-fizioterapeutik dhe mjekimit (mbi shumën e aprovuar si në 

dispozitivin I), si tërësisht e pabazuar. Nën III të dispozitivit është obliguar e paditura që 

t’ia paguajë shpenzimet procedurale paditësit dhe atë në lartësi prej 2.325,00 €, në afat 

prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. IV. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve D.M., D.B., të miturve O.B.1 dhe 

O.B.2, të cilët i përfaqëson përfaqësuesja ligjore-e ëma D.B., të gjithë nga Prizreni mbi 

shumat e aprovuara sikurse në dispozitivin nën I dhe II të këtij aktgjykimi, e deri në 

shumën e përgjithshme të kërkuar prej 137.338.00 €, refuzohet si e pabazuar.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor  kanë  ushtruar  ankesë  e paditura dhe i  autorizuari 

i paditësve . 

 

E paditura për shkak të :   

 

-Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe  

-Zbatim të gabuar të drejtës materiale,  me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë, ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e atakuar të ndryshoj duke 

refuzuar në tërësi kërkesëpadinë ose ta  prish dhe çështjen ta kthej gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim.  

 

I autorizuari i paditësve av.V.O. nga Prizreni, për shkak të: 

 

-Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

-Zbatim të gabuar të drejtës materiale,  me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë, ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta ndryshoj duke 

aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve e precizuar me parashtresën e datës 

11.07.2016.  

 

Përgjigjet në ankesë nuk është  parashtruar. 

 

Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK, në kuadër të 

kufijve të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet 

thelbësore të dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par. 2 dhe për zbatimin e 

drejtë të së drejtës materiale, gjeti se: 

 



 

-Ankesat janë pjesërisht të bazuara. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi për kompensimin e dëmit 

jo material dhe material të pësuar në aksidentin e komunikacionit me dt. 08.06.2014. Me 

parashtresën të datës 11.07.2016, ka precizuar kërkesëpadinë duke kërkuar që gjykata ta 

aprovoj kërkesëpadinë e paditësve dhe ta obligoj të paditurën që të bëjë pagesën në emër 

të kompensimit të dëmit material dhe jo material dhe atë: për paditësin D.M. për dhimbje 

fizike shumën prej 7.000 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën 

prej 5.000 €, për frikë shumën prej 5.000 €, për shëmtim trupor shumën prej 2.000 €, për 

ndihmë të huaj në shumë prej 400 €, për ushqim të përforcuar në shumë prej 300 €, për 

rehabilitim fizioterapeutik – klimatik shumën prej 3.000 €, shpenzimet e mjekimit në 

shumë prej 3.000 €, për veshmbathje në shumë prej 300 €, për fitimin e humbur në formë 

të kapitalizuar në shumë prej 50.268,78 €. Për paditësen D.B. për dhimbje fizike shumën 

prej 7.000 €, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën rpej 6.000 €, për 

frikë shumën prej 5.000 €, për shëmtim shumën prej 2.000 €, për ndihmën e huaj shumën 

prej 400 €, për ushqim të përforcuar shumën prej 300 €, për rehabilitim fizioterapeutik- 

klimatik shumën prej 3.000 €, për shpenzimet e mjekimit shumën prej 370 €, dhe për 

veshmbathje shumën prej 300 €. Për  paditësin O.B.1, për dhimbje fizike shumën prej 

7000 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 7.000 €, për frikë 

shumën prej 5.000 €, për ndihmë të huaj shumën prej 1.200 €, për ushqim të përforcuar 

shumën prej 300 €, për rehabilitim fizioterapeutik-klimatik shumën prej 1.200 €, për 

shpenzimet e mjekimit shumën prej 300 €, dhe për veshmbathje shumën prej 300 €. Për 

paditësin O.B.2, për dhimbje fizike në shumë prej 5.500 €, për zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor shumën prej 3.000 €,  për frikë shumën prej 4.000 €, për ndihmën e 

huaj shumën prej 300 €, për ushqim të përforcuar shumën prej 200 €, për rehabilitim 

fizioterapeutik-klimatik shumën prej 800 €, për shpenzimet e mjekimit shumën prej 300 

€,  dhe për veshmbathje shumën prej 300 €, të gjitha këto ka kërkuar me kamatë ligjore 

prej 8%, nga dita e aksidentit e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka marr 

aktgjykimin më afër të përshkruar si më lart, duke gjetur se baza e kërkesëpadisë 

ekziston, e kjo e vërtetuar edhe nga pranimi i të paditurës në procesverbalin e dt. 

