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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4284/19 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Q.S. nga Ferizaj, të cilën në bazë të 

autorizimit e përfaqson avokat V.M. nga Ferizaj, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“E.”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson M.K., me objekt të padisë kompensim dëmi, 

duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.903/18, të datës 

02.07.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 01.02.2021 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e themeltë ankesa e të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E.”, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.903/18, i datës 02.07.2019, në pikën 

I të dispozitivit, që ka të bëjë me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së paditëses Q.S. për 

kompensimin e dëmit jo material dhe çështja gjykohet si në vijim: APROVOHET 

PJESËRISHT si e themeltë kërkesëpadia e paditëses Q.S. nga Ferizaji, DETYROHET e 

paditura Kompania e Sigurimeve “E.”, me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit 

jo material si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 05.05.2018, në rrugën Istog-

Novosellë, paditëses Q.S. nga Ferizaji, t’ia paguaj shumat si në vijim: për dhimbjet e përjetuara 

fizike, shumën prej 1500 euro dhe për frikën e përjetuar shumën prej 1200 €, me kamatë vjetore 

prej 8 %, e cila llogaritet nga dita e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, e deri 

në pagesën definitive. 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses Q.S. nga Ferizaj, nga shumat e gjykuara si në 

pikën I të këtij dispozitivi, në emër të dëmit jo material për dhimbjet e përjetuara fizike dhe 

frikën e përjetuar, e deri te shumat e kërkuara për to, REFUZOHET si e pathemeltë. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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III. REFUZOHET pjesërisht e pathemeltë ankesa të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“E.”, me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.903/18, i datës 02.07.2019, në pikën I të dispozitivit, që ka të 

bëjë me pjesën e aprovuese të kërkesëpadisë së paditëses Q.S. në emër të kompensimit të dëmit 

material për rehabilitim fiziatrik dhe për shpenzimet e mjekimit, si dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit që ka të bëjë me kompensimin e shpenzimeve të procedurës, VËRTETOHET, 

përveç pjesës për kamatën për kompensimin e dëmit material, e cila NDRYSHOHET dhe 

gjykohet me kamatë ligjore prej 8 %, e cila llogaritet nga dita e parashtrimit të padisë, e deri në 

pagesën definitive. 

IV. Pika III e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Departamenti 

i Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.903/18, i datës 02.07.2019, që ka të bëjë me pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë së paditëses Q.S., mbetet e pashqyrtuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.903/18, të datës 02.07.2019 , 

në pikën I të dispozitivit ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses Qamile 

Sejidu nga Ferizaji dhe detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “E.” me seli në Prishtinë që 

paditëses t’ia paguajë shumat si në vijim: për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej 2300 €, 

për frikën e pësuar shumën prej 2000 €, në emër të shpenzimeve mjekësore shumën prej 247.60 

€, në emër të rehabilitimit klimaterik shumën prej 100 €, të gjitha këto  me kamatë prej 8 % në 

vit duke filluar nga data e paraqitjes së padisë. Në pikën II të dispozitivit, detyrohet e paditura 

Kompania e Sigurimeve “E.” që paditëses Q.S. nga Ferizaj në emër të shpenzimeve të 

procedurës kontestimore t’ia paguaj shumat si në vijim: për hartimin e padisë 104 €, për 

përpilimin e parashtresës 80 €, në emër të përfaqësimit në 3 seanca gjyqësore, shumën prej 405 

€, në emër të taksës për padi 21 €, në emër të ekspertizave mjekësore shumën prej 203.50 €. Në 

pikën III të dispozitivit , gjykata ka refuzuar si të pabazuar pjesën e kërkesëpadisë së paditëses 

Q.S. me të cilën ka kërkuar  që të detyrohet e paditura që paditëses t’ia paguaj  shumat si në vijm 

