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         Rev.nr.18/2018 

 

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

Kelmendi, kryetar, Shukri Sylejmani dhe Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen juridike 

të paditësve Sh. M., A. M., dhe E. M., të gjithë nga ..., të përfaqësuar nga I. D., avokat 

nga ..., kundër të paditurës B. K. e S., me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson F.S., për 

shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas revizioneve të autorizuarit të 

paditësve dhe të paditurës të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.2626/2014 datë 21.11.2017, në seancën e kolegjit të  mbajtur me 

08.03.2018, merr këtë: 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohen si të pabazuara revizionet e të autorizuarit të paditësve dhe të 

paditurës të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.2626/2014 datë 21.11.2017. 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë 

C.nr.89/2009 datë 17.03.2014, nën pikën I. të dispozitivit aprovohet pjesërisht 

kërkesëpadia e paditësve Sh. M., dhe A. M., nga ..., si e bazuar. Detyrohet e paditura 

BKS me seli në Prishtinë që paditësve Sh. M., dhe A. M., për shkak të aksidentit të 

shkaktuar në trafikun publik të datës 19.05.2009, t’ua kompensojë në emër të dëmit jo 

material shumat si më poshtë: a) paditësit Sh. M., nga ..., në emër të dhimbjeve fizike të 

të gjitha intensiteteve shumën prej 2.500.00 €, në emër të frikës së përjetuar të të gjitha 
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intensiteteve shumën prej 3.500.00 €, në emër të shëmtimit shumën prej 1.500.00 €, në 

emër të mjekimit shumën prej 50.00 €, të gjitha këto me kamatë ligjore në bazë të 

normës prej 4.5%, nga data e precizimit të kërkesëpadisë përkatësisht 07.02.2014 deri në 

pagesën definitive. b) paditësi A. M., nga ..., në emër të dhimbjeve fizike e të gjitha 

intensiteteve shumën prej 2.000.00 €, në emër të frikës së përjetuar e të gjitha 

intensiteteve shumën prej 2.500.00 €, në emër të shëmtimit shumën prej 1.000,00 €, në 

emër të mjekimit shumën prej 50.00 €, të gjitha këto me kamatë ligjore në bazë të 

normës prej 4.5%, nga data e precizimit të kërkesëpadisë përkatësisht 07.02.2014 deri në 

pagesën definitive. Nën pikën II. të dispozitivit detyrohet e paditura BKS me seli në 

Prishtinë, që paditësve Sh. M.,  dhe A. M., në emër të shpenzimeve të procedurës 

kontestimore t’u paguajë: për hartimin e padisë 104.00 €, për precizimin e kërkesëpadisë 

shumën prej 104.00 €, për përfaqësim në seanca gjyqësore shumën prej 1.216.80 €, për 

taksa gjyqësore shumën prej 72.00 €, për dy ekspertiza mjeko ligjore shumën prej 500.00 

€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nën pikën III. 

të dispozitivit aprovohet kërkesëpadia e paditësit E. M., nga Malisheva si e bazuar dhe 

nën pikën IV. detyrohet e paditura që në emër të dëmit material për dëmtimin e veturës 

paditësit t’ia paguajë shumën prej 2.300.00 €, si dhe shpenzimet e transportit në shumë 

prej 110.00 €, gjithsejtë 2.410.00 €, si dhe shpenzimet për hartimin e ekspertizës nga ana 

e ekspertit të komunikacionit në shumë prej 195.00 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit. Nën pikën V. të dispozitivit refuzohet kërkesëpadia e 

paditësve Sh. M., dhe A. M., si e pabazuar përtej shumave të kërkuara, në emër të 

dhimbjeve fizike dhe frikës të të gjitha llojeve të intensitetit, në emër të shëmtimit , në 

emër të ushqimit të përforcuar si dhe në emër të ndihmës së personit të tretë. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2626/2014 datë 

21.11.2017, nën pikën I. të dispozitivit pranohet pjesërisht ankesa e të paditurës B.K. e S. 

me seli në Prishtinë , ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në 

Malishevë C.nr.89/2009 datë 17.03.2014, nën pikën I. nën a) dhe b), në pjesën e 

kërkesëpadisë që ka të bëjë me dëmin jo material dhe material për paditësit Sh.M., dhe 
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A. M., dhe atë në emër të dhimbjeve fizike , frikës së përjetuar , shëmtimit , 

shpenzimeve të mjekimit ku gjykohet si në vijim: detyrohet e paditura B. K. e S., me seli 

në Prishtinë që paditësve Sh. M., dhe A. M. nga Komuna e ..., në emër të kompensimit 

të dëmit jo material dhe material të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 

19.05.2009, t’ua paguaj shumat si në vijim: paditësit Sh. M., në emër të dhimbjeve fizike 

shumën prej 2.000 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1.500 €, në emër të 

shëmtimit shumën prej 1.000 €, në emër të shpenzimeve të shërimit shumën prej 25 €. 

