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

Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses Z. S., nga ..., të cilën e me 

autorizim e përfaqëson Avokati H. P.  nga ..., kundër të paditurve  KS ”Kosova e Re ”, me seli në 

Prishtinë dhe Byroja  Kosovare e Sigurimeve , me seli në Prishtinë, për shkak të shpërblimit të dëmit 

material dhe jo material, duke vendosur përkitazi me revizionin e e të paditurit KS ’’Kosova e re’’ 

paraqitur  kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë CA.nr 1915/2014 të 

datës 10.07.2018,në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 27.11.2018, merr këtë: 

    

A  K  T G J Y K I M 

  

I. Pjesërisht pranohet si i bazuar revizioni i të paditurës KS ’’Kosova e re’’ ashtu  ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës CA.nr 1915/2014 të datës 10.07.2018 sa i përket 

përgjegjësisë solidare të paditurve ,mbetet në fuqi aktgjykimi i shkallës së parë  C.nr 233/2013 të 

datës 13.12.2013 sa i përket përgjegjësisë së  ndarë të paditurve. 

 

 II.Në pjesën tjetër revizioni i të  paditurës KS’’Kosova e re’’ refuzohet si i pabazuar 

 

III.Aktgjykimi i goditur ndaj të paditurës  Byroja Kosovare e Sigurimeve mbetet i pashqyrtuar  

 

  

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

  Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Podujevë , C.nr.233/2013 të 

datës 13.12.2013 pjesërisht është aprovuar kërkesëpadia e paditëses janë  obliguar të paditurit  që 

paditëses në emër të shpërblimit të dëmit jo material t’i paguaj dhe atë:  për dhimbje fizike shumën 

prej 5,900 € , për frikë të pësuar shumën prej 2,500 €,   për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor  shumën prej 6,000 €  si dhe në emër të shëmtimit trupor shumën prej 2,000 €.Ndërsa në  

emër të dëmit materialë  t’ia paguaj  dhe atë :për shpenzimet e mjekimit  shumën prej 264 € dhe për 

rehabilitim klimatik  shumën prej 380 €,në shumën e përgjithshme prej 17,044.00 €  nga kjo shumë e 
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paditura KS ‘’Kosova e re ‘’ 30 % të shumës , ndërsa e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve 70% 

nga kjo shumë, me kamatë  vjetore që paguajnë bankat në mjetet e deponuar mbi një viti pa destinim 

të caktuar, si dhe të paguajnë shpenzimet procedurale  në shumën prej 1,145,00 € të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kërcënim të përmbarimit me 

dhunë . 

 

Është refuzuar kërkesëpadia e paditëses  mbi shemën e gjykuar të kërkesëpadia e paditëses mbi 

shumën e gjykuar  në shemën në lartësi prej 22,850 € . 

  

Duke vendosur sipas ankesës , Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë  ankesën e të paditurës 

pjesërisht pranon dhe me aktgjykimin e saj  CA.nr 1915/2014 të datës 10.07.2018 ,e ndryshon  

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë  vetëm sa i përket dëmit jo material  dhe për dhimbje 

fizike gjykon shumën prej  4,000 €. 

 

Në pjesën tjetër  Gjykata e apelit e refuzon  ankesën e paditëses dhe të paditurve it dhe vërteton 

aktgjykimin e shkallës së parë .  

 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor, e paditura KS ‘’Kosova e re 

‘’paditësi ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të Ligjit të 

procedurës kontestimore dhe aplikimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim që të dyja 

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

 

 Në përgjigje në revizion paditësja ka propozuar që e njëjta të refuzohet si e pabazuar  dhe të 

vërtetohet aktgjykimi i  goditur. 

    

Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, në kuptim të nenit 215 të 

Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK), dhe gjeti se: 

 

Revizioni është i pabazuar. 

 

Në procedura të zhvilluara nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së, në të cilat kjo gjykatë 

kujdeset sipas detyrës zyrtare, ndërsa në revizion nuk tregohet në shkelje tjera të procedurës, për çka 

ky mjet i jashtëzakonshëm juridik mund të paraqitet. 
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 Në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, del se me datën 12.03.2013 në aksidentin e komunikacionit 

të shkaktuar në rrugën magjistrale  Prishtinë, të cilën kanë shkaktuar drejtuesit i  automjetit UNMIK 

ut ...,  e cila ka qenë e siguruar te Kompania e Sigurimeve  Amerikane AIG, e cila nuk e mbulon 

sigurimin nga auto përgjegjësia dhe automjeti Volswagen  19 E  me targat të regjistrimit  ..., e 

siguruar te e paditura KS ’’Kosova  re’’.Në bazë të mendimit të ekspertit  të komunikacionit Y. K.; 

N. N.  është konstatuar përgjegjësia e ndarë 70 % vozitësit të automjetit të UNMIK-ut  dhe 30 % të 

siguruarit të paditurës  KS’’Kosova e re ‘’  

 

