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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa Kelmendi, 

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

M. L., nga ..., të cilën e përfaqëson Zyra juridike “Kompensimi” e këtë I. R., kundër të paditurës 

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

dëmit, duke vendosur sipas revizionit e të autorizuarit të paditëses, paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1711/14 datë 29.1.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datë 24.5.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 REFUZOHET  si i pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditëses, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1711/14 datë 29.1.2018. 

 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.596/2010 datë 6.1.2014, nën pikën 

I të dispozitivit pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditëses M. L., nga ..., dhe detyrohet e 

paditura K. e S. “S.” me seli në Prishtinë, që paditëses në emër të kompensimit të dëmit të pësuar 

në aksidentin e datës 3.8.2009, t’ia paguaj shumat si vijon: për dhimbje fizike shumën prej 5.000 

€, për frikë shumën prej 5.000 €, për shëmtim trupor shumën prej 4.000 €, për zvogëlim të 

aktivitetit jetësor dhe vuajtje psikike e shpirtërore shumën prej 18.000 €, me kamatë vjetore prej 

3,5% duke filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi me datë 6.1.2014 e deri në përmbushjen 

definitive të obligimeve të krijuara si nën pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Nën pikën II 

të dispozitivit, detyrohet e paditura K. e S. “S...” me seli në Prishtinë, që paditëses M. L., nga 

Gjilani, në emër të fitimit të munguar për zvogëlim të aftësisë punuese, t’ia paguaj shumën prej 

18.671 € si dhe në emër të shpenzimeve mjekësore shumën prej 300 €, me kamatë prej 3,5%, 

duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë në këtë Gjykatë më datë 7.12.2010 e gjer në 

përmbushjen definitive të obligimeve të krijuara si nën pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Nën pikën III të dispozitivit, detyrohet paditësja M. L., nga ..., Komuna e ..., që kësaj Gjykate 
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t’ia paguaj taksën gjyqësore për padi në shumë prej 340 € si dhe taksën gjyqësore për aktgjykim 

në shumë prej 340  €. Nën pikën IV të dispozitivit, refuzohet si e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë 

së paditëses M. L., nga ..., me të cilën ka kërkuar nga gjykata që ta detyrojë të paditurën K. e S. 

“S...” me seli në Prishtinë, t’ia paguaj shumat si vijon dhe atë: për ndihmën e huaj shumën prej 

800 €, për ushqim të përforcuar shumën prej 800 €, për shpenzimet e shërimit shumën prej 4.436 

€, për frikë shumën prej 2.000 €, për dhimbje fizike shumën prej 2.000€, për zvogëlim të 

aktivitetit jetësor dhe vuajtjeve psikike dhe shpirtërore shumën prej 7.000 €, si dhe refuzohet 

edhe pjesa e kërkesëpadisë së paditëses M. L., me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura 

që t’ia paguaj kamatën 16.5% në pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë si dhe kamatën prej 20% në 

pjesën e kërkesëpadisë si nën pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Njëherit nën pikën V të 

dispozitivit, u vendos që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1711/14 datë 

29.1.2018, nën pikën I të dispozitivit aprovohet pjesërisht ankesa e të paditurës K. e S. “S.” me 

seli në Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.596/2010 datë 6.1.2014, nën pikën I të dispozitivit në pjesën e kërkesëpadisë 

për kompensimin e dëmit jo material për dhimbjet fizike, frikë të përjetuar, për shëmtim trupor 

dhe për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor dhe gjykohet si në vijim: detyrohet e 

paditura Kompania e Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, që paditëses M. L., nga ..., në emër të 

kompensimit të dëmit jo material të pësuar në aksidentin e komunikacionit rrugor, të datës 

3.8.2009, t’i paguaj shumat e specifikuara dhe atë: për dhimbjet e përjetuara fizike t’ia paguaj 

shumën prej 3.500 €, për frikën  shumën prej 1.800 €, për shëmtimin trupor shumën prej 2.000 € 

dhe për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 7.000 €, ndërsa pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë përtej shumës së gjykuar, për dhimbjet fizike , frikën e përjetuar, për shëmtimin 

trupor dhe zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, refuzohet si e pabazuar. Nën pikën II 

të dispozitivit aprovohet pjesërisht ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “S.” me seli në 

Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan Departamenti i 

Përgjithshëm,C.nr.596/2010 datë 6.1.2014, në pjesën e kërkesëpadisë që ka të bëj me kamatën e 

gjykuar, ashtu që detyrohet e paditura që paditëses t’ia paguaj 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 më 6.1.2014 e deri në pagesën definitive. 

