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Rev.nr.195/2017 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Kaçiku, 

kryetare, Shukri  Sylejmani dhe Isa Kelmendi, anëtare, në çështjen juridike të paditësit J. S., nga, 

komuna e Suharekës, të cilin e përfaqëson R.G. avokat nga Suhareka, kundër të paditurës K. e S. 

“K. e R.” me seli në  Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson N. B., për shkak të 

kompensimit të dëmit, përkitazi me revizionin e paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.609/2014 datë 31.3.2017,  në seancën e kolegjit të mbajtur 

më  23.10.2017, merr këtë 

 

 

A  K  T  GJ   Y  K  I  M 

 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.609/2014 datë 31.3.2017. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.609/2014 datë 31.3.2017, është 

aprovuar ankesa e të paditurës dhe është ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prizren – 

Dega në Suharekë, ashtu që është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit me të cilin ka 

kërkuar që të obligohet e paditura t’ia kompensojë dëmin jo material  të cilin e ka pësuar në 

aksidentin e komunikacionit më 7.2.1989, në shumat si vijon: për dhimbje të përjetuara  fizike 

shumën prej 9.000 €, për zvogëlim të aktivitetit jetësor prej 10% shumën prej 10.000 €, për 

frikën e përjetuar shumën prej 4.500 €, për shëmtim trupor shumën prej 3.000 €. Sipas bazës së 

dëmit material: për ndihmë dhe kujdesin e huaj shumën prej 1000 €, për ushqim të përforcuar 
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shumën prej 450 € dhe për rehabilitim  fizioteraupetik shumën prej 600 €, për shkak të mungesës 

së legjitimitetit pasiv.  

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësi me kohë  ka paraqitur revizion 

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale,  me propozim që aktgjykimi i kundërshtuar të prishet, ndërsa të mbetet në 

fuqi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 215 të 

LPK, ka gjetur se: 

 

Revizioni është i pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës del se më datë 7.2.1989, në rrugën Duhël –Malishevë, vozitësi M. 

K., duke drejtuar automjetin e markës ’’Zastava 132’’ me targë të regjistrimit PZ ..., i siguruar 

tek  KS ’’K.’’, më vonë K.S. ‘’’K.’’ SH.A Prishtinë duke mos ia përshtatur shpejtësinë e vozitjes 

kushteve dhe pjesëmarrësve tjerë në komunikacion, e ka goditur këtu paditësin ( në atë kohë i 

mitur ) , me ç’rast i shkakton thyerje të kockës së mbi gjurit të djathtë, i cili lëndim është i 

natyrës së rëndë trupore. Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Suharekë P.nr.250/94 datë 

16.10.1997, drejtuesi i automjetit është shpallur fajtor dhe është gjykuar me dënim burgu prej 6 

(gjashtë) muaj  të cilin dënim nuk e mbanë nëse në afat prej 2 vjet nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë ka gjetur se qëndron obligimi i të paditurës që 

paditësit në emër të kompensimit të dëmit, për fatkeqësinë e pësuar, t’ia paguajë shumat e cekura 

si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 

Gjatë procedurës në shkallën e parë dhe me ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, e paditura ka paraqitur prapësimin për mungesën e legjitimitetit pasiv. 

 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka gjetur se ankesa e të paditurës 

është e bazuar, me arsyetim se në anën e të paditurës nuk ekziston legjitimacioni pasiv për 
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dëmshpërblim, pasi që ish KS ’’K.’’ është likuiduar, dhe se paditësi në procedurën e likuidimit 

nuk është paraqitur si kreditor për kompensimin e dëmit, ndërsa KS ’’K.e R.’’ e ka blerë ish 

kompaninë vetëm me polisat aktive, pastaj ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë dhe ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 

Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës  ka gjetur se 

gjykata e shkallës së dytë drejt i ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën 

materiale kur ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit e ka vlerësuar si të pabazuar. Kjo ngase,  obligimet e ish KS  ’’K.’’ janë zgjidhur në 

procedurën e likuidimit dhe se ’’K.e R.’’, ka blerë kompaninë vetëm me polisat aktive, që do me 

thënë se ka marrë vetëm biznesin, ndërsa dëmet për polisat jo aktive dhe asetet tjera të KS 

’’Kosova’’ i ka marrë likuidatori i ish KS ’’K.’’, kurse paditësi nuk është paraqitur në 

procedurën e likuidimit si kreditor për dëmet, prandaj edhe sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës paditësi nuk mund ta kërkojë kompensimin e dëmit nga e paditura të cilës në rastin 

konkret i mungon legjitimiteti pasivë, sepse siç me të drejt ka konstatuar gjykata e shkallës së 

dytë pasuesi juridik është vetëm në raport me polisat aktive. 

 

Gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, të 

vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë, pa 

pas nevojë që të njëjtat edhe njëherë të përsëriten. Sipas dispozitës së nenit 76 të LPK –ës , 

gjykata gjatë tërë procedurës duhet të kujdeset , sipas detyrës zyrtare, nëse personi që paraqitet si 

palë mund të jetë palë në procedurë. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, aktgjykimin e shqyrton komform dispozitës ligjore nga neni 

215 të LPK –ës, vetëm në pjesën e tij të goditur me anë të revizionit dhe  vetëm brenda kufijve të 

shkaqeve të treguara në revizion, por duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e drejtë 

të së drejtës materiale dhe për shkeljet e dispozitave të procedurës kontestimore që kanë të bëjnë 

me zotësinë për të qenë palë dhe përfaqësimin e rregullt.  

 

Në revizion përveç që është cituar dispozita ligjore, me asnjë pretendim konkret nuk 

është vënë në dyshim ligjshmëria e aktgjykimit të kundërshtuar. Kjo Gjykatë vlerëson se 
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dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, i kuptueshëm, në harmoni me arsyetimin dhe me provat e 

nxjerra në shqyrtimin kryesor. Në aktgjykim janë cekur provat konkrete në të cilën është 

mbështetur aktgjykimi, ndërsa pretendimi se aktgjykimi është në kundërshtim me provat e 

administruara dhe përmbajtjen e procesverbaleve , u vlerësua si i pabazuar, ngase në revizion 

nuk është cekur asnjë fakt se në cilën pjesë aktgjykimi është kontradiktor me provat e nxjerra apo 

me përmbajtjen e procesverbaleve.  

 

Në revizion nuk është cekur asnjë dispozitë ligjore se ku qëndron zbatimi i gabuar i të 

drejtës materiale, ndërsa aktgjykimi i kundërshtuar sipas Gjykatës Supreme, është i drejtë dhe i 

bazuar në ligj, ngase me të drejtë gjykata e shkallës së dytë ka zbatuar nenin 201 të LPK –ës kur 

ka ndryshuar aktgjykimin e ankimuar dhe kur ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit duhet të 

refuzohet për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv të paditurës. 

 

Nga sa u tha më lart, e me zbatimin e nenit 222  të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

   Më 23.10.2017, Rev.nr.195/2017 

 

 

          Kryetarja e kolegjit, 

                       Emine Kaçiku 

 

 

 

 