Paditësit A., M., në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 1.500 €, në emër të frikës së 

përjetuar shumën prej 1.200 €, në emër të shëmtimit shumën prej 800 €, dhe në emër të 

shpenzimeve të shërimit shumën prej 20 €. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve për 

kompensim të dëmit jo material në emër të dhimbjeve fizike , frikës së përjetuar, 

shëmtimit të pësuar dhe shpenzimet e mjekimit mbi shumat e gjykuara, refuzohet e 

pabazuar. Nën pikën II. të dispozitivit pranohet pjesërisht ankesa e të paditurës, 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë 

C.nr.89/2009 datë 17.03.2014, në pjesën e kërkesëpadisë sa i përket kamatës së gjykuar 

dhe gjykohet: detyrohet e paditura B.K. e S. me seli në Prishtinë që paditësve Sh. M. dhe 

A. M., për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë si në pikën I. të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi t’ua paguajë kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse 

për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar për 1 vit duke filluar nga data e marrjes 

së aktgjykimit të shkallës së parë 17.03.2014 e deri në pagesën definitive. Nën pikën III. 

të dispozitivit refuzohet e pabazuar ankesa e të paditurës BKS me seli në Prishtinë 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë C.nr.89/2009 

datë 17.03.2014, sa i përket pikën II. të dispozitivit që ka të bëjë me shpenzimet e 

procedurës kontestimore që i janë njohur paditësve Sh.M., dhe A. M., si dhe në pikën 

III. dhe IV. të dispozitivit që i referohet dëmit material në automjet, shpenzimeve të 

transportit si dhe shpenzimeve për hartimin e ekspertizës në emër të paditësit E., M., 

vërtetohet. Nën pikën IV. u vendos që aktgjykimi nën pikën V. mbetet i pashqyrtuar-i 

tillë çfarë është. 
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Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë revizione kanë paraqitur:  

-i autorizuari i paditësve kundër pjesës refuzuese për shkak të aplikimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

të ndryshohet nën pikën I. të dispozitivit dhe të vërtetojë pikën I. të dispozitivit të 

gjykatës së shkallës së parë duke aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve siç është 

gjykuar nga gjykata e shkallës së parë, ose pikën I. të dispozitivit të aktgjykimit të 

atakuar ta prishë dhe lëndën në shkresa të kthejë në rigjykim, 

-e paditura  kundër pjesës aprovuese për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, 

me propozim që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet duke i gjykuar 

shumat më të ulëta konform praktikës gjyqësore dhe nenit 200 të LMD, apo aktgjykimet 

e instancave më të ulëta të prishen dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje.  

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

aktgjykimit të goditur, në pajtim me nenin 215 të LPK, gjeti se: 

Revizionet i të autorizuarit të paditësve dhe i të paditurës janë të pabazuara. 

Nga shkresat e lëndës rrjedhëse me 19 maj 2009, rreth orës 15:45 minuta në 

rrugën Suharekë-Prishtinë në Biraq , G. B., nga ..., Komuna e Gllogocit, duke drejtuar 

automjetin kamion i rëndë i tipit “Mercedes” me tabela të regjistrimit ..., me afat të 

skaduar të polisës së sigurimeve nga pakujdesia ka rrezikuar komunikacionin dhe ka 

vënë në rrezik jetën e njerëzve në atë mënyrë duke mos iu përmbajtur rregullave të 

komunikacionit fillon tejkalimin në vij të plotë të automjetit që ishte para tij ku është i 

ndaluar tejkalimi, derisa ishte në tejkalim nga krahu i kundërt ishte duke lëvizur 

automjeti i tipit “VW Caddy” me targa të regjistrimit ..., i siguruar në kompaninë e 

sigurimeve “K. e R.” të cilin e drejtonte Sh. M.,. Drejtuesi i automjetit Caddy mundohet 

të ndalë automjetin mirëpo përkundër përpjekjeve të tij nuk arrin që të ndalet dhe me 

pjesën e përparme të majtë e godet kamionin po ashtu në pjesën e përparme të majtë ku 

shkaktohen dëme materiale në të dy automjetet dhe lëndime trupore marrin vozitësi i 
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automjetit Caddy  dhe bashkudhëtari i tij A. M., gjersa automjeti ishte pronë e paditësit 

të tretë E. M.. Ndaj drejtuesit të kamionit “Mercedes 1843” G. B., është udhëhequr 

procedura penale dhe i njëjti është shpallur fajtor dhe është gjykuar sipas Ligjit me 

aktgjykim të Gjykatës Komunale në Suharekë P.nr.245/2009 datë 21.05.2010. Lartësinë e 

dëmit të automjetit që e ka drejtuar paditësi Sh, M., pronar i të cilit është paditësi i tretë 

E. M., gjykata e vërtetoi nga mendimi i ekspertit të makinerisë ing.dip.S. Sh., 

Përmasat dhe llojin e lëndimeve të paditësve gjykata e vërtetoi në bazë të 

dokumentacionit mjekësor dhe mendimit të ekspertëve dr.S. D., ortoped-traumatolog 