: për ushqim të përforcuar shumën prej 150 €, në emër të ndihmës dhe kujdesit të personit të tretë 

shumën prej 170 €, të gjitha këto me kamatë prej 8 % duke filluar nga diat e paraqitjes së padisë. 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë pala e paditur, për shkak 

të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me të cilën ka kërkuar nga Gjykata e Apelit që ta aprovojë këtë ankesë si të bazuar dhe 

aktgjykimin e atakuar ta ndryshojë dhe të gjykoj shuma dukshëm më të ulëta, përfshirë këtu edhe 

shpenzimet e procedurës. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur pala paditëse, me të cilën ka kërkuar nga Gjykata e 

Apelit që ta refuzojë ankesën e të paditurës si të pabazuar dhe të vërtetojë aktgjykimin e atakuar. 
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Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës të neneve  194 dhe 195, pikat d) dhe 

e), lidhur me nenin 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

-Ankesa e të paditurës është pjesërisht e themeltë.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me padinë e paraqitur në gjykatën e shkallës 

së parë (të precizuar më vonë) ka kërkuar që të miratohet kërkesëpadia e paditëses për 

kompensimin e dëmit material dhe jo material, si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 

05.05.2018, në rrugën Istog-Novosellë, si dhe të detyrohet e paditura që t’ia kompensojë 

paditëses shumën prej 5000 €, shpenzimet e procedurës, të gjitha me kamatë ligjore 8% sipas 

LMD-së të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit e nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave si në vijim: raporti policor i aksidentit i datës 05.05.2018, i hartuar nga 

Policia e Kosovës, dëftesa me nr.003047, e datës 30.05.2018, e lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm 

në Ferizaj, kuponët fiskal, mendimi dhe konstatimi i ekspertëve mjekësor Dr.M.H. dhe Dr.G.H. 

të datës 11.04.2019, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, duke e aprovuar pjesërisht 

si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, mes tjerash ka theksuar 

se bazën juridike të kërkesëpadisë e ka vërtetuar nga raporti i policor ku është konstatuar se me 

datë 05.05.2018, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit rrugor. Baza juridike e kërkesëapdisë 

nuk është kontestuar nga pala e paditur, por vetëm lartësia e saj. Ndërsa me leximin e ekspertizës 

mjekësore të hartuar nga mjekët Dr.M.H. ortoped- traumatolog dhe Dr.G.H. psikiatër gjykata ka 

vërtetuar se paditësja si pasojë e aksidentit ka pësuar dëmtime të lehta trupore, si dhe nga 

shpenzimet e prezantuara në shkresat e lëndës, i përgjigjen nevojave të paditëses për 

diagonstifikim, mjekim dhe rehabilitim. Në fund ka vendosur që konform nenit 136, 183 të 

LMD-së ta aprovojë pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses. Në lidhje me kamatën ligjore ka 

vendosur konform nenit 382.2 të LMD-së, ndërsa për shpenzimet e procedurës konform nenit 

452.1 të LPK-së, lidhur me TA-në. 

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë, në pjesët në të cilat i njëjti është vërtetuar nga kjo gjykatë e 

shkallës së dytë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që në këto 

pjesë, aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182, par. 2, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) të LPK-së, as në 

lidhje me zbatimin e të drejtës materiale, e as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të pretenduara me ankesë, përveç pjesës së ndryshuar, për të cilën është ardhur në 

përfundim se gjykata e shkallës së parë, gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, për çka edhe 

ajo pjesë e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, është dashur të ndryshohet.  
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Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të palës së paditur për shkeljet që i referohen 

konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, e as 

shkeljeve të tjera nga neni 182.2, pasi që arsyetimi i aktgjykimit është në përputhje me dispozitën 

e nenit 160, par. 4 dhe 5 të LPK-së, meqë gjykata e shkallës së parë, ka dhënë arsye të 

mjaftueshme për faktet e çështjes, për provat që i ka shfrytëzuar për vërtetimin e fakteve dhe 

