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         Ac.nr.4483/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, në kolegjin 

e përbërë nga gjyqtarët Nehat I. kryetar i kolegjit, Burim Shala  dhe Bujar Muzaqi  anëtarë, në 

çështjen juridike të paditësve A.I. nga Ferizaj, M. I. nga Ferizaj, XH. I. nga Ferizaj, të cilët me 

autorizim i përfaqëson av.V.M. nga Ferizaj, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “E...” 

me seli në Prishtinë Rr.“...”, nr .., të cilën e përfaqëson me autorizim F.M., në çështjen për 

kompensim të dëmit, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.34/19, të datës 

06.08.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 16.08.2021, mori  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli Prishtinë 

Rr. “2 Korriku” nr.4, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti i 

Përgjithshëm C.nr.34/19, i datës 06.08.2019, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar, C.nr.34/19, të datës 06.08.2019, në pikën 

I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve A.I. nga Ferizaj, 

M. I. nga Ferizaj, XH. I.. Në pikën II të dispozitivit e ka detyruar të paditurën K.S”E...”, me seli 

në Prishtinë që paditësve në emër të shpërblimit të dëmit jo material dhe material të pësuar t’ia 

paguajë shumën e përgjithshme prej 23.000 Euro (njëzet e tre mijë euro), dhe atë: paditësve A.I., 

M. I., XH. I., në emër të dëmit jo material, për dhimbje shpirtërore secilit shumën prej 7.000,00 

Euro, në emër të dëmit material, për shpenzimet e varrimit shumën prej 1,000 Euro, për ngritjen 

e përmendores shumën prej 1.000 Euro. Në pikën III të dispozitivit ka vendosur të refuzohet 

pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve mbi lartësinë e shumave të aprovuara në pikën (II), të 

dispozitivit, në shumë të përgjithshme prej 23.000 Euro (njëzet e tre mijë euro), të gjitha me 

kamatën ligjore prej 8%, prej datës 17.01.2019, deri në pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet 
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e procedurës në shumë prej 2,348.40 Euro të gjitha në afat prej 15 dite, pas marrjes së formës së 

prerë të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë e paditura, për shkak të zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa e të paditurës ndërsa 

aktgjykimi i atakuar të ndryshohet duke i zvogëluar shumat e dukshme më të ulëta. 

 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar i autorizuari i paditësve me propozim qe ankesa e të paditurës 

të refuzohet e pabazuar dhe të vërtetojë aktgjykimin C.nr.734/19 të ndryshoj vetëm në pjësën sa 

i përket pjesës refuzuese, të miratoj edhe pjesën refuzuese duke e aprovuar në tërësi 

kërkesëpadinë në tërësi pjesën tjetër të aktgjykimit, të gjitha me kamatë ligjore prej 8 % sipas 

LMD-së, nga dita e ngritjës së padisë, dhe të detyroj të paditurën për pagesën e përgjigjes në 

ankesë sipas TOAK-së, 320 Euro me taksat gjyqësore. 

 

Gjykata e Apelit pas vlerësimit të pretendimeve ankimore, lidhur me Aktgjykimin e atakuar, 

konform dispozitave të nenit 194,195 dhe nenit 200 të LPK-së, gjeti se:  

 

Ankesa e të paditurës është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësit A.I. nga Ferizaj, M. Idrzi nga Ferizaj, XH. I. nga Ferizaj, 

nëpërmes të autorizuarit të tyre me datë 17.01.2019, kanë ushtruar padi kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “E...” me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura që paditësve  në emër të dëmit satifaksion moral, edhe atë për paditësin A.I. 10,000 Euro, 

M. I. 10,000 Euro, XH. I., 10.000 Euro si dhe shpenzimet për garderob të ndjerit 250 Euro, për 

shpenzime varrimit 2000 Euro, për shpenzime ngritjes përmendores 3000 Euro, si dhe shpenzimet 

për përpilimin e padisë 487 Euro, konform TOAK nr tarifor 6, si dhe taksat gjyqësore gjitha me 

kamat ligjore 8% nga dita e ngritjes padisë, të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita kur aktgjykimi 

merr formën e prer nën kërcënimin e përmbarimit me forcë.   

