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Rev.nr.101/2020 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Gyltene 

Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të paditësve, H. H. dhe B. H. nga komuna  e ..., të 

cilët i përfaqëson, M. M., avokat nga ..., kundër të paditurës, K. e S. “K. e R.”, me seli në Prishtinë, për 

kompensimin e dëmit, duke vendosur sipas revizionit të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.3886/2015 datë 13 Nëntor 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27 prill 2020, mori 

këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 Pranohet pjesërisht  si i bazuar revizioni i të paditurës, K. e S. “K. e R.”, me seli në ..., paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3886/2015, datë 13 nëntor 2019 icili aktgjykim si 

dhe aktgjykimi i Gjykatës së shkallës së parë ndryshohet, në pikën I të dispozitivit, ashtu që detyrohet e paditura që 

paditëses së parë, H. H., për lëndime të pësuara në aksidentin e datës 19 tetor 2012,  në emër të kompensimit të 

dëmit jo material, t’i paguaj shumat: për dhimbje fizike 3.500,00 €; dhe për frikë shumën prej 3.000,00 €; ndërsa 

refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës, sa i përket shumave tjera të gjykuara për paditësen e parë H. H. dhe 

për paditësin e dytë B. H. 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.765/2013, datë 3 qershor 2015, në pikën I të 

dispozitivit, aprovohet, pjesërisht si e bazuar, kërkesëpadia e paditësve, H. H. e B. H. nga ...e ... dhe detyrohet e 

paditura që H. H., për lëndime të pësuara në aksidentin e datës 19 tetor 2012,  në emër të dëmit jo material, t’i 

paguaj shumat: për dhimbje fizike 5.000,00 €; për frikë shuma prej 4.000,00 €; për zvogëlim te aktivitetit jetësor në 

përqindje 20%, në kohëzgjatje prej 3 vitesh, shuma prej 2.000,00 € si dhe dëmet materiale, ushqim i sforcuar 380.00 

€; shpenzime të mjekimit 272.00 €;  shërim i mëtejmë dhe  dërgim në banjë 750.00 €,  gjithësejtë 12,402.00 €, 

ndërsa ishte  refuzuar pjesa përtej shumës së aprovuar nga ajo e  kërkuar prej 43.138,00€. Të paditurit B. H. për 

lëndime të pësuara në aksidentin e datës 19 tetor 2012,  në emër të dëmit jo material t’i paguaj shumat: për dhimbje 

fizike 1,200.00 €; për frikë shumën prej 1,000.00 € dhe për dëm material për shpenzime të shërimit të mëtejmë 

shumën prej 250.00 € gjithsejtë 2,450.00 € ndërsa ishte  refuzuar pjesa përtej shumës së aprovuar nga ajo e  kërkuar 

prej 17.590,00 €. Obligohej e paditura të paguaj  kamatë vjetore siç e paguajnë bankat afariste në Kosovë, për mjetet 

e deponuara për më shumë se një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga 14 tetori 2013, dita e ushtrimit të 

padisë, në afat prej 15 ditësh nga dita e formës së prerë të këtij aktgjykimi. Në pikën V, detyrohej e paditura që 

paditësve tu paguaj shpenzimet e procedurës, në shumë prej 1,560.00 €. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Prishtinë, Ac.nr.3886/2015 datë 13 nëntor 2019, nën pikën 

I të dispozitivit, refuzohet pjesërisht si e pathemeltë, ankesa e të paditurës, K. e S. “K. e R.” me seli në Prishtinë dhe 

pika I dhe pika III e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.765/2013, datë 3 qershor 2015, vërtetohet, 

përveç pjesës që ka të bëjë me kamatëvonesën, ku  ndryshohet  dhe detyrohet e paditura që paditësve t’ua paguaj 

kamatën ashtu  siç e paguajnë  bankat komerciale, për mjetet e deponuara me afat më tepër se një vit, pa destinim të 
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caktuar, nga dita e marrjes së aktgjykimit, me 3 qershor 2015 e deri në pagesën definitive. Po ashtu ne pikën V, 

lidhur me shpenzimet e procedurës aktgjykimi i Gjykatës së shkallës së parë, vërtetohet ndërsa pikat II dhe IV të 

këtij aktgjykimi, mbeten të pa shqyrtuara. 

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

së dispozitave të procedurës kontestimore dhe për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim 

që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen për shkak se kanë caktuar shuma më të mëdha se 

praktika gjyqësore ose  të prishën dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të atakuar me revizion, 

në kuptim të dispozitës së nenit 215 të LPK-së, dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion, ka gjetur 

se: 

 Revizioni i të paditurës është pjesërisht i bazuar. 

 Nga shkresat e lendes del se më datën 19 tetor 2012 , në rrugën e Prishtinës në Gjilan nga shkaku I 

mospërshtatjes së sinjalistikës horizontale dhe vertikale ka ndodhur aksidenti i komunikacionit në të cilin ngasësi, A. 

