
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

              CA.nr.1704/2017 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić - anëtarë, (më tej kolegji)  në 

kontestin e paditëses D.D.,  nga fshati ..., Komuna e Ferizajt,  e përfaqësuar nga XH.B. av. 

në Prishtinë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “C...” sh.a. në Prishtinë, e 

përfaqësuar nga B.S., për shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesës së 

përfaqësuesit të paditëses, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Ferizaj, C.nr.384/2009 të  dt. 08.07.2013, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 

10.06.2020,  jep:  

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

Ndryshohet aktgjykimi të Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.384/2009 të  dt. 

08.07.2013, dhe gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura K.S “C...” sh.a. në Prishtinë,  që 

paditëses D.D., në emër të shpërblimit të dëmit jo material, për dhembje fizike t’i paguaj 

shumën prej 6.000, €, për frikë shumën prej 5.000 €, për dhembje shpirtërore për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor shumën prej 10.000 €,  dhe për shëmtim trupor shumën prej 

4.000 €, e në shumë të përgjithshme prej 25.000 €, me kamatëvonesë si për mjetet e 

depozituara mbi një vit pa destinim të caktuar të Bankat Komerciale në Kosovë e cila 

rrjedhë nga data 08.07.2013, (si ditë e dhënies së aktgjykimit në shkallë të parë) deri në 

pagesën definitive të borxhit. 

 

Përtej shumës së gjykuar si në paragrafin 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

kërkesëpadia e paditëses kundër të paditurës si dhe kamatëvonesa refuzohet si e 

pathemeltë.  

 

 

 

 

A r s y e t i m 

  

 

 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin C.nr. 384/2009 i  dt. 08.07.2013, ka  

vendosur si vijon:  

 

”Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses D.D., nga fshati ..., 

komuna e Ferizajt, dhe obligohet e paditura KS “C...” – Prishtinë, që paditëses në emër të  

shpërblimit të dëmit jo material, të pësuar, t’ia paguaj shumat si vijojnë: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Në emër të dëmit jo material: 

 

- për shkak dhembjeve fizike të përjetuara shumën prej 12.500,00 €, 

- për frikën e përjetuar shumë prej 9.000,00 €,  

- për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 17.000,00 €,  

- për shëmtim shumën prej 8.000,00 €,  

 

 

 

II. Në emër të dëmit material: 

 

 

 Për shpenzimet që lidhen me rehabilitimin mjekësor shumën prej 1.226,00 €, e që 

shuma e përgjithshme e shpërblimit i bie 47.726 (katër shtatë mijë e shtatëqind e njëzet e 

gjashtë euro),  të cilën shumë e paditura është e obliguar t’ia paguaj së bashku me kamatën 

e cila llogaritet duke filluar dita e paraqitjes së padisë,  23.07.2009, e deri në pagesën 

definitive, sipas lartësisë që llogarisin për deponimet e zakonshme të qytetarëve për 

periudhën një vjeçare, pa destinim të caktuar, si dhe shpenzimet e kësaj procedure në 

shumë prej 2.015,00  €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh , pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

Refuzohet, pjesa e kërkesëpadisë, përtej lartësisë së shumave të aprovuara si në 

këtë dispozitiv, për format e dëmit jo material, si të pabazuara”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesit e ndërgjyqësve kanë paraqitur  një ankesë. 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin e aj CA.nr.3569/2013,  kishte si vijon: 

 

 I. Hedhet poshtë si e pas afatshme ankesa e paditëses. 

 

 II. Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj. C.nr.384/09, të 

dt.08.07.2013, nën par. I të dispozitivit dhe gjykohet si vijon: “Detyrohet e paditura KS 

“K...” sh. a. Në Prishtinë, që paditëses D.D., nga fshati ... Komuna e Ferizajt, t’i paguan  

në emër të kompensimit të dëmit material dhe atë: 

 

 

a) për dhembje të pësuara fizike shumën prej 6.000 €, për frikën e pësuar shumën prej 

5.000 €, dhe dhembje të pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor shumën prej 10.000 €, dhe për shkak të shëmtimin të pësuar shumën 



 

 

prej 4.000 €, e në shumë të përgjithshme prej 25.000 €, si dhe në emër të dëmit material 

për shpenzimet e rehabilitimit mjekësor shumën prej 1.226,00 €, me kamatë të cilën bankat 

afariste në Kosovë ua paguajnë për mjetet e afatizuara mbi një vit, pa destinim të caktuar, 

duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit në gjykatën e shkallës së parë (08.07.2013) e 

gjerë në pagesën definitive, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, prej ditës së marrjes së 

këtij aktgjykimit, e nën kërcenim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

b) Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses me të cilën ka kërkuar të detyrohet e 

paditura ti paguan në emër të dhembjeve të pësuara fizike shumën prej 6.500 €, në emër të 

frikës së pësuar shumën prej 4.000 €, në emër të dhembjeve shpirtërore për shkak të ZAPJ 

shumën prej 7.000 € dhe në emër të shëmtimit shumën prej 4.000 €. 

