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     Rev.nr.125/2019 

 

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

kryetare, Isa Kelmendi dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit  Sh. K.,  

nga ...,  të cilin sipas autorizimit e përfaqëson N. G.,  avokat në .., kundër të paditurës K. e S. 

“S.”, me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson B. M., punëtor i të njëjtës, për 

kompensim dëmi nga baza  e auto përgjegjësisë, përkitazi me revizionin e të paditurës, paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4524/14 datë 14.1.2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 8.5.2019, merr këtë: 

 

            A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET  si i pabazuar revizioni i të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4524/14 datë 14.1.2019. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4524/14 

datë 14.1.2019, janë refuzuar si të pabazuara ankesa e paditësit dhe ankesa e të paditurës në 

pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr. 

306/2013  datë 9.7.2014, në pjesën e kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit jo material në emër 

të dhimbjeve fizike trupore, zvogëlimit të  aktivitetit të përgjithshëm  jetësor, dhimbjeve 

shpirtërore për shëmtim, kompensimin e dëmit material në emër të ndihmës dhe kujdesit të 

personit të tretë, ushqimit të përforcuar, shpenzimeve të shërimit dhe rehabilitimit mjekësor si 

dhe fitimit të humbur (rentës  mujore), pika II (dy) dhe pika III (tre) e dispozitivit të të njëjtit 

aktgjykim, në pjesën e kërkesëpadisë lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore. Me 

pjesën II të dispozitivit  është refuzuar si e bazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit, ndërsa me 

aprovimin e pjesshëm të ankesës  së të autorizuarit të paditurës është  ndryshuar  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore,  Prishtinë-Dega  në Lipjan,  C.nr. 306/2013, i datës 9.7.2014, në pikën I 

(një) të dispozitivit në pjesën e kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit jo material në emër  të 
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frikës së përjetuar si dhe  pika III (tre) e dispozitivit të të njëjtit aktgjykim, në pjesën e 

kërkesëpadisë  lidhur me kamatën ligjore, ashtu që është detyruar  e paditura që paditësit në emër 

të shpërblimit të dëmit jo material  për friken e përjetuar t ‘ia paguaj shumën prej 4,000 €, ndërsa 

pjesa tjetër  kërkesëpadisë së paditësit për kompensim të dëmit jo material  në emër të frikës së 

përjetuar mbi ketë shumë të gjykuar është refuzuar si e pa bazuar. Shumën e gjykuar e paditura 

është obliguar ta paguaj me kamat vjetore sikurse e paguajnë bankat afariste në Kosovë për 

mjetet e deponuara të qytetarëve mbi një vit pa destinim të caktuar, duke filluar  nga dita e 

nxjerrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, datë 9.7.2014, e deri në pagesën 

definitive. 

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

paditura, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen 

ashtu që paditësit t’i aprovohet kërkesëpadia për shumën prej 22.000 €, ndërsa përtej kësaj 

shume kërkesëpadia të refuzohet si e pabazuar ose  aktgjykimet e cekura të prishen dhe çështja 

t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rivendosje. 

 Paditësi ka paraqitur përgjigje në revizion, me propozim që revizioni të refuzohet në 

tërësi si i pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në bazë të dispozitës 

së nenit 215 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 Revizioni është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës del se më datë 19.9.2012, në rrugën magjistrale  Ferizaj  - Gjilan, 

në fatkeqësinë e komunikacionit në cilësinë e bashkudhëtarit në automjetin e markës ’’VW 

Golf’’ me targa të regjistrimit 01-818- DR, i siguruar te e paditura,  të cilin e ka drejtuar Qëndrim 

Krasniqi, lëndime të rënda trupore ka pësuar këtu paditësi Shkumbin Kryeziu, që si pasojë i janë 

shkaktuar dhimbje fizike, frikë, zvogëlim të aktivitetit jetësor për 20%, shëmtim i shkallës së 

mesme, ka pas nevojë për ndihmën e personit tjetër, ushqim të përforcuar, fitim të humbur dhe i 

janë shkaktuar shpenzime për shërim. 

