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                                                                                                   Rev.nr.19/2016 

 

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

kryetar, Nazmije Ibrahimi dhe mr.sc Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit të 

mitur  L.P,, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor-i ati D.P.,  kurse me autorizim  Avokatura 

‘’N’’, kundër të paditurës BKS, të cilën e përfaqëson me autorizim V.H, për  shpërblimin e dëmit 

material dhe jomaterial,  përkitazi me revizionin e të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Prishtinë, Ac.nr.534/2013,  datë 26.11.2015,  në seancën e  

mbajtur më  10.03.2016, merr këtë: 

 

 

    

A  K  T G J Y K I M 

 

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

Apelit të Kosovës, Ac.nr.534/2013, datë 26.11.2015 dhe ai i Gjykatës Komunale Istog, 

C.nr.79/2012, datë 18.12.2012 për sa i përket shpërblimit të dëmit jomaterial, ashtu që në emër të  

frikës së pësuar caktohet shuma prej 1.000 €, ndërsa obligohet e paditura  që paditësit,  për 

dhimbjet fizike, frikën e përjetuar dhe  shëmtimin e pësuar t’ia paguajë shumën  e përgjithshme 

prej  3.500 €. 

 

           II.   Pjesa  tjetër e  revizionit të së paditurës refuzohet  si i pabazuar. 

  

   

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

       Me pikën I të dispozitivit aktgjykimin e Gjykatës Komunale  Istog, C.nr.79/2012, datë 

18.12.2012,  është aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit dhe është obliguar e paditura që, 

në emër të shpërblimit të dëmit jo material, t’i paguajë atij si më poshtë:  

 

              -   për dhimbjet fizike, shumën prej    2. 400 €, 

              -   për frikën e pësuar, shumën prej   1.600 €, 

  -   për shëmtimin trupor, shumën prej   1.600 €, 

     

 me kamatën që e paguajnë bankat për mjetet  e depozituara mbi një vit, pa destinim të caktuar, 

sipas normës 3,5 %, duke filluar nga data 18.12..2012, (dita e marrjes së vendimit),  deri në 

pagimin definitiv si dhe shpenzimet procedurale në shumën prej 1.510 €, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh, nga dita që ky aktgjykim të marrë formë të prerë, me kërcënim të përmbarimit me 

detyrim.   
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Me pikën II të dispozitivit të aktgjykimit  është refuzuar kërkesëpadia e paditësit përtej 

shumave të gjykuara.  

 

Lidhur me ankesën e të paditurës, Gjykata e Apelit e Kosovës Prishtinë e ka pranuar  

pjesërisht ankesën e të paditurës, duke ndryshuar me aktgjykimin e saj, Ac.nr 534/13, datë 

26,11,2015, aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë  si vijon: për  dhimbjet fizike caktoi 

shumën prej  1000 €;   për frikën e pësuar - shumën prej  1.500 €,  për shëmtimin  trupor - 

shumën prej 1.500 €; e paditura obligohet që paditësit t’ia paguajë kamatën sipas normës që 

paguajnë bankat për mjetet e afatizuara mbi një viti, pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga 

data  18.12.2012 (dita e marrjes së këtij aktgjykimi)  e gjer në pagimin definitiv. 

  

  Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura ka paraqitur revizion 

brenda afatit ligjor, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që të dyja 

aktgjykimet të prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

    

       Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion në kuptim të nenit 

215 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK) dhe konstatoi: 

 

Revizioni është i pjesërisht pabazuar. 

 

 Në procedurat e zhvilluara nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të LPK,  të cilat kjo 

Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare, ndërsa në revizion nuk vihen në dukje shkelje të tjera të 

procedurës, për të cilat ky mjet i jashtëzakonshëm juridik mund të paraqitet. 

 

Nga gjendja e vërtetuar faktike del se, në datën 12.3.2010, në aksidentin e trafikut të 

shkaktuar në rrugën “...”, të cilin e ka shkaktuar drejtuesi i automjetit pa sigurim të detyruar 

“...’’, me targa “...”, të cilin e drejtonte H (R)H.,  ndërsa paditësi ishte këmbësor, dhe se 

automjeti në fjalë nuk  ka qenë i siguruar me sigurim detyrueshëm, paditësi  i mitur  ka pësuar 

lëndime të   lehta trupore.   

 

      Sipas mendimit të ekspertit të trafikut, ing.i dip. N.N., del se aksidenti i trafikut ka ndodhur  

si pasojë e moskujdesit të drejtuesit të automjetit “...”.  

 

 Sipas raportit të ekspertëve, dr. S.U., specialist ortoped-traumatolog dhe  dr. M.H., 

psikiatër, konstatohet se paditësi i mitur në këtë aksident trafiku ka pësuar lëndimet të lehta  

trupore, të cilat janë manifestuar si   ndrydhje në kokë, hundë dhe trup, plagë  të hapur në kokë, 

lëndime në fytyrë  në formë gërvishtjesh dhe plagësh. Paditësi ka pësuar  dhimbje fizike  të 

intensitetit  të lartë që  ka zgjatur 2 orë,  dhimbje fizike  të intensitetit  të mesëm  që ka  zgjatur 2 

javë, dhimbje fizike  të intensitetit  të ulët  që ka zgjatur 1 vjet. Paditësi përjetuar frikë primare në 

kohëzgjatje prej 2-3 minutash, ndërsa frika sekondare e intensitetit të lartë  ka zgjatur 3 orë, ajo 
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me intensitetit të mesëm, 4 muaj  dhe me intensitet të ulët ka akoma. Shëmtimi trupor është në  

shkallë të mesme; ndihma e huaj  ka qenë nevojshme  1 javë dhe ushqimi i përforcuar ishte i 

nevojshëm 2 javë 

 

 Në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë e ka obliguar të 

paditurën që paditësit, në emër të dëmit  jo material  dhe material, t’ia paguajë shumat e 

përcaktuara si në dispozitiv të aktgjykimit të saj. 

