
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4415/16 

 

 

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 I.J. nga Skenderaj, të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit SH.I., avokat në Skenderaj, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “D... ” 

në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson XH.B. avokat në Prishtinë, për kompensim 

dëmi nga baza e autopërgjegjësisë, vlera e kontestit 300 Euro, duke vendosur sipas ankesës 

së të paditurës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Dega në 

Skenderaj, C.nr.147/2013, i datës 10.09.2015, në seancën jo publike të mbajtur më datë 

12.06.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj, C.nr. 

147/2013, i datës 10.09.2015, përveç në pjesën e aprovuar të kërkespadisë lidhur me 

kompensimin e dëmit jomaterial për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, 

në të cilën pjesë me aprovimin e pjesshëm si të bazuar të ankesës së të paditurës KS “ D...”, 

në Prishtinë, aktgjykimi i ankimuar NDRYSHOHET dhe gjykohet si në vijim: Paditësit I.J. 

nga Skenderaj në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor në shkallën prej 2%, i gjykohet 

shuma prej 560.00 (pesëqind e gjashtëdhjetë) euro, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë për 

këtë lloj dëmi jomaterial mbi këtë shumë të gjykuar refuzohet si e pabazuar.    

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar, C.nr.147/2013, i datës 10.09.2015, ka 

vendosur si në vijim:  

 

APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I.J. nga Skenderaj. 

 

DETYROHET e paditura KS “D...‟‟ në Prishtinë, që paditësit I.J. ti kompensoj dëmin që e ka 

pësuar me datë 18.05.2011, në aksidentin e trafikut në rrugën ,, ... „‟ në Skenderaj në cilësinë 

e këmbësorit, nga i siguruari i të paditurës, në shumat si në vijim: 

 

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

 

Për dhimbje fizike shumën prej 1.750,00 euro, për frikën e përjetuar shumën prej 700,00 

euro, për dhimbje shpirtërore për zvogëlim te aktivitetit jetësor në shkallën prej 2% shumën 

prej 1.200,00 euro 

 

Dëmi material 

 

Për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë shumën prej 100,00 euro, për ushqimin e 

përforcuar shumën prej 140,00 euro, GJITHËSEJTË në shumën prej 3.890,00 euro (tremijë e 

tetëqind e nëntëdhjetë) euro, që duhet të paguhet me kamatën ligjore me normën si për mjete 

të afatizuara në bankë mbi një vit pa destinim të caktuar nga dita e gjykimit e deri në pagesën 

definitive, si dhe shpenzimet e procedurës dhe atë:15,00 euro për taksë gjyqësore, 105,00 

euro për ushtrim të padisë, për përfaqësim të avokatit shumën prej 405,00 euro, të gjitha këto 

në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

REFUZOHET pjesa tjetër e kërkespadisë për dhimbje fizike trupore në shumë prej 750,00 

Euro, për frikën e përjetuar shumën prej 100,00 Euro, për dhimbje shpirtërore për zvogëlim të 

aktivitetit jetësor në shumën prej 2.300,00 Euro, për ndihmën e personit të tretë shuma prej 

50,00 Euro, për ushqimin e përforcuar shuma prej 70,00 Euro, si tejet të larta në raport me 

dëmin e pësuar, dhe për shkak të përgjegjësisë së paditësit në shkaktimin e aksidentit në 

shkallën prej 30%, si dhe kërkesa për dëmin për shpenzime të shërimit në shumën prej 200 

euro. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur e paditura, duke e goditur për shkak 

të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta 

aprovojë ankesën në tërësi dhe aktgjykimin e atakuar ta ndryshojë duke i aprovuar paditësit 

shumat të cilat e paditura ja kishte ofruar sipas ofertës së bërë në procedurë jashtëgjyqësore. 

 

I autorizuari i paditësit nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

 

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

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

 

-Ankesa është pjesërisht e bazuar. 

