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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.5512/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, Burim Shala dhe Bujar 

Muzaqi, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit A. B., nga Prishtina,  të 

cilin e përfaqëson i autorizuari B. A., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës K... “S...” me seli 

në Prishtinë, të cilën e përfaqëson i autorizuari K.P., jurist pranë të paditurës, për shkak të 

kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit dhe ankesës së të 

autorizuarit të paditurës, të parashtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2312/14, të datës 13.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 12.01.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. PRANOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditurës K...  “S...” me seli në 

Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.2312/14, i datës 13.12.2018, lidhur me dëmin jo material për dhimbjet fizike 

dhe frikën e përjetuar, ashtu që vendoset, DETYROHET e paditura  K... “S...” me seli në Prishtinë, 

që paditësit A. B.,  nga Prishtina, në emër të kompensimit të dëmit jo material për aksidentin e 

datës 28.03.2014, për 80 % të përgjegjësisë t’ia paguajë në emër të kompensimit për dhimbje fizike 

shumën prej 2.500 Euro dhe në emër të frikës së përjetuar shumën prej 2.000 Euro, ndërsa pjesa 

tjetër e kërkesëpadisë për këto kategori të dëmit jo material përtej shumës së aprovuar 

REFUZOHET SI E PABAZUAR. 

 

II. PRANOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditurës K... “S...” me seli në 

Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.2312/14, i datës 13.12.2018, lidhur me dëmin material për ndihmën dhe 

kujdesin e personit të tretë, ushqimin e përforcuar dhe rehabilitimin klimatik, ashtu që vendoset: 

DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, që paditësit A. B., 

nga Prishtina, në emër të kompensimit të dëmit material për aksidentin e datës 28.03.2014, për 80 
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% të përgjegjësisë t’ia paguajë në emër të kompensimit për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën 

prej 280,00 Euro dhe në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 280,00 Euro, ndërsa 

kërkesëpadia për kompensim në emër të rehabilitimit klimatik dhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë për 

ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë dhe për ushqim të përforcuar përtej shumave të gjykuara 

për këto kategori të dëmit REFUZOHET SI E PABAZUAR. 

 

III. REFUZOHEN të pathemelta ankesa e të autorizuarit të paditësit A. B., nga Prishtina dhe 

pjesërisht ankesa e të autorizuarit të paditurës K... “S...” me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2312/14, i datës 13.12.2018, 

në pjesën tjetër të dispozitivit, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2312/14, të datës 13.12.2018, me 

pikën I (një) të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit A. B., 

nga Prishtina dhe e ka detyruar të paditurën K... “S...” me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të 

kompensimit të dëmit material dhe jo material të shkaktuar në aksidentin e datës 28.03.2014, t’ia 

paguaj shumën dhe atë: Në emër të dëmit jo material, për  dhimbje fizike për të gjitha llojet shumën 

prej 4.000 Euro, për shkak të frikës së përjetuar shumën prej 3.500 Euro, për shëmtim trupor në 

shkallë të lehtë shumën prej 1.000 Euro, për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

shumën prej 1.500 Euro. Në emër të dëmit material: në emër të ndihmës së huaj dhe kujdesit të 

huaj shuma prej 735 Euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 735 Euro, në emër të 

rehabilitim klimaterik-banjor shumën prej 630 Euro.  

 

Në pikën II të dispozitivit e ka detyruar të paditurën K... “ S...” me seli në Prishtinë, që shumat e 

gjykuara si në dispozitivin I të aktgjykimit, t’ia paguaj paditësit me kamatë prej 8 % duke filluar 

nga seanca e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 13.12.2018, e deri në përmbushjen definitive, 

së bashku me shpenzimet procedurale në shumën prej 859,00 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes-plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit.  

 

Në pikën III të dispozitivit ka vendosur që të refuzohet kërkesëpadia e paditësit përtej shumës së 

gjykuar për kompensimin e dëmit jo material dhe material dhe atë për shkak të dhimbjeve fizike 

shumën prej 4.000 Euro, për shkak të frikës së përjetuar shumën prej 2.330 Euro, për zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor shuma prej 2.500 Euro dhe për shëmtim trupor në shumën prej 

1.000 Euro, si e pabazuar. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur ankesë i autorizuari i paditësit dhe i 

autorizuari i të paditurës, ku i autorizuari i paditësit aktgjykimin e ka atakuar vetëm sa i përket 

pikës III të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë dhe atë për shkak të 

konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale, 
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me propozim që të aprovohet ankesa e të autorizuarit të paditësit si e bazuar, ashtu që të që të 

aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit. 

