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               Rev.nr.104/2017 

 

           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri Sylejmani , 

kryetar, Muhamet Rexha dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të  paditësve Remzi 

Hoxha nga Ferizaj, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson N. M., avokat nga Prishtina, dhe G. S., 

nga Ferizaj, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson D. R., avokat nga Kaçaniku, kundër të 

paditurës Kompania e sigurimeve “Dardania” me seli në Prishtinë, për shkak të kompensimit të 

dëmit material dhe jo material, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësve dhe të paditurës, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.1934/2013 datë 

08.11.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 15.05.2017, merr këtë: 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

 PJESËRISHT  pranohet si i bazuar revizioni i paditëses G. S., NDRYSHOHET 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.1934/2013 datë 08.11.2016, dhe aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.763/2012 datë 27.02.2013, vetëm përkitazi me kompensimin 

e gjykuar për paditësen në emër të shëmtimit trupor,  ashtu që paditëses në emër të kompensimit 

për shëmtim trupor i gjykohet shuma prej 4.000 €, ndërsa përtej kësaj shume,  kërkesëpadia e 

paditëses refuzohet si e pa bazuar. 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit R. H., i paditëses G. S., dhe i të paditurës, i 

paraqitur kundër aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1934/2013 datë 08.11. 2016,  

përkitazi me pjesën tjetër të kompensimit të gjykuar me aktgjykimet e lartpërmendura. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.763/2012 datë 27.02.2013, në 

pjesën I. të dispozitivit, është aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësve, dhe është 
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detyruar e paditura që në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar më datën 14.12.2009, në 

Partesh të Gjilanit, t’iu paguajë: paditësit R. H., në emër të kujdesit dhe ndihmës së personit të 

tretë shumën prej 600 €, për ushqim të përforcuar për 3 muaj shumën prej 600 €, për rehabilitim 

klimatik për 3 vite nga 1 muaj shumën prej 2.700 €, dhe për shpenzimet materiale sipas faturave 

shumën prej 4.768 €, me kamatë vjetore prej 3,5%, të cilën e paguajnë bankat vendore si për 

destinime të veçanta, që nga dita e ushtrimit të padisë, kurse në emër të kompensimit për dhimbje 

fizike shumën prej 5.000 €, për frikën e përjetuar shumën prej 4.500 €, për zvogëlimin e 

aktivitetit për përgjithshëm jetësor prej 60%, shumën prej 21.600 €, dhe për shëmtim të mesëm 

trupor shumën prej 3.000 €,  shuma këto të cilat e paditura paditësit do t’ia paguajë me të njëjtën 

kamatë por me fillim nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. Me pjesën II. të dispozitivit, 

paditëses G. S., në emër të kujdesit dhe ndihmës së personit të tretë për 3 muaj i është gjykuar 

shuma prej 600 €, për ushqim të përforcuar për 3 muaj shuma prej 600 €, për rehabilitim klimatik 

për 3 vite nga 1 muaj shuma prej 2.250 €, dhe për shpenzimet materiale sipas faturave shuma 

prej 1.074 €, të gjitha me kamatën e lartpërmendur e cila fillon nga dita e paraqitjes së padisë, 

ndërsa në emër të kompensimit për dhimbje fizike i është pranuar shuma prej 5.000 €, për frikë 

shuma prej 4.500 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shumë prej 60%, shuma 

prej 22.000 €, për humbjen e fëmijës shuma prej 5.000 €, për humbje të aftësisë për lindje shuma 

prej 55.000 €, dhe për shëmtim trupor të mesëm shuma prej 3.000 €, me kamatën e 

lartpërmendur duke filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive. Me 

pjesën III. të dispozitivit e paditura është detyruar që në emër të shpenzimeve procedurale 

paditësit R., t’i paguajë shumën prej 1.338 €, ndërsa paditëses G., shumën prej 758 €. Me pjesën 

IV. të dispozitivit është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit R. H., përtej pjesës së 

gjykuar , ndërsa me pjesën V. të dispozitivit është refuzuar kërkesëpadia e paditëses G., përtej 

pjesës së gjykuar, dhe me pjesën VI. të dispozitivit është detyruar e paditura që të paguajë taksën 

gjyqësore në shumë prej 25 €. 

