
 

 

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.1457/16 

 

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

Qerim Ademaj-kryetar i kolegjit, Fejzullah Rexhepi dhe Zenel Leku, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit A.M. nga Vushtrria, të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi ligjor nëna K.M., e këtë e përfaqëson me autorizim avokat B.S. nga Prishtina, 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “E...” me seli në Prishtinë, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson V.B., punëtor i të njëjtës, për zhdëmtim nga baza e autopërgjegjësisë, 

duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit, e paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1556/11, i datës 

26.10.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 12.06.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit A.M. nga Vushtrria, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.1556/11, i 

datës 26.10.2015, VËRTETOHET. 

 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar me numër, C.nr.1556/11, të datës 

26.10.2015, ka vendosur:  

 

APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit A.M. nga Vushtrria, detyrohet e paditura 

Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, që në emër të dëmit të pësuar në 

aksidentin e trafikut, më dt. 08.12.2010, t`ia paguajë si vijon: 

Për dëmin jomaterial: 

Për dhimbje fizike shumën prej 3.680 Euro 

Për frikën e pësuar shumën prej 3.060 Euro 
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Për zvogëlim të aktivitetit jetësor për një vit shumën 1.060 Euro 

Për dëm material: 

Për ndihmë nga personi tjetër shumën prej 640 Euro 

Për shpenzime të shërimit shumën prej 47 Euro, kamatën për të gjitha format e dëmit, sipas 

mjeteve të deponuara në banka pa destinim të caktuar mbi një vit nga data e gjykimit, 

26.10.2015 dhe shpenzimet e procedurës në shumën 709 Euro, të gjitha në afatin prej 15 

ditëve. 

 

REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara nga paragrafi një dhe atë: 

për dhembje fizike mbi shumën 3.680 Euro deri në shumën e kërkuar 5.000 Euro, për frikë mbi 

shumën e gjykuar 3.060 Euro deri në shumën 4.000 Euro, për zvogëlim të aktivitetit jetësor për 

një vit mbi shumën 1.060 Euro deri në shumën 10.000 Euro, për kujdesin nga personi tjetër 

mbi shumën 640 Euro gjer në shumën 800 Euro, për shpenzime të shërimit mbi shumën 47 

Euro deri në shumën 58.47 Euro, për rehabilitim 500 Euro dhe për shpenzimet e procedurës 

mbi shumën 709 Euro. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ka ushtruar ankesë i autorizuari i paditësit, duke e 

goditur për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, shpenzimeve të procedurës dhe 

shpenzimeve të rehabilitimit, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovojë ankesën dhe ta 

ndryshojë aktgjykimin e ankimuar në kuptim të lartësisë së kompensimit, shpenzimeve të 

procedurës dhe shpenzimeve të rehabilitimit.  

 

Përgjigje në ankesë nuk ka parashtruar e paditura.  

 

Gjykata e Apelit pasi i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet ankimore 

dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194 dhe 195 të LPK-së, gjeti se: 

 

-Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, përmes të autorizuarit të tij, në gjykatën e shkallës 

së parë ka ushtruar padi me datë 08.07.2011, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“E...”, me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar kompensimin e dëmit material dhe 

jomaterial si në petitumin e padisë, për shkak të lëndimeve të pësuara në aksidentin e 

komunikacionit, i cili ka ndodhur me dt. 08.12.2010, ndërsa pas ekspertizës mjekësore e ka 

precizuar kërkesëpadinë si me parashtresën e datës 23.10.2015, duke kërkuar që shumat e 

kërkuara t`ia paguajë me kamatë ligjore, si dhe shpenzimet e procedurës. 

Gjykata duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të 

paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si dhe vlerësimit të të gjitha shkresave tjera të lëndës, ka 

nxjerrë aktgjykimin e atakuar me numër C.nr.1556/11, të datës 26.10.2015, me të cilin e ka 

aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e palës paditëse, duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata ka vërtetuar se aksidenti i komunikacionit ka 

ndodhur me datë 08.12.2010, ku si pjesëmarrës ka qenë drejtuesi i automjetit, që është i 

siguruar te e paditura dhe paditësi në cilësinë e këmbësorit, ashtu që palët ndërgjyqëse janë 



3 
 

pajtuar për ndarjen e përgjegjësisë 20 % të paditësit dhe 80% të paditurës, Lartësinë e 

kërkesëpadisë gjykata e vërtetoi në bazë të mendimit dhe konstatimit të ekspertëve mjekësor 

Dr. A.G., ortoped-traumatolog dhe Dr. N.M., psikiatre, të cilët kanë konstatuar se paditësi në 

aksidentin e trafikut ka të dt. 08.12.2010, ka pësuar këto lëndime trupore: thyerje e hapur e 

kërcirit të djathtë të nën gjurit, të cilat lëndime janë manifestuar me dhimbje fizike të 

intensitetit të lartë 2 orë, të mesëm për 12 javë dhe të ultë një vit, ndërsa ka përjetuar frikë 

sekondare të intensitetit të lartë për 3 ditë dhe të ultë që ka zgjatur 12 muaj, ku i është 

nënshtruar shërimit psikiatrik, zvogëlimi i aktivitetit jetësor ka qenë në shkallë 20% për një vit, 

