
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

              CA.nr.2724/2017 

 

 

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 paditësit J.Z., i përfaqësuar nga XH.K. av. në Prishtinë, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, e përfaqësuar nga A.P., për 

shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesave të ndërgjyqësve, të paraqitura  kundër 

aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.2237/2011 të  dt. 20.02.2017, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datën 10.06.2020.  

 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

 Refuzohen  si të pathemelta ankesat e  ndërgjyqësve; paditësit J.Z. dhe të 

paditurës KS “S...” në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.2237/2011 i dt. 20.02.2017, vërtetohet me përjashtim të vendimit për kamatëvonesën 

i cili ndryshohet dhe gjykohet si vijon: me kamatëvonesë e cila rrjedh nga data 

20.02.2017, (si ditë e dhënies së aktgjykimit në shkallë të parë)  e deri në pagesën 

definitive të borxhit.  

 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë në pjesën që ka të bëjë me shumën e 

gjykuar në emër të shpërblimit të dëmit për shkak të dëmtimit të veturës, mbetet i 

pandryshuar. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin  C.nr.463/2013 të  dt. 11.09.2014,  

ka vendosur si vijon:  

 

”I. Aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditësit J.Z., nga fshati ..., Komuna e 

Prishtinës, ashtu që detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në 

Prishtinë, që paditësit  në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material të 

shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të datës 26.09.2011, t’ia paguan shumat dhe atë: 
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Në emër të dëmit jo material: 

 

Për dhembje fizike – trupore, shumën prej 1.100,00 €, 

Për frikën e përjetuar shumën prej 800,00 €. 

 

Në emër të dëmit material: 

 

Për dëmtimin e veturës, shumën prej 1.690,00 €. 

 

II. Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, të 

paguaj shumat e gjykuara paditësit si në pikën I-të të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në 

shumën e përgjithshme prej 3.590, 00 (tre mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) euro. Krejt këto 

me kamatën të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet, kursimet në afat prej një 

vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 11.10.2011, dita kur është parashtruar 

padia në gjykatë, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës gjyqësore, 

në shumën prej 984,00 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas marrjes – 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.  

 

III. Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë që ka të bëjë me shumat përtej shumë së 

gjykuar dhe atë në emër të dhembjeve fizike, shumën prej 2.900,00 €, në emër të frikës së 

shkaktuar, shumën prej 4.200,00 €, në emër të ushqimit të përforcuar, shumën prej 210,00 

€ dhe në emër të shërimit klimaterik, shumën prej 390,00, si e pabazuar”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, ndërgjyqësit përmes përfaqësuesit tyre, brenda afatit ligjor 

kishin paraqitur ankesë. Ankesat ishin të lejueshme dhe të plota, pra i përmbushin kërkesat 

ligjore nga nenet 176 e 178 të LPK. 

 

  Përfaqësuesi i paditësit av. XH.K., me ankesë ka kërkuar që aktgjykimi ankimor, 

në pjesën refuzuese të ndryshohet, ashtu që të aprovohet edhe pjesa refuzues e 

kërkesëpadisë së paditësit kundër të paditurës  duke  parashtruar këto shkaqe: zbatim të 

gabueshëm të së drejtës materiale.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës, A.P., me ankesë ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të 

prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke paraqitur këto 

shkaqe: Shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatim të gabueshëm të së drejtës materiale.  

  

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194, të LPK, e ekzaminojë aktgjykimin  e shkallës së 

parë brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore,  dhe gjeti se:  

 

Ankesat janë të  pa themelta për pjesën vërtetuese të aktgjykimit ankimor. 

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore, të dispozitave  të procedurës kontestimore, 

nga neni 182 par.2 nën par. b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata e Apelit, si 
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gjykatë e shkallës së dytë , në procedurë sipas ankesës kujdeset sipas detyrës zyrtare, e as 

shkelje  tjera procedurale që do të ishin me ndikim në vendimmarrje të ligjshme dhe të 

drejtë në këtë çështje kontestimore. 

 

Nga shkresat në lëndë rezulton se gjykata e shkallës së parë kishte bërë  shqyrtimin 

kryesor të çështjes në seancën e dt.20.02.2017, në të cilën  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 me dt.26.09.2011, në fshatin 

Bërnicë e Ultë,  Komuna e Prishtinës, kishte ndodhë  një aksident komunikacioni, në të 

cilin paditësi, kishte pësuar lëndime të lehta trupore si pasojë e të cilave kishte përjetuar 

dhembje fizike dhe frikë, në kohëzgjatje dhe intensitet të konstatuar nga mjekët kompetent 

si dhe kishte pësuar dëm material për shkak të dëmtimit të veturës. 

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të siguruarit të te paditurës.   

 

E paditura, nuk e kishte kontestuar bazën, por vetëm lartësinë e kërkesëpadisë së 

paditësit.  

 

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

janë përmbushur kërkesat ligjore nga nenet 154, 178, 185, 186 dhe 277 të LMD, për të 

vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor.  

 

Pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditurës: Përfaqësuesi i të paditurës në 

ankesë,  nuk e ka kontestuar bazën e kërkesëpadisë, por vetëm lartësinë e shumës së 

gjykuar në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, të cilën e paditura është e detyruar që t’ia 

paguaj paditësit në emër të shpërblimit të dëmit jo material, duke pohuar se paditësit, i ka 

bërë ofertë që kontestin ta zgjidhin me marrëveshje gjyqësore, duke ofruar shumën prej 

900, 00 €, në emër të shpërblimit  për të gjitha format e dëmit jo material. 