Nën pikën III të dispozitivit, refuzohet pjesërisht e pabazuar ankesa e të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-
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Departamenti i Përgjithshëm,C.nr.596/2010 datë 6.1.2014, nën pikën II të dispozitivit, në pjesën 

e kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit material, për shpenzimet e mjekimit, vërtetohet. Nën 

pikën IV të dispozitivit aprovohet ankesa e të paditurës K. e S. “S.” me seli në Prishtinë, dhe 

prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm,C.nr.596/2010 

datë 6.1.2014 nën pikën II të dispozitivit lidhur me kompensimin për fitimin e humbur-rentën e 

kapitalizuar dhe në pikën III të dispozitivit lidhur me shpenzimet e procedurës, ashtu që në këtë 

pjesë çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. Nën pikën V të 

dispozitivit, mbetet i pashqyrtuar dispozitivit i aktgjykimit të atakuar në pikën IV në pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditëses ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit 

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët 

të ndryshohen dhe kërkesëpadia e paditëses të aprovohet në tërësi. 

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

në kuptim të dispozitës së nenit 215 të LPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në 

revizion, ka gjetur se: 

 Revizioni i të autorizuarit të paditëses, është i pabazuar.  

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se me datë 3.8.2009, rreth orës 16:20 min.  në rrugën 

regjionale drejtimi Ferizaj-Gjilan ka ardhur deri te aksidenti i komunikacionit në të cilin lëndime 

trupore ka pësuar paditësja M. L.. Aksidenti është shkaktuar kur drejtuesja e automjetit A. R., me 

automjetin e saj “Renault CLIO” me targa regj. ..., nga pakujdesia, duke drejtuar automjetin e 

duke mos ia përshtatur shpejtësinë e lëvizjen e shpejtësisë së automjetit kushteve në rrugë humb 

kontrollin ndaj automjetit dhe del jashtë rrugës e pastaj prapë kthehet në rrugë duke kaluar në 

shiritin e kundër të lëvizjes , ku me këtë rast ndeshet me automjetin e llojit “Opel Astra”, me 

tabela të regjistrimit KSH-120-571 dhe nga kjo goditje paditësja e cila ishte pasagjere në 

automjetin “Renault CLIO” pëson lëndime trupore. Automjeti me të cilin është shkaktuar 

aksidenti ka qenë i siguruar tek e paditura. Kundër drejtueses së këtij automjeti A. R., është 

zhvilluar procedura penale në gjykatën Komunale në Gjilan e cila ka përfunduar me aktgjykim 

P.nr.877/2009 datë 1.7.2011, i cili ka marrë formën e prerë më datë 18.10.2011 me të cilin e 

njëjta është shpallur fajtore dhe i është shqiptuar dënimi sipas Ligjit. 
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 Për masat dhe llojin e lëndimeve të paditëses, gjykata e vërtetoi në bazë të 

dokumentacionit mjekësor dhe mendimit të ekspertëve dr. Vjollca Binçe-ortoped-traumatologe 

dhe dr. N, M, – psikiatre. Sipas mendimit të ekspertëve dhe dokumentacionit mjekësor është 

konstatuar se paditësja M, L, në aksident ka pësuar thyerje e klavikulës së djathtë, thyerje shumë 

fragmentesh e ashtit publik të djathtë dhe ashtit ishijadik të majtë, thyerje e pjesës së përparme të 

sakrumit dhe thyerje të femurit të djathtë, këto lëndime janë kualifikime të rënda trupore. Për 

shkak të këtyre lëndimeve paditësja ka pësuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë 

një orë e gjysmë deri në marrjen  e ndihmës së parë, dhimbje të rëndë të intensitetit të rëndë 4 

ditë për shkak të thyerjeve të shumëfishta, dhimbje fizike të intensitetit të mesën 40 ditë, dhimbje 

fizike të intensitetit të ulët përjeton edhe sot. Frikë në momentin e aksidentit në formë të frikës 

nga vdekja dhe kërcënimit të drejtpërdrejtë për integritet fizik e çka ka zgjatur 10 minuta derisa i 