 

I autorizuar i të paditurës aktgjykimin e ka atakuar vetëm sa i përket pikës I dhe II të dispozitivit 

që ka të bëjë me pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë dhe atë për shkak të shkeljes thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet apo i 

njëjti të prishet dhe t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200 dhe 201, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit është e pabazuar, ndërsa ankesa e të autorizuarit të paditurës 

është pjesërisht bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi A. B., nga Prishtina, përmes të autorizuarit të tij, me 

datë 20.08.2014, në gjykatën e shkallës së parë ka parashtruar padi për kompensimin e dëmit 

kundër të paditurës K... “ S... ”,  sh.a.,  me seli në Prishtinë,  e të cilën e ka precizuar me 

parashtresën e datës 07.09.2018, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësit në 

emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material, që i është shkaktuar në aksidentin e 

komunikacionit të datës 28.03.2014, t’ia paguaj shumat si vijon: Në emër të dhimbjeve fizike 

shumën e përgjithshme prej 8.000 Euro, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

prej 5%, shumën prej 4.000 Euro, në emër të shëmtimit trupor shumën prej 2.000 Euro, në emër 

të frikës së përjetuar gjithsej shumën prej 5.830 Euro, në emër të dëmeve materiale gjithsej shumën 

prej 2.100 Euro, me kamatë vjetore prej 8 %, duke filluar prej ditës së ushtrimit të kërkesëpadisë 

e deri në pagesën definitive si dhe t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës kontestimore, e të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit pas shqyrtimit dhe administrimit 

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, dhe me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike ka administruar këto prova: Raportin e aksidentit nr.2014-AR-0647, i datës 28.03.2014, së 

bashku me skicën e vendit të ngjarjes dhe dokumentacionin tjetër nga prokuroria, ekspertiza e 

komunikacionit e datës 15.09.2018, e punuar nga eksperti S.B., Raporti mjekësor i QKUK-së 

Nr.10570, i datës 28.03.2014, së bashku me dokumentacionin tjetër mjekësor dhe faturat e 

shpenzimeve, ekspertiza mjekësore e datës 25.07.2018, e ekspertëve mjekësor Dr. M. H. dhe S. 

B.-Psikiatre, dhe pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, ka nxjerrë 

aktgjykimin e atakuar C.nr.2312/14, të datës 13.12.2018, me të cilën pjesërisht e ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  
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Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka gjetur se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur 

me datën 28.03.2014, në rrugën “UQK” në Prishtinë, derisa paditësi në cilësinë e këmbësorit duke 

kaluar rrugën jashtë vendkalimit të shënuar për këmbësor, goditet nga një veturë e tipit “VË Golf 

II” me targa të regjistrimit .... të cilën e drejtonte i siguruari i të paditurës J. M., ku shkaktohen 

dëme materiale, ndërsa paditësi pëson lëndime të rënda trupore. Deri të kjo gjendje faktike, gjykata 

ka ardhur duke u mbështetur në prova të cilat i ka pranuar si të besueshme. Duke shtuar se sipas 

konstatimit të ekspertit të komunikacionit S.B., vërtetohet se shkaktar të aksidentit janë të dy 

pjesëmarrësit, i siguruari i të paditurës me lëshime primare dhe paditësit me lëshime sekondare. 

 

Më tej ka shtuar se lidhur me natyrën e lëndimeve të pësuara gjykata në cilësi të provave materiale 

ka administruar ekspertizën mjekësore të punuar nga Dr.M.H.- Ortoped-Traumatolog dhe Dr.S.B.-

Psikiatër, sipas së cilës vërtetohet se paditësi A. B.,  si pasojë e aksidentit ka pësuar lëndime dhe 

atë ndrydhje të kokës, ndrydhje të gjurit të majtë dhe gërvishtje, gjakderdhje e madhe në kërcen e 

majtë- të shkaktuar nga rënia-goditja në sipërfaqe të fortë, të cilat kualifikohen si lëndime të rënda 

trupore, për këtë arsye ka qenë i shtrirë në QKUK-Kirurgjinë vaskulare, ku i është nënshtruar 

ndërhyrjes operatore dhe ka qëndruar 3 ditë.  

