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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

      Ac.nr.863/18 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji në përbërje nga  

gjyqtari Valon Totaj – kryetar i kolegjit dhe gjyqtarve Lumni Sallauka e Arsim Hamzaj – 

anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësve Z.B., B.B., P.B., të miturit 

SH.B., M.B., B.B.1, M.B.1 dhe K.B., që të gjithë nga Peja, rr..., të cilët i përfaqëson 

avokatura “N...” me av.A. N... nga Peja, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, 

me seli në Prishtinë rr.“...“, p.nr., për shkak të kompensimit të dëmit në emër të rentës, duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Pejë C.nr.810/11, të datës 12.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

31.08.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

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

me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore Pejë C.nr.810/11, i datës 

12.12.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me pikën I të aktgjykimit të ankimuar C.nr.810/11, të datës 

12.12.2017, e ka miratuar si të bazuar kërkespadinë e paditësve Z.B., B.B., P.B., të miturit 

SH., M., B.1, M.1 dhe K.B., të cilët i përfaqëson përfaqësuesja ligjore nëna B.B. të gjithë nga 

Peja rruga “... dhe e ka detyruar Byrojen Kosovare të Sigurimeve nga Prishtina rruga “...”, ..., 

që në emër të mbajtjes së humbur, rentës së arritur për periudhën kohore prej ditës së 

shkaktimit të aksidentit të datës 22.12.2007, e gjer me datën 30.06.2015, t’ua paguaj 

paditësve shumën e gjithmbarshme prej 26,124.59 euro duke e llogaritur në këtë shumë edhe 

kamatën përkatëse që do të thotë që secilit prej paditësve t’u paguhet shuma prej 3,266 euro. 

Me pikën II të aktgjykimit është detyruar e paditura që paditësve B.B. dhe fëmijëve Bujar 

Berisha dhe K.B., në emër të rentës mujore për të ardhmen duke filluar nga data 01.07.2015, 

e derisa për këtë prestim të ekzistojnë kushtet ligjore, t’ua paguaj shumën prej 252,66, euro 
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apo secilit veç e veç shumen prej nga 84,22 euro për çdo muaj dhe atë më së largu deri me 

datën të muajit vijues për muajin paraprak. Shumat e arritura të rentës mujore për të ardhmen 

duke filluar nga 01.07.2015, mirëpo të pa paguara, detyrohet e paditura që tua paguaj 

paditësve me kamatë siç paguajnë Bankat Afariste në Kosovë për mjetet e deponuara të 

qytetareve pa afatizim dhe destinim të caktuar. Paditësve të mitur shumat përkatëse të 

mbajtjes se humbur -rentës së arritur, nga pika I e dispozitivit, si dhe renta mujore për të 

ardhmen në shumë siç u precizua me lartë do tu paguhet nëpërmes përfaqësueseve të tyre 

ligjor gjegjësisht nënës paditëses B.B. dhe të gjitha këto t’ia paguajë edhe shpenzimet e 

procedurës paditësve në shumë prej 6,130.oo euro në afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi në dorëzim, e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. Ndërsa pjesa tjetër 

e kërkesës për shpenzimet e procedurës mbi shumën e aprovuar si më lartë, është refuzuar 

dhe atë shuma prej 2,457.oo euro. 

Gjykata Themelore në Pejë, me aktvendimin C.nr.810/11, të datës 19.01.2018, e ka 

korrigjuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.810/11, të datës 12.12.2017, në 

hyrje dhe dispozitiv, ku gabimisht është shënuar emri i të paditurës “Byroja Kosovare e 

Sigurimeve“, nga Prishtina, rr.“...”, ..., ashtu që në vend të Byroja Kosovare e Sigurimeve nga 

Prishtina rr. “Prishtina” rr. ”... “..., duhet të jetë “Kompania e Sigurimeve “ S...”, me seli në 

Prishtina, rr.“...“, .... 