vlerësimin e tyre. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është 

mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke bërë kështu që dispozitivi dhe 

arsyetimi, si dy pjesë përbërëse të aktgjykimit, të jenë në harmoni logjike dhe juridike me njëra 

tjetrën. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për 

themelsinë e kërkesëpadisë, e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar 

faktet, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. Në këtë 

kontest, 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. Kështu, gjykata e shkallës së parë, në arsyetim të aktgjykimit ka paraqitur arsye 

të mjaftueshme për bazën juridike të kërkesëpadisë dhe shumën e aprovuar në emër të 

kompensimit të dëmit, e cila është vërtetuar sikurse në pikën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, e që i referohet kompensimit të dëmit material. Në këtë drejtim, referuar shkresave të 

lëndës ka rezultuar se gjykata e shkallës së parë, me të drejtë është bazuar në provat e ofruara 

materiale nga pala paditëse, e që i referohen faktimit të lartësisë së dëmit material në emër të 

rehabilitimit fiziatrik dhe shpenzimeve të mjekimit. 

Duke pasur parasysh se baza nuk ka qenë  kontestuese nga pala e paditur (e pohuar 

përmes përgjigjes në padi dhe në shqyrtimet e mbajtura), nuk do të lëshohemi më tutje në këtë 

çështje. Ndërsa sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë për paditësit e cekur më lartë, që ka të bëjë 

me kompensimin e dëmit jo material në emër të dhimbjeve fizike të përjetuara dhe frikës së 

përjetuar, e njëjta me të drejtë është kontestuar nga pala e paditur, pasi që në këtë rast rezultoi se 

gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, përkatësisht nenin 183.2 të 

Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), pasi ka gjykuar shuma të larta për këtë lloj dëmi.  

Si rrjedhojë, Gjykata e Apelit duke marr për bazë pretendimet ankimore të palës së 

paditur, por duke kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale, ka bërë 

ndryshimin e aktgjykimit të atakuar sikurse në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në pjesën 

e kërkesëpadisë së paditëses Q.S., që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material, në kuptim të 

dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika (e) e lidhur me nenin 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së, 

sepse ka gjetur se nuk ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, gjendja 

faktike është vërtetuar drejtë dhe plotësisht, por sipas kësaj gjendje faktike të vërtetuar nga 

gjykata e shkallës së parë është zbatuar gabimisht e drejta materiale. 
 

Kështu që, sa i përket ankesës së palës së paditur lidhur me shumat e kompensimit për 

dëm jo material, për dhimbje fizike dhe frikën e përjetuar për paditësen Q.S., Gjykata e Apelit e 

aprovoi atë, pjesërisht si të bazuar, si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi të shkallës së 

dytë. Në këtë pikë, Gjykata e Apelit i ndryshoi shumat e kompensimit të gjykuara nga gjykata e 
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shkallës së parë, në emër të dëmit jo material dhimbje fizike dhe frikë. Shumat e vendosura 

lidhur me këto forma të dëmit, janë vlerësuar si shumë të larta, për të përmbushur qëllimin e 

satisfakcionit material të palës së dëmtuar. Gjatë vendosjes lidhur me to, gjykata e shkallës së 

parë, nuk është mbështetur siç duhet në nenin 183 parag.2 të LMD-së. Nga interpretimi i kësaj 

dispozite ligjore, rezulton se kompensimi duhet të përfaqësojë një lehtësim në përballimin dhe 

tejkalimin e pasojave të dëmit që në këtë rast pala paditëse ka pësuar në aksidentin e ndodhur, e 

që në të njëjtën kohë, ato të jenë reale dhe të paraqesin satisfakcion të vërtetë, për aq sa është e 

mundur, duke u shkuar për shtati synimeve shoqërore për kompensimin e dëmit (meqenëse sipas 

ekspertizës mjekësore, paditësja ka pësuar lëndime të lehta trupore pa pasoja të përhershme në 

