
        

 

    Rev.nr.256/2016 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet Rexha, 

kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë,në çështjen juridike të paditësit H. 

N.Sh., nga Komuna e Gllogocit, të cilin e përfaqëson av.I. D. nga Gllogoci, kundër të  paditurve: 

NNP”D.” nga Prishtina, të cilën e përfaqëson av.N.H., nga Prishtina dhe Kompania e Sigurimeve 

“S.” në Prishtinë, të cilën e përfaqëson B. M., për shkak të kompensimit të dëmit, përkitazi me 

revizionin e paditësit dhe të së paditurës së parë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.3055/2013 datë 8.06.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 24.10. 

2016, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

       I. Refuzohet si i pathemeltë revizioni i paditësit  paraqitur kundër  aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës Ac.nr.3055/2013 dt.8.06.2016 lidhur me pjesën e I,II dhe IV të dispozitivit të 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc C.nr.65/2008 dt.10.05.2013. 

     II.Pjesa e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë që ka të bëjë me pjesën e 

III dhe V të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë,mbetet e pashqyrtuar. 

    III.HUDHET poshtë si i palejuar revizioni i së paditurës së parë paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3055/13 dt.8.06.2016. 

 

A r s y e t i m i 

Me pjesën e I,pika a) të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Dega në Gllogoc C.nr.65/08 dt.10.05.2013, është aprovuar pjesërisht si e themeltë  kërkesëpadia 

e paditësit, detyrohet e paditura e parë që paditësit në emër të kompensimit të dëmit për lëndimet 

e pësuara në punë, me dt.2.03.2007, t’i paguajë për dëmin jo material, për dhimbje trupore fizike 

shumën prej 3000€, për frikë shumën prej 4000€. Me pjesën e dytë, ka vendosur që këto shuma 
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të paguhen me kamatë ligjore prej 3.5% duke filluar nga data 10.05.2013 e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditëve nga marrja e aktgjykimit me kërcënim përmbarimi. Me pjesën e 

III, kërkesëpadia e paditësit që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material në shumën më të 

lartë se shuma e miratuar në dispozitivin I.a) si dhe kompensimin e dëmit material, për 

shpenzime të mjekimit 25€, ndihmën e personit të tretë  300€, për gardërobë 100€si dhe ushqim 

të përforcuar 50€, refuzohet si e pathemeltë. Me pjesën e IV, detyrohet e paditura e parë që 

paditësit në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’i paguajë shumën prej 1.832€ si 

dhe me pjesën e V, kërkesë padia e paditësit e ushtruar kundër të paditurës së dytë, me të cilën ka 

kërkuar nga ajo që solidarishtë, me të paditurën e parë, t’i kompensojnë dëmin paditësit, 

refuzohet si e pathemeltë. 

         Me dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3055/13 

dt.8.06.2016,ndryshohet pjesa I dhe II e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

C.nr.65/2008 dt.10.05.2013,ashtu që detyrohet e paditura e parë që paditësit, në emër të 

kompensimit të dëmit jo material, për dhimbje fizike t’i paguajë shumën prej 1200€,për frikë 

1000€,me kamatë si për mjetet e depozituara në kursim mbi një vit, pa destinim të caktuar te 

Bankat në Kosovë, e cila rrjedhë nga dt.10.05.2013 si ditë e dhënies së aktgjykimit të shkallës së 

parë e deri në pagesën defitive. Poashtu, refuzohet kërkesëpadia e paditësit kundër së paditurës 

së parë, përtej shumës së gjykuar si më lartë, e në shumën prej 4800€,si e pathemeltë. Ndërsa, 

pjesa e III dhe V e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, që kanë të bëjnë me refuzimin e 

kërkesëpadisë së paditësit kundër së paditurës së parë dhe të dytë, mbeten të pashqyrtuara, kurse, 

ndryshohet pjesa e IV e aktgjykimit të shkallës së parë që ka të bëjë me shpenzime të procedurës 

ashtu që detyrohet e paditura që paditësit t’i paguajë shpenzimet e procedurës në shumë prej 

600€,përtej shumës së gjykuar e në shumën prej 1.232€, kërkesa e paditësit  ndaj së paditurës, 

refuzohet. 

         Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë,(pjesës ndryshuese)që ka të bëjë me 

pjesën e I,II dhe IV të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, në afat ligjor, ka 

paraqitur revizion e paditësi për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

zbatimit të gabuar  të së drejtës materiale, me propozim që të pranohet revizioni, aktgjykimi i 

shkallës së dytë të ndryshohet duke aprovuar kërkesëpadinë e paditësit ose aktgjykimi i atakuar 

të prishet dhe lënda të kthehet në rivendosje. 
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        Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë,(pjesës aprovuese)ka paraqitur revizion 

edhe e paditura e parë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të LPK-së dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të pranohet revizioni, ndërsa, aktgjykimet e 

instancave më të ultë të prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

                 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të 

goditur në pajtim me nenin 221 dhe 215 të LPK, gjeti se: 

         Revizioni i paditësit është i pathemeltë. 

         Revizioni i së paditurës së parë është i  palejueshëm. 

         Nga shkresat e lëndës(ekspertizat mjekësore të ortopedisë, psikiatrisë, ekspertizës nga 

lëmia e punës etj),rezulton se paditësi është punëtor i ...”L.L.C ...,i caktuar në punët e detyrat e 

punës agjustator, sipas kontratës së punës. Epaditura e parë NNP”D.” në Prishtinë dhe kompania 

e sipërcekur , kanë lidhur kontratën për kryerjen e punimeve të specifikuara në kontratën 

përkatse nr..., dt....me datën 2.03.2007, rreth orës 12,40 në Gllogoc, në oborrin e fabrikës së 

“F...” co.L.L.C. me seli në Gllogoc në vendin ku janë të vendosura furrat rrotulluese dhe 

elektrike, ku ishte ndërtuar një urë metalike që shërben për kalimin e punëtorve, të cilës, 

punëtorët e së paditurës së parë gjatë operacionit të punës i kishin prerë shtyllat e konstruksionit 

mbajtës, e cila urë kishte një lartësi prej 8 metrave, duke mos vepruar sipas rregullave për 

mbrojtje dhe siguri në punë, pa vendosur paraprakishtë shenjat paralajmëruese, sinjalizuese dhe 

të rrezikut, me ç’rast paditësi, duke kaluar mbi këtë urë, ura ishte rrëzuar në tërësi dhe ai kishte 

pësuar lëndime trupore. Kjo për faktin sepse e paditura e parë, si punëdhënëse nuk ka bërë 

vlerësim të hollësishëm mbi rreziqet dhe nuk ka ndërmarrë masat e nevojshme të mbrojtjes në 

punë  sipas dispozitave përkatse ligjore të Ligjit për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të të 

punësuarve dhe ambientit të punës(nr.2003/19).Si pasojë paditësi ka pësuar lëndime në formë të 

ndrydhjes së kofshës së majtë, ndrydhje të krahut të majtë, të cilat lëndime janë kualifikuar si 

lëndime të lehta trupore. Ai ka përjetuar dhimbje të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej një 

jave, të intensitetit të ulët një javë. Ka patur frikë primare e cila nënkupton përjetimin e 

drejtpërdrejtë të traumës dhe duke menduar për përfundimin tragjik, që ka zgjatur disa sekonda, 

frikë sekondare të intensitetit të lartë, e cila ka zgjatur dy orë, të intensitetit të mesëm dy muaj. 
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 Në bazë të kësaj gjendje faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së parë, e ka aprovuar 

pjesërishtë si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit dhe ka vendosur si në pjesët e sipër theksuara  I, 

II, III,IV dhe V të dispozitivit të aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, e ka miratuar pjesërishtë ankesën e së 

paditurës së parë, e ka ndryshuar pjesën e I,II dhe IV të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së 

parë dhe  ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të sajë, të sipërtheksuar. 

           Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së dytë ka zbatuar në 

mënyrë të drejtë dispozitat e së drejtës materiale, kur ka miratuar pjesërishtë ankesën e së 

paditurës dhe ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë në kuptimin e mësipërme, ndaj, 

aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje të karakterit thelbësor të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare. 

