
 

   Rev.nr.235/2017 

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

kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Emine Kaçiku, anëtare, në çështjen juridike të paditëses M. Q. , nga Vitia 

, të cilën me autorizim e përfaqëson V. M., avokat, kundër të paditurave KS ‘’K. e r.’’, në Prishtinë, të 

cilën e përfaqëson me autorizim N. B., lidhur me shpërblimin e dëmit material dhe jo material, duke 

vendosur përkitazi me revizionin e  të paditurës ,të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac.nr 4064/13 datë 12.07.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 07.12.2017, mori këtë: 

 

A  K  T  G J  Y  K  I M 

Refuzohet  si i pabazuar revizioni  i paditëses  dhe  i  të paditurës , paraqitur kundër aktgjykimit  

të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë,  Ac.nr 4064/13 datë 12.07.2017 

     

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

    Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan –dega në Viti  C.nr.374/12 të datës 

04.09.201321.5.2013 nën I të dispozitivit të aktgjykimit pjesërisht është aprovuar kërkesëpadia e 

paditëses dhe është detyruar e paditura KS”K. e r., “që paditëses M. Q., në emër të shpërblimit të dëmit 

material dhe jomaterial t’ia paguajë shumat:   

 

- në emër të dhimbjeve fizike të përjetuara, shumën prej 4000 € , 

- në emër të frikës së përjetuar, shumën prej 2500, € 

- në emër të shëmtimit trupor, shumën prej    350 € 

- në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 2000 €, 

  Në shumën e përgjithshme prej 8.850 € 

 

 Nën pikën II të dispozitivit   mbi shumat e gjykuara është refuzuar kërkesëpadia e  paditëses. 
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  Gjykata e apelit të Kosovës në procedurë ankimore  pjesërisht ka aprovuar ankesën r të paditurës   

dhe ka ndryshuar aktgjykimin e  e gjykatës së shkallës së parë  dhe ka detyruar të paditurën që paditëse 

t’ia paguaj  dhe atë në emër të dëmit jo material shumat :  

- në emër të dhimbjeve fizike të përjetuara, shumën prej 2000 € , 

- në emër të frikës së përjetuar, shumën prej 1500, € 

  Ankesa e të paditurës  në pjesën tjetër  është refuzuar si e pabazuar dhe  është vërtetuar aktgjykimi mi 

gjykatës së shkallës së parë. 

    Aktgjykimi i shkallës së parë sa i përket kamatës është ndryshuar dhe  është obliguar e paditura që 

paditëses të paguaj kamatën  që paguaj bankat në mjetet e deponuar mbi një viti pa destinim të caktuar  

duke llogaritur nga data 04.09.2013 e gjerë në pagimin definitiv 

             Kundër aktgjykimit në fjalë, në afatin ligjor kanë ushtruar revizion paditësja   për shkak  zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës  të aprovojë revizionin dhe 

që  pjesërisht të ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë . 

   E paditura KS”K. e r., “kundër aktgjykimit në fjalë, në afatin ligjor kanë ushtruar revizion për shkak  

shkeljeve thelbësore të dispozitave të Ligjit të procedurës kontestimore dhe  zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës  të aprovojë revizionin dhe të prishë 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe lëndën të kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim . 

        Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur  dhe shkresave të lëndës në 

pajtim me nenin 215 të LPK, ka gjetur  se: 

        Revizioni i paditëses dhe të paditurës janë pabazuara  

     Në procedurë të zhvilluar pranë gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar se në aksidentin e 

komunikacionit më datë 29.6.2009,  e cila ka ndodhur në hyrje të Vitisë e të cilën ka shkaktuar vozitësi i 

automjetit  ‘’Opel Kadet ‘’  me targat e regjistrimit ..., e siguruar te e paditura.   Vozitës i automjetit është 

shpallur fajtor me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Viti P.nr 319/2009 dhe është dënuar me dënim 

me  kusht. 

     Lidhur me natyrën e lëndimeve dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike, frikës, shkallën e shëmtimit 

dhe zvogëlimit të aktivitetit jetësor, nevojës për ndihmë të huaj, ushqim të përforcuar dhe rehabilitim janë 

deklaruar eksperti Dr. Xh. S.,  Ortoped traumatolog dhe  Dr. F. D., Neurpsikiatër  Sipas raportit të këtyre 

ekspertëve paditësja M.Q.,  ka pësuar lëndime të rënda trupore me pasoja të përjetshme për jetë dhe ka 
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pësuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë disa sekonda, intensitetit të rëndë 24 orë, 

intensitetit të mesëm 10 ditë ,ndërsa intensitetit të ulët përjeton sot  e kësaj dite. Paditësja në fjalë ka pasur 

frikë primare e cila ka zgjatur disa sekonda, ndërsa frikë sekondare  intensitetit  të lartë  ka pasur 7 ditë, 

intensitetit mesatar 3 muaj  dhe intensitetit të ultë  3 muaj  ka pësuar shëmtim të shkallës së lehtë, 

zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 5%, ka pasur nevojë për ndihmë të huaj 10 ditë , ushqim të 

përforcuar 3 javë.   

 Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes gjykata e shkallës së parë pjesërisht ka aprovuar këtë 

konstatim dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të saj. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore pjesërisht ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës 

së parë duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të saj.   

          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 dhe në emër të frikës  së pësuar  dhe zvogëlim të aktivitetit jetësor për paditësen M. Q.,  , janë 

adekuate dhe në përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit jo material duke marrë parasysh rëndësinë e 

shkallës e së mirës dhe qëllimit që shërben ky shpërblim,  siç është paraparë me nenin 200 par. 1 dhe 2 të 

Ligjit mbi Detyrimet. 

      Me rastin e caktimit të shpërblimit të dëmit jo material në emër të dhimbjeve fizike të pësuara, 

frikës së pësuar gjykata e shkallës së dytë ka marr parasysh intensitetin e dhimbjeve  dhe të frikës së 

pësuar nga lëndimi ,siç parashikohet  me dispozitën e nenit 200 par .2 të LMD .Varësisht nga shkalla e 

intensitetit  dhe kohëzgjatjes dhimbjeve fizike dhe të frikës  është caktuar shuma e shpërblimit të dëmit 

.Përpos këtyre elementeve  me rëndësi .në caktimin e shumës së shpërblimit ë dëmit  janë marrë parasysh 

edhe të gjitha rrethanat tjera të rastit, e veçanërisht përjetimet të pakëndshme dhe komplikimet mundshme 

gjatë mjekimit. Me rastin e caktimit të shpërblimit të dëmit jo material në emër të zvogëlimit ë aktivitetit 

të përgjithshëm jetësor ,gjykata e shkallës së dytë ka marr parasysh  kohëzgjatje tyre, moshën e paditëses, 

si dhe qëllimit që shërben ky shpërblim ,si dhe  kjo të mos bien në kundërshtimin me qëllimin e 

shpërblimit ë këtij dëmi jo material. Në këtë rast janë marr për bazë karakteristikat personale të paditësit , 

si dhe praktikën e kësaj gjykata lidhur me caktimin e lartësisë së dëmit jo material për këto forma të dëmit  

jo material.  

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

paditësen M. Q.,  edhe thëniet e revizionit të paditurës së parë në këtë drejtim janë të pabazuara. E 

paditura pretendon se ka përgjegjësi të ndarë  në aksidentin e shkaktuar të komunikacionit në të cilën 

paditësja ka pësuar lëndime trupore , por kjo nuk qëndron nga fakti se nga raporti i ekspertit të 
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komunikacionit  Ing Y.K., është vërtetuar se gjerë te aksidenti ka  ardhur  me fajin e ekskluziv të 

siguruarit të paditurës  

       Thëniet e revizionit ë autorizuarit të paditësit se shumat e gjykuar nga  gjykata e shkallës së dytë janë 

të ulëta dhe nuk janë adekuate me lëndime të pësuara nuk  qëndrojnë  nga arsyeja varësisht nga shkalla e 

intensitetit  dhe kohëzgjatjes dhimbjeve fizike dhe të frikës  është caktuar shuma e shpërblimit të dëmit  

dhe janë marrë parasysh të gjitha rrethanat tjera të rastit, e veçanërisht përjetimet të pakëndshme dhe 

komplikimet mundshme gjatë mjekimit. Me rastin e caktimit të shpërblimit të dëmit jo material në emër 

të zvogëlimit ë aktivitetit të përgjithshëm jetësor ,gjykata e shkallës së dytë ka marr parasysh  kohëzgjatje 

tyre, moshën e paditëses, si dhe qëllimit që shërben ky shpërblim ,si dhe  kjo të mos bien në 

kundërshtimin me qëllimin e shpërblimit ë këtij dëmi jo material.  

    Nga arsyet e dhëna më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me zbatimin e nenit 222 të 

LPK. 

 

                                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.235/2017 më 07.12.2017  

                                 

Kryetari i kolegjit, 

   Erdogan Haxhibeqiri 
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