ndërsa ndihma e huaj ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 6 muaj. Gjykata i ka gjykuar 

paditësit shumat për dëmin jomaterial dhe material, duke u bazuar në ekspertizat e ekspertëve 

mjekësor dhe duke marrë parasysh natyrën dhe llojin e lëndimeve, intensitetin dhe 

kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike dhe të frikës së përjetuar, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor, nevojën për ndihmë të huaj, për shpenzime të mjekimit ka vendosur në bazë të faturave 

që gjinden në shkresat e lëndës, ndërsa e refuzoi kërkesën për shpenzimet e rehabilitimit 

klimaterik në mungesë të provave-faturave, ngase paditësi nuk i ka ofruar gjykatës asnjë provë 

se iu ka nënshtruar rehabilitimit klimaterik, si dhe pjesën tjetër të kërkesëpadisë përtej shumës 

së gjykuar e ka refuzuar si të pabazuar.  

 

Gjykata e shkallës së parë lidhur më bazën juridike të kërkesëpadisë dhe lartësinë e saj ka 

vendosur në bazë të nenit 154, 155, 1178, 185 dhe 200 të LMD-së, për kamatën në mbështetje 

të nenit 277 par. 1 të LMD-së, ndërsa për shpenzimet e procedurës vendosi në kuptim të nenit 

452 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit të Kosovës, 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 

aktvendimi 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 dhe e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet ankimore të paditësit për zbatimin e gabuar të së 

drejtës materiale sa i përket lartësisë së kompensimit, ngase nga gjendja e vërtetuar faktike në 

mënyrë të drejtë dhe të plotë, rezulton se është aplikuar drejtë e drejta materiale duke 

konsideruar se shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së parë janë në proporcion me llojin 

dhe natyrën e lëndimeve trupore, kohëzgjatjen dhe intensiteti e dhimbjeve fizike dhe frikës, 

shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor, respektivisht me të mirën e shkelur, e që iu shkon 

përshtati synimeve për të cilat ka për qëllim kompensimi, që është një satisfakcion  për palën e 

dëmtuar që sado pak ti zbusë pasojat e dëmtimeve, ndërsa pjesa tjetër përtej shumës së gjykuar 

me të drejtë është refuzuar si e pabazuar. Andaj gjykata e shkallës së lartë është bazuar në 

kuptimin e dispozitës së nenit 200 paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së, ku parashihet se : 1. Për 

dhimbjet e pësuara fizike, për dhimbjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të 

aktivitetit të jetesës, të prishjes, të shkeljes së nderit ose të lirisë, të vdekjes së personit të 

afërm, si dhe për frikën, gjykata po të konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i 

dhimbjeve dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e justifikon këtë do të gjykojë kompensimin e dëmit 

material si dhe mungesa e dëmit material. 2. Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi 
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kompensimin e dëmit jo material 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 shërben ky kompensim, e 

gjithashtu edhe për faktin se me të mos u shkojë përshtat synimeve që nuk janë të përshtatshme 

me natyrën e saj dhe me qëllim shoqëror”. Për dëmin material për ndihmën e huaj kjo gjykatë 

vlerëson se shuma e gjykuar për këtë kategori të dëmit nga gjykata e shkallës së parë, është 

shumë proporcionale me kohëzgjatjen e nevojës për ndihmë dhe kujdes të huaj, duke u bazuar 

në ekspertizën mjekësore, ndërsa sa i përket shpenzimeve të mjekimit janë ofruar provat me të 

cilat është vërtetuar lartësia e shpenzimeve të shërimit. 

 

Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet ankimore, lidhur me kërkesën për shpenzimet e 

rehabilitimit klimaterik, edhe përkundër faktit që nga ekspertiza mjekësore ka rezultuar se 

paditësi ka pasur nevojë për rehabilitim klimaterik, për terapi fizikale për një periudhë prej 60 

ditësh, ngase paditësi nuk i ka ofruar asnjë provë gjykatës se iu është nënshtruar ndonjë terapie 

fizikale, me çka kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejtë kur 

kërkesën për shpenzime të rehabilitimit klimaterik e ka refuzuar. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se në kuptim të dispozitave materialo-juridike të cilave iu është 

referuar gjykata e shkallës së parë, e në përputhje me gjendjen faktike, duke marrë në 

konsideratë rrethanat e këtij rasti rezulton se gjykata e shkallës së parë ka vendosur në mënyrë 

të drejtë dhe të ligjshme duke e aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit. 

Gjykata e Apelit, vlerëson se për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë, është gjykuar drejtë 

kamata në përputhje me nenin 277.1 të LMD-së, e po ashtu edhe vendimi mbi shpenzimet e 

procedurës është marrë konform dispozitës ligjore të nenit 452 par 1 të LPK-së, të cilat 

shpenzime janë të specifikuara dhe të detajuara, në arsyetimin e aktgjykimit dhe të vendosura 

drejtë nga gjykata e shkallës së parë.. 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi të gjitha pretendimet ankimore të te paditurës, por që nuk patën 

ndikim për të vendosur ndryshe se si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 194, 195 

paragrafi 1 pika (d), e lidhur me nenin 200 të LPK-së.  

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1457/16, me datë 12.06.2020 

 

                                         

                           Kryetari i kolegjit 

                        Qerim Ademaj, d.v, 