 

Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së seancës kryesore dhe pas administrimit të secilës provë 

veç e veç dhe të gjithave së bashku vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar duke e 

aprovuar pjesërisht të bazuar kërkesëpadinë e paditësve, mbështetur në nenit 323 të LPK-së, dhe 

në kuptim të dispozitave të neneve 136, 159, 169, 177, 183, 184, 183 dhe 184,të LMD-së,  ndërsa 

sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata është bazuar në nenin 452.1 të LPK-së.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se në këtë çështje juridike kontestimore 

nuk ka qenë kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, kurse në bazë të shkresave të lëndës, 

ekspertizës së ekspertit të komunikacionit, të kësaj gjykate është vërtetuar se ekziston lidhja 

kauzale në mes lartësisë së dëmit të shkaktuar paditësve dhe veprimit të siguruarit të paditurës në 

këtë aksident. Po ashtu nga deklarata e bashkësisë familjare e cila është administruar si provë 



rezulton se paditësit A. I., M. I. dhe XH. I. kanë qenë në bashkësi familjare me të ndjerën N.I. 

respektivisht, paditësit të ndjerën e kanë pasur nënë.  

Gjykata ka vlerësuar se në këtë procedurë nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, nga 

administrimi i provave fakti se e paditura kishte detyrim dhe përgjegjësi civile në kuptim të nenit 

940 të LMD-së për shpërblimin e dëmit jo material dhe material nga aksidenti i datës 25.02.2017, 

është vërtetuar fakti se aksidentin e ka shkaktuar Kamioni Transportues Scania me targa të 

regjistrimit ......, i cili automjet ka qenë i siguruar tek e paditura KS “E...”, për të cilën gjë sipas 

detyrimit mbi autopërgjegjësisë, e paditura është e obliguar t’ia shpërblej në emër të këtyre 

lëndimeve shpërblimin e dëmit.  

 

Tutje, gjykata ka arsyetuar se lartësitë e aprovuara në emër të shpërblimit të dëmit jo-material dhe 

material është shpërblim i drejtë e të cilat paraqesin një formë të statisfaksionit që paditësit me 

këto mjete sa do pak të lehtësohet dhimbja shpirtërore për anëtarin e familjes së humbur në 

aksidentin e datës 25.02,2018, që përndryshe nuk paraqesin si shpërblim absolut të dëmit. Gjykata 

me rastin e refuzimi të kërkesëpadisë së paditësve për kompensimin e dëmit jo material dhe 

material e ka refuzuar përtej shumës së aprovuar në dispozitën II të këtij aktgjykimi, pasi që shumat 

e kërkuara si në padi ishin shuma të larta andaj gjykata pjesërisht ua ka dhënë besimin këtyre 

theksimeve dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Po ashtu ajo me rastin e aprovimit të 

kërkesëpadisë së paditësve ka vlerësuar edhe kundërshtimin e të autorizuarit së të paditurës lidhur 

me lartësinë e shumës së ofruar nga e paditura mirëpo ka konsideruar si një shumë tejet të ulët 

lidhur me dhimbjet e shkaktuara paditësve lidhur me humbjen e anëtarit të familjes dhe pasojat që 

ka shkaktuar humbja e më të afërmit të tyre, nuk mund të zëvendësohet me asgjë.  

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi 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. 

 

Gjykata e Apelit nuk ka dhënë arsyeje sa i përket arsyetimit të bazave ankimore për shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat nuk shikohen sipas detyrës zyrtare si 

dhe shkelje që i referohen konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për shkak se 

pala e paditur nuk ka ngritur pretendime lidhur me këto dy baza ankimore, andaj edhe e njëjta 

është kufizuar në dhënien e arsyeve që i referohen këtyre dy bazave ankimore. 