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

është konstatuar se paditësi i parë Sh. M., ka pësuar ndrydhje e regjionit të kokës, plagë 

në regjionin e mjekrës, ballit dhe kokës, gërvishtje në regjionin e bërrylit të anës së 

djathtë, ndrydhje dhe përdredhje e regjionit të krahut të anës së majtë, ndrydhje në 

regjionin e qafës. Këto lëndime kualifikohen si lëndime të lehta trupore. Për shkak të 

këtyre lëndimeve paditësi i parë ka pasur dhimbje të intensitetit të lartë 48 orë , dhimbje 

intensitetit të mesëm 3 javë dhe dhimbje të intensitetit të ulët 12 muaj. Paditësi i parë ka 

përjetuar frikë primare disa sekonda , frikë sekondare të intensitetit të lartë 2 ditë dhe 

frikë sekondare të intensitetit të ulët 6 muaj. Te paditësi i parë është i paraqitur shëmtim 

trupor i shkallës së ulët për shkak të shenjave në regjionin e mjekrës dhe ballit si dhe 

kokës të cilat janë të dukshme dhe paraqiten si pengesë psikike duke ia kujtuar 

gjithmonë momentin e aksidentit. Paditësi i dytë A. M., ka pësuar ndrydhje në regjionin 

e kokës , ndrydhje të regjionit të trupit, gërvishtje në regjionin e krahut dhe parakrahu 

të anës së majtë dhe gërvishtje në regjionin e parakrahut të anës së djathtë. Edhe këto 

lëndime kualifikohen si lëndime të lehta trupore. Për shkak të këtyre lëndimeve 

paditësi i dytë ka pasur dhimbje të intensitetit të rëndë 48 orë dhimbje të intensitetit të 

mesëm 3 javë dhe dhimbje të intensitetit të ulët 4 muaj. Paditësi i dytë ka përjetuar frikë 

primare disa sekonda frikë sekondare të intensitetit të lartë 2 ditë dhe frikë sekondare e 

intensitetit të ulët 6 muaj. Te paditësi i dytë është i paraqitur shëmtim trupor i shkallës 
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së ulët për shkak cikatricave pas plagëve të marra në regjionin e dukshëm për 

ambientin e jashtëm. 

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 pikën I. II. dhe III-IV të dispozitivit të aktgjykimit gjersa nën pikën V. të dispozitivit 

është refuzuar kërkesëpadia e paditësve mbi shumat e aprovuara. 

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

ankesën e të paditurës dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të goditur. 

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

dëmin jo material dhe material 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 , lëndime të 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 

mvetsishëm 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 lartë cekur shumat e caktuara nga 

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

gjykata e shkallës së dytë) sipas vlerësimit të kësaj gjykate, janë reale në përputhje me 

kriteret e parapara ligjore 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.  

Janë të pabazuara pretendimet e të paditurës sa i përket shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 të LPK, vërtetimit të gabuar të 
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gjendjes faktike si dhe mos veprimi i gjykatës  në kuptim të nenit 258 të LPK, me rastin 

e ndryshimit dhe precizimit të kërkesëpadisë. Kjo për arsye se aktgjykimi si ai i shkallës 

së parë dhe posaçërisht i shkallës së dytë janë të qarta të kuptueshme dhe të 

përshtatshme për përmbarim. Nuk janë në kundërthënie me vetveten dhe me provat që 

gjinden në shkresat e lëndës dhe përbëjnë arsye përkitazi për faktet vendimtare. 

Njëherit është i pabazuar pretendimi i të paditurës sa i përket ndryshimit të padisë për 

arsye se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me ndryshim të padisë por me precizim të 

kërkesëpadisë nga pala paditësve për të cilin precizim e paditura ka qenë rregullisht e 

njoftuar. Po ashtu , është i pabazuar pretendimi i të paditurës i parashtruar në revizion 

sa i përket vërtetimit të përgjegjësisë së ndarë dhe kontributit të pjesëmarrësve në 

shkaktimin e aksidentit. Kjo për arsye se me ekspertizë të komunikacionit të kryer në 

procedurë penale është vërtetuar se paditësit nuk kanë kontribuar në shkaktimin e 

aksidentit  e nga ana tjetër në procesverbal të shqyrtimit kryesor të datës 22.01.2014, 

pasi që ka pranuar kopjen e ekspertizës përfaqësuesi i të paditurës nuk ka pasur vërejtje 

lidhur me te por e ka pranuar bazën e kërkesëpadisë dhe ka ofruar paditësit për 

marrëveshje gjyqësore. Prandaj, edhe pretendimet e palës së paditur kjo gjykatë i 

vlerëson si të pabazuar.  

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

këtij aktgjykimi.  

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

      Rev.nr.18/2018 datë 08.03.2018 

 

 

         Kryetar i kolegjit, 

         Isa Kelmendi 

 