     Sipas raportit të ekspertëve  Dr.A. T. ortoped traumatolog  dhe ekspertit Dr. N. M. Psikiatër , 

kane konstatuar se paditësja, ka pësuar lëndimet të  rënda trupore të cilat është manifestuar me 

thyerje të qafës së femurit  të djathtë ,thyerje të brinjëve  4 dhe 5 , të hemitorkosit të djathtë  si dhe 

plagë prerëse  në hundë. Paditësja ka pësuar  dhimbjet fizike  të intensitetit të lartë  kanë zgjatur 1 

orë, dhimbjet fizike  të intensitetit  të rëndë  kanë zgjatur 2 javë  ,dhimbje fizike  të intensitetit  të 

mesëm kanë  zgjatur  2 muaj, dhimbje fizike  të intensitetit  të ulët manifestohen e dhe  tani . 

Paditësja në fjalë  ka pasur frikë sekondare  intensitet të lartë 3 ditë  , intensitetit të ultë ka zgjatur 12, 

zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor është 20%, shëmtim  është shkallës së mesme 

,përkujdesja e personit të tretë  është e nevojshme 3 muaj ,ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm 

2 muaj ,rehabilitim klimatik  3 vite  nga 21 ditë . 

 

 Gjykata e shkallës së parë në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike ka obliguar të paditurit  sipas 

shkallës së përgjegjësisë të paguajnë dëmin e shkaktuar paditëses shumat e përcaktuara si në 

dispozitiv të aktgjykimit të sa. 

 

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

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë  si në dispozitiv të  aktgjykimit në fjalë.   

Gjykata Supreme e  Kosovës duke u nisur nga kjo gjendje e vërtetuar faktike ka gjetur se gjykata   e 

shkallës së dytë në mënyrë të drejtë ka aplikuar dispozitat materiale kur në aktgjykimin e saj ka 

aprovuar pjesërisht ankesën e të paditurës  dhe ka obliguar të paditurën që paditësit t’ia paguajë në 

emër të shpërblimit të dëmit material dhe   jo material shumat e gjykuara. 

 

Qëndrojnë thëniet e revizionit se gjykata e  shkallës së parë ,ka marrë përgjegjësinë e ndarë të 

paditurve  dhe atë 70 % në anën e vozitësit të automjetit  të UMNIK-ut dhe 30% të  siguruarit të 

paditurës  , ndërsa e shkallës së dytë obligon në mënyrë solidare  e qëë në rastin konkret nuk kemi 

përgjegjësi solidare por përgjegjësi të ndarë dhe atë sipas provave të administruara dhe raportit të 
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ekspertit  komunikacionit Y.  K., Sipas paragrafi 3  të nenit 190 të  Ligjit për marrëdhëniet e 

detyrimeve është përcaktuar se për dëmin që shkaktojnë disa persona  duke punuar pavarësisht njeri 

nga tjetri, në qoftes së nuk mund të vërtetohet pjesët e tyre në dëmin e shkaktuar përgjigjen 

solidarisht . Në rastin konkret  gjykata e shkallës së parë ka përcaktuar shkallën e përgjegjësisë 

secilit pjesëmarrës në aksidentin e shkaktuar të komunikacionit  në të cilën paditësja ka pësuar dëm 

material dhe jo material, për këtë arsye nuk kemi  përgjegjësinë solidare të paditurve.  

 

Gjykata e shkallës së  dytë ka  arsyetuar vendimin e saj për pranimin e shumave të gjykuara duke 

marr parasysh shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, prandaj nuk qëndrojnë 

thëniet e revizionit se gjykatat e instancës së ulët nuk kanë marr parasysh me rastin e caktimit të 

shumës në emër të dëmit jo material  për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm  jetësor, ka marrë 

parasysh shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor  , moshën e e paditësit  dhe pasojat e zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm mjekësor. Shumat e gjykuara  në emër të dëmit jo material janë reale 

dhe paraqesin satisfaksion të plotë për paditësen në kuptim të nenit 200.par1 të Ligjit për 

marrëdhëniet e detyrimeve dhe standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe praktikën 

gjertanishme të gjykatave të  Kosovës. Shumat e caktuara janë në përputhje  me kriteret e parapara 

sipas  kësaj dispozite ,për të cilën arsye aktgjykimi i shkallës së dytë është vërtetuar. 

  

Nga sa u tha më lart e në bazë të nenit 224. 2 të LPK, u vendos si nën pikën I të  dispozitivit ,ndërsa 

u vendos  si nën pikën II të dispozitivit në bazë të nenit 222 të LPK  të këtij aktgjykimi. 

 

 Aktgjykimi  ndaj të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve  ka mbetur e pashqyrtuar pasi që nuk 

është goditur me revizion . 

 

                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

        Rev.nr.295/2018 datë 27.11.2018 

                                                                                                                                                                                                  

                                          Kryetari i kolegjit  

   Erdogan Haxhibeqiri 
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