 

Tutje ka shtuar se paditësi si pasojë e lëndimeve të marra ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit 

posaçërisht të rëndë 30 minuta, dhimbje fizike të intensitetit të rëndë 5 ditë, dhimbje të intensitetit 

të mesëm 30 ditë, dhe të intensitetit të ulët vazhdon edhe tani, zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor në shkallë prej 5%, shëmtim trupor në shkallës të ultë, frikë primare në 

momentin e aksidentit ka zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të intensitetit të lartë e cila ka 

zgjatur 24 orë, frikë sekondare e intensitetit të mesëm 3- 6 muaj, frikë sekondare e intensitetit të 

ulët vazhdon edhe sot, ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm për 35 ditë, ndihma dhe kujdesi  

huaj ka qenë i nevojshëm për 35 ditë dhe rehabilitimi klimatik ka qenë i nevojshëm për 20 ditë 

vitin e parë dhe 10 ditë vitin e dytë pas aksidentit.  

 

Lidhur me caktimin e lartësisë së shpërblimit për dëmin material gjykata vendimin e saj e bazoi 

në ekspertizën e ekspertëve mjeko-ligjor, provat e dorëzuara, kriteret dhe masat për caktimin e 

dëmeve dhe aprovoi kërkesëpadinë e paditësit sa i përket ndihmës dhe kujdesit të huaj dhe ushqimit 

të përforcuar në tërësi si dhe në emër të rehabilitimit klimaterik sepse ato u argumentuan me provat 

e dorëzuara në emër të paditësit A. B., nga Qendra e Rehabilitimit “Nëna Naile” Banja Kllokot. 

Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjen faktike, me 

prova materiale e me aplikimin e drejtë të dispozitave ligjore të neneve 136, 159 dhe 183 të Ligjit 

mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e shkallës së parë e mori duke u bazuar në 

dispozitat e nenit 451 paragrafi 2 të LPK-së, ndërsa vendimin mbi kamatën e mori në kuptim të 

nenit 382 të LMD-së. 
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Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se 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, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, por e drejta materiale është aplikuar 

gabimisht në pjesën që aktgjykimi është ndryshuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës se Apelit nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paraqitura me ankesë 

nga ana e të autorizuarit të paditurës për shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore  nga 

neni 182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së. Nuk mund të pranohet pretendimi për këtë shkelje sepse 

pjesa e ndryshuar e aktgjykimit ka të bëjë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale e jo me 

arsyetimin e gabuar. Zbatimi i gabuar i të drejtës materiale nga gjykata e shkallës së parë  e ka 

paracaktuar edhe arsyetimin e aktgjykimit për secilën kategori të dëmit në atë mënyrë që 

përfundimi meritor është arsyetuar në përputhje me dispozitat e LPK-së, pavarësisht se një 

përfundim të tillë të gjykatës së shkallës së parë, gjykata ankimore e ka ndryshuar. 

 

Lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të atakuar, Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas 

detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale, ka bërë ndryshimin e aktgjykimit 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. 

 

Gjykata e Apelit, fillimisht mbi bazën e gjendjes faktike të konstatuar nga gjykata e shkallës së 

parë ka vlerësuar se në këtë rast përgjegjësia është e ndarë 80 % për të paditurën dhe 20 % për 

paditësin. Këtë përfundim Gjykata e Apelit e ka mbështetur në vlerësimin e ekspertit të 

komunikacionit S.B. sipas të cilit ka rezultuar se shkaktar kryesor i aksidentit (lëshimet primare) 

është drejtuesi i veturës së siguruar tek e paditura, për shkak se ka lëvizur me shpejtësi 40 km/h në 

zonën (40) edhe pse nuk e ka kaluar kufizimin, nuk e ka përshtat shpejtësinë e lëvizjes sipas 

kushteve dhe rrethanave të krijuara në mënyrë që mjetin ta ndalë para çdo pengese, me çka i njëjti 

ka pasur mundësi ta vërej këmbësorin i cili ka lëvizur nga ana e majtë në të djathtë, në momentin 

kur këmbësori ka filluar kalimin, ngasësi ka qenë larg rreth 25 m, ashtu që ka pasur mundësi të 

ndalet, por njëjti nuk ka pasur kujdes në ngasje dhe nuk ka qenë vigjilent. 

Këtij aksidenti sipas vlerësimit të ekspertit i ka kontribuar edhe këmbësori këtu paditësi i cili e ka 

kaluar rrugën jashtë vendkalimit të shënuar për këmbësorë me distancë rreth 13 m, prandaj 

këmbësori me këtë veprim i ka dhënë kontribut sekondar aksidentit gjegjësisht lëshimet sekondare 

janë të këmbësorit këtu paditësit. 