është dhënë ndihma e parë dhe largimi nga makina. Frikë sekondare të intensitetit të lartë 5 ditë, 

frikë sekondare të intensitetit të ulët ka edhe sot e kësaj dite. Zvogëlim të përgjithshëm të 

aktivitetit jetësor në tërësi është prezent prej 20% dhe atë për shkak të thyerjes së kockës publike, 

ishijadike dhe sakrale, thyerjes së kofshës së djathtë dhe thyerje të klavikulës së djathtë dhe këto 

lëndime shkaktojnë vështirësi në ulje dhe ngritje të shpejta, vështirësi në ecje të gjata dhe punë 

kur ka nevojë për sforcim fizik ashtu që ka  zvogëlim të aktivitetit punues 20%. Shëmtim trupor 

ekziston në shkallë të mesme për shkak të  ngjitjes jo të mirë të klavikulës së djathtë e cila 

vërehet kur vesh maica dhe dekolte, vrajave pas intervenimit kirurgjik në regjionin lateral të 

femurit të djathtë me gjatësi prej 10 cm. Përkujdesja e personit tjetër ka qenë e nevojshme për 6 

javë, ushqimi i përforcuar ka qenë i domosdoshëm për dy muaj, rehabilitimi klimatik ka qenë i 

nevojshëm  në vitin e parë të aksidentit dy muaj dhe në vitin e dytë 10 ditë. 

 Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike pjesërisht e 

aprovon kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar ashtu siç është vendosur nën pikat e aprovuara të 

dispozitivit të aktgjykimit duke refuzuar kërkesëpadinë e paditëses mbi shumat e aprovuara. 

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

paditurës dhe ka vendosur më afërsisht të përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit të goditur me 

revizion. 

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

mënyrë të drejtë të drejtën materiale  kur ka aprovuar pjesërisht ankesën e të paditurës dhe ka 

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë 
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me shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i 

vlerëson sipas detyrës zyrtare. 

 Për sa i përket shumave të gjykuara nga gjykata e shkallës së dytë përkitazi me dëmin jo 

material dhe material për paditësen, drejt janë aplikuar dispozitat e nenit 195 dhe 200 të LMD-së 

e lidhur me nenin 323 të LPK-së, duke pasur parasysh konstatimet dhe mendimet e ekspertëve 

mjekësor, lëndimet e pësuara , natyrën , peshën, intensitetin e dhimbjeve të paditëses etj. 

Vlerësimi i shpërblimit për dëmin jo material (si një satisfaksion që nuk ka qëllim jukrativ-

fitimprurës) përfaqëson zbatimin e së drejtës materiale. Gjatë caktimit të lartësisë së shpërblimit 

për format e caktuara të dëmit jo material dhe të frikës si lloj i vetësishëm 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 qëllimit 

pasuror. Prandaj, duke pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitën e lartcekur shumat e 

caktuara nga gjykata përkitazi me llojet e sipër cekura të dëmit jo material dhe ato material (nga 

gjykatat e instancës më të ulët) sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, janë reale dhe në përputhje me 

kriteret e parapara ligjore si dhe në harmoni me praktikën gjyqësore.  

 Nga të lartcekurat pretendimet e palës paditëse në revizion lidhur me lartësinë e shumave 

të gjykuara, kjo Gjykatë i vlerëson si të pathemelta. 

 Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.153/2018 datë 24.5.2018 

 

            Kryetari i kolegjit, 

                Isa Kelmendi 

 

  