26.04.2016, ku përfaqësuesi i të paditurës në mënyrë decidive ka theksuar se nuk 

kundërshton bazën e kërkesëpadisë. Sa i përket lartësisë së shumave të gjykuara të njëjtën 

gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar me angazhimin e ekspertëve përkatës dhe atë të 

ekspertit ortoped- traumatolog dr. A.T. dhe psikiatërit dr. N.F., ndërsa sa i përket fitimit 

të humbur në formë të rentës mujore për periudhën e kaluar dhe për të ardhmen të njëjtën 

e ka vërtetuar duke angazhuar ekspertin financiar – aktuarin A.G.. Vendimin ka bazuar në 

dispozitën 139, 137, 159, 179, 183, 184 si dhe të nenit 172 par. 1 të LMD-së, ndërsa për 

kamatë vendimi bazohet në dispozitën e nenit 382 të LMD-së, kurse vendimin për 

shpenzimet e procedurës ka bazuar në nenin 449 dhe 452.2 të LPK-së.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, pranë gjendjes së këtillë të çështjes dhe duke 

vlerësuar ankesën e të autorizuarit të paditësve dhe të  paditurës, ka gjetur se gjykata e 

shkallës së parë  duke vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejtë ka 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë 

me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore në të cilat kjo gjykatë 

kujdeset sipas detyrës zyrtare e në kuptim të nenit 194 e lidhur me nenin 182 par. 2 pika 

b),g),j),k) dhe m) të LPK-së, e as në ato në të cilat thirren ankesat.   

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, gjykata e shkallës së parë 

aktgjykimin e vet që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material për dhimbje fizike, 

frikë, zvogëlim të aktivitetit jetësor dhe shëmtim si dhe të dëmit material për ndihmën 



 

dhe kujdesin e huaj si dhe për ushqim të përforcuar  ka marr me zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale, pasi që shumat e aprovuara për dhimbje fizike, frikë, zvogëlim të 

aktivitetit jetësor dhe shëmtim nuk ka qenë adekuate dhe në përputhje me mendimin e 

ekspertit mjekësor dhe në kriteret dhe praktikat e gjykatave. Njëherit kjo gjykatë duke 

gjetur se kompensimi i dëmit material për ndihmën dhe kujdesin e huaj dhe ushqim të 

përforcuar është refuzuar nga gjykata e shkallës së parë për të gjithë paditësit, ndërsa nga 

ana tjetër nga mendimi i ekspertit mjekësor rezulton se të gjithë kanë pasur nevojë për 

ndihmën dhe kujdesin e huaj si dhe për ushqim të përforcuar, prandaj të njëjtën e 

ndryshoj dhe aprovoj kërkesëpadinë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke gjetur se për 

këto lloje të dëmit material nuk kanë nevojë që të prezantohet fatura, përkatësisht prova 

materiale, por për këtë mjafton që eksperti të konstatoj në ekspertizën e vet se për këto 

lloje të ndihmës paditësit kanë pasur nevojë, dhe kjo është në harmoni edhe me praktikën 

gjyqësore. Kjo gjykatë konsideron se më këto shuma të aprovuara si në dispozitiv janë 

marr për bazë të gjitha rrethanat e rastit si dhe rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të 

qëllimit të cilit shërben kompensimi si dhe faktin se me të mos të shkohet në përshtat 

synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror dhe tani 

kjo gjykatë konsideron se paditësit do të kenë një satifaksion real për dëmin e pësuar.   

 

Sa i përket pjesës refuzuese siç u cek edhe më lart aktgjykimi i goditur nuk përmban 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, njëherit edhe gjendja faktike 

drejtë është vërtetuar me ç rast edhe drejtë është zbatuar në këtë pjesë edhe e drejta 

materiale.  

 

Nga arsyet e cekura ankesa  e të paditurve tregohet pjesërisht e bazuar,  prandaj gjykata  

vendosi  si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në pajtim me nenin 195. par. 1 pika  e ) 

dhe d)  të LPK.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4232/16  me dt. 07.02.2020 

 

              

                                                                                 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                             

                                Kujtim Pasuli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 


