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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4618/19 

 

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

Nora Bllaca Dula, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Halide Reka, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses F.M. nga fsh. ..., Komuna e Pejës, të cilën e 

përfaqëson me autorizim av. G.K. nga Peja, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “K.R.”, 

me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim H.A., për shkak të kompensimit të dëmit, 

duke vendosur sipas ankesës së palës së paditur, të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.907/16, të datës 06.05.2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 25.09.2020, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “K.R.”, me seli në 

Prishtinë, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.907/16, të datës 06.05.2019 dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në  rishqyrtim dhe 

vendosje. 

 

          A r s y e t i m   

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.907/16, të datës 06.05.2019, ka 

vendosur si në vijim:  

“I. Aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses F.M. nga fshati ..., Komuna e Pejës, 

ashtu që detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “K.R.”, me seli në Prishtinë, që paditëses 

në emër të kompensimit të dëmit, si pasoj e aksidentit të komunikacionit rrugor të dt. 18.08.2015, 

ti paguaj shumën prej 20.000 euro dhe atë:10.000 euro në emër të shpërblimit për dëmin 

jomaterial dhe 10.000 euro në emër të shpërblimit të dëmit material me kamatë ligjore prej 8%, 
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duke filluar nga dt. 06.06.2019, e deri në pagesën definitive, e të gjitha këto në afat prej 15 dite, 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. II. Secila palë i bartë 

shpenzimet e veta procedurale”. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë e paditura përmes të autorizuarit të 

saj, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje 

apo të ndryshohet dhe të gjykohet në shumën e ofruar nga e paditura.   

Përgjigje në ankesë nuk ka paraqitur paditësja. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin  e 

atakuar dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 dhe 195 të LPK-

së, gjeti se; 

-Ankesa e të paditurës është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja, përmes të autorizuarit të saj, me padnë e dt 12.10.2016, 

si dhe në precizimin e kërkesëpadisë në shqyrtimin kryesor të dt. 06.05.2019, ka kërkuar nga e 

paditura kompensimin e dëmit material dhe jomaterial për shkak të aksidentit të komunikacionit 

të dt. 18.08.2015, në vlerë prej 20.000 Euro, edhe atë për dëmin jomaterial 10.000 Euro dhe për 

dëmin material 10.000 Euro, për shkak të lëndimeve trupore të pësuara, me kamatë ligjore në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, si dhe shpenzimet e procedurës.   

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të të gjitha provave, ka nxjerrë aktgjykimin e ankimuar 

C.nr.907/16, të datës 06.06.2019, me të cilin e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, 

duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit, gjykata e shkallës së parë ka theksuar se në cilësinë e provave 

materiale ka administruar: raportin e aksidentit nr. DR-304-397-15 i dt. 18.08.2015, në bazë të  

cilit vërtetohet se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur me dt. 18.08.2015, në rrugën Pejë-

Kuqishtë, ku deri te aksidenti ka ardhur kur vetura A që ishte duke lëvizur në drejtim të Pejës, 

me të arritur në një kthesë të djathtë, duke mos iu përshtatur kushteve dhe shpejtësisë, nga ana e 

djathtë kalon në të majtë dhe me pjesën e parë të majtë përplaset me automjetin B në pjesën e 

parë ballore të majtë, me ç’rast shkakton dëme materiale dhe lëndime trupore. Se shkaktar i 

aksidentit ka qenë i siguruari i të paditurës nuk është kontestuar nga e paditura, e cila paditëses 

edhe i ka ofruar një shumë prej 2550 Euro për të gjitha kategoritë e dëmit material dhe 

jomaterial, nga çka rezulton se baza juridike e kërkesëpadisë nuk është kontestuese. Lartësinë e 

kërkesëpadisë e ka vërtetuar në bazë të ekspertizave mjekësore të ekspertëve Dr. N.M., ortoped-

traumatolog dhe Dr. M.H., psikiatër të cilët kanë dhënë mendimin e tyre për llojet dhe natyrën e 

dëmit, si dhe kohëzgjatjen dhe intensitetin e tyre, e si në ekspertizë me shkrim. Për dëmin 

material ka vendosur në bazë të faturave që gjendën në shkresat e lëndës. 
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Gjykata e shkallës së parë e aprovoi në tërësi kërkesëpadinë e paditësit në shumën e 

përgjithshme të cekur si në dispozitiv të aktgjykimit, duke cekur se lartësia e aprovuar është një 

shpërblim real dhe objektiv dhe paraqet një satisfakcion për paditësen,  duke gjetur se shumat e 

kërkuara janë reale dhe i përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të paditurës. 

Lidhur me bazën dhe lartësinë e kërkesëpadisë gjykata ka vendosur në pajtim me LSDA dhe 

nenet 136.1, 140, 159.1, 169 179 dhe 183 të LMD-së, për kamatën e gjykuar në pajtim me nenin 

170 dhe 382 të LMD-së, ndërsa për shpenzimet e procedurës në pajtim me nenin 449, 452 e 

lidhur me 463 të LPK-së.  