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë Ac.nr.1934/2013 datë 08.11.2016, është 

miratuar pjesërisht si e bazuar ankesa e paditësve dhe e të paditurës, është ndryshuar aktgjykimi i 

lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë sa i përket pjesës I, II, III, IV dhe V të dispozitivit , 

ashtu që paditësit R.H., në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e lart 

përshkruar të komunikacionit, i është gjykuar kompensimi si vijon: për dhimbje fizike shuma 

prej 4.000 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shuma prej 18.000 €, për frikën e 

pësuar shuma prej 3.000 €, me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për mjetet e 
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deponuara në kursim pa destinim të caktuar që nga data 27.04.2012, si ditë e marrjes së 

aktgjykimit e gjer në pagesën definitive. Përtej shumave të gjykuara , përkitazi me këto forma të 

dëmit kërkesëpadia e paditësit R., është refuzuar si e pabazuar. Sa i përket paditësit R., është 

prishur aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë vetëm sa i përket shpenzimeve 

materiale sipas faturave, për të cilën pjesë lënda është kthyer në rigjykim në gjykatën e shkallës 

së parë, ndërsa i njëjti aktgjykim është vërtetuar në pjesën e kompensimit lidhur me shëmtimin 

trupor, kujdesin nga personi i tretë, ushqimin e përforcuar dhe rehabilitimin klimatik. Paditëses 

G., në emër të dhimbjeve fizike i është pranuar shuma prej 4.000 €, për frikë shuma prej 3.000 €, 

për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në lartësi prej 80 %, i është pranuar shuma prej 

24.000€, dhe për këto forma të dëmit jo material , përtej shumave të gjykuara është refuzuar si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditëses. Sa i përket kompensimit për humbjen e aftësisë për lindje, i 

njëjti aktgjykim është prishur dhe lënda është kthyer në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, 

kurse sa i përket kompensimit të gjykuar për shëmtim të mesëm, kujdes nga personi i tretë, 

ushqim të përforcuar, rehabilitim klimatik dhe shpenzime materiale sipas faturave, i njëjti 

aktgjykim është vërtetuar si i ligjshëm.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, përkitazi me pjesën refuzuese të 

kërkesëpadisë të dy paditësit ndaras kanë paraqitur revizion, për shkak shkeljeve thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që aktgjykimi i goditur me revizion dhe ai  i shkallës së parë të ndryshohen dhe 

kërkesëpadia e paditësve të aprovohet plotësisht si e bazuar.  

Kundër të njëjtit aktgjykim edhe e paditura ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që të prishen të dy aktgjykimet e lartpërmendura dhe lënda të kthehet në 

rigjykim.  

Lidhur me revizionin e të paditurës, i autorizuari i paditësit të parë ka paraqitur përgjigje 

në revizion, dhe ka propozuar që revizioni i të paditurës të refuzohet si i pabazuar.  

Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi aktgjykimin e kundërshtuar të gjykatës së shkallës 

së dytë në kuptim të nenit 215 të LPK, dhe gjeti se: 

 Revizioni i paditësit R. H., dhe i të paditurës refuzohen si të pabazuara, ndërsa revizioni i 

paditëses G. S., pjesërisht është i bazuar.  
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Nga shkresat e lëndës rezulton se më datën 14.12.2009 në fshatin Partesh, Komuna e 

Gjilanit ka ndodhur aksidenti në komunikacion në të cilin janë përshirë automjeti i tipit “Golf” 

me targa ..., pronë e F. E., të cilin e ka drejtuar V. E., nga Gjilani, dhe automjeti i tipit “Renault 

Clio” me targa ..., të cilin e ka drejtuar H.A., nga Ferizaj, ndërsa si bashkë udhëtarë në këtë 

automjet kanë qenë edhe paditësit. Drejtuesi i këtij automjeti nga lëndimet e marra ka vdekur, 

kurse paditësit kanë pësuar lëndime të rënda trupore. Është jo kontestuese se ky aksident ka 

ndodhur me fajin e ngasësit të veturës “Golf” të siguruar tek e paditura.  

Sipas ekspertizës mjekësore të Dr.S. M., kirurg, Dr.R. H., ortoped dhe Dr.A. C., psikiatër, 

paditësi R. H., në këtë aksident ka pësuar shok hemoragjik si pasojë e dëmtimit të shpretkës në 

shkallë të tretë, grumbullim të gjakut në hapësirën e abdomenit, thyerje të kockës së mollëzës së 

nofullës së sipërme me plagë ndrydhëse qarëse në regjionin ballor-muror, grumbullim të gjakut 

në hapësirën intra pleurale të mushkërive në anë të majtë , ndrydhje me gjakderdhje në mushkri 

në të dy anët, thyerje serike të brinjëve në anën e majtë të kraharorit , enfizën nën lëkurore dhe 

largim të shpretkës , lëndime këto të rënda trupore. Ndërsa paditësja G., në këtë aksident ka 

pësuar poli traumën , ndrydhje të indeve të buta të kokës dhe trupit, humbje të shtatzënisë në 

muajin 5-6, shok hemoragjik si pasojë e gjakderdhjes në hapësirën abdominale për shkak të 

lezionit të mezenteriumit të zorrëve të holla në gjatësi prej 15 cm , dëmtim të shpretkës  i 

shkallës së 2-3 , dëmtim të mitrës në pjesën cervikale , grumbullim masiv të gjakut në hapësirën 

abdominale, rupturë të mitrës me gjak mbledhje në ligamentin latilat djathtas dhe gjak mbledhje 

në avarin e majtë, nxjerrje të fetusit pa shenje jete, thyerje e njërës kockë të para këmbës së majtë 

dhe zogut rateral të para këmbës së djathtë , si dhe reaksion stresogjenez si pasojë e traumës, 

lëndime këto trupore të natyrës së rëndë.  