Kundër akgjykimit në fjalë, brenda afatit ligjor, ankesë ka paraqitur e paditura KS 

“S...” me seli në Prishtinë dhe atë për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, si gjykatë e shkallës së 

dytë, ankesën si të tillë ta aprovojë aktgjykimin e atakuar ta prish dhe lëndën t’ia kthej 

gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Paditësit nuk kanë parashtruar përgjigje në ankesën e të paditurës. 

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 dhe 195 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

- ankesa e të paditurës, është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit përmes të autorizuarit të tyre me datën 

19.12.2008, asokohe në Gjykatën Komunale në Pejë, kanë paraqitur padi për shkak të 

kompensimit të dëmit në emër të rentës, me arsye sikurse në padi.  

Gjykata Komunale në Pejë, me aktgjykimin C.nr.1031/08, të datës 24.05.2011, ka 

vendosur që të aprovojë kërkesëpadinë e paditësve B.B., SH., M. B.1, Myftar dhe K.B., nga 

Peja rr. “... si të bazuar. Me pikën II të dispozitivit e ka detyruar të paditurën K.S. “S...” në 

Prishtinë,  rr. “...”, p.n., që në emër të zhdëmtimit material për fitim të humbur dhe rentës  në 

të ardhmen, për aksidentin e trafikut të shkaktuar me datën 22.12.2007, e sipas bazës së 

autopërgjegjesisë t’ua paguaj shumën paditësve si në pikën I të dispozitivit dhe atë në lartësi 

prej 26,269.84 euro, me kamatën vjetore prej 3.5 %, prej datës 01.04.2011, si dhe shpenzimet 
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e procedurës në shumën prej 1.166 euro, e të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes në dorëzim të këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, ndërsa në 

piken III e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësve Z.B. dhe P.B. që të dy nga Peja, rr. “..., me 

çka kanë kërkuar që në emër të fitimit të humbur dhe rentës për të ardhmen të ju paguhen 

shumat ( ë cilat nuk janë specifikuar) si të pabazuar. 

Duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, asokohe Gjykata e Qarkut në Pejë, me 

aktvendimin Ac.nr.302/2011, të datës 21.12.2011, e ka prish aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale në Pejë C.nr.1031/08, të datës 24.05.2011 dhe çështja i është kthyer gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje.  

Gjykata e shkallës së parë duke vendosur në rigjykim të kësaj çështje (për të dytën 

herë) dhe pas shqyrtimit të provave ka nxjerrë aktgjykimin e ankimuar C.nr.810/11, të datës 

12.12.2017, me të cilën e ka miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve duke vendosur 

me decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Në arsyetim të aktgjykimit ka 

theksuar se me rastin e vendosjes, ajo është mbështetur në provat materiale si leximin e 

shkresave të lëndës C.nr.1031/08, të gjitha procesverbalet dhe provat e administruara ne atë 

procedurë, deklaratën e bashkësisë familjare me nr.rendor ..., të lëshuar nga Z.GJ.C Peje me 

datën 14.02.2013, vërtetimin e lëshuar nga shkolla fillore “...” Peje me nr.të protokollit 

1396/163, të datës 20.06.2013, me të cilin vërtetohet se paditësja M. G.B. është nxënëse e 

kësaj shkolle, vërtetimin e lëshuar nga shkolla fillore ... në Pejë me nr. protokollit 1397/163, 

me të cilën vërtetohet se M.1 G.B. është nxënës i kësaj shkolle, një kopje e kartonit lëshuar 

nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me të cilën vërtetohet se Z.B. është përfituese e 

kësaj ndihme si dhe paditësit të tjerë, pastaj ka marrë për bazë ekspertizën e punuar nga 

eksperti financiar - i akuaristikës prof.A.B. nga Prishtina të datës 22.06.2015 si dhe dëshmi 

pagesën mbi pagesën e shpërblimit të ekspertit financiar. Për gjykatën e shkallës së parë nuk 

ka qenë kontestues fakti se aksidenti ka ndodhur me datën 22.12.2007, rreth orës 23:30, ashtu 

që gjer te aksidenti ka ardhur kur vetura “VW-Vento” ishte duke lëvizur nga Malisheva në 

drejtim të Damanekut Komuna e Malishevës dhe me të arritur afër urës së fshatit Mirushë ku 