 

Kjo gjykatë ekspertizën e pranon të besueshme për shkak se e njëjta është punuar në mënyrë 

profesionale, me metoda shkencore dhe me shpjegime të mjaftueshme dhe të kuptueshme për 

secilin subjekt pjesëmarrës në procedurë gjyqësore. 
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Për bazë të ndarjes së përgjegjësisë Gjykata e Apelit i është referuar dispozitës së nenit 159 

paragrafi 2 i LMD-së. 

 

Duke e pasur parasysh përgjegjësinë e ndarë dhe rrethanat tjera, Gjykata e Apelit vendosi si në 

pikën I (një) të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë pasi që vlerësoj se shuma e gjykuara për dëmin jo material për dhimbjet fizike dhe frikën 

e përjetuar nuk ishin në përputhje me qëllimin të cilit i shërben kompensimit dhe rrjedhimisht as 

me përgjegjësinë e ndarë. Në çdo rast për dëmin jo material gjykata duhet të ketë në konsideratë 

rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, duke u kujdesur që 

kompensimit t’u shkojë për shtati synimeve që synohen me kompensimin e dëmit jo material e që 

është satisfaksion për të dëmtuarin.  

 

Mbi këtë bazë Gjykata e Apelit duke e pasur parasysh përgjegjësinë e ndarë, natyrën e rëndë të 

lëndimeve (ndrydhje e kokës, ndrydhje të gjurit të majtë dhe gërvishtje, gjake mbledhje e madhe 

në kërcirin e majtë-të shkaktuara nga rënia-goditja në sipërfaqe të fortë), e manifestuar me 

dhimbje fizike posaçërisht të rënda 30 minuta, të intensitetit të rëndë 5 ditë, të intensitetit të mesëm 

30 ditë dhe të intensitetit të ultë vazhdon akoma, frikë primare disa sekonda, frikë sekondare të 

intensitetit të lartë 24 orë, frikë sekondare e intensitetit mesatar 3-6 muaj dhe frikë sekondare e 

intensitetit të ultë vazhdon sot e kësaj dite në pjesëmarrje në komunikacion, vlerëson se shuma e 

gjykuar është në harmoni me qëllimin e kompensimit, ndërsa kërkesa përtej shumës së gjykuar 

tejkalon qëllimin e kompensimit.  

 

Në lidhje me dëmin jo material për dhimbjet fizike dhe frikën e përjetuar gjykata për të vendosur 

si në pikën I (një) të këtij aktgjykimi i mori në vlerësim të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me 

natyrën e lëndimeve, pasojat dhe mënyrën e shfaqjes së pasojave posaçërisht intensitetin dhe 

kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike, frikës, pastaj rrethanat tjera si moshën e paditësit dhe praktikën 

gjyqësore, nga sigurohemi se shuma e gjykuar nga kjo gjykatë përfaqëson një kompensim të drejtë 

si satisfaksion me qëllim të zbutjes së pasojave duke ofruar përmes kompensimit adekuat një 

kënaqje tek paditësi si mënyrë e kompensimit në pamundësi të rikthimit të gjendjes së mëparshme. 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë përtej shumës së aprovuar për këto kategori të dëmit gjykata 

vlerësojë se kërkesëpadia nuk ishte në harmoni me qëllimin e kompensimin për dëmin jo material. 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën II (dy) të dispozitivit të këtij aktgjykimi për dëmin 

material lidhur me ndihmën e personit të tretë dhe për ushqim të përforcuar duke marrë për bazë 

mendimin e eksperti ortoped i cili është deklaruar se paditësi ka pasur nevojë për ndihmën e huaj 

në kohëzgjatje prej 35 ditësh, ndërsa për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 35 ditësh, dhe 

mbi këtë vlerësim e sipas përgjegjësisë së ndarë ka vendosur që paditësit t’i pranohet kompensim 

për secilën kategori nga 10 Euro në ditë, ndërsa sipas përgjegjësisë së ndarë nga 8 Euro në ditë. 

Pavarësisht se paditësi nuk ka ofruar prova materiale për këto dy kategori të dëmit gjykata nisur 

nga fakti se zakonisht të dëmtuarit këto dy shërbime i marrin brenda familjes ka vendosur që ta 

pranoj kompensimin mbështetur në mendimin e ekspertit sa i përket nevojës dhe kohëzgjatjes, 
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ndërsa shumën e ka gjykuar sipas standardit të praktikës gjyqësore jo më shumë se 10 Euro në 

ditë. 

