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   Rev.nr.176/2018 

 

 

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri, 

kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Isa Kelmendi, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit S. B., nga 

..,të cilin me autorizim e përfaqëson A.I. , avokat nga ..., kundër të paditurës KS ‘’C. S. ‘’,me seli 

në Prishtinë, lidhur me shpërblimin e dëmit material dhe jomaterial, duke vendosur përkitazi me 

revizionin e të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr 

1329/2015 datë 26.02.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 18.06.2018, mori këtë: 

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

 

 I.PJESËRISHT pranohet revizioni i të paditurës, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac. 1329/2015 datë 26.02.2018,dhe ai i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti i 

përgjithshëm, C.nr 643/2012 të datës 05.01.2015 që ka të bëjë lidhur me  shpërblimin e dëmit 

jomaterial, në emër  të dhimbjeve fizike të pësuara gjykohet shuma prej 1.200 € . 

II.Në pjesën tjetër, revizioni  i të paditurës  hedhet si e palejuar. 

 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm, C.nr 643/2012 të 

datës 05.01.2015 nën I të dispozitivit të aktgjykimit, pjesërisht është aprovuar kërkesëpadia e 

paditësit dhe është detyruar e paditura që paditësit në emër të shpërblimit të dëmit jomaterial, t’ia 

paguajë shumat: në emër të dhimbjeve fizike të përjetuara, shumën prej 2,000.00 € , në emër të 

frikës së përjetuar shumën prej 1,100.00, € .Në emër të  dëmit material :për ndihmën e personit të 

tretë, shumën prej 200 €,për ushqim të përforcuar shumën prej 200 €, 
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Të gjitha këto në shumën  e përgjithshme  prej 3,500.00 €, me kamatë që aplikojnë bankat në 

mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga dita e marrjes së 

aktgjykimit  si dhe të paguaj shpenzimet procedurale në shumën prej  759 € shuma në afat prej  

15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

Mbi shumat e gjykuara në emër të shpërblimit të dëmit jomaterial, është refuzuar kërkesëpadia e 

paditësit  si e pa bazuar. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, me aktgjykimin Ac. nr. 

1329/15 datë 26.02.208, ka refuzuar ankesën e të paditurës  dhe ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. Në pjesën tjetër aktgjykimi i shkallës së parë   ka mbetur i pa 

shqyrtuar 

  

Kundër aktgjykimit në fjalë, në afatin ligjor ka ushtruar revizion e paditura, për shkak të  

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të 

aprovojë revizionin dhe t’i  ndryshojë aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët, të zbret 

shumat  e gjykuara.  

  

Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur  dhe shkresave të lëndës në pajtim me nenin 215 

të LPK, ka gjetur  se : 

  

Revizioni është pjesërisht i bazuar. 

 

Në procedurën e zhvilluar e cila i ka paraprirë marrjes së aktgjykimit të goditur, e në bazë 

të provave të administruara dhe vlerësimit të këtyre provave, në kuptim të nenit 8 të LPK, është 

vërtetuar fakti se në  aksidentin e  komunikacionit që ka ndodhur më 09.06.2012, në Ferizaj, 

automjeti ‘’Mercedes C 180’’,me targat e regjistrimit ..., të cilën e drejtonte S. S. ,na fshati ..., 

,Komuna e .... ,automjetit i të cilit ka qenë i siguruar te e paditura, me ç’rast  i shkakton lëndime 

të lehta trupore paditësit . Nga raporti i  mjekëve, Dr.E. I. Ortoped -Traumatolog, Dr. M. A., 

psikiatër, del se paditësi S. B., ka  pësuar lëndime të lehta trupore, për shkak të këtyre lëndimeve 

ka pësuar dhimbje  fizike të intensitetit  të lartë ka zgjatur 1 orë intensitetit të mesëm 2 javë  dhe 
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intensitetit të ulët  3 muaj, frika sekondare e intensitetit  të lartë ka zgjatur 2 , intensitetit të 

mesëm  3 javë   dhe intensitetit të ultë 6 javë ,zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor  nuk 

ka , ndihma e huaj ka qenë e nevojshme3 javë, ushqimi i përforcuar 2 javë, rehabilitimi  ka qenë i 

nevojshëm 2 herë nga 10 ditë.  

  Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve pjesërisht është e bazuar  dhe ka vendosur si  në pikën I të dispozitivit 

të aktgjykimit. Nën pjesën  II të dispozitivit,  aktgjykimi i shkallës së parë mbetet i paprekur  sa i 

përket  shpërblimit të dëmit  material për ushqim të përforcuar  dhe ndihmën dhe kujdesi i huaj  

si dhe për pikën refuzuese të kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuar refuzohet kërkesëpadia e 

paditësit .E paditura është obliguar  me shpenzimet procedurale në shumën prej 759  €. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka refuzuar ankesë e të paditurës dhe 

ka vërtetuar e gjykatës së shkallës së parë .Aktgjykimi i shkalës ë parë  lidhur me dëmin material 

për ushqim të përforcuar dhe ndihmën e personitt të tretë mbetet i pashqyrtuar. 

  

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, shumat e gjykuara nga ana e gjykatës 

së instancës më të ulët, që kanë të bëjnë në emër të shpërblimit të dëmit jo material në emër të 

dhimbjeve fizike .për paditësin, nuk është adekuate dhe në përputhje me natyrën e shpërblimit të 

dëmit jo material duke marrë parasysh rëndësinë e shkallës  së të mirës dhe qëllimit që shërben 

ky shpërblim,  siç është paraparë me nenin 200 par. 1 dhe 2 të Ligjit mbi Detyrimet. Kjo Gjykatë 

duke pranuar pjesërisht revizionin e të paditurës, e ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë ashtu që në emër të dëmit jo material paditësit,  në emër të dhimbjeve fizike i cakton 

shumën prej 1,200.00 €  .Nisur nga kjo duke pasur parasysh moshën e paditësit në kohën kur 

kanë pësuar fatkeqësinë, natyrën e lëndimeve si dhe qëllimin e shpërblimit të dëmit jo material, 

kjo Gjykatë konsideron se me ndihmën e shumave të caktuara paditësi mund të përjetojë një 

satisfaksion të konsiderueshëm për dhimbjet  fizike dhe frikës së pësuar . 

Gjykata e shkallës së parë ka  arsyetuar vendimin e saj për dëmin jo material për frikë të 

pësuar te paditësi, pranimin e shumave të gjykuara duke marr parasysh  natyrën e lëndimeve, 

intensitetit të frikës  dhe kohë zgjatjes së saj, prandaj nuk qëndrojnë thëniet e revizionit se 

gjykatat e instancës së ulët nuk kanë marr parasysh me rastin e caktimit të shumave në emër të 

dëmit material dhe jo material  nuk kanë  marrë parasysh  natyrën e lëndimeve, shkallën e 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm  jetësor, kohëzgjatjen  dhe nevojën për ushqim të 
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përforcuar dhe kujdesin e personit të tretë, dhe  intensitetin e  dhimbjeve  dhe të frikës . Shumat e 

gjykuara  në emër të dëmit jo material janë reale dhe paraqesin satisfaksion të plotë për paditësen 

e mitur  në kuptim të nenit 200.par1 të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve . 

 Gjykata  ke hedhur revizioni i të paditurës si të palejueshëm për pjesën që ka të bëjë me 

ushqimin e përforcuar dhe nevojën për kujdesin e personit të tretë për shkak se në kët pjesë 

aktgjykimi i shkallës së parë nuk është goditur me ankesë. 

   

Nga arsyet e dhëna më lartë, u vendos si në pikën I  të dispozitivit të këtij aktgjykimi me 

zbatimin e nenit 224.1,  ndërsa u vendos si nën pikën II të dispozitivit  me zbatimin e nenit 221 të 

LPK. 

 

 

                   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                                   Rev.nr.176/2018 më 18.06.2018 

 

  

 Kryetari i kolegjit, 

 Erdogan Haxhibeqiri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


