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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.4897/17 

 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit,  Rafet Haxhaj dhe Arsim Hamzaj - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses E.G. nga Klina, e perfaqësuar nga 

përfaqësuesi ligjor RR.G. të cilët i përfaqëson av. C.G. nga Klina, kundër të paditurës Kompania 

e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, me objekt të padisë kompensimin e dëmit, duke 

vepruar sipas ankesës së të paditurës , të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Pejë – Dega në Klinë C.nr.157/15, të datës 14.07.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

13.02.2020, mori këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, 

me seli në Prishtinë, ndërsa pjesët e aprovuara të kërkesëpadisë së paditësit, si në dispozitiv të 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë – Dega në Klinë C.nr.157/15, të datës 14.07.2017, në 

pjesën e parë të tij, lidhur me kompensimin e dëmit material për shpenzime mjekësore për 

shërim, për kujdes të personit të tretë dhe për ushqim të përforcuar, si dhe në pjesën e dytë të 

dispozitivit, lidhur me kompensimin e shpenzimeve procedurale, VËRTETOHEN, përveç 

pjesës së kamatës e cila NDRYSHOHET dhe gjykohet me kamatë ligjore prej 8% në vit, e cila 

llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, e deri në pagesën 

definitive. 

II. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S...”, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë-Dega në 

Klinë, C.nr.157/15, i datës 14.07.2017, në pjesën e parë të dispozitivit që ka të bëjë me 

kompensimin e dëmit jo material, për dhimbje fizike, frikë dhe shëmtim dhe çështja gjykohet si 

në vijim: DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, që në 

emër të dëmit jo material, paditëses E.G. t’i kompensojë shumat si vijon: për dhimbje fizike, 

shumën prej 4,000 €, për frikë, shumën prej 3,000 € dhe për shëmtim trupor, shumën prej 4,000 

€, me kamatë ligjore prej 8% në vit, e cila llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë, e deri në pagesën definitive, të gjitha këto, në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.  
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III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses E.G., nga shumat e gjykuara si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, në emër të dëmit jo material për dhimbje fizike, frikë dhe 

shëmtim, e deri tek shumat e kërkuara, REFUZOHET si e pathemeltë. 

 

IV. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S...”, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, Dega në 

Klinë C.nr.157/15, të datës 14.07.2017, në pjesën e parë të dispozitivit, në lidhje me 

kompensimin e dëmit material, për rehabilitim klimatik dhe garderobën e dëmtuar dhe çështja 

gjykohet si në vijim: REFUZOHET si e pathemeltë pjesa e kërkesëpadisë së paditëses E.G. nga 

Klina, për kompensim të dëmit material, në emër të shpenzimeve për rehabilitim klimatik dhe 

garderobën e dëmtuar.  

V. Pjesa e tretë dhe e katërt e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë –

Dega në Klinë C.nr.157/15, të datës 14.07.2017, që ka të bëjë me pjesën e refuzuar të 

kërkesëpadisë së paditësit, mbi shumën e gjykuar dhe të vërtetuar si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, si dhe detyrimin e saj për të paguar dallimin në taksën gjyqësore, mbetet e 

pashqyrtuar.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.157/15 të datës 14/07/2017, 

në pjesën e parë e ka miratuar kërkespadinë e paditëses pjesërisht si të bazuar. Ne pjesën e dytë 

detyrohet e paditura që paditëses E.G., në emër të dëmit material dhe jomaterial si pasojë e 

aksidentit të komunikacionit te shkaktuar me datën 28.01.2015 nga baza e autopërgjegjësisë, 

paditëses t’ia paguajë shumën në lartësi prej 16.790 € dhe atë siç vijon: në emër të dëmit 

jomaterial, për dhembjet fizike për të gjitha llojet të intesiteteve shumën prej 5000 €, për frika e 

përjetuar për të gjitha intenzitetet 4000 €, për shëmtim 6000 €. Në emër të dëmit material, për 

shpenzimet mjeksore për shërim 500 €,  për kujdesin e personit të tretë 400 €, për ushqimin e 

përforcuar 300 €, rehabilitim 560 €, për garderobën e dëmtuar 30 €. Në këtë pikë gjykata poashtu 

vendosi që prestimet nga pika I, e dispozitivit të detyrohet e paditura që t’ia përmbush siç  është 

parashtruar me nein 26 par.6 të Ligjit mbi sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjesia, me 