 

Sa i përket dëmit material për shpenzime të rehabilitimit klimatik, Gjykata e Apelit ka vendosë ta 

ndryshoj aktgjykimin e shkallës së parë dhe ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit për këtë kategori 

të dëmit sepse nga ana e paditësit nuk janë ofruar dëshmi-prova për të provuar lartësinë e kërkesës 

së pretenduar, pavarësisht faktit se i njëjti nga data 04.04.2016-09.04.2016 dhe nga data 

10.04.2017-14.04.2017, ka qenë në rehabilitim, paditësi lidhur me këtë nuk ka ofruar si provë 

materiale ndonjë kuponë apo faturë për të dëshmuar lartësinë e kërkesës për rehabilitim 

fizioterapeutik andaj edhe ka vendosur që ta refuzojë këtë kërkesë. 

 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi me dëmin jo material 

për shëmtim trupor dhe zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk janë pranuar pretendimet 

ankimore të t’paditurës dhe pretendimet ankimore të autorizuarit të paditësit për zbatim të gabuar 

të së drejtës materiale të paraqitura me ankesë, ngase sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së 

dytë për këtë pjesë të kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë në përputhje me gjendjen faktike ka 

aplikuar në mënyrë të drejtë të drejtën materiale, duke iu referuar dispozitave nga neni 183 i LMD-

së. 

Në këtë kontekst për dëmin jo material për shëmtimin trupor dhe zvogëlimin e aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor për të cilin është vërtetuar aktgjykimi i shkallës së parë Gjykata e Apelit 

vlerësoj së në çdo rast për dëmin jo material gjykata duhet të ketë në konsideratë rëndësinë e 

shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, duke u kujdesur që kompensimi 

t’i shkoj përshtati synimeve që synohen me kompensimin e dëmit jo material, e që është 

satisfaksion për palën e dëmtuar. 

Mbi këtë bazë gjykata duke e pasur parasysh shkallën e ulët të shëmtimit për shkak të vragës 

postoperatore në kërcirin e majtë me gjatësi 5 cm dhe gjerësi 1 cm si dhe zvogëlimin e aktivitetit 

të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 5% (dëmtimin postraumatik të muskujve të kërcirit me 

funksion të ruajtur të nyjeve), e duke marrë për bazë edhe rrethanat tjera si mosha dhe gjinia e 

paditësit e duke ju referuar edhe praktikës gjyqësore vlerësoj se shumat e  gjykuara nga gjykata e  

shkallës së parë për këto dy kategori të dëmit janë në harmoni me qëllimin e kompensimit, në këtë 

rast përfaqëson satisfaksion duke vendosur në mënyrë të balancuar në mes të mirës se shkelur, 

pasojave të shfaqura dhe kompensimit të gjykuar. 

Gjykata ka vendosur në mënyrë të ekuilibruar në mes të shumave të gjykuara dhe natyrës së 

lëndimeve përkatësisht dëmeve që ka pësuar paditësi, duke siguruar që kompensimi i gjykuar të 

jetë satisfaksion për paditësin, duke shmangur qëllimet tjera materiale (lukrative) që mund të bien 

ndesh me qëllimin e satisfaksionit në raste të tilla. Këtë përfundim gjykata e shkallë së parë e ka 

mbështetur edhe mbi bazën e përgjegjësisë së ndarë, prandaj Gjykata e Apelit vlerëson se shumat 

e gjykuara për këto dy kategori të dëmit janë në harmoni me të mirën e cenuar, pa e shmangur 

edhe  përgjegjësin e ndarë. 
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Sa i përket shpenzimeve të procedurës Gjykata e Apelit vlerësoi se gjykata e shkallës së parë ka 

vendosur në mënyrë të duhur lidhur me shumën e shpenzimeve sepse i ka arsyetuar shpenzimet e 

gjykuara për secilin veprim të ndërmarrë në procedurën kontestimore, e të cilat veprime edhe sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit kanë qenë të domosdoshme në mënyrë që gjykata të vendosë për 

themelësinë e kërkesëpadisë në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. Lidhur me pjesën e kërkesëpadisë 

sa i përket kamatës së gjykuar, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka vendosur 

në përputhshmëri të plotë me dispozitën e nenit 382 të LMD-së, e të cilën mënyrë të vendosjes e 

konsideron si të drejtë dhe të ligjshme edhe gjykata ankimore. 

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

dhe (e)  e lidhur me nenin 200 dhe 201 të LPK-së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil  

Ac.nr.5512/19, me datë 12.01.2021 

 

                                     Kryetari i kolegjit 

                       Nehat Idrizi 

 


