
         

 

            

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.986/2017 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegj të përbërë nga 

gjyqtarët Kujtim Pasuli – kryetar i kolegjit, dhe  Nenad Llaziq e Nora Bllaca-Dula - 

anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësve Sh. S. dhe B. S. nga Komuna Ferizaj, 

të cilët me autorizim i përfaqëson av. Sabri Kryeziu nga Lipjani, kundër të paditurës KS 

“K...”, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson Nazlije Bejta nga 

Prishtina, për shkak të kompensimit të dëmit material dhe jo material, duke vendosur 

sipas ankesës  të paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, C.nr. 352/12 të datës 30.05.2016, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me 13.01.2020,  mori këtë: 

  
A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës , VËRTETOHET  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, C.nr. 

352/12 të datës 30.05.2016.  

 

II.Aprovohet si e bazuar ankesa e paditurës vetëm sa i përket kamatës së gjykuar në të 

cilën pjesë ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Civil C.nr. 352/12 të dt. 30.05.2016, ashtu që e paditura shumat 

e gjykuara paditësve do t’ia paguajë me kamatën sipas lartësisë që llogarisin bankat për 

deponimet e rëndomta të afatizuara për periudhën 1 vjeçare pa destinim të caktuar duke 

filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit  të shkallës së parë dt. 30.05.2016, e deri në 

pagesën definitive.  

     

A r s y e t i m 

   

Me aktgjykimin e goditur pjesërisht është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësve 

Sh. S. dhe B. S. dhe është obliguar e paditura KS “K...” Sh.A-Prishtinë, që paditësve në 

emër të dëmit material dhe jo material, t’ua paguaj shumat si vijon:  Për paditësin Sh. S., 

1. Në emër të dëmit jo material: - për shkak të dhimbjeve fizike të përjetuara shumën prej 

1.450,00 €, - për frikën e përjetuar shumën prej 1.100.00 €. 2. Në emër të dëmit material 

– për ushqim të përforcuar shumën prej 140.00 €, për paditësin Sh. S..  Për paditësin B. 

S., 1. Në emër të dëmit jo material : - për shkak të dhimbjeve fizike të përjetuara shumën 

prej 1.200.00 €, për frikën e përjetuar shumën prej 900.00 €. 2. Në emër të dëmit 

material, - për ushqim të përforcuar shumën prej 70.00 €, e që shumat e përgjithshme e 

shpërblimit bie 4.860.00 € dhe atë, për paditësin e parë Sh. S. 2.690.00 €, ndërsa për 

paditësin e dytë shuma prej 2.170.00 €, të cilën shumë e paditura është e obliguar ta 

paguaj së bashku me kamatën për të,  e cila do të llogaritet sipas lartësisë që llogarisin 

bankat për deponimet e rëndomta të afatizuar, për periudhë një vjeçare, pa destinim të 

caktuar, duke filluar nga dita e ushtrimit të paditës (09.11.2009), e deri në pagesën 

definitive, si dhe shpenzimet e kësaj procedure në shumë prej 791.05 €, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë. Nën II të dispozitivit refuzohen pjesët e kërkesëpadisë së paditësve përtej 
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shumës së aprovuar ndërsa përkitazi me kërkesën për shpërblimin e dëmit material në 

emër të rehabilitimit për paditësin e parë e njëjta refuzohet në tërësi si të pabazuar.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor  ka  ushtruar  ankesë e paditura për shkak të :  

 

- Shkeljes thelbësore  të dispozitave të procedurës kontestimore, 

- Vërtetimit të gabuar  jo të plotë  të gjendjes faktike   

- Zbatim të gabuar të drejtës materiale, me propozim  që Gjykata e Apelit në Prishtinë, që 

aktgjykimin e atakuar ta prish dhe lëndën t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje dhe rigjykim.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është  parashtruar. 