kamatë ligjore 12% të interesit vjetor e cila duhet të paguaj për çdo  ditë vonese  deri në 

shlyerjen e dëmshpërblimit nga e paditura, duke filluar nga data e paraqitjes së kërkesës për 

dëmshpërblim e deri në pagesën definitive. Në pjesën e tretë detyrohet e paditura që për 

shpenzimet e procedurës palës paditëse t’i paguaj dhe atë për padi shumën 208 €, taksa gjyqësore 

për padi 16 €, për dy parashtresa 208 €, për tri seanca shumën prej 811.2 € si dhe për dy 

ekspertiza shumën prej 240 €, si dhe dallimi në taksën gjyqësore shumën prej 84 €, ku në total 

shpenzime të procedurës 1567 €. Në pjesën e katert refuzohet kërkesa mbi shumën e gjykuar dhe 

atë prej 8300 €, si dhe refuzohet kërkesa sa i përket shpenzimet e transportit-autotaxi shuma prej 

480 €. Në pjesën e pestë obligohet paditësja qe dallimin në taksën gjyqësore sipas shumës së 
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aprovuar t’ia paguaj në shumë prej 84 €. Të gjitha këto e paditura  është e detyruar t’i paguajë në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të 

shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale. Me këtë ankesë, e paditura i ka kërkuar Gjykatës së Apelit që aktgjykimin e 

atakuar ta ndryshojë ose të njëjtin ta prishë dhe t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë lëndën në 

rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

Paditësi nuk ka paraqitur përgjigjje në ankesë. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), gjeti se: 

 

Ankesa e të paditurës është e pjesërisht e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, me padinë e parashtruar në gjykatën e shkallës 

së parë, ka kërkuar që të detyrohet e paditura për kompensim të dëmit material dhe jo material, 

në shumat e kërkuara (si në shkresa të lëndës), për lëndimet e  shkaktuara me rastin e aksidentit 

të ndodhur të trafikut, të datës 28.01.2015. 

 

Duke vepruar sipas kësaj padie, gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurën 

gjyqësore dhe ka vendosur për aprovimin e pjesshëm të kërkesëpadisë, pas administrimit dhe 

shqyrtimit të provave: dëgjimi i palëve, mendimi i ekspertëve mjekoligjorë, raportet e policisë, 

procesi mbi vendshiqimin së bashku me skicën e vendit te ngjarjes të datës 28.01.2015, 

fotodokumentacioni i vendit të ngjarjes. Raporti konsultativ i lëshuar nga QKMF  në Klinë. 

Fletëlëshimi me epikrizë me nr.872, fletëlëshimi me nr.210, fletëlëshimi nga Klinika ..., fotot me 

ngjyrë të të lënduarës me imobilizim, ekstrati i lindjes per E.G., fletëlëshimi me nr. 472 dhe 

Aktgjykimi me nr.pnr 20/16, lëshuar me datë 20.01.2017. 

 

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

se bazën e kërkesëpadisë e ka vërtetuar me anë të provave të administruara përkatësisht 

Aktgjykimi penal me nr. Pnr 20/16, i datës 20.01.2017, ndërsa në bazë te ekspertizave mjekësore 

ka vendosur lidhur mbi lartësinë e kompensimit të dëmeve materiale dhe jo materiale. Kështu, 

gjykata ka vendosur si në dispozitiv sipas neneve 189.1, 193.195, 200.1 të LMD-së. Vendimin 

mbi shpezimet procedurale Gjykata e ka marrë në bazë të dispozitave të nenit 449 të LPK-së si  

dhe në bazë të tarifës së OAK. 

 

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 
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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.  

 

Refuzohen si të paqëndrueshme pretendimet ankimore të palës së paditur, që atakojnë 

vendimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur me vërtetimin e bazës juridike të kërkesëpadisë, 

meqënëse, ashtu siç rezulton  nga shkresat e lëndës, si dhe arsyetimi i dhënë në aktgjykimin e 

atakuar, një bazë e tillë, është vërtetuar në bazë të provave adekuate, konkretisht, me aktgjykimin  

penal me nr. P.nr.20/16, të datës 20.01.2017, si dhe me raportet tjera policore lidhur me 

aksidentin e ndodhur (e paditura në fakt e ka pranuar bazën juridike të kërkesëpadisë, pasi që 