 

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

paditurës dhe e ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë  dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit të goditur. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, shuma e caktuar nga ana e gjykatës së 

instancës më të ulët, që ka të bëj me shpërblimin e dëmit jomaterial për  frikën e pësuar, nuk 

është adekuate dhe as në përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit jomaterial, duke marrë 

parasysh rëndësinë e shkallës së të  mirës  së dëmtuar dhe qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, 

siç parashikohet nga neni 200 par.1 dhe 2 të Ligjit të Detyrimeve. Kjo Gjykatë, duke pranuar 

pjesërisht revizionin e së paditurës, e ndryshoi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ashtu 

që, në emër të dëmit jomaterial për frikën e pësuar, paditësit  të mitur ia caktoi shumën prej 1000 

€. Nisur nga këto rrethana,  duke pasur parasysh moshën e paditësit të mitur  në kohën kur ka 

pësuar aksidentin, natyrën e lëndimeve  dhe qëllimin e shpërblimit të dëmit jomaterial, kjo 

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

satisfaksion të konsiderueshëm për frikën e pësuar. Njëherësh, duke marrë parasysh edhe 

standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës, por edhe praktikën e deritanishme të gjykatave tona, 

shuma  e shpërblimit të dëmit jomaterial për paditësin e mitur, në emër të frikës së pësuar, e 

caktuar nga gjykata e shkallës së parë (në pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit),  vërtetuar edhe 

nga gjykata e shkallës së dytë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, është  tepër e  lartë dhe nuk 

është  në përputhje me dispozitat ligjore, pra aktgjykimet e cekura në këtë pjesë janë marrë me 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale, prandaj kjo Gjykatë, në zbatim të nenit 224.1 të LPK, u 

desh që t’i  ndryshojë ato, duke ia caktuar paditësit në emër të shpërblimit të dëmit jo material 

shumën e cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e cila paraqet shpërblim të drejtë dhe 

satisfaksion moral për paditësin, në funksion të rivendosjes së  ekuilibrit të çrregulluar shpirtëror, 

të cilit qëllim i shërben ky lloj i shpërblimit të dëmit.    

  

Nuk qëndrojnë thëniet e ngritura  në revizion, sipas të cilave gjykata e  shkallës së dytë 

nuk i ka vlerësuar të gjithë pretendimet ankimore; përkundrazi, gjykata e shkallës së dytë i ka 

vlerësuar  të gjitha thëniet e ankesës së të paditurës, duke dhënë arsye të qarta dhe bindëse, të 

cilat pranohen  edhe nga kjo gjykatë. Gjykata e shkallës së  dytë e ka  arsyetuar vendimin e saj 

për sa i përket pranimit të shumave të caktuara, duke marrë parasysh natyrën e lëndimeve, 

shkallën e dhimbjeve fizike  dhe shkallën e shëmtimit, prandaj nuk qëndrojnë thëniet e paraqitura 

në revizion se gjykatat e instancave më të ulëta, me rastin e caktimit të shumave në emër të dëmit 
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material dhe jo material, nuk kanë marrë parasysh natyrën e lëndimeve, shkallën e dhimbjeve 

fizike dhe shkallën e shëmtimit trupor.  Shumat e caktuara  në emër të dëmit jo material janë 

reale dhe paraqesin satisfaksion të plotë për paditësin në kuptim të nenit 200 par1 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe në përputhje me standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës si 

dhe me praktikën gjertanishme të gjykatave të  Kosovës. Pra, shumat e caktuara janë në 

përputhje  me kriteret e parashikuara nga kjo dispozitë, për të cilën arsye aktgjykimi i shkallës së 

dytë u vërtetua. 

 

Thëniet në revizion  lidhur me  shumat e  caktuara në emër të ushqimit të përforcuar, 

ndihmën e huaj  dhe rehabilitimin, kjo gjykatë nuk i vlerësoi, pasi që  gjykata e  instancave më të 

ulëta  kanë refuzuar kërkesëpadinë e paditësit për sa u përket këtyre formave të dëmit material, 

kështu që e paditura nuk ka interes juridik  për ta goditur këtë pjesë të aktgjykimit të shkallës së 

dytë . 

 

       Nga sa u tha më lart e në bazë të nenit 224.1 të LPK, u vendos si nën pikën I  të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi, ndërsa në  pikën II të dsipozitivit u vendos në bazë të nenit 222 të LPK. 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË 

        Rev.nr.19/2016 datë 10.3.2016   

 

 

               Kryetar i kolegjit, 

          Erdogan Haxhibeqiri 

 

  

 

 

 

 