shëndetin e saj). Marrë parasysh këtë, Gjykata e Apelit i vendosi shumat e kompensimit për këto 

forma të dëmit, si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në kriteret e 

zbatueshme për vlerësim, si dhe në praktikën gjyqësore të krijuar nga Gjykatat e Kosovës, për 

këto forma të shpërblimit të dëmit. Duke u mbështetur në nenin 183 të LMD-së, këto shuma të 

vendosura tani, përfaqësojnë një satisfakcion adekuat që pala e dëmtuar t’i përballojë më lehtë 

dëmet jo materiale dhe materiale të pësuara, edhe pse këto forma të dëmit, nuk mund të 

vlerësohen e as të kompensohen realisht me para, por të paktën, mund të bëhet kompensimi i 

ligjshëm. Kompensimi i shumave të gjykuara si më lartë do të bëhet me kamatë ligjore, e cila 

është caktuar dhe do të llogaritet konform nenit 382.2 të LMD-së dhe mendimit juridik të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, nr.265/2020, datë 02.12.2020 (pjesa e tretë, pika XV). Në anën 

tjetër, për arsyet e cekura më lartë, është refuzuar si e pathemeltë edhe pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë së paditëses Q.S., nga shumat e gjykuara si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, në emër të dëmit jo material dhimbje fizike dhe frikë, e deri tek shumat e kërkuara 

për to, sikurse në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata e Apelit ka vendosur sikurse në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi 

që ka ardhur në përfundim se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur ka gjykuar 

kamatën për shumat e aprovuara në emër të kompensimit të dëmit material, përveç periudhës së 

llogaritur, e cila është ndryshuar, pasi që tani një vendosje e tillë është në përputhje me nenin 

382.2 të LMD-së dhe mendimin juridik të Gjykatës Supreme të Kosovës, nr.265/2020, datë 

02.12.2020 (pjesa e tretë, pika XIV). Sa i përket vendimit mbi shpenzimet procedurale, Gjykata e 

Apelit e ka vërtetuar vendosjen e shkallës së parë lidhur me to, meqënëse i njëjti vendim, është 

mbështetur në nenin 452.2  të LPK-së, që thotë se: “Po që se paditësi vetëm pjesërisht ka sukses 

në procesin gjyqësor, atëherë gjykata mundet, duke marrë parasysh suksesin e arritur, të caktojë 

që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta apo që njëra palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit 

që i është bashkuar, pjesën proporcionale të shpenzimeve”. Sipas kësaj dispozite, është në 

diskrecionin e gjykatës që të vendosë nëse secila palë do t’i bartë shpenzimet e veta apo njëra do 

t’ia shpërblejë shpenzimet tjetrës, edhe atëherë kur njëra palë ka pasur pjesërisht sukses në 

kontest, si në këtë rast.  
 

Si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi, Gjykata e Apelit vendosi meqë lidhur 

me pikën e III-të të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, që ka pasur të bëjë me pjesën e refuzuar 
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të kërkesëpadisë së paditëses, nuk ka pasur pretendime ankimore nga asnjëra nga palët 

ndërgjyqëse, për çka kjo pjesë e dispozitivit ka mbetur e pashqyrtuar. 

 

 Gjykata e Apelit, me rastin e vendosjes, shqyrtoi edhe të gjitha pretendimet tjera 

ankimore të palëve ndërgjyqëse, por të njëjtat nuk patën ndikim relevant në vendosjen ndryshe 

në këtë çështje juridike.  

 Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykata e Apelit gjeti se gjykata e shkallës së parë, në 

mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, përveç pjesë së ndryshuar. 

Andaj, në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195, par. 1, pika e) dhe (d), lidhur me 

nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4284 /19, datë 01.02.2021 

 

                                                                                                                                                                                                            

Kryetari i  kolegjit,    

                                                                                 Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 