 

Në mbështetje të ankesës nuk ka paraqitur fakte e as prova të reja, në ankesë ka 

pohuar se gabimisht është zbatuar e drejta materiale, dispozitat ligjore të neneve 190 dhe 

200 të LMD.  Më tej në ankesë kishte pohuar se edhe afati i rrjedhjes së kamatëvonesës 

është caktuar në mënyrë të kundërligjshme, sepse në këtë rast, sipas praktikës gjyqësore 

rezulton se, kamatëvonesa rrjedhë nga dita e dhënies së aktgjykimit  në gjykatën e shkallës 

së parë, e jo nga dita e paraqitje së padisë në gjykatë, siç ka vlerësuar gjykata e shkallës së 

parë. 

 

Pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditësit: Përfaqësuesi i paditësit në 

ankesë ka pohuar se aktgjykimi ankimor është dhënë me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale me rastin e caktimit të shumave për kompensim të cilat e paditura është detyruar 

që paditësit t’ia paguaj në emër të shpërblimit të dëmit jo material për dhembje fizike dhe 

frikë. Pra, përfaqësuesi i paditësit ka konsideruar se në këtë rast gabimisht është zbatuar e 

drejta materiale përkatësisht neni 200 i LMD. Shumat e gjykuara në aktgjykimin ankimor, 

nuk janë të bazuara në praktikën gjyqësore. 

 

Në mbështetje të ankesës nuk ka paraqitur fakte të reja e as nuk ka propozuar prova 

të reja. 
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       Qëndrimin juridik  të  gjykatës së shkallës së parë, kolegji e vlerëson të ligjshëm dhe 

të drejtë,  sepse aktgjykimi ankimor nuk është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore nga neni 182.2. b), g) ,j ), k) dhe m), të LPK, për të cilat 

gjykata e shkallës së dytë në procedurë, sipas ankesës, kujdeset sipas detyrës zyrtare, as 

me shkelje të pretenduara në ankesa e të cilat do të  ishin me ndikim në vendimmarrjen e    

ligjshme dhe të drejtë  në zgjidhjen e  këtij kontesti. 

 

Në këtë rast, gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe  plotësisht ka konstatuar 

gjendjen faktike në të cilën drejtë ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka vendosur si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor, sa i përket shumës së gjykuar në emër të shpërblimit të 

dëmit jo material, të cilën është detyruar e paditura që t’ia paguaj paditësit.   

 

Në rastet kur gjykata e shkallës së parë, në emër të shpërblimit të dëmit jo material 

cakton shumën në të holla të cilën e paditura si përgjegjëse për dëmin, detyrohet t’ia 

paguaj paditësit si palë e dëmtuar, kamatëvonesa, në shumën e gjykuar fillon të rrjedhë, 

nga dita e dhënies së aktgjykimit në gjykatën e shkallës së parë, e deri në pagesën 

definitive të borxhit, pasi që nga ky moment e paditura e din se paditësit në emër të 

shpërblimit të dëmit ka për detyrë, t’i paguaj shumën e caktuar të parave, brenda afatit të 

caktuar.   

 

 Kolegji,  vlerëson se  në këtë rast, gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar 

gjendjen faktike, duke i vërtetuar të gjitha faktet e ekzistimit të përgjegjësisë juridike-

civile, në bazë të sigurimit nga auto përgjegjësia, për shkaktimin e dëmit si: ekzistimin e 

dëmit,  lidhjen shkakore në mes të veprimit të kundërligjshëm të siguruarit të paditurës dhe 

dëmit të shkaktuar, si dhe bazën e përgjegjësisë së të paditurës. 

 

Ndërsa, ndërgjyqësit, me pretendimet e tyre ankimore, nuk dëshmuan se  gjykata e 

shkallës së parë, aktgjykimin ankimor e ka dhënë me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale, edhe përkundër faktit se e kishin barrën e provës.  

 

 Kërkesëpadia e paditësit, kundër të paditurës bazohet në dispozitat ligjore të 

neneve 154, 178,200,277 dhe 919 të LMD.  

 

Shumat e gjykuara si në dispozitivin e  aktgjykimit ankimor, bazohen në kriteret 

ligjore si dhe në praktikën gjyqësore, të krijuar nga gjykatat në Kosovë, me rastin e 

gjykimit të shpërblimit të dëmit jo material, për format e dëmit të cilat paditësi i kishte 

pësuar me fajin e të siguruarit të paditurës.  

 

Pra, në këtë rast kolegji, vlerëson se gjykata e shkallës së parë paditësit i kishte 

caktuar shpërblim të drejtë, në emër të shpërblimit të dëmit jo material, duke zbatuar në 

mënyrë të drejtë dispozitën ligjore të nenit 200 të LMD. 

  

 Kolegji, vlerëson se qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë, i shprehur në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor, lidhur me fillimin e afatit për rrjedhjen kamatëvonesës 

nga data 11.10.2011, si ditë e paraqitjes së padisë në gjykatë, është dhënë me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, ndërsa pretendimet ankimore të paditurës në këtë pjesë të 

goditjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ishin të drejta dhe të bazuara në ligj. 
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Andaj, kolegji e ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, në këtë 

pjesë të vendimmarrjes, duke u bazuar në nenin 277 të LMD si dhe në qëndrimin juridik të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, të shprehur në aktgjykimet e saja të dhëna në procedurë 

sipas  mjeteve të jashtëzakonshme juridike.  

 

Kolegji, nuk e ka ekzaminuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, në pjesën 

që ka të bëjë me vendimin për shpërblimin e dëmit material, në emër të dëmtimit të 

veturës,   duke u bazuar në nenin 194 të LPK, sepse në këtë pjesë aktgjykimi i shkallës së 

parë, nuk ishte i goditur me ankesë. 

  

Më sa u tha më lartë kolegji,  vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet  200 

e 201 të LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                         CA.nr.2724/2017  dt.10.06.2018  

  

 

 

      

 Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                         Gani Avdiu,                                                                                                                                          