 

E paditura nuk e ka kontestuar bazën e kërkesëpadisë duke ofruar  shumën prej 22.000 €, 

në emër të gjitha dëmeve. 
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Në bazë të kësaj gjendje të vërtetuar faktike gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar, duke konsideruar se lartësia e aprovuar në 

emër të shpërblimit të dëmit jo material e material, është shpërblim real dhe objektiv, pastaj ka 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të asaj gjykate. 

 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën sipas ankesës pjesërisht  ka pranuar qëndrimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë duke konstatuar se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe drejt ka zbatuar të drejtën materiale në pjesën që ka të 

bëjë me kompensimin e dëmit në emër dhimbjeve fizike,  zvogëlimit të aktivitetit jetësor për 

20%, shëmtimit trupor në shkallë të mesme, për ndihmën e personit tjetër, ushqimin e përforcuar, 

fitim të humbur dhe  shpenzimeve për shërim, ndërsa ka vlerësuar se lidhur me kompensimin e 

dëmit për frikë dhe kamatën e gjykuar, gjykata e shkallës së parë në mënyrë të gabuar ka zbatuar 

të drejtën materiale dhe në këtë pjesë ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe  

ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar se gjykatat e instancës më të ulët drejt  kanë 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit pjesërisht është e bazuar. Gjykata e shkallës së dytë në aktgjykimin e saj 

ka dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me zbatimin e të drejtës materiale, kur ka vendosur si në 

dispozitivin e aktgjykimit, të cilat arsye i mbështetë edhe kjo Gjykatë e revizionit. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimin e shqyrton konform dispozitës ligjore nga neni 

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

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

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

zotësinë për të qenë palë dhe përfaqësimin e rregullt, ndërsa nuk gjeti  shkelje të procedurës 

kontestimore për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 

Thëniet e revizionit të paditurës se aktgjykimi i kundërshtuar  përmban shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore, Gjykata Supreme e Kosovës, i  vlerësoi si të 

pabazuara, ngase, në revizion nuk është cekur asnjë pretendim konkret se në cilën pjesë apo ku 

qëndrojnë shkeljet e pretenduara, ndërsa sipas vlerësimit të kësaj Gjykate,  gjykatat e instancës 

më të ulët në aktgjykimet e tyre  kanë dhënë arsye të bollshme dhe të qarta për një aktgjykim të 

drejtë e të bazuar në ligj, dispozitivi është i qartë dhe në harmoni me arsyetimin. 
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Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se 

gjykatat e instancës më të ulët mbi gjendjen e vërtetuar faktike drejt dhe në mënyrë të plotë kanë 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, në pjesën e kërkesë padisë 

që ka të bëjë me dëmin jomaterial dhe material, për dhimbjet trupore fizike në shumën prej 8.000 

€, për frikë shumën prej 4.000 €, për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 7.000 €, për 

shëmtim trupor shumën prej 3.000 €, për ndihmën e personit tjetër shumën prej 300 €, për 

ushqim të përforcuar shumën prej 300 €, fitim të humbur nga data 19.9.2012 e deri më 31.5.2014 

shumën prej 2.705 € dhe nga data 1.6.2014 e tutje deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë 

në emër të rentës çdo muaj nga 96 €. Lidhur me këtë pjesë të kërkesëpadisë, gjykatat e instancës 

më të ulët kanë dhënë arsye të mjaftueshme për bazën e aprovimin të kërkesëpadisë, të cilat 

arsye i pranon edhe kjo Gjykatë e revizionit. Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se mbi 

gjendjen e tillë faktike gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë drejt kanë zbatuar 

dispozitat e nenit 200 të LMD -ës lidhur me nenin 323 të LPK - ës, përkitazi me caktimin e 

lartësisë së dëmit jo material, ngase, shumat e gjykuara janë caktuar në bazë të ekspertizës 

mjekësore nga ekspertët dr. A. F., ortoped–traumatolog, dr. N. M. – psikiatër dhe dr. A. K., 

neurokirurg, në bazë të intensitetit të dhimbjeve fizike, frikës së përjetua, zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor dhe shëmtimit, nga lëndimet e pësuara gjakderdhje nën cipën e fort të trurit dhe nën cipën 

merimargore në regjionin temblor dhe muror të djathtë, gjendje pas enjtes së