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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa 

Kelmendi, kryetar, Shukri Sylemani dhe Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësve M. S. nga ..., dhe N. T.,nga fshati ..., komuna ..., të cilët i përfaqëson Xh. B., 

avokat nga Prishtina, kundër të paditurës B. K. e S. me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson D.P., nga Prishtina, për shkak të kompensimit të dëmit duke vendosur sipas 

revizionit të autorizuarit të paditësve, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, AC.nr. 4418/2016 datë 30.1.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 7 qershor 

2018, mori këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i  pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditësve, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr. 4418/2016 datë 30.1.2018. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Mitrovicë-Dega në Skenderaj, C.nr. 279/2015 

datë 17.6.2016, nën pikën I të dispozitivit aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e 

paditësve M. S.nga fshati ..., dhe N. T., nga fshati ..., dhe detyrohet e paditura B.K. e S. në 

Prishtinë që paditëse në emër të dëmit të pësuar në aksidentin e trafikut të datës 20.8.2015 në 

rrugën rajonale Mitrovicë-Pejë në fshatin Braboniq me fajin e të siguruarit të paditurës t’iu 

kompensoj shumat në të holla si në vijim: paditësit M. S., dëmin jo material për dhimbje 

trupore fizike shumën prej 5.000 €, për frikën e përjetuar shumën prej 3.500 €, për dhimbje 

shpirtërore, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën prej 24% shumën 

prej 15.000 €. Për dhimbje shpirtërore për shkak të shëmtimit trupor të shkallës së së mesme 

shumën prej 5.000 €. Dëmin material për shërim me barna shumën prej 170 €. Paditësit 

Nexhat Tahiri dëmin jo material, për dhimbje trupore, fizike shumën prej 5.000 €, për frikën 

e përjetuar shumën prej 3.500 €, për dhimbje shpirtërore, për zvogëlim të aktivitetit jetësor 

në shkallën prej 15% shumën prej 8.000 € dhe për dhimbje shpirtërore për shëmtim më 

shkallë të ulët shumën prej 2.000 €. Dëmin material për shpenzimet e shërimit me barna 
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shumën prej 314 €. Shumat e lartcekura duhet të paguhen me kamatën ligjore në shkallën 

prej 8% nga dita e gjykimit më datë 17.6.2016 e deri në pagesën definitive dhe shpenzimet e 

procedurës dhe atë për hartim të padisë shumën prej 208 €˘, taksës për padi shumën prej 25 

€, për ekspertiza mjekësore shumën prej 600 €, për përfaqësime të avokatit në tri seanca 

shumën prej 1.215,00 €, taksën për hartim të aktgjykimit shumën prej 50 €, gjithsej në 

shumën prej 2.098 €, në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. Nën pikën II 

të dispozitivit refuzohet si e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë për paditësin M. S. për dhimbjet 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor në shumë prej 9.000 € dhe për frikën 

e përjetuar shumën prej 1.500 €. Për paditësin N. T., për frikën e përjetuar shumën prej 1.500 

€, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 7.000 € dhe për dhimbjet 

shpirtërore për shëmtim të shkallës së ulët në shumë prej 2.000 €, për arsye se shumat e 

kërkuara janë të larta në raport me dëmin e pësuar dhe praktikat gjyqësore. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, AC.nr.4418/2016 datë 

30.1.2018, nën pikën I të dispozitivit pranohet pjesërisht ankesa e të autorizuarit të paditurës 

B. K. e S. me seli në Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore Mitrovicë-Dega 

në  Skenderaj, C.nr. 279/2015 datë 17.6.2016, në pjesën II të dispozitivit lidhur me 

kompensimin e dëmit jo material dhe detyrohet B. K. e S. me seli në Prishtinë që paditësit 

M. S. në emër të kompensimit të dëmit jo material për dhimbjet e përjetuara fizike t’ia 

paguajë shumën prej 3.500 €, për frikën e përjetuar shumën prej 2.500 €, për dhimbje 

shpirtërore, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 24% shumën 

prej 10.000 €, për dhimbje shpirtërore për shkak të shëmtimit trupor të shkallës së mesme 

shumën prej 2.500 €, për dëmin material, për shpenzime të mjekimit 170 € ndërsa paditësit 