D., me automjetin transportues, të markës “mercedes 609 D”, me ... i siguruar te e paditura,  ka goditur automjetin 

Ford Fiesta, të cilin e ngiste B. H. e më pas automjetin tjetër ku i shkaktohet dëm edhe paditëses, H. H.  në cilësinë e 

bashkudhëtares dhe B. H. si pjesëmarrës në komunikacion. Për kompensimin e dëmeve të shkaktuara, paditësit ju  

drejtuan të paditurës,  dhe ajo ka ofruar një shumë, për të cilën paditësit nuk kanë rënë dakord. Ata kanë inicuar padi 

për kompensimin e dëmeve duke kërkuar që e paditura t’ua kompensoj, për të gjitha llo jet e dëmeve shumën prej 

75,580.00 €, gjegjësisht për paditësen H. H., shumën prej 55,540.00 €, ndërsa për paditësin B., shumën prej 

20,040.00€. Autoritetet e policisë rrugore kanë bërë vend shikimin dhe kanë inicuar procedurë penale, pas të cilës, 

me aktgjykimin e formës së prerë, P.Nr.1124/12 , datë 15 janar 2013,  Gjykata Komunale e Gjilanit e kishte shpallur 

fajtor të siguruarin e  të paditurës dhe e kishte dënuar me urdhër ndëshkimor. Gjatë zhvillimit të procedurës,  e 

paditura nuk e konteston bazën ligjore por shumat e kërkuara.   Deri te aksidenti kishte ardhur kur ngasësi i 

automjetit i siguruar tek e paditura kishte  tejkaluar në rrezikim të pjesëmarrësve të tjerë dhe kishte shkaktuar 

aksident zingjiror dhe me këtë rast lëndime të rënda ka pësuar paditësja H. H., ndërsa  lëndime të lehta ka pësuar 

paditësi B. H.. Gjykata ka caktuar ekspertët e lëmive përkatëse, Dr. R. H., psikiatër dhe ortoped traumatolog, Dr. S. 

R.. Pas shqyrtimit të provave dhe deklaratave të palëve Gjykata caktoi shumat e kompensimeve për llojet përkatëse 

të dëmeve dhe vendosi si në dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan  C.nr.765/2013, datë 3 

qershor 2015. 

Masat dhe llojin e lëndimeve të paditësit, gjykata i vërtetoi në bazë të dokumentacionit mjekësor dhe 

mendimit të ekspertëve. Sipas mendimit të ekspertëve, paditësja H.H.  në këtë aksident ka pësuar lëndime të rënda 

trupore, me pasoja të rënda,  ka përjetuar frikë primare dhe  sekondare të intensitetit të lartë, dhimbje fizike, ka 

pësuar zvogëlim të aktivitetit fizik në masë prej 20% dhe shëmtim trupor. Paditësi  B., ka pësuar lëndime të lehta 

trupore, të cilat janë dëshmuar me prova shkresore dhe ekspertiza përkatëse. Gjykata e shkallës së parë, duke u 

bazuar në këtë gjendje faktike, pjesërisht e aprovon kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar ashtu siç është vendosur 
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nën pikat e aprovuara të dispozitivit të aktgjykimit, duke refuzuar kërkesëpadinë e paditësit mbi shumat e aprovuara 

dhe ne pikat refuzuese te aktgjykimit. 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore nën pikën I të dispozitivit pjesërisht e pranon ankesën e 

palës së paditur  dhe e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, në pjesën që ka të bëj me kohën e 

llogaritjes së kamatëvonesës, pra duke filluar nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit, dhe gjykoi se: e paditura do të 

paguaj kamatat si në bankat afariste në Kosovë për mjeteve e deponuar  për më tepër se një vit pa destinim të 

caktuar duke llogaritur nga data  3  qershor 2015 e deri në pagesën definitive. Për pjesën aprovuese të kërkesëpadisë, 

Gjykata e shkallës së dytë ka pranuar si të bazuara të gjitha shkaqet dhe arsyet  e dhëna në arsyetimin e aktgjykimit 

të Gjykatës së shkallës së parë duke aprovuar kështu të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, përgjegjësia e të paditurës për kompensim të dëmit është e 

pakontestueshme sepse kjo është konfirmuar me aktgjykimin e formës së prerë, P.Nr.1124/12 , datë 15 janar 2013,  

Gjykata Komunale e Gjilanit e kishte shpallur fajtor të siguruarin e  të paditurës dhe e kishte dënuar me urdhër 

ndëshkimor . Kjo ngase deri tek aksidenti ka ndodhur për shkak se i siguruari i të paditurës nuk i kishte përshtatur 

shpejtësinë kushteve teknike dhe sinjalistikës horizontale dhe vertikale të rrugës dhe lokacionit ku kishte ndodhur 

aksidenti. Për këto arsye e paditura është përgjegjëse për dëmin e shkaktuar sipas parimit të fajësisë e nga baza e 

sigurimit të detyrueshëm të automjeteve në komunikacion.  