rruga është kthese e dukshme ngasësi i veturës “ Mercedes” humb kontrollin dhe kalon në 

shiritin e kundërt të lëvizjes ku me atë rast godet direkt veturën “Vw-Venta”, ku shkaktohen 

dëme të mëdha materiale me të lënduar dhe si pasojë e kësaj ndeshje dhe lëndimeve të marra 

me datën 11.01.2008, vdes pasagjeri G.B. (bashkëshorti, përkatësisht babai i këtu paditësve) i 

cili ishte në cilësinë të bashkudhëtarit në veturën “Mercedes”, të cilën e drejtonte i siguruari i 

të paditurës dhe personi përgjegjës për këtë aksident. Bazën kërkesëpadisë gjykata e ka 

mbështetur ne nenin 188 dhe 189 të Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve (LMD). Lartësinë e 

kërkesëpadisë gjykata e ka bazuar në prova materiale (ekspertizën financiare të ekspertit 

aktuar prof.A.B.), ndërsa për shpenzimet e procedurës ka vendosur në kuptim të dispozitës së 

nenit 449, 450 dhe 452 dhe 463 par.1  të LPK. 

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

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, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK dhe se e drejta materiale është zbatuar 

në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në 
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kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të 

dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i kanë pretenduar palët ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës se aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, 

rrjedhimisht edhe i përmbarueshëm, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit duke qenë 

kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. 

Gjykata i ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e 

kërkesëpadisë së paditësve, e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar 

faktet, përveç atyre jo kontestuese, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për 

secilin fakt të provuar. Gjykata i ka arsyetuar të gjitha rrethanat me peshë përcaktuese duke 

filluar nga përgjegjësia e të paditurës për kompensimin e dëmit në emër të rentës, pastaj 

rrethanat që lidhen me kategorinë e dëmit dhe rrjedhimisht përfundimin për vëllimin e 

kërkesës së aprovuar. 

Gjendja faktike në këtë procedurë është konstatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë 

edhe sa i përket dëmit material që kanë pësuar paditësit për shkak të aksidentit në 

komunikacion të datës 22.12.2007, si pasojë e të cilit kishte ndërruar jetë G.B., bashkëshorti, 

përkatësisht babai i këtu paditësve. Ne këtë kuptim vlerësimet që ka dhënë gjykata e shkallës 

së parë për vlerën provuese dhe besueshmërinë e ekspertizës së ekspertit të aktuaristikës 

prof.A.B., me plotësimet e tij,  i pranon si të tilla edhe Gjykata e Apelit, për të cilën ky është 

përfundim i drejtë dhe i pranueshëm. 

Gjykata e Apelit vlerëson se në kuptim të dispozitave materialo – juridike të cilave u 

është referuar gjykata e shkallës së parë, e në përputhje me gjendjen faktike të vërtetuar në 

këtë procedurë, për kërkesën e aprovuar në shumat sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

gjykata është e mendimit se e njëjta është adekuate, e krejt kjo duke marr parasysh dëmin që i 

është shkaktuar paditësve dhe se lartësia e shumës së të hollave për kompensim në emër të 

rentës, do t’ua mundësoj të dëmtuarve – këtu paditësve, satisfaksion që ata me këto mjete deri 

diku ta kompensojnë dëmin e pësuar jomaterial dhe material. Me rastin e vendosjes sikurse 

në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, gjykata e shkallës së dytë ka konstatuar se gjykata 

e shkallës së parë në rigjykim të kësaj çështje ka marrë për bazë edhe vërejtjet dhe sugjerimet 

e dhëna nga ana e gjykatës së shkallës së dytë asokohe përmes aktvendimit Ac.nr.302/2011, 

të datës 21.12.2011. 

Edhe vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje më veprimet e 

ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e 

lartësisë se shpenzimeve dhe ne pajtim me dispozitat e LPK.  

Nga sa u tha më lartë Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d), në lidhje me nenin 200 të LPK, u vendosë 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.863/18, me datën .31.08.2020 

 

   

 

     Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

              Valon Totaj 

 

 


