
 

                                                                          

             

                                                                                                                                  CA.nr.498/2017 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga gjyqtarët: 

Gani Avdiu Kryesues, Hunaida Pasuli e Faton Ademi- anëtarë, (më tej kolegji) në kontestin e 

paditësve B.H., të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor babai E.H., E.H. dhe S.H. të gjithë nga 

fshati ..., të përfaqësuar nga A.K. av. në Prishtinë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“I...” me seli në Prishtinë, e përfaqësuar nga A.L.  për kompensimin e dëmit, duke vendosur sipas 

ankesave të ndërgjyqësve, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.2732/13 të dt. 24.03.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 22.07.2021,  jep:  

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.2732/13 i dt. 24.03.2016 

dhe gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura KS “I...”, që në emër të shpërblimit të dëmit  jo 

material për dhembje fizike paditëses B.H. t’ i paguaj shumën prej 6.000.00€, kurse për shëmtim 

trupor shumën prej 5.000.00€, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 

40.000.00€. Përtej shumës së gjykuar si në këtë paragraf e në shumën prej 4.000.00€ si dhe 

kamatëvonesa në këtë shumë, kërkesëpadia e paditëses, Refuzohet si e pa themeltë. 

 

Ndryshohet paragrafi I b) i dispozitivit të aktgjykimit ankimor dhe Gjykohet: Detyrohet e 

paditura K.S ”I...” që paditësve E.H. dhe S.H. (prindërve të të dëmtuarës), në emër të dhembjeve 

shpirtërore për shkak të invaliditetit  të rëndë të vajzës së tyre B.H., t’u paguajë secilit shumën prej 

nga 3.500.00€. 
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Refuzohet si e pa themeltë ankesa e përfaqësuesit të paditësve sa i përket Paragrafit I të 

dispozitivit të aktgjykimit ankimor lidhur me nevojat e shtuara, kurse aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë Vërtetohet. 

 

   

           A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin C.nr.2732/13 të dt.24.03.2016, ka 

vendosur si vijon:  

 

“ Aprovohet pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e paditësve B.H., E.H. dhe S.H., të gjithë nga 

fshati ..., Komuna Gjilan, Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “I...” nga Prishtina që 

paditësve, në emër të kompensimit të dëmit t’ua paguaj shumat si vijon: 

 

I. a) Paditëses B.H., në emër të dëmit jo material: për dhembje fizike, shumën prej 

15.000€, për shëmtim trupor, shumën prej 10.000€, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor, shumën prej 30.000€. Në emër të dëmit material: kompensime në emër të ndihmës dhe 

kujdesit të huaj- nga personi i tretë, për periudhën e kaluar prej datës 23.11.2011 e deri më 

datën 31.01.2015, t’ia paguaj shumën prej 21.026.50€, ndërsa për periudhën e ardhshme prej 

01.02.2015 e tutje derisa për këtë ekzistojnë kushte ligjore t’ia paguaj nga 5050€ në muaj. 

Kompensimi për rentën e arritur, për periudhën 23.11.2011  deri me datën 31.01.2015, për 

100% të zvogëlimit të aftësisë punuese, t’ia paguaj shumën prej 5,643€, ndërsa kompensimi 

për periudhën e ardhshme prej datës 01.02.2015 e tutje, deri sa për letë të ekzistojnë kushte 

ligjore rentën mujore nga 297€ në muaj. Kompensimin në emër të ushqimit të përforcuar, për 

periudhën e kaluar prej ditës së aksidentit 23.11.2011 e deri më datën 31.01.2015, t’ia paguajë 

shumën prej 5.735€, ndërsa kompensimin për periudhën e ardhshme prej datës 01.02.2015 e 

tutje, deri sa për këtë të ekzistojnë kushte ligjore nga 150€ në muaj. Në emër të shpenzimeve të 

shërimit, rehabilitimit fiziko-terapeutik, psikik, shumën prej 8.000 

 

I. b) Paditësve- prindërve: E.H. dhe S.H., në emër të dëmit jo material për 
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dhimbjet e përjetuara shpirtërore për shkak të invaliditetit të rëndë të vajzës së tyre secilit veç e 

veç shumën prej nga 2.000€. 

 

II. Detyrohet e paditura të paguaj shumat e cekura në pikën I nën a) dhe b) të dispozitivit me 

kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet për kursim me afat mbi një vit pa 

destinim të caktuar, duke filluar nga data 24.03.2016 kur është marrë aktgjykimi e deri në 

pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 1,019.80€, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. 

 

 

III. Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë së paditësve mbi shumat e gjykuara dhe atë: për paditësen 

Blera Halimi, në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 22.000€, në emër të zvogëlimit të 

aktivitetit jetësor, në shumën prej 170.000€, për shëmtim trupor, shumën prej 40.000€, ndërsa 

në tërësi është refuzuar kërkesa për kompensim të dëmit material, në emër të sigurimit të 

karrocës invalidore , në shumën prej 12.950€, rregullimit të ambientit, në shumën prej 14,780€ 

ndërsa për paditësit prindërit: E.H. dhe S.H., në emër të dëmit jo material për dhimbjet  e 

përjetuara shpirtërore për shkak të invaliditetit të rëndë të vajzës së tyre, secilit veç e veç 

shumën prej nga 18.000€, e pabazuar”.  