Për sa i përket shumave të gjykuara nga gjykata e shkallës së parë dhe të aprovuara nga gjykata e shkallës 

së dytë, përkitazi me dëmin jo material për paditësin, drejtë janë aprovuar dispozitat e nenit 200 të LMD-së e lidhur 

me nenin 323 të LPK-së, duke pasur parasysh konstatimet dhe mendimet e ekspertëve mjekësorë, lëndimet e 

pësuara, natyrën, peshën , intensitetin e dhimbjeve etj. Vlerësimi i shpërblimit të dëmit jo material (si një 

satisfakcion që nuk ka qëllim lukrativ-fitimprurës) përfaqëson zbatimin e të drejtës materiale. Gjatë caktimit të 

lartësisë së shpërblimit për format e caktuara të dëmit jo material, gjykata sipas nenit 200 të LMD-së 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 favorizohen synimet të cilat nuk janë në përputhje me natyrën e shpërblimit të tillë të dëmit jo material dhe 

qëllimin pasuror. Lëndimet trupore janë identifikuar dhe vlerësuar po ashtu edhe dëmet materiale dhe jo matriale, 

ngase fjala është për fakte që nuk mund të vihen në diskutim me pretendimet e të paditurës në seancat e shqyrtimit 

dhe në revizion. Nga këto arsye pretendimet e parashtruara në revizion në këtë drejtim paraqiten si të pabazuara. Në 

pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë janë aprovuar pjesërisht pretendimet e të paditurës 

që kanë të bëjnë me shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së parë dhe të vërtetuara nga gjykata e shkallës së 

dytë, Gjykata Supreme , duke pasur parasysh kriteret e parapara, shumat e caktuara nga gjykata e shkallës së  parë, 

dhe të aprovuara nga gjykata e shkallës së dytë, përkitazi me llojet e sipër cekura të dëmit jo material vlerëson se 

shuma e kompensimit për paditësen H.H. për lëndime të pësuara në aksident e datës 19 tetor 2012, janë më të larta 

se praktika gjyqësore dhe duke u bazuar në këtë kjo gjykatë gjeti se duhen ndryshuar shumat  në emër të dëmit jo 

material, ashtu që të obligoi të paditurën që paditëses  H. H. t’i paguaj shumat: për dhimbje fizike 3.500,00€; dhe për 

frikë shuma prej 3.000,00€.. Këto shuma  janë reale dhe në përputhje me kriteret e parapara ligjore si dhe në 

harmoni me praktikën gjyqësore. Për këto arsye u pranua si i bazuar revizioni i të paditurës dhe u ndryshuan shumat, 

si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
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Në revizionin e të paditurës në përgjithësi janë përsëritur thëniet e paraqitura në ankesën kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës, për aprovimin e të cilave gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të duhura, 

bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizioni. Edhe sipas vlerësimit të gjykatës së 

revizionit, Gjykata e e shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë qëndrimin se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë në 

shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar drejtë. E paditura edhe gjatës 

shqyrtimit, në ankesë dhe në revizion nuk e ka kontestuat bazën ligjore por i ka kontestuar shumat e kërkuara nga 

paditësit. Me vështrim në shkresat e lëndës del se e paditura në seancën e datës 3 qershor 2015 ofroi marrëveshje  

duke  rritur shumat për kompensim  në krahasim me shumat e ofruara fillimisht, jashtë procedurës gjyqësore por 

paditësit nuk e pranuan ujdinë. Prandaj pretendimet e të paditurës në revizion se janë gjykuar shuma më të larta se 

praktika gjyqësore në lidhje me këtë çështje janë të pambështetura sepse ato janë reale dhe në përputhje me kriteret e 

parapara ligjore si dhe në harmoni me praktikën gjyqësore, përveç pjesës së ndryshuar për të cilën janë dhënë 

sqarime më lartë.  

Gjykata e shkallës së dytë, drejtë ka vendosur sa i përket kamatëvonesës që duhet llogaritur nga dita e 

marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë, për arsye se nga kjo ditë, pala e paditur mund të jetë në vonesë eventuale 

sepse me nxjerrjen e aktgjykimit është krijuar obligimi i të paditurës. Prandaj, Gjykata e revizionit e gjenë si të 

ligjshëm dhe të arsyetuar mirë, ndryshimin e aktgjykimit të shkallës së pare nga ana e gjykatës së apelit,  për sa I 

përket fillimit të llogaritjes së kamatëvonesës. 

Nga arsyet e cekura si dhe të dhënat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, Gjykata e revizionit vlerëson si të 

pabazuara thëniet e të paditurës se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë në pjesët e pandryshuara është marr me 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale lidhur me shumat e gjykuara për paditësit për  

të gjitha llojet  e dëmit. 

 Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 222 e lidhur me nenin 224.1 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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