Nexhat Tahiri në emër të kompensimit të dëmit jo material, për dhimbje të përjetuara fizike 

t’ia paguajë shumën prej 3.500 €, për frikën e përjetuar shumën prej 2.500 €, për dhimbje 

shpirtërore, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 15% shumën 

prej 8.000 €, për dhimbje shpirtërore për shkak të shëmtimit trupor të shkallës së ulët 

shumën prej 2.000 €, për dëmin material, për shpenzimet e mjekimit shumën prej 340 € 

ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë për dëmin jo material në emër të dhimbjeve fizike përtej 

shumës së gjykuar refuzohet e pabazuar. Nën pikën II të dispozitivit refuzohet pjesërisht e 

pabazuar ankesa e të paditurës B. K. e S. me seli në Prishtinë ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore Mitrovicë-Dega në Skenderaj, C.nr. 279/2015 datë 17.6.2016, në pjesën tjetër të 

dispozitivit për shkak të dëmit material për shpenzimet e mjekimit për paditësin Milazim 

Selimi në shumë prej 170 € dhe për paditësin N. T., në shumë prej 340 € vërtetohet. Nën 
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pikën III të dispozitivit konstaton se mbetet e pashqyrtuar pjesa tjetër e aktgjykimit që ka të 

bëjë me refuzimin e kërkesëpadisë.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësve ka 

paraqitur revizion për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë të ndryshohen dhe të mbetet në fuqi aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë. 

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

atakuar në kuptim të dispozitës së nënti 215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të 

cekura në revizion ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rrjedhëse më datë 20.8.2015 në rrugën rajonale Mitrovicë-Pejë 

ka ardhur deri te aksidenti i komunikacionit në të cilin lëndime trupore kanë pësuar paditësi. 

Aksidenti është shkaktuar kur drejtuesi i automjetit “Opel-Astra” me targa të regjistrimit ..., 

hyn në tejkalim të një kamioni pa u siguruar se mund të bëjë këtë e në kundërshtim me ligjin 

mbi sigurinë në komunikacionin rrugor del në shirit të kundërt të qarkullimit dhe 

drejtpërdrejt godet automjetin i cili lëvizte nga drejtimi i kundërt “Mercedes Benz” me targa 

të regjistrimit ..., ku gjendeshin paditësit me ç’rast paditësit pësojnë lëndime trupore. E 

paditura nuk e ka kontestuar bazën e kërkesëpadisë. 

Për masat dhe llojin e lëndimit të paditësve gjykata e vërtetoi në bazë të 

dokumentacionit mjekësor dhe mendimit të ekspertëve Dr. A. K.-neurokirurg, Dr. F. M.-

ortoped traumatolog dhe N. H.-kirurg maksilofacial. Sipas mendimit të ekspertëve dhe 

dokumentacionit mjekësor është konstatuar se paditësi M. S., në aksident ka pësuar lëndime 

të rënda trupore: tronditje të trurit, thyerje e hapur e regjionit të simfizës së nofullës së 

poshtme dhe thyerje e trupit të nofullës së poshtme të djathtë me dislokim të fragmenteve 

kockore-thyerje e proceseve alveolare të nofullës së sipërme me regjionin e dhëmbit 22 dhe 

thyerje kurorës së dhëmbëve 17, 24, 25 e gradës së parë, ekstrakcion traumatik i dhëmbit 22, 

plagë shqyese ndrydhëse në regjionin e mjekrës, në regjionin ballor dhe në regjionin tepero 

akcipidal të djathtë. Për shkak të këtyre lëndimeve ka pasur dhimbje fizike të intensitetit 

posaçërisht të lart dy deri tre sekonda gjer në momentin e humbjes të vetëdijes. Dhimbje 

fizike të intensitetit të lart 7 ditë, intensitetit të mesëm 14 ditë  dhe intensitetit të ulët përjeton 

edhe sot. Frikë primare që ka zgjatur disa sekonda gjer në humbje të vetëdijes. Frikë 