 

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

së parë ka paraqitur padi kundër të paditurës, të cilën se fundi herë e ka precizuar në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 10.09.2015, më kërkesën që gjykata pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor dhe administrimit të provave të bie aktgjykim, më të cilin do ta detyron të 

paditurën që në emër të dëmit jomaterial dhe material të cilin paditësi si këmbësor e ka pësuar 

në aksidentin e ndodhur me datën 18.05.2012, aksident ky i ndodhur me fajin e të siguruarit 

të paditurës në shkallën e kontributit prej 70%, ndërsa në shkallën prej 30 % me lëshimet  e 

vet paditësit, t‟ia paguaj shumën e përgjithshme prej 7.560,00 euro, me kamatë vjetore prej 

8% duke llogaritur nga dita e ushtrimit të padisë e gjer në pagesën definitive, duke përfshirë 
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edhe shpenzimet procedurale të cilat do të krijohen, e të gjitha këto e paditura ti përmbush në 

afat prej 15 ditësh  nga dita e marrjes në dorëzim të aktgjykimit. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas kërkesës nga padia, ka caktuar dhe mbajtur 

seancën e shqyrtimit kryesor në të cilën sipas propozimit të palëve, ka nxjerrë dhe 

administruar provat nga shkresat e lëndës, me vlerësimin e të cilave ka ardhur në përfundim 

se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar, ku edhe ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar, C.nr.147/2013, i datës 10.09.2015, duke vendosur më decidivishtë[ si në dispozitiv të 

të njëjtit. 

Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se në mes të 

ndërgjyqësve gjatë shqyrtimit kryesor nuk ishte kontestuese baza e kërkespadisë, por vetëm 

lartësia e saj, pasi që e paditura dhe vet paditësi gjatë shqyrtimit kryesor ishin pajtuar qe 

aksidenti i ndodhur me datën 18.05.2012, në të cilin lëndime trupore kishte pësuar paditësi si 

këmbësor është shkaktuar me lëshimet primare të siguruarit të paditurës si drejtues i 

automjetit, ndërsa lëshime sekondare kishte pasur edhe vet paditësi si këmbësor, me çka 

ndërgjygjësit ishin pajtuar që ndarja e përgjegjësisë të bëhet ne shkallën prej 70% për të 

siguruarin e te paditurës, ndërsa në shkallën prej 30% për vet paditësin. 

Lidhur me te provuarit e lartësisë se kërkesëpadisë, më tej gjykata e shkallës së parë ka 

arsyetuar se sipas propozimit të palëve si provë ka nxjerrë dhe administruar  ekspertizat 

mjekësore të punuar nga Dr.V.B. -Ortoped, Traumatolog dhe Dr. N.M.-Psikiatër, të cilët pas 

ekzaminimit klinik-fizik bërë paditësit dhe vlerësimit të dokumentacionit mjekësor nga 

shkresat e lëndës kanë konstatuar se paditësi si pasojë e aksidentit të komunikacionit ka 

pësuar zhyerje të kockës metatarzale të pestë të shputës së djathtë, lëndim ky i cili 

karakterizohet si lëndim i rëndë trupor. 

Paditësi si shkak i lëndimeve te marra ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit të lartë në 

kohëzgjatje prej 24 orëve, të mesëm prej 3 javësh dhe të intensitetit të ulët për 3 muaj. 

Paditësi ka zvogëlim të aktivitetit jetësor në shkallën prej 2% për shkak të thyerjes se kockës 

së pestë metafaze, ka pas nevojë për përkujdesje nga personi i tretë për 4 javë dhe për ushqim 

të përforcuar për 1 muaj. Ka përjetuar frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda, frikë 

sekondare të shkallës së lartë në kohëzgjatje prej 2 ditësh dhe frikë sekondare të intensitetit të 

ulët e cila ka zgjatë për 3 muaj. 

Mendimit profesional të eksperteve mjekësor, gjykata e shkallës së parë del tu ketë falur 

besimin e plotë, duke vlerësuar se mendimet e tyre përmbajnë elementet e nevojshme dhe të 

dhëna mbi bazën e njohurive profesionale, duke përfshirë edhe arsye të mjaftueshme për 

vërtetimin e fakteve vendimtare  sipas çështjes kontestimore në fjalë. 

Duke u nisur nga kjo gjendje faktike e vërtetuar, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit sa i përket lartësisë së saj është pjesërisht e bazuar, ku edhe ka 

vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, duke vlerësuar se  në mbështetje të 

dispozitës e nenit 154 dhe 178 paragrafi 1 të LMD, e lidhur me nenin 143 të LPK, është 

obligim ligjor i këtu të paditurës që nga baza e autopërgjegjësisë për të siguruarin e saj në 

shkallën e përgjegjësisë prej 70%, paditësit t‟ia kompensoj  shumat e gjykuara në pjesën e 

aprovuar të kërkespadisë, duke vlerësuar se shumat e gjykuara paditësit në emër të dëmit 
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jomaterial dhe material janë në përputhje të plotë me provat shkresore, dëmin të cilin paditësi 

e ka pësuar në aksidentin e ndodhur dhe qëllimin për të cilin shërben kompensimi.  