referuar shkresave të lëndës, e njëjta paditëses i ka ofruar ofertë për zgjidhjen e kontestit me 

marrëveshje jashtëgjyqësore). Përderisa me këto prova, është vërtetuar dëmtimi i të paditurës në 

rastin e aksidentit të shkaktuar dhe përgjegjësia e shkaktarit të aksidentit, me policën e sigurimit 

nr. 005143684, është vërtetuar se automjeti në lëvizje, me të cilin është shkaktuar aksidenti në 

fjalë, ka qenë i siguruar tek e paditura KS “S...”, andaj edhe e njëjta, me të drejtë, është detyruar 

për kompensimin e dëmit, si në aktgjykimin e atakuar dhe atë konform dispozitave përkatëse të 

Ligjit për Sigurim të Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, si dhe Ligjit aktual për Detyrimet. 

Marrë parasysh këto prova dhe atë që ato prezentojnë, nuk vlerësohet se ka qenë nevoja për 

administrimin e ndonjë ekspertize të komunikacionit, e cila sipas palës ankuese, do ta vërtetonte 

inekzistencën e bazës juridike të përgjegjësisë së të paditurës, për kompensim të dëmeve të 

shkaktuara. Për këtë arsye, Gjykata e Apelit vlerëson se është marrë vendim i drejtë dhe i 

ligjshëm nga gjykata e shkallës së parë, lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë. E, meqënëse 

provat, si më sipër, vërtetojne ligjshmërinë dhe saktësinë e një vlerësimi të tillë, Gjykata e Apelit 

nuk e sheh të arsyeshme që të lëshohet më tutje në sqarimin e kësaj pjese.  

 

Në anën tjetër, refuzohet si e pabazë edhe pretendimi ankimor i të paditurës, edhe sa i 

përket atakimit të lartësive të shumave të kompensimit të caktuara nga gjykata e shkallës së parë, 

si në pjesën e parë të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, lidhur me shpenzimet mjekësore për 

shërim, kujdes të personit të tretë dhe ushqim të përforcuar. Vërtetimi i shumave të kompensimit 

për shpenzime mjekësore, është bërë duke u bazuar në provat konkrete të ofruara nga pala e 

dëmtuar, si faturat dhe fletëlëshimet mjekësore, ndërsa për ushqim të përforcuar dhe kujdes të 

personit të tretë, vlerësimi i tillë është bërë meqë gjykata e shkallës së parë, me të drejtë ka 

vendosur për kompensimin e këtyre formave të dëmit, pavarësisht mungesës së provave konkrete 

që do të vërtetonin lartësinë e shumave të kompensimit për to. Kjo, pasi që forma të tilla të 

dëmit, është e vështirë, e pothuajse e pamundur, që të vërtetohen me prova konkrete, por praktika 

e Gjykatave të Kosovës, njeh forma të tilla të kompensimit, sa herë që konstatohet nevoja për to. 

Kështu, meqë në këtë rast, është konstatuar se e dëmtuara e mitur, ka pasur nevojë për kujdes të 

personit të tretë, në kohëzgjatje prej 3 muaj dhe për ushqim të përforcuar, në kohëzgjatje prej 1 

muaj, atëherë vërtetohet se të dëmtuarës i takon e drejta në kompensim për këto forma të dëmit.  
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Sa i përket ankesës së palës së paditur, lidhur me shumat e kompensimit për dhimbje 

fizike, frikë dhe shëmtim, Gjykata e Apelit e aprovoi atë, pjesërisht si të bazuar, si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. Në këtë pikë, Gjykata e Apelit i ndryshoi shumat e kompensimit 

të gjykuara nga gjykata e shkallës së parë, në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike, frikës dhe 

shëmtimit. 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 të LMD-së, i cili 

decidivisht thotë se: “Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit jomaterial si 

dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do të ketë parasysh për rëndësinë e shkeljes së të 

mirës dhe të qëllimit të cilit shërbën ky kompensim e gjithashtu edhe për faktin se mos të u shkojë 

përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror“. Nga 

interpretimi i kësaj dispozite ligjore, rezulton se kompensimi duhet të jetë adekuat me natyrën e 

lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve të përjetuara, si dhe frikës së palës së 

dëmtuar, ashtu që kompensimi 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. Marrë këtë parasysh, 