 Për sa i përket shumave të gjykuara nga Gjykata e shkallës së dytë(pjesa e 

ndryshuar)përkitazi me llojet e sipër përmendura të dëmit jo material, drejtë është aplikuar 

dispozita e nenit 154.1,nenit  200 të LMD-ës e lidhur me nenin 323 të LPK-ës, duke patur 

parasysh konstatimet dhe mendimet e ekspertëve mjekësor,të ortopedisë, psikiatrisë, lëndimet e 

pësuara, natyrën, peshën, intensitetin e dhimbjeve, frikës  së paditësit. Vlerësimi i shpërblimit për 

dëmin jo material (si një satisfakcion që nuk ka qëllim lukrativ-fitimprurës) ,përfaqëson zbatimin 

e së drejtës materiale. Gjatë caktimit të lartësisë së shpërblimit për format e caktuara të dëmit jo 

material, edhe të frikës si lloj i mëvetësishëm i dëmit jo material, gjykata sipas nenit 200 të 

LMD-së, duhet të kujdeset për rëndësinë e së mirës së dëmtuar dhe qëllimit të cilit i shërben ai  

shpërblim, por, edhe për çështjen që të mos favorizojnë synimet të cilat nuk janë në përputhje me 

natyrën e shpërblimit të tillë të dëmit jo material dhe qëllimin shoqëror, prandaj, duke patur 

parasysh këto kritere të parapara me dispozitën e lartëcekur, shumat e caktuara nga gjykata e 

shkallës së dytë, përkitazi me llojet e sipërcekura të dëmit jo material, sipas vlerësimit të kësajë 

Gjykate janë reale, adekuate dhe në përputhje me kriteret e parapara ligjore si dhe në harmoni me 

praktikën gjyqësore. Prandaj, nga këtu, thëniet e revizionit lidhur me lartësinë e shumave të 

gjykuara, kjo Gjykatë i vlerësojë si të pathemelta. 

           Gjithashtu edhe vendimi përkitazi me shpenzimet e procedurës i marrë nga gjykata e 

shkallës së dytë, duke patur parasysh suksesin e palës në procedurën kontestimore, është në 

përputhje me dispozitën e nenit 452.2 të LPK-së, ndaj, edhe ky pretendim i revizionit është i 
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pabazuar, sikundër edhe pretendimi lidhur me kamatën e cila kur është fjala për kompensimin e 

dëmit jo material duhet të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë (është faza kur janë vlerësuar provat-ekspertizat përkatëse). 

           Ndërsa, për sa i përket revizionit të së paditurës së parë, me të është goditur pjesa 

aprovuese e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së dytë, e cila nuk kalon shumën prej 3000-€. 

Kështu,me dispozitën e nenit 211.2 të LPK-së, është paraparë shprehimisht se “Revizioni nuk 

lejohet në kontestet pasurore juridike në të cilat kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesat në të holla, 

me dorëzimin e sendit ose me përmbushjen e ndonjë premtimi tjetër, po qe se vlera e objektit të 

kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit nuk i kalon 3000-euro”siq është edhe rasti konkret. 

           Duke patur parasysh faktin se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të 

aktgjykimit,nuk kalon shumën e paraparë me dispozitën e nenit 211.2 të LPK-së,që d.m.th.se 

revizioni në këtë çështje juridike nuk është i lejuar dhe si i tillë duhet të hudhet poshtë. 

           Pasi që gjykata e instancës më të ulët nuk ka vepruar në pajtim me nenin 218 të LPK-së, 

Gjykata Supreme e Kosovës, me zbatimin e nenit 221 të LPK-së, u dashtë që revizionin e së 

paditurës së parë t’a hedh poshtë si të palejuar. 

           Pjesa e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë që ka të bëjë me pjesën e 

III dhe V të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, mbeten të pashqyrtuara, 

nga se nuk janë goditur me revizion. 

 Nga sa u theksua më lartë, e në mbështetje të dispozitës së nenit  222  të LPK, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.256/2016 datë 24. 10. 2016 

 

 

                                                                                                Kryetari kolegjit 

                                                                                                Mr.Sc.Muhamet Rexha 

                                                                                                                           