Vendimin për kamatën gjykata e shkallës së parë e ka marrë duke u bazuar në nenin 277 të 

Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (gazeta zyrtare e RSFJ e vitit 1978), ndërsa për 

shpenzimet ka vendosur konform nenit 452.1 të LPK, e duke pasur parasysh suksesin e 

palëve në procedurë. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se aktgjykimi 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, për të cilat shkelje Gjykata e Apelit  

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK, por e drejta 

materiale është aplikuar gabimisht në pjesën në të cilën aktgjykimi i ankimuar është 

ndryshuar. 

 

Sa i përket të drejtës materiale lidhur me përgjegjësinë e të paditurës që e njëjta të 

kompensojë paditësin lidhur më dëmin jo material dhe material të kërkuar sipas vlerësimit të 

kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar të drejtën materiale, pasi që e 

paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit sipas dispozitës së nenit 154, 178, 185, 

195 dhe 200 të LMD (Gazeta zyrtare e RSFJ e vitit 1978 ) e lidhur me nenin 3, 9 dhe 10 të 

Ligjit nr. 04/L-018 për  Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto Përgjegjësia. 

Të pathemelta Gjykata e Apelit i vlerëson pretendimet ankimore të palës ankuese për shkelje 

të ligjit material sa i përket shumave të gjykuara paditësit në emër të dëmit jomaterial për 

shkak të dhimbjeve fizike trupore të pësuara dhe frikës së përjetuar, ngase sipas vlerësimit të 

kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë për dëmin jo material të gjykuar paditësit në emër të 

dhimbjeve fizike dhe frikës së përjetuar, del se ka vendosur në mënyrë të ekuilibruar në mes 

shumave të gjykuara dhe këtij lloji dëmit të pësuar, pasi që me rastin e vendosjes ka marrë 

për bazë të gjitha rrethanat të cilat kanë ndikim në përcaktimin e lartësisë së dëmit siç janë 

natyra e lëndimit trupor të pësuar nga paditësi, mënyra e manifestimit, intensiteti dhe 

kohëzgjatja e dhimbjeve fizike dhe frikës së pësuar, mosha e paditësit në kohën e aksidentit, 

rrethanat nga aksidenti i ndodhur, praktika e mirë gjyqësore etj, duke siguruar kështu që 

kompensimi i gjykuar në pjesën e aprovuar të kërkespadisë për këtë lloji dëmi jomaterial, të 

jetë satisfaksion për paditësin dhe shmangur qëllimet tjera materiale (lukrative) që mund të 

bien ndesh me qëllimin e satisfaksionit në raste të tilla.   

Shumat e gjykuara për këto dy kategori të dëmit jo material, dhimbje fizike dhe frikë, sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit po ashtu përkojnë edhe më të mirën e shkelur, respektivisht 

qëllimin për të cilin shërben kompensimi, i cili ligjërisht në asnjë rrethanë nuk duhet të 

shërben si qëllim i përfitimit material, por si satisfaksion moral për të mirën e shkelur, e cila 

palës së dëmtuar do ti mundëson që të harron përjetimet e pakëndshme të cilat i ka përjetuar 

nga aksidenti i shkaktuar, dhe janë në përputhje të plotë edhe me shkallën e përgjegjësisë prej 

70% për të siguruarin e të paditurës dhe 30% për vet paditësin ne aksidentin e ndodhur dhe 

pasojat të cilat kanë lindur nga ky aksident. 

Drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur edhe lidhur me dëmin material të gjykuar 

paditësit në emër të përkujdesjes nga personi i tretë dhe ushqimit të përforcuar, pasi që në 
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bazë të mendimit profesional të dhënë nga eksperti ortopedo-traumatolog, është konstatuar se 

paditësi si shkak i lëndimeve trupore të marra në aksidentin e ndodhur ka pas nevojë për 

ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 1 muaji, i pajisur me minerale, proteina, vitamina 

,karbohidrate dhe albumina, ndërsa për përkujdes nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 4 

jave pas aksidentit, të cilat kanë rezultuar me humbje materiale për paditësin, ku shumat e 

gjykuara paditësit për këtë lloji dëmi material sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë 

del se janë në përputhje me dëmin real të pësuar, shkallën e përgjegjësisë 70 % për të 

siguruarin e të paditurës dhe 30 % për vet paditësin, por edhe praktikën e gjertanishme të 

gjykatave të Kosovës rreth kompensimit për këtë lloji dëmi.  