 

III. Refuzohet si e pa bazuar ankesa e të paditurës, ashtu që aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj, C.nr.384/09 të dt. 08.07.2013, në paragrafin II të dispozitivit  

vërtetohet. 

 

Kundër këtij aktgjykimit, përfaqësuesi i paditëses kishte paraqitur revizion Gjykata 

Supreme e Kosovës, me aktvendimin e saj Rev.nr.393/2014, të dt.20.01.2015, kishte 

vendosur si vijon: 

 

“Pranohet si i bazuar revizioni i paditëses D.D., nga Ferizaj dhe aktgjykimit i 

Gjykatës së Apelit  të Kosovës, Ac.nr.3569/2013 datë 11.09.2014, në pjesën I të 

dispozitivit  prishet dhe lënda i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së dytë.  

 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3569/2013 datë. 11.09.2014, në 

pjesën II  të dispozitivit , mbetet i pashqyrtuar”. 

 

Gjykata e Apelit në rigjykim sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës  me 

aktvendimin e saj Ac.nr.371/2015 të dt.24.02.2017, kishte vendosur si vijon: 

 

“Konsiderohet e afatshme ankesa e paditëses D.D., nga fshati ... Komuna e Ferizajt. 

 

Lënda e Gjykatës së Apelit Ac.nr.371/2015 i dërgohet Gjykatës Supreme të Kosovës 

për ndërmarrjen e veprimeve të mëtejme në këtë lëndë. 

  

Nga një kopje e këtij aktvendimi iu dërgohet palëve në kontest”.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës me aktvendimin e saj Rev.nr.103/2017 të dt. 28.03.2017, 

ishte vendosur si vijon: 

 

“Pranohet si i bazuar revizioni i paditëses D.D., nga Ferizaj, prishet aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3569/2013 i dt.11.09.2014, dhe lënda i kthehet në 

rigjykim gjykatës së shkallës së dytë, me arsyetim se aktgjykimi i goditur me revizion 

është dhënë me shkelje thelbësore, të dispozitës së nenit 182.2 n) të LPK, e cila konsiston 

në faktin se aktgjykimi i goditur nuk përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare 

përkitazi me ndryshimin e shumave të gjykuara paditëses në emër të kompensimit të dëmit 

jo material dhe material, më hollësisht i përshkruar në paragrafin II të dispozitivit të tij.  

 



 

 

Gjykata e shkallës së dytë në rigjykim sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, Rev.nr.103/2017, të dt.28.03.2017, i shqyrtoi pretendimet ankimore, kundër të 

aktgjykimit të Gjykatës së  shkallës së parë, C.nr.384/2009, të dt. 08.07.2013, të 

parashtruara nga përfaqësuesi i paditëses av. XH.B. dhe gjeti se: 

 

Ankesa e paditëses  është e pathemeltë. 

 

Nga gjendja në shkresat e lëndës rezulton se paditësja D.D., me datën 26.11.2009, 

kishte paraqitur një padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “C...” në Prishtinë, me të cilën kishte kërkuar që të detyrohet e paditura që 

paditëses në emër të shpërblimit të dëmit jo material t’i paguaj shumën prej 50.000 €, me 

kamatë ligjore, duke kërkuar edhe shpenzimet procedurale. 

 

Gjykata e shkallës së parë, kishte bërë shqyrtimin kryesor të çështjes, kishte marrë 

provat e përshkruara në procesverbalin e kësaj seance dhe kishte konstatuar gjendjen 

faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: Se paditësja në ngjarjen 

aksidentale të dt. 23.07.2009, kishte pësuar lëndime të rënda trupore,  si pasojë e të cilave 

kishte përjetuar dhembje fizike dhe frikë të intensitetit dhe kohëzgjatjes së caktuar, kishte  

përjetuar dhembje shpirtërore  për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

në shkallën prej 30%, shëmtim trupor nuk ka,  kishte nevojë për ushqim të përforcuar  në 

kohëzgjatje prej 3 muajve, nevojë për rehabilitim fiziatriko – psikik, në kohëzgjatje  prej 3 

javësh, për dy vitesh radhazi,  (Super ekspertiza e mjekëve nga Qendra Universitare e 

Kosovës, nga ekipi i ekspertëve Prof. Dr. A.M., kryetar, Prof. dr. Q.H., anëtar dhe Dr. 

V.S., anëtare, e dt.25.02.2011, në shkresat e lëndës).  

 

Në kërkesën e gjykatës, komisioni i ekspertëve (të cilët e kishin e punuar super 

ekspertizën e datës. 25.02.2011), kishin sqaruar se mendimin e tyre profesional, pa 

kurrfarë ndryshimi me përjashtim të faktit se kishin konstatuar se paditësja kishte pësuar 

shëmtim trupor të shkallës së mesme (sqarimi i ekspertëve, në shkresat e lëndës). 

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës. 