 

Gjykata e apelit vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurës lidhur me lartësinë 

e shumave të gjykuar për shkak se të njëjtat janë tepër të larta  dhe nuk janë në harmoni me 

praktikën gjyqësore, për shkak se sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit këto pretendime janë 

tërësisht të pabazuara për arsye se dhimbjet shpirtërore që kanë përjetuar paditësit për shkak të 



vdekjes së të afërmit janë prezumim ligjor në raste të tilla dhe vëllimi i kompensimit mund të 

gjykohet edhe pa marrjen e provës me ekspertizë të psikiatrisë, sepse dispozita në fjalë kërkon që 

për t’u realizuar kompensimi i dëmit jo material për këtë kategori të plotësohen këto kushte: të 

shkaktohet vdekja e të afërmit, vdekja t’u shkaktoj vuajtje të afërmve (është prezumim ligjor 

shkaktimi i vuajtjeve), të ekzistojë lidhja kauzale midis vdekjes së shkaktuar dhe vuajtjeve të 

shkaktuara prezumohet se ekziston për të afërmit që ligji j’u njeh kompensimin dhe vdekja të jetë 

shkaktuar me veprim të kundërligjshëm. 

 

Në këtë kontekst Gjykata e Apelit vlerëson se duke i marrë parasysh lidhjet familjare për secilin 

paditës me të ndjerën dhe duke u nisur edhe nga rrethanat tjera siç janë mosha e të ndjerës, por 

edhe praktika gjyqësore ka vlerësuar se kompensimi i dhimbjeve shpirtërore për paditësit në këtë 

rast për nënën e tyre, gjegjësisht kompensimi për babain dhe djemtë është vlerësuar shuma prej 

7000 Euro, e cila përfaqëson satisfaksion për të dëmtuarit dhe në këtë mënyrë përfaqëson edhe 

kompensim të drejtë, i ndikuar nga lidhja me të ndjerën, intensitetit dhe kohëzgjatja e dhimbjeve 

shpirtërore që natyrshëm nuk është në intensitetin e dhimbjeve shpirtërore që kanë përjetuar 

fëmijët dhe të afërmit e saj, natyrisht duke u marrë në konsideratë edhe praktika gjyqësore. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar ka vendosur 

në harmoni në mes të shumave të gjykuara përkatësisht dëmeve jo materiale dhe materiale  të 

pësuara nga paditësit, duke siguruar që kompenzimi i gjykuar të jetë satisfakcion për paditësit, 

duke shmangur qëllimet tjera materiale që mund të bien ndesh me qëllimin e satisfakcionit në 

raste të tilla. 

 

Sa i përket pretendimit se gjykata e shkallës së parë ka aplikuar në mënyrë të gabuar të drejtën 

materiale edhe ky pretendim nuk qëndron, pasi qe gjykata e shkalles së parë drejtë ka aplikuar 

dispozitat e neneve 136, 159, 169, 177, 183, 184, 183 dhe 184, të LMD-së, të cilin vlerësim e 

përkrah si të drejtë dhe të ligjshëm edhe gjykata ankimore. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhej më veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë se shpengimeve 

dhe ne pajtim me dispozita e LPK-së, kurse vendimi për kamatën është në përputhje të plotë me 

dispozitën e nenit 382 të LMD-së. 

 

 

 

 

 

 

Mbi bazën e të lartëcekurave u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform dispozitave 

të nenit 194, 195 paragrafi 1 pika d) dhe lidhur me nenin 200 të LPK-së. 



 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr.4483/19, data 16.08.2021                                                                                                      

                                                                                 

                                                                                       Kryetari i kolegjit-gjyqtari, 

                                                                                                           Nehat I. d.v                                                                                                             

 