Përkundër faktit se paditësi për këto dy kategori të dëmit material në shqyrtimin gjyqësor të 

mbajtur tek gjykata e shkallës së parë del se nuk ka prezantuar prova konkrete materiale, kjo 

Gjykatë duke u nisur nga praktika e  gjertanishme e gjykatave të Kosovës, në bazë të së cilës 

është konstatuar së në shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë të pamundur apo shumë të 

vështirë që të sigurojnë dëshmi konkrete për këtë lloji dëmi, pasi që kryesisht kujdesin ndaj të 

dëmtuarve e bëjnë familjarët e tyre dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshin ushqim shtesë të 

ushqimit të zakonshëm është vështirë të argumentohet me prova konkrete, ka gjetur se në 

rastin konkret paditësit ligjërisht i takon ky lloji dëmi në shumat e gjykuara nga gjykata e 

shkallës së parë, pasi që edhe me vet kriteret e caktuara nga Kompanitë e Sigurimeve në 

Kosovë, të cilat nuk janë obliguese për Gjykatat me rastin e vendosjes, por mund të merren si 

kritere orientuese, rezulton se censorët e tyre në rastet e aksidenteve të komunikacioneve të 

dëmtuarve jua njohin deri ne 100 euro, në muaj për ushqim të përforcuar dhe 100 euro në 

muaj për kujdes nga personi i tretë. 

Lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të atakuar sa i përket dëmit jomaterial për shkak 

të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithsëm jetësor në shkallën prej 2% për shkak të thyerjes së 

kockës së pestë metapazale të shputës së djathtë, Gjykata e Apelit duke marrë për bazë 

pjesërisht si të bazuar pretendimin ankimor të palës ankuese për shkelje të ligjit material, por 

duke u kujdes edhe vet sipas detyrës zyrtare për zbatim të ligjit material, aktgjykimin e 

ankimuar e ka ndryshuar në kuptim të dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika (e) e lidhur me 

nenin 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së, për këtë pjesë të kërkespadisë duke i gjykuar 

paditësit shumën prej 560.00 (pesëqind e gjashtëdhjetë) euro, pasi që në rastin konkret ka 

vlerësuar se shuma e cila i ishte gjykuar nga gjykata e shkallës së parë ka qenë tejet e lartë 

dhe nuk ka përkuar me natyrën e lëndimeve trupore të cilat i kishte pësuar paditësi, shkallën e 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor e cila është llogaritur në përqindje është në shkallë minimale 

dhe pa pasoja në të ardhmen, shkallën e përqindjes, respektivishtë kontributit që ka pas edhe 

vet paditësi në aksidentin e ndodhur dhe lindjen e pasojave, qëllimin për të cilin shërben 

kompensimi dhe praktikën e mirë gjyqësore.  

Drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur për kamatën ligjore, pasi që kamata është 

gjykuar në përputhje të plotë me dispozitën ligjore të nenit 277 të LMD (gazeta zyrtare e 

RSFJ e vitit 1978) ligj ky material i cili ka qenë në aplikim në kohën e ndodhjes së aksidentit. 

I drejtë del të jetë edhe vendimi për shpenzimet e procedurës kontestimore , pasi që e paditura 

si palë e cila ka humbur kontestin gjyqësor në kuptim të nenit 452.1 të LPK-së, ka për 

detyrim që paditësit si palë gjyq fituese t‟ia shpërblej shpenzimet gjyqësore, ku shpenzimet e 
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njohura me shikim në shkresat e lëndës rezulton se janë në përputhje të plotë me shpenzimet 

e nevojshme që paditësi ka pasur gjatë procedurës për ndjekjen e çështjes së tij në gjyq, e që i 

referohen shpenzimeve lidhur me përfaqësimin në procedurë nga i autorizuari i tyre dhe 

taksave gjyqësore për padi dhe aktgjykim. 

Prandaj, nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të nenit 195.1 pika d) dhe e), e lidhur me 

nenin 200 dhe 201 të Ligjit te Procedurës Kontestimore (LPK) u vendos si në dispozitiv te 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4415/16, datë 12.06.2020  

            

        Kryetari i Kolegjit, 

                                Qerim Ademaj, d.v 


