
        

 

    Rev.nr.273/2016 

 

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

Rexha, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen  juridike të 

paditësve A. G., dhe D. G. nga Komuna e Pejës, të cilin e përfaqëson  av.A. N. nga Peja , kundër 

të  paditurës Kompania e Sigurimeve  “S..” në Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit, 

përkitazi me revizionin e së paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac.nr.1643/13 datë 11.07.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 14.11. 2016, mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

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

Gjykatës së Apelit të Kosovës,Prishtinë,Ac.nr.1643/13 dt.11.07.2016,me të cilin është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë  C.nr.737/11 dt.7.03.2013,në pjesën  që ka të bëjë me 

paditësen A.G.,  lidhur me shpërblimin e dëmit material, për shpenzimet e mjekimit në shumë 

prej 614€ dhe për dëmin jo material, për dhimbje fizike në shumë prej 1200€,për frikë 1000-

€,për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 2000€, si dhe për paditësin D. G.,për 

shpërblimin e dëmit material, shpenzime të mjekimit në shumë prej 39€ si dhe për dëmin jo 

material, për dhimbje fizike 1000€ dhe për frikë 800€, si dhe për shpenzime të procedurës 

kontestimore.  

        II. Pranohet  si i pathemeltë revizioni i së paditurës, i paraqitur kundër të njëjtit aktgjykim, 

në pjesën  që ka të bëjë me shpërblimin e dëmit jo material për zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm  jetësor për paditësin Durim Gashi dhe në këtë pjesë ndryshohet aktgjykimi i 

lartpërmendur i gjykatës së shkallës së dytë dhe ai i Gjykatës së shkallës së parë, ashtu që 

detyrohet e paditura që këtij paditësi, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

t’i paguajë shumën prej 2000€. 
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       III. Pjesa  e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë që ka të bëjë me 

kamatën dhe pjesa e III e  dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, mbeten të  

pashqyrtuara. 

 

A r s y e t i m i 

 

Me pjesën e I-rë dhe II-të, të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë 

C.nr.737/11 dt.7.03.2013,është aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësve dhe 

detyrohet  e paditura që paditëses A. G.,në emër të kompensimit të dëmit jo material t’i paguajë 

për dhimbje fizike shumën prej 1200€, për frikë 1000€, për zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor 2000€ dhe dëmin material për shpenzime të mjekimit në shumë prej 614€, 

kurse paditësit D. G, për dhimbje fizike shumën prej1000€,për frikë 800€,për zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor 3000€ dhe dëmin material, për shpenzime të mjekimit në 

shumë prej 39 €.Me pjesën e III, përtej shumës së gjykuar në pjesën I dhe II ,kërkesëpadinë e 

paditësve e ka refuzuar si të pabazuar. Me  pjesën e IV, ka detyruar të paditurën që shumat e 

gjykuara si nën I dhe II të dispozitivit, t’i paguajë sipas normës së kamatës prej 3,5% nga 

dt.7.03.2013 e deri në pagesën defintive dhe me pjesën e V të dispozitivit ka detyruar të 

paditurën që paditësve t’u paguajë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

1503,50€,të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. 

         Me dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.1643/13 

dt.11.07.2016,janë refuzuar ankesat e palëve ndërgjyqësore, është vërtetuar aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë C.nr.737/11 dt.7.03.2013,përveç në pjesën që ka të bëjë me kamatën në të 

cilën pjesë ndryshohet dhe detyrohet e paditura që paditësve t’ia paguajë kamatën të cilën e 

paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar për një 

vit duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë e deri në pagesën definitive. 

         Kundër aktgjykimit të Gjykatës së shkallës së dytë(pjesës aprovuese) ,në afat ligjor, ka 

paraqit revizion e paditura  për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit  të gabuar  të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet 

revizioni, të prishet aktgjykimi i goditur  dhe lënda të kthehet në rigjykim. 

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

goditur në pajtim me nenin 215 të LPK, gjeti se: 
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         Revizioni i së paditurës është pjesërisht i themeltë. 

         Nga shkresat e lëndës rezulton se me datën 16.04.2011 rreth orës 9,në rrugën Pejë-

Baran,tek autoservisi i M.G., Komuna Pejës, ka ndodhur aksidenti i komukacionit në mes të 

shkaktarit të aksidentit B. Q., i cili në momentin e aksidentit e drejtonte automjetin e tipit “VW 

Golf” me regj.nr..., dhe të dëmtuarit, këtu paditësit D. G., i cili drejtonte automjetin e tipit”VW 

Golf” me targa ...,në të cilin si bashkëudhëtare ishte edhe paditësja e parë, i cili aksident është 

shkaktuar me fajin e e drejtuesit të automjetit të parë që ishte i siguruar ke e paditura, me ç’rast 

lëndime të rënda trupore kishin pësuar paditësit, të cilët menjëherë ishin dërguar për tretman 

mjekësor në Spitalin e Pejës. Mes palëve ndërgjyqësore nuk ka qenë kontestuese baza juridike e 

kërkesëpadisë, por, vetëm lartësia e kërkesës në padi. Paditësja e parë ka pësuar lëndime të rënda 

trupore tronditje të trurit , gërvishtje e lëkurës së  së fytyrës dhe kokës, ndrydhje e pjesës qafore 

të boshtit kurrizor protruzion central me ngushtim të moderuar hapësinor dhe iritim të denjës së 

nervit C4 djatht, protruzion central me ngushtim pa komprimim ,C5,C6,protruzion paracentral 

majtas me iritim denjës së nervit C6 majtas,C7 pa komprimim, çrregullim  atheni dhe indisponim 

postraumatik. Paditësi dytë ka pësuar lëndime të rënda trupore tronditje e trurit, ndrydhje koke 