 

Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK, në kuadër të 

kufijve të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet 

thelbësore të dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par.2 dhe për zbatimin e 

drejtë të së drejtës materiale, gjeti se: 

 

Ankesa është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës del se paditësit përmes të autorizuarve të tyre kanë ushtruar padi 

ndaj të paditurit për kompensimin e dëmit të pësuar në aksidentin e komunikacionit të 

ndodhur me datë 23.09.2006, me ç rast paditësit kanë pësuar lëndime trupore. I 

autorizuari i paditësve  me parashtresën e datës 25.05.2013, ka precizuar kërkesëpadinë 

duke kërkuar që gjykata ta obligoj të paditurën që paditësve Sh. dhe B. S. t’ua kompensoj 

dëmin material dhe jo material për paditësin Sh. S. për dëmin jo material , për dhimbe 

trupore shumën prej 4.000 €, për frikën e shkaktuar shumën prej 2.500 €, për dëmin 

material për ushqim të përforcuar për 4 javë, shumën prej 140 €, për rehabilitim 

shëndetësor shumën prej 350 €. Për paditësin B. S. për dëmin jo material për dhimbje 

trupore shumën prej 1.700 €, për frikën e shkaktuar shumën prej 1.000 €, për dëmin 

material për ushqim të përforcuar për 2 javë shumën prej 70 €. Këto shuma ka kërkuar 

me kamatë prej 3.5%  vjetore nga data e ushtrimit të paditës dt. 09.11.2009, e deri në 

pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore  në afat prej 15 ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka marr 

aktgjykimin më afër të përshkruar si më lart, duke gjetur se në mes palëve ndërgjyqës nuk 

ka qenë kontestuese fakti lidhur me ekzistimin e përgjegjësisë së të paditurës mbi bazën e 

sigurimit nga auto përgjegjësia për dëmet e shkaktuara personit të tretë, duke qenë se 

shkaktuesi i dëmit në këtë rast është gjetur fajtor me vendimin penal përfundimtar penal 

P.nr.804/2007 të datës 09.10.2009, gjithashtu edhe nga ekspertiza e komunikacionit 

rezulton që drejtuesi i automjetit Opel Ascona, ka qenë fajtor për aksidentin ku paditësit 

kanë qenë bashkudhëtar dhe kanë pësuar lëndime të lehta trupore. Sa i përket lartësisë së 

shumave të gjykuara gjykata e shkallës së parë të njëjtat i ka vërtetuar duke angazhuar 

ekspert mjekësor dr. B.I.- ortoped-traumatolog dhe dr. M.A.- psikiatër.  Vendimin e vet e 

mbështet në dispozitat e neneve  173,178, 185, 200 dhe neni 940  të LMD-së,  e lidhur 

me nenin 323 të LPK-së.  Gjykata e shkallës së parë ka refuzuar kërkesëpadinë për tej 

shumave të aprovuara dhe për rehabilitim fizioterapeotik, duke gjetur se shumat përtej të 

aprovuarës nuk janë në harmoni me qëllimin e kompensimit të dëmit ndërsa për 

rehabilitim klimatik për faktin se gjykatës nuk  janë prezantuar prova-fatura.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës aktgjykimi i goditur nuk përmban 

shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së, nga neni 194 e lidhur me nenin 182 par. 2 

pika b),g),j),k) dhe m),  në të cilat kjo gjykatë kujdesohet sipas detyrës zyrtare, e as ato në 

të cilat thirret ankesa e të paditurës nga neni 182 par. 2 pika n) dhe i). Kjo për faktin se 

dispozitivi i aktgjykimit është i qartë  i kuptueshëm dhe nuk ka të meta për shkak të të 



 

cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në të janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare për një 

vendim të drejtë e të ligjshëm. Gjithashtu kjo gjykatë vëren se edhe pretendimi ankimor 

lidhur me shkeljet e pretenduara nga neni 182 par. 2 pika i) janë të pabazuara ngase 

gjykata e shkallës së parë i ka dhënë mundësi të gjithë palëve për shqyrtimin e çështjes në 

gjykatë, e posaçërisht të paditurit pasi që të njëjtit ia ka dërguar ftesën për seancë të datës 

30.05.2016, e të cilën ftesë e ka pranuar me datë 18.05.2006, dhe i njëjti nuk ka 

prezantuar në shqyrtim e as që e ka arsyetuar mungesën e vet, prandaj i autorizuari i 

paditësve ka propozuar që gjykata ta mban seancën në mungesë të paditurës e të ftuar në 

mënyrë të rregullt ndërsa mungesën nuk e ka arsyetuar, andaj edhe gjykata ka mbajtur 

shqyrtimin komfor nenit 423 .4 të LPK-së, andaj edhe siç u tha edhe më lart nuk ka 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, sa i përket këtij pretendimi.  