4 
 

sekondare të intensitetit të lartë 10 ditë, frikë sekondare të intensitetit të mesëm 4 muaj dhe 

frikë sekondare të intensitetit të ulët 4 muaj. Zvogëlimi i përgjithshëm të aktivitetit jetësor 

është prezent 24%. Shëmtim trupor ekziston në shkallë të mesme për shkak të vragëve në 

regjionin e fytyrës. Përkujdesje e personit tjetër ka qenë e nevojshme për 30 ditë, ushqim i 

përforcuar ka qenë i domosdoshëm për dy muaj. Paditësi N. T., ka pësuar këto lëndime: 

tronditje të trurit, gjakderdhje nën cipën e fortë të trurit mes hemisferike në regjionin 

parjetal, plagë ndrydhëse, shqyese në regjionin teporal djathtas dhe regjionin ballor bilateral. 

Ndrydhje në regjionin e unazave të qafës dhe unazat e mesit, gërvishtje të lëkurës në regjion 

të hundës edhe këto lëndime kualifikohen si  lëndime të rënda trupore. Për shkak të këtyre 

lëndimeve paditësi N. T., ka pasur dhimbje fizike e intensitetit jashtëzakonisht të lartë-3 

sekonda deri në momentin e humbjes së vetëdijes. Dhimbje fizike e intensitetit të lartë 7 ditë, 

intensitetit të mesëm 7 ditë dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët përjeton edhe sot. Frika 

në momentin e aksidentit e të gjitha llojeve ka zgjatur disa sekonda. Frikë sekondare e 

intensitetit të lartë 48 orë, frikë sekondare e intensitetit mesatar 2 muaj dhe frikë sekondare e 

intensitetit të ulët 2 muaj. Zvogëlim të përgjithshëm të aktivitetit jetësor është prezent 15 %. 

Shëmtimi trupor ekziston në shkallë të ulët për shkak të vragave në regjionin ballor në 

gjatësi prej 8 cm. Përkujdesja e personit tjetër ka qenë e nevojshme 14 ditë, ushqimi i 

përforcuar ka qenë i domosdoshëm 14 ditë, rehabilitim klimatik ka qenë i nevojshëm në vitin 

e parë 15 ditë. 

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

pjesërisht e aprovon kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar ashtu siç është vendosur nën 

pikat e aprovuara të dispozitivit të aktgjykimit duke refuzuar kërkesëpadinë e paditësve mbi 

shumat e aprovuara.  

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

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

në revizion.  

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

zbatuar në mënyrë të drejt 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 me shkelje thelbësore të dispozitave të ligjit të procedurës kontestimore 

të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. 
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Për sa i përket shumave të gjykuara nga gjykata e shkallës së dytë përkitazi me dëmin 

jo material dhe material për paditësit, drejt janë aplikuar dispozitat e nenit 195 dhe 200 të 

LMD e lidhur me nenin 323 të LPK, duke pasur parasysh konstatimet dhe mendimet e 

ekspertëve mjekësor, lëndimet e pësuara, natyrën, peshën, intensitetin e dhimbjeve të 

paditësit etj. Vlerësimi i shpërblimit për dëmin jo material (si një satisfaksion që nuk ka 

qëllim lukrativ-fitim prurës) 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 

mëvetësishëm i 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 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 e shkallës së 

dytë përkitazi me llojet e sipër cekura të dëmit jo material dhe material sipas vlerësimit të 

kësaj Gjykate janë reale dhe në përputhje me kriteret e parapara ligjor si dhe në harmoni në 

praktikën gjyqësore.  

Nga lart të cekurat 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, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

                                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË   

                                  Rev.nr.185/2018, më 7 qershor 2018    

 

                                                

 

    Kryetari i kolegjit,  

                           Isa Kelmendi 