  

Kundër këtij aktgjykimi e ndërgjyqësit brenda afatit ligjor përmes përfaqësuesve të tyre 

kanë paraqitur ankesë. 

 

Përfaqësuesi i paditësve av. A.K. me ankesë ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të prishet 

dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe: 

Shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatim të gabueshëm të së drejtës materiale.  

 

E paditura me ankesë ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet lidhur me lartësinë e 

kërkesëpadinë e paditëses për të gjitha format e dëmit jo material, duke parashtruar këto shkaqe: 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 
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Kompetenca e Gjykatës së Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se 

ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet: 22 

e 23  të Ligjit për gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 22/2018).  

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në bazë të nenit 194, të LPK, e ekzaminojë aktgjykimin  e shkallës së parë brenda  kufijve 

të shkaqeve të treguara në ankesa si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së 

drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore,  dhe gjeti se:  

 

Ankesat janë pjesërisht të themelta. 

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës kontestimore, 

nuk ka bërë shkelje thelbësore, të dispozitave  të procedurës kontestimore, nga neni 182 par.2 nën 

par. b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë , e as 

shkelje procedurale nga neni 197 i LPK, por gabimisht është zbatuar e drejta materiale.  

 

Nga shkresat në lëndë rezulton se gjykata e shkallës së parë ka bërë shqyrtimin kryesor të 

çështjes dhe ka konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si 

vijon: në mes palëve nuk janë kontestuese faktet se me datën 23.11.2011, në rrugën “Kamenica” 

në fshatin ..., Komuna e Gjilanit kishte ndodhur një aksident në të cilin paditësja B.H. kishte 

pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e të cilave kishte përjetuar dhembje fizike të kohëzgjatjes 

dhe intensitetit të caktuar nga mjekët ekspertë, shëmtim trupor të natyrës së rëndë, zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 100%, zvogëlim të aftësisë punuese në shkallën 

100%, nevojë për ndihmën e personit të tretë nga dita e shkaktimit të aksidentit e deri sa të 

ekzistojnë kushtet ligjore, nevojë për ushqim të përforcuar nga dita e aksidentit e deri sa të 

ekzistojnë kushtet ligjore, shpenzimet e shërimit, rehabilitim fizio-terapeutik dhe psikik, për fitim 

të humbur dhe rentë. Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të të siguruarit të së paditurës. 

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes gjykata kishte vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit 

ankimor, duke vlerësuar se janë përmbushë kërkesat ligjore të neneve 154, 155, 178, 185, 195.2, 

200, 201 e 277 të LMD. 
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Pretendimet ankimore: E paditura në ankesë nuk e ka kontestuar bazën e kërkesëpadisë,  

por vetëm paragrafin 1 a) të dispozitivit të aktgjykimit ankimor, që ka të bëjë me shumat e 

gjykuara në emër të shpërblimit të dëmit jo material, duke pohuar se shuma e gjykuar prej 55.500€, 

nënkupton së është tejkaluar praktika gjyqësore, kushtet materiale të mesit në të cilin jeton e 

dëmtuara, e që rezulton se në këtë rast gabimisht është zbatuar e drejta materiale në dëm të të 

paditurës. 

 

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i paditësve, në ankesë ka pohuar se aktgjykimi 

ankimor është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182.2 n) i LPK, sepse arsyetimi i tij është kontradiktor me dispozitivin. Në këtë rast gabimisht 

është zbatuar e drejta materiale lidhur me caktimin e shumave për shpërblimin e dëmit jo material 

sepse lartësia e dëmit jo material nuk është e limituar në shumën prej 100.000,00€, kurse në raport 

me shpërblimin e dëmit material kur është refuzuar e drejta e shpërblimit për dëmin e shkaktuar 

lidhur me nevojat e shtuara. 

 

Gjithashtu vendimi për kamatëvonesën është dhënë me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale sepse në këtë rast është dashur të zbatohej neni 26.6 i ligjit 04/L-018, mbi sigurimin nga 

auto përgjegjësia si ligj i posaçëm me të cilin është përcaktuar lartësia e kamatëvonesës si dhe 

momenti i rrjedhjes së saj, andaj kamatëvonesa është dashur të rrjedhë nga dt. 12.06.2009, kur 

konsiderohet se e paditura ka rënë në vonesë në përmbushjen e detyrimit nga ky raport juridik. 

 

Në mbështetje të pretendimeve ankimore, pala paditëse nuk ka paraqitur fakte e as prova të 

reja. 