 

Njëherit Gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar edhe gjendjen faktike duke gjetur 

se drejtuesi i automjetit të siguruar tek e paditura është fajtore për aksidentin e ndodhur e 

që kjo edhe rezulton nga aktgjykimi i formës së prerë të Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

P.nr.804/2007, ekspertiza e komunikacionit e dt. 26.10.2006, nga e cila vërtetohet se 

drejtuesi i automjetit i siguruar tek e paditura është fajtor për aksidentin e ndodhur, e në 

të cilin automjet paditësit kanë qenë si pasagjer.   

 

Kjo gjykatë gjen se shumat e caktuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë për paditësit  

janë në përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit jo material dhe material duke pasur 

parasysh rëndësinë e shkallës së të mirës dhe të qëllimit të cilit shërben ky shpërblim,  

prandaj aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë me zbatim të drejtë të së 

drejtës materiale. Shpërblimi i dëmit jo material dhe material  nuk është qëllim, por mjet 

me të cilin të dëmtuarit   kënaqin  nevojat që nuk do të mund ti plotësonin,  bënë më të 

lehtë jetën e tyre  dhe duke bërë atë më të durueshme ia zbutë dhimbjet shpirtërore që i 

përjetojnë. Kjo gjykatë vlerëson se shumat e caktuara nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë në emër të dëmit jo material për paditësit Sh. S. dhe B. S.  për dhimbje fizike, frikë 

dhe ushqim të përforcuar janë adekuat dhe në përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit 

jo material dhe material. Edhe sa i përket pjesës refuzuese gjykata e shkallës së parë 

drejtë ka vendosur duke zbatuar drejtë të drejtën materiale.  

 

Kjo gjykatë gjen se vendimi lidhur me kamatën e aprovuar është e përfshirë me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, pasi që llogaritja e kamatës është bërë duke filluar nga dita 

e ushtrimit të padisë e jo nga dita e marrjes së aktgjykimit, prandaj në këtë drejtim 

pretendimet ankimore të paditurës paraqiten si të bazuara, prandaj edhe kjo gjykatë duke 

gjetur se është zbatuar gabimisht e drejta materiale e ndryshoj kamatën si në dispozitivit 

të këtij aktgjykimi. 

 

Nga arsyet e cekura kjo gjykatë  vendosi  si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi  në pajtim 

me nenin 195. par. 1 pika d) dhe e) të LPK.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.986/17  me dt.13.01.2020 

 

              

 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                                         

                                                                            Kujtim Pasuli 

 

 

 

         

 

                   

 

Ac.nr.986/17 



 

  

 

    

PROCESVERBAL MBI KËSHILLIMIN DHE VOTIMIN 

 

 

I përpiluar pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, në seancën kolegjit të 

mbajtur me datë 13.01.2020. 

 

 

TË PRANISHËM JANË: 

 

 

Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Nenad Llaziq e Nora Bllaca-Dula  

 

Duke vendosur sipas ankesës  të paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, C.nr. 352/12 të datës 

30.05.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me 13.01.2020,  mori këtë: 

  
A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës , VËRTETOHET  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, C.nr. 

352/12 të datës 30.05.2016.  

 

II.Aprovohet si e bazuar ankesa e paditurës vetëm sa i përket kamatës së gjykuar në të 

cilën pjesë ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Civil C.nr. 352/12 të dt. 30.05.2016, ashtu që e paditura shumat 

e gjykuara paditësve do t’ia paguajë me kamatën sipas lartësisë që llogarisin bankat për 

deponimet e rëndomta të afatizuara për periudhën 1 vjeçare pa destinim të caktuar duke 

filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit  të shkallës së parë dt. 30.05.2016, e deri në 

pagesën definitive.  

        

 

 

 

           Anëtarët e kolegjit                                                        Kryetari i kolegjit 

 

1. Nenad Llaziq                                                          Kujtim Pasuli 

_____________ 

 

 

2. Nora Bllaca-Dula 

_______________ 

 