Si pasojë e këtyre lëndimeve trupore, po sipas ekspertizës së lartpërmendur mjekësore,  

paditësi R., dhe paditësja G., kanë pësuar dhimbje fizike dhe frikë me intensitet dhe kohëzgjatje 

të ndryshme, paditësi R., ka pësuar zvogëlim të aktivitetit jetësor në lartësi prej 60%, ndërsa 

paditësja G., në lartësi prej 80%, shëmtim të mesëm trupor, paditësja G., për më tepër përveç 

vragave në pjesë të ndryshme të trupit edhe çalon gjatë ecjes, kanë pasur nevojë për kujdesin e 

personit të tretë nga 3 muaj, si dhe për ushqim të përforcuar nga 3 muaj si dhe për rehabilitim 

klimatik për 3 vite nga 1 muaj, si dhe iu janë shkaktuar shpenzime materiale gjatë shërimit.  

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë duke gjetur se e 

paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit paditësve, sipas vlerësimit të lirë dhe duke u 
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bazuar edhe në nenin 200 të LMD ka aprovuar shumat e precizuara më afër në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, e bindur se ato shuma paraqesin sadisfakcion real për lëndimet e mëdha trupore që 

paditësit i kanë pësuar si bashkudhëtar në automjetin e lartpërmendur të akcidentuar me fajin e të 

siguruarit të paditurës, ndërsa përtej pjesës së gjykuar ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësve , në tërësi si në dispozitivin e aktgjykimit të saj. 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore pjesërisht ka pranuar si të bazuara 

ankesat e palëve ndërgjyqëse ashtu që aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka ndryshuar 

dhe paditësit R., dhe paditëses G. S., iu ka zvogëluar lartësinë e kompensimit në emër të 

dhimbjeve fizike, frikës, paditësit R., edhe në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor , ndërsa 

paditëses G., këtë kompensim në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor ia ka zmadhuar nga se 

përqindja e këtij zvogëlimi është më e lartë se sa te paditësi R., ndërsa për pjesët tjera të 

kompensimit të gjykuar ka refuzuar si të pabazuara ankesat e paraqitura , përveç që për paditësin 

R. përkitazi me kompensimin në emër të shpenzimeve materiale sipas faturave ndërsa për 

paditësen G., në emër të kompensimit për humbjen e aftësisë për lindje , është prishur aktgjykimi 

i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë dhe lënda është kthyer në rigjykim. Gjykata e 

shkallës së dytë në përgjithësi ka zvogëluar shumën e kompensimit duke gjetur se shuma e 

përgjithshme e gjykuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, është gjykuar tepër lart dhe si e 

tillë nuk është në përputhje me qëllimin shoqëror për të cilin është paraparë me ligj një 

kompensim i tillë, ndërsa në pjesën e vërtetuar të këtij kompensimi, e njëjta gjykatë gjen se i 

njëjti kompensim është adekuat dhe nuk paraqet qëllime fitimprurëse për paditësit. 

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon në tërësi një 

qëndrim të tillë të gjykatës së shkallës së dytë lidhur me pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së 

paditësve për  dëmshpërblim të gjykuar me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, pasi që 

aktgjykimet e goditura në këtë pjesë nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Në revizionet e paditësve vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se aktgjykimet e 

gjykatave përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave procedurale kontestimore, pa u sqaruar 

konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo gjykatë konstaton se janë të pa bazuara thëniet e paditësve 

në revizionet e tyre përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave procedurale. 