   

            Kolegji,  vlerëson se  në këtë rast, gjykata e shkallës së parë, aktgjykimin ankimor e ka 

dhënë pa shkelje procedurale  të nenit 197 të LPK, në bazë të konstatimit të plotë dhe të drejtë të 

gjendjes faktike, por me zbatim të gabuar të së drejtës materiale sepse në rastin konkret nuk janë 

zbatuar kriteret për vlerësimin e dëmit jo material, duke marrë parasysh faktin se për dhembje 

fizike sipas praktikes gjyqësore të deri tanishme është përcaktuar shuma maksimale deri në 

6.000.00€ në raste të ngjashme, kurse për shëmtim trupor të natyrës së rëndë shuma maksimale 

3.000.00€, ndërsa për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor për personat nën moshën 30 

vjeçare për çdo 10% shumën prej 4.000.00 e që do të thotë se paditëses në këtë rast në emër të 
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shpërblimit të dëmit për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetëson në shkallën prej 100%, 

duhej gjykuar shumën prej 40.000.00€. 

 

 Sa i përket dhembjeve shpirtërore për shëmtim të rëndë trupor, gjykata vlerëson duke marrë 

parasysh moshën e të dëmtuarës, vlerëson se shuma e gjykuar në dispozitivin e aktgjykimit të 

shkallës së dytë, përfaqëson shpërblim të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

 

 Andaj, kolegji vlerëson se shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit,  bazohen në zbatimin e drejtë të së drejtës materiale pra në nenin 200 të LMD, dhe 

përfaqësojnë shpërblim të drejtë  në të holla e që është në përputhje me qëllimin e kësaj dispozite 

ligjore.  

 Në raport me shumat e gjykuara prindërve të të dëmtuarës për shkak të invaliditetit 

sidomos të rëndë, në këtë rast e drejta materiale gabimisht është gjykuar nga gjykata e shkallës së 

parë, sepse prindërit përjetojnë dhembje shpirtërore të pa ndërprera nga momenti i aksidentit dhe 

deri sa e shohin në gjendje të tillë fëmijën e tyre, andaj në këtë rast gjykata e shkallës së parë 

gabimisht ka zbatuar nenin 201.3 të LMD sepse në këtë rast prindërve të të paditurës kolegji 

vlerëson se është dashur t’u gjykohet shuma prej nga 3.500.00€, e që është në përputhje edhe me 

praktikën gjyqësore të krijuara nga gjykatat në Kosovë dhe përfaqëson shpërblim të drejtë të 

bazuar në dispozitën ligjore të nenit 201.3 të LMD. 

 

 Vendimi për kamatëvonesën në shumat e gjykuara në emër të shpërblimit të dëmit jo 

material është i bazuar në dispozitat ligjore të nenit 277 të LMD, gjithashtu edhe momenti i 

rrjedhës së kamatëvonesës është caktuar në përputhje me praktikën gjyqësore të krijuar nga 

Gjykata Supreme e Kosovës në vendimet e saj në procedurë sipas revizionit dhe i njëjti qëndrim 

juridik është konfirmuar edhe me “Mendimin juridik të Gjykatës Supreme të Kosovës” të datës 

01.12.2020. 

 

 Pretendimi ankimor i përfaqësuesve të paditësve në raport me kamatëvonesën, mënyrën e 

llogaritjes se saj dhe momentin e rrjedhjes së kamatës është i pa bazuar në ligj, sepse në rastin 

konkret nuk janë përmbushë kërkesat ligjore të nenit 26.6 të Ligjit Nr. 04/L-018 për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, nga se e paditura me përfaqësuesin e palës paditëse ka lidhur  
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marrëveshjet jashtë gjyqësore, me përfaqësuesin e të paditurve me datën  23.03.2012 dhe 

31.07.2013, lidhur me pagesat në formë të akontacionit, dhe ka zbatuar marrëveshjet e tilla, fakte 

që nuk ishin kontestuese gjatë zhvillimit të procedurës. 

 

         Andaj, në këtë rast vendimi për lartësinë dhe rrjedhën e kamatëvonesës,  i dhënë në 

aktgjykimin ankimor është i bazuar në ligj dhe i drejtë.  

 

Kolegji, vlerëson se pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditësit lidhur me shumat e 

gjykuara në aktgjykimin ankimor që kanë të bëjnë me shpërblimin e dëmit material,  për nevojat e 

veçanta të paditësit, ishin të pa themelta sepse themelësia e ankesës nuk u provua me fakte dhe 

prova që do të ishin me ndikim në vendimmarrje tjetër.  

 

Përkundrazi gjykata e shkallës së parë në emër të nevojave të veçanta në të ardhmen kishte 

caktuar një kompensim  për palën paditëse, shumën mujore prej 150.00€, derisa të ekzistojnë 

kushtet ligjore. 

 

Më sa u tha më lartë kolegji,  vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet  200 e 201 të 

LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                         CA.nr.498/2017  dt.22.07.2021 

 

               Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                                      Gani Avdiu                                                                                                                                          