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

gjykatës së shkallës së parë nuk është i drejtë dhe i ligjshëm pasi që aktgjykimi i atakuar është 

përfshirë në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 181 par. 1 dhe 182 par 1, 

lidhur me nenin 160 paragrafi 3 i LPK-së. 

Gjykata e Apelit gjen se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 181 par.1 e lidhur me 160.3 të LPK-së, pasi që 

në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar nuk janë specifikuar shumat për asnjë formë të dëmit 

material dhe jomaterial, por që është cekur vetëm shuma e përgjithshme e aprovuar për dëmin 

material dhe jomaterial, e kjo e bën dispozitivin e aktgjykimit të paqartë dhe të pa 

përmbarueshëm. Kjo gjykatë konsideron se në dispozitivin e aktgjykimit te çështjet e 

kompensimit të dëmit material dhe jomaterial, duhet të precizohen të gjitha format e dëmit dhe 

shumat e përcaktuara për çdo formë të dëmit dhe cilat shuma aprovohen për cilën kategori të 

dëmit, andaj nuk mund të ceket vetëm shuma e përgjithshme e dëmit, e që kjo e bën dispozitivin 

e pakuptueshëm dhe të mangët.  

 

Nga kjo rezulton se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë edhe me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika (n) të LPK-së, pasi që dispozitivi i 

aktgjykimit është në kundërshtim me arsyet e aktgjykimit, respektivisht në arsyetim të 

aktgjykimit nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare mbi bazën e të cilave gjykata ka 

vendosur për kërkesëpadinë. Në këtë rast gjykata është fokusuar në përshkrimin e kërkesave-të 

pretendimeve të palëve dhe në përshkrimin e provave të administruara, pa dhënë analizë të qartë 

për faktet e vërtetuara, për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për vlerën provuese të provave të 

administruara dhe si rrjedhojë e kësaj, arsyetimi i aktgjykimit të atakuar del të jetë i mangët.  

 

Nga kjo rezulton se gjykata nuk e ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, e 

cila si pasojë pati edhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale, ngase në rastin konkret gjykata 

në bazë të ekspertizave mjekësore nuk i ka përcaktuar format e dëmit material dhe jomaterial, si 

dhe nuk i ka specifikuar shumat për secilën formë të dëmit, andaj edhe nuk është e njohur për 

këtë gjykatë se për cilat forma të dëmit ia ka aprovuar kërkesëpadinë dhe në çfarë shume, ndërsa 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë do të duhej të kishte vlerësime specifike 

për bazën juridike, për ekzistimin apo jo të dëmit dhe për lartësinë e tij duke i specifikuar në 
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mënyrë të qartë shumat e aprovuara për secilën formë të dëmit dhe të njëjtat ti arsyetojë 

mjaftueshëm, e në pajtim me nenin 160.3 dhe 4 të LPK-së.  

 

Gjykata e Apelit i pranon pretendimet ankimore të paditurës se me rastin e përcaktimit të 

lartësisë së dëmit material, a ka marrë mendimin e ekspertëve ortoped për shërimin e paditëses 

jashtë vendit, këtë pretendim të paditurës fare nuk e arsyeton, e po ashtu nuk e ka arsyetuar fare 

pretendimin e të paditurës se intervenimet dhe operacionet e paditëses a janë bërë si pasojë e 

aksidentit apo jo, andaj pa u vërtetuar të gjitha këto fakte me prova konkrete nuk mund të merret 

një vendim i drejtë dhe i ligjshëm. 

 

Nga arsyet e lartcekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të 

dispozitave të sipërcituara, të cilat në ri procedurë duhet të eliminohen në atë mënyrë që 

udhëzohet gjykata e shkallës së parë që me rastin e shqyrtimit të çështjes të vlerësojë të gjitha 

faktet me rëndësi vendimtare sipas kërkesave dhe kundërshtimeve të palëve, ti administrojë të 

gjitha provat përkatëse, të vlerësojë në bazë të ekspertizave përkatëse lartësinë e dëmit material 

dhe jomaterial duke i vlerësuar shumat për secilën kategori veç e veç, e më pas në shumë të 

përgjithshme, të vlerësojë se a ka pasur mendim profesional të ekspertëve mjekësorë për operim 

jashtë vendit dhe intervenimet mjekësore a janë si pasojë e aksidentit apo jo, të administrojë të 

gjitha provat relevante dhe pas administrimit dhe vlerësimit të tyre, secilën veç e veç dhe të 

gjitha së bashku në lidhshmëri me njëra-tjetrën, të vendosë në mënyrë meritore për themelësinë e 

kërkesëpadisë duke u bazuar në dispozitat e të drejtës materiale dhe në atë mënyrë të nxjerrë një 

vendim të ligjshëm dhe të drejtë, me dispozitiv të qartë dhe të arsyetuar në mënyrë të 

mjaftueshme, e i cili në pikëpamje formale dhe materiale duhet të jetë në përputhje të plotë me 

dispozitat e nenit 160 të LPK-së.  

  

Nga të cekurat më lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 pika (c)  

e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

      GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                  Ac.nr.4618/19, i datës  25.09.2020 

 

Kryetare e kolegjit: 

                  Nora Bllaca Dula d.v.  

 