Në revizionin e të paditurës thuhet se aktgjykimet e gjykatës së shkallës së parë dhe të 

dytë përfshihen me shkelje thelbësore nga neni 182.2 pika n, të LPK, për faktin se dispozitivi i 
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këtyre aktgjykimeve përmban të meta për shkak të cilave këto aktgjykime nuk mund të 

ekzaminohen, e sidomos për shkak se dispozitivi i tyre është i pakuptueshëm, kontradiktor me 

vetveten dhe me arsyet e dhëna në këto aktgjykime. Gjykata Supreme i refuzoi si të pabazuara 

pretendimet e tilla të revizionit, për faktin se këto aktgjykime nuk përfshihen me këso shkelje 

thelbësore procedurale, e as me shkelje tjera thelbësore të procedurës kontestimore, përkundrazi, 

dispozitivi dhe arsyetimi i tyre nuk është i paqartë dhe në kundërthënie njëri me tjetrin e as me 

provat nga shkresat e lëndës. Në arsyetimin e tyre janë dhënë arsye për faktet vendimtare 

juridikisht të vlefshme për gjykim të drejtë në këtë çështje juridike të cilat janë të pranueshme 

edhe për gjykatën e revizionit. 

            Po ashtu u vlerësuan edhe pretendimet e përgjithësuara të paditësve se shumat e gjykuara 

janë të ulëta dhe jo në proporcion me lëndimet e tyre të pësuara në këtë aksident komunikacioni,  

si dhe pretendimet po ashtu të përgjithësuara të paditurës, se lartësia e gjykuar në emër të 

dëmshpërblimit është e lartë dhe në kundërshtim me kriteret e kompanive të sigurimit dhe me 

praktikën gjyqësore. Pretendimet e tilla të  palëve ndërgjyqëse të paraqitura në revizionet e tyre 

përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, Gjykata Supreme i vlerësoi si të 

pabazuara, jo vetëm se në mënyrë konkrete nuk janë sqaruar arsyet pse është i ultë apo i lartë 

dëmshpërblimi i gjykuar, por edhe se me rastin e gjykimit të lartësive të lartë përmendura në 

emër të dëmshpërblimit kontestues, në mënyrë të drejtë është zbatuar dispozita e nenit 200 të 

LMD. Me rastin e gjykimit të lartësisë së këtij kompensimi për disa forma të dëmit jomaterial , 

gjykata në kuptim të nenit 200 par.2 të LMD, duhet të kujdeset lidhur me rëndësinë e së mirës së 

cenuar dhe për qëllimin të cilit i shërben ky kompensim, por edhe lidhur me atë që mos të 

favorizohen tendencat e palës tjetër të cilat nuk janë në lidhmëni me natyrën dhe qëllimin 

shoqëror të tij. Andaj, duke marrë parasysh kriteret e parapara në këtë dispozitë juridike si dhe 

shkallën e zhvillimit ekonomik të Kosovës, dhe standardin jetësor të qytetarëve në Kosovë, 

shumat e gjykuara nga ana e gjykatës së shkallës së dytë  janë reale, dhe jo në kundërshtim me 

kriteret e lartpërmendura. Lartësia e dëmshpërblimit të gjykuar nuk është në kundërshtim me 

synimet shoqërore për të cilat është paraparë një formë e dëmshpërblimit të tillë , kështu që, për 

nga lartësia një dëmshpërblim i tillë, nuk është në kundërshtim as me kriteret e kompanive të 

sigurimit për zhdëmtimet në procedurë jashtë gjyqësore të personave të dëmtuar në aksidente 

komunikacioni, e as me praktikën gjyqësore të gjerë tanishme, andaj një lartësi e tillë e 

dëmshpërblimit nuk paraqet qëllime fitimprurëse për paditësit, kështu që caktimi i kësaj lartësie 

të dëmshpërblimit nuk përfshihet me pa ligjshmëri të caktuar.  
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Mirëpo, shuma e pranuar në emër të kompensimit të shëmtimit trupor për paditësen 

Ganimete , sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme  është e ulët dhe në shpërputhje me qëllimin 

shoqëror për të cilin është paraparë kompensimi për këtë formë të dëmit, kështu që, sipas 

vlerësimit të gjykatës së revizionit, bazuar në kriteret e parapara në nenin 200 të LMD, kjo 

shumë është ndryshuar duke iu gjykuar shuma prej 4.000 €, duke pas parasysh se ajo në jetën e 

përditshme si pasojë e lëndimeve të lartpërmendura çalon, dhe duke u bazuar në moshën e saj , e 

lindur në vitin 1978, çalimi i saj gjatë ecjes ka domethënie për ardhmërinë e jetës së saj, andaj 

një shumë e tillë për këtë formë të dëmit për paditësen, sipas gjykatës së revizionit paraqet 

sadisfaksion real.   

          Për arsyet e paraqitura më lart revizioni i paditësit R. H.,  përkitazi me pjesën refuzuese të 

kërkesëpadisë si dhe revizioni i të paditurës lidhur me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë, u 

refuzua si i pabazuar, ndërsa revizioni i paditëses G., lidhur me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë 

u aprovua pjesërisht si i bazuar.  

        Andaj, nga sa u tha më lartë, me zbatimin e nenit  222 dhe 224.1  të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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