 

 Në bazë  të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë kishte vlerësuar se 

janë përmbush kërkesat ligjore nga nenet 185, 200 e 227 të LMD lidhur me nenin 323 të 

LPK, për të vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, përfaqësuesi i paditëses av. XH.B. kishte paraqitur një 

ankesë me të cilën kishte kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që të 

aprovohet kërkesëpadia e precizuar  e paditëses në seancën e datë 08.07.2013, ose i njëjti 

të vërtetohet, duke parashtruar  këto shkaqe: Zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ankesë kishte paraqitur edhe e 

paditura.   

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, Gjykata e Apelit e Kosovës, kishte aprovuar 

pjesërisht ankesën e të paditurës, duke vendosur si në  paragrafin II të dispozitivit të 

aktgjykimit të saj, Ac.nr.3569/2013, të dt.11.09.2014, ashtu që e kishte ndryshuar 

aktgjykimin ankimor,  duke e detyruar  të paditurën që paditëses t’i paguaj shumat e 

caktuara si në paragrafin II të këtij aktgjykimi.  



 

 

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, revizion kishte paraqitur vetëm 

përfaqësuesi i paditëses.  

 

Lidhur me revizionin e përfaqësuesit të paditëse, Gjykata Supreme e Kosovës kishte 

vendosur si në dispozitivin e aktvendimeve të saja Rev.nr. 393/2014, të dt. 20.01.2015, si 

dhe Rev.nr.103/2017 të dt. 28.03.2017. 

 

Kolegji, vlerëson se pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditëses se gjykata e 

shkallës së parë, gabimisht e kishte zbatuar të drejtën materiale në dëm të paditëses, kur 

kishte vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, ishin të pathemelta, sepse 

paditësja, përkatësisht përfaqësuesi i saj, edhe për kundër faktit se e kishin barrën e provës 

nuk dëshmuan se gjykata e shkallës së parë në rastet e njëjta të lëndimeve trupore, 

intensitetit dhe kohëzgjatjes të dhembjeve fizike dhe frikës si dhe zvogëlimit të aktivitetit 

të përgjithshëm jetësor dhe shëmtimit trupor, të dëmtarëve u kishin caktuar shuma më të 

larta për shpërblimin e dëmit jo material.  

 

Përkundrazi në rastin konkret pretendimet ankimore të të paditurës ishin pjesërisht  

të themelta, ashtu siç kishte konstatuar Gjykata e Apelit e Kosovës në aktgjykimin e saj 

Ac.nr.3569/2013 të dt.11.09.2014, sepse në këtë rast në dëm të paditurës ishte zbatuar 

gabimisht e drejta materiale kur gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin ankimor e kishte 

detyruar të paditurën që paditëses në emër të shpërblimit të dëmit, t’ia paguaj shumat e 

gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit të saj. 

 

Meqenëse në rastin konkret, në shkresat e lëndës nuk ka prova se e paditura e ka 

goditur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë me revizion, kolegji ,vlerëson se shuma 

e gjykuar si në dispozitivin e paragrafit II të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

Ac.nr.3569/2013 të dt.11.09.2014, nuk ishte kontestuar nga e paditura. 

 

Kolegji, konsideron se shumat e caktuara si në dispozitivin e aktgjykimit të kësaj 

gjykate  bazohen në zbatimin e drejtë të së drejtës materiale, sepse në shkresat e lëndës,  

nuk  ka prova, se e paditura  aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë e  ka kontestuar me 

revizion.  

 

Gjykata e shkallës së dytë në rigjykim sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, nuk mund të ndryshoj shumën e gjykuar si në paragrafin II të aktgjykimit të  

Gjykatës së Apelit,  në dëme të palës paditëse sepse e paditura, është pajtuar me shumën e 

gjykuar si në paragrafin II të atij aktgjykimi (të Gjykatës së Apelit Ac.nr.3569/2013 të 

dt.11.09.2014).   

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, kolegji vlerëson se janë përmbushur kërkesat 

ligjore nga neni 200 i LMD, për të vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të kësaj 

gjykate, sepse paditësja nuk dëshmoi edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës se 

aktgjykimi ankimorë  është dhënë me zbatim të gabuar të se  drejtës materiale në dëm të 

paditëses.  

 

Kolegji, vlerëson se shumat e gjykuara, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, janë të 

bazuara, duke marrë për bazë natyrën e lëndimeve trupore, intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhembjeve fizike dhe frikës si dhe dhembjet shpirtërore për zvogëlim të aktivitetit jetësor, 



 

 

shëmtim trupor, dhe si të tilla përfaqësojnë shpërblim të drejtë të dëmit jo material të cilin 

paditësja e kishte pësuar si pasojë e ngjarjes aksidentale të datës 23.07.2009. 

 

Më sa u tha më lartë, kolegji,  vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 201   i 

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

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                              CA. nr.1704/2017  dt.10.06.2020  

  

 

 

Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                      Gani Avdiu,                                                                                                                                          

 

 