dhe trupi, plagë prerëse shlyerës në pjesën e pasme të laprës së veshit të majtë, çrregullim ankthi 

dhe indisponimi pos traumatologjik. Paditësja e parë ka patur dhimbje të intensitetit të lartë 2 

ditë, të mesëm 1 muaj, të ultë ka edhe tre muaj pas rastit të ndodhur, zvogëlim të aktivitetit 

jetësor në shkallën prej 5%,ka patur frikë primare të intensitetit posaqë rishte të lartë 30-6o 

sekonda, frikë sekondare të intensitetit të lartë 2 orë, mesatar 3 muaj, të ulët 6 muaj. Paditësi i 

dytë ka patur  dhimbje të intensitetit të lartë 3 orë,të mesëm 2 javë,të ulët edhe tri javë pas rastit, 

zvogëlim të aktivitetit jetësor në shkallën prej 5%,frikë primare të intensitetit posaçërisht të lartë 

60 sekonda, frikë sekondare të intensitetit të lartë 2 orë, mesatar 3 javë, të ulët 3 muaj. 

 Në bazë të kësaj gjendje faktike të vërtetuar , gjykata e shkallës së parë e ka miratuar 

pjesërishtë  kërkesëpadinë e  paditësit dhe ka vendosur si në pjesën  I,II,III,IV dhe V të 

dispozitivit të aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore e ka pranuar pjesërisht ankesën e së 

paditurës, ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, në pjesën që ka të bëjë me dëmin 

material(shpenzimet e mjekimit) dhe jo material për dhimbje trupore, frikë dhe zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor si dhe për shpenzimet e procedurës, kurse, e ka ndryshuar të 

njëjtin vetëm  përkitazi me  kamatën, ndaj, ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të sajë. 
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           Në këtë gjendje të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se gjykatat e instancës 

më të ulët mbi gjendjen e vërtetuar faktike, drejt dhe në mënyrë të plotë kanë zbatuar dispozitat e 

procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, në pjesën që ka të bëjë me kompensimin e 

dëmit material (shpenzimet e mjekimit)dhe jo material  për  dhimbje trupore dhe frikën e 

përjetuar, përkitazi me të dy paditësit dhe për zvogëlimin e aktivitetit përgjithshëm jetësor 

përkitazi me paditësen e parë. Lidhur me këtë pjesë të kërkesëpadisë, gjykatat e instancës më të 

ulët kanë dhënë arsyet e mjaftueshme të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Shumat e gjykuara janë 

në përputhje me karakterin e shpërblimit të këtyre llojeve të dëmit si dhe në përpjesëtim me 

shkallën dhe natyrën e  lëndimeve të pësuara, intensitetin dhe kohëzgjatjen e tyre. Gjatë caktimit 

të lartësisë së shpërblimit për format e caktuara të dëmit jo material, gjykata, sipas nenit 200 të 

LMD duhet të kujdeset për rëndësinë e së mirës së dëmtuar dhe qëllimit të cilit i shërben ky 

shpërblim. Duke patur parasysh kriteret e parapara me këtë dispozitë ligjore, rëndësinë e vlerave 

të dëmtuara të paditësve, e duke patur parasysh edhe standardin jetësor të qytetarëve të 

Republikës së Kosovës, praktikën gjyqësore, shumat e caktuara të shpërblimit të dëmit  të 

lartcekur për paditësit, janë adekuate, ekuivalente dhe në përputhje me natyrën ,peshën dhe 

shkallën e lëndimeve të pësuara të cilat shuma nuk kanë qëllim fitimprurës ,por, rivendosjen e 

ekuilibrit psikik të rrënuar tek paditësit dhe si një satisfakcion për ata. Prandaj, nga arësyet e 

sipër theksuara nuk qëndrojnë thëniet e revizionit se shumat e gjykuara për llojet e sipër 

përmendura të dëmit material dhe jo material janë të larta dhe jo adekuate, sikundër që, nuk 

qëndron as pretendimi lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore për të cilat gjykata e 

instancës më të ulët ka vendosur, duke patur parasyshë të gjitha llojet e hargjimeve të bëra  gjatë 

zhvillimit të procedurës kontestimore dhe kërkesës së specifikuar të palës paditëse, konformë 

dispozitave të nenit 449,nenit 452 dhe nenit 463 të LPK-së. 

            Përcaktimi i kompensimit për dëmin jo material paraqet zbatim të së drejtës materiale, 

ndërsa, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, shuma e gjykuar për shpërblimin e 

dëmit jomaterial në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm  jetësor për paditësin e 

dytë(5%-3000€) është e lartë dhe nuk  është  në përputhje me kriteret e parapara me dispozitat e 

nenit 200.2 të LMD, për të cilën arsye aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët ,në këtë 

pjesë janë marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, ndaj ,kjo Gjykatë sipas nenit 224 të 

LPK-së, u dashtë që të njëjtit t’i ndryshojë, ashtu që e detyroi të paditurën që paditësit Durim 

Gashi t’i paguajë në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor  shumën prej 2000-

euro ,si shumë për të cilën kjo gjykatë vlerëson se është në korelacion me  natyrën dhe shkallën e 

dëmit të sipë rcekur, prandaj, vendosi si në pjesën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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 Pjesa e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, që ka të bëjë me 

kamatën dhe pjesa e III e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, mbeten të pashqyrtuara 

ngase nuk janë goditur me revizion. 

 Nga sa u theksua më lartë, e  sipas  dispozitës së nenit  222 dhe nenit 224.1 të LPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.273/2016 datë 14.11. 2016 

 

 

                                       

                                                                                                       Kryetari  kolegjit 

                                                                                                  Mr.Sc.Muhamet Rexha 

 

 

 

              

 