Gjykata e Apelit i vendosi shumat e kompensimit për këto forma të dëmit, si në pikën II 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, lidhur me nenin 323 të LPK-së (marrë parasysh 

edhe moshën e re të paditëses në kohën e shkaktimit të aksidentit, natyrën e lëndimit, si dhe 

kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike, frikës, shëmtimit trupor në shkallë të mesme etj), këto shuma të 

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

dëmet jo 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 i tyre. Për 

këtë arsye edhe është refuzuar si e pathemeltë edhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses E.G., 

nga shumat e gjykuara si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në emër të dëmit jo 

material për dhimbje fizike, frikë dhe shëmtim, e deri tek shumat e kërkuara, sikurse në pikën III 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Më tutje, si në pikën II të këtij aktgjykimi, Gjykata e Apelit vendosi të ndryshojë kamatën 

e gjykuar nga gjykata e shkallës së parë, në lartësi prej 12%, duke qenë se për një të tillë, gjykata 

ka bërë zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, për të cilën Gjykata e Apelit, si Gjykatë e 

shkallës së dytë, kujdeset sipas detyrës zyrtare (ex officio). Një shkelje e tillë është bërë meqë, 

siç shihet nga rrethanat e rastit në fjalë, aksidenti si pasojë e të cilit janë shkaktuar dëmtimet e 

palës, ka ndodhur në vitin 2015, kur i aplikueshëm ka qenë Ligji i ri i Detyrimeve, i hyrë në fuqi 

në vitin 2012. Sipas nenit 382 parag.2 të këtij Ligji, lartësia e kamatës që duhet të aplikohet është 

8% në vit, prandaj edhe një e tillë, është vendosur nga kjo gjykatë e shkallës së dytë, duke  e 

aprovuar pjesërisht ankesën e të paditurës.  
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Aprovimin e pjesshëm të ankesës së parashtruar, Gjykata e Apelit e ka bërë edhe në pikën 

IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi, sa i përket kompensimit të shpenzimeve të rehabilitimit 

klimatik dhe shpenzimeve të garderobës. Për këto forma të dëmit, nuk ka pasur asnjë provë që do 

të vërtetonte lartësinë e shumës që duhet të kompensohet për to. Në fakt, për dallim nga rasti i 

mësipërm për ushqimin e përforcuar dhe kujdesin nga personi i tretë, sa u përket rehabilitimit 

klimatik dhe garderobës së dëmtuar, nuk ka as konstatim konkret se pala e dëmtuar ka pasur 

nevojë për rehabiltim klimatik, e as se çfarë garderobë është dëmtuar apo se në cilën masë. 

Andaj, përderisa nuk është respektuar neni 7 i LPK-së, sipas të cilit pala duhet gjithnjë të 

mbështesë faktet e thëna me prova konkrete që argumentojnë e vërtetojnë të tillat, gjykata e 

shkallës së parë, pa bazë, ka vendosur lidhur me forma të tilla të kompensimit, andaj edhe kjo 

pjesë është ndryshuar dhe është refuzuar pjesa e kërkesëpadisë për to.  

 

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.  

 

Gjykata e Apelit vendosi si në pikën V të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që ka 

rezultuar se nuk ka pasur pretendime ankimore nga pala e paditur në raport me vendosjen e 

gjykatës së shkallës së parë për pjesën e dispozitivit me të cilën është refuzuar kërkesëpadia e 

paditëses për format e dëmit material mbi shumat e gjykuara dhe të vërtetuara si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, si dhe nuk ka pasur ankesë nga pala paditëse për vendosjen e 

gjykatës për detyrimin e kësaj të fundit që të paguajë dallimin në taksën gjyqësore, andaj edhe 

kjo pjesë e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar ka mbetur e pashqyrtuar. 

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

ankimore të palës së paditur, por të njëjtat nuk patën ndikim relevant në vendosjen ndryshe në 

këtë çështje juridike.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykatës së Apelit i rezultoi se gjykata e shkallës së parë, 

në pjesët e vërtetuara të aktgjykimit të atakuar, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur 

në këtë çështje juridike, përveç pjesës së ndryshuar, andaj, në mbështetje të dispozitave të neneve 

194 dhe 195, pikat d) dhe e), lidhur me nenin 200 dhe 201 pika d) të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4897/17, datë 13.02.2020 
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                                                                            Kryetari i kolegjit,      

                                              Lumni Sallauka 

                                                                                                   

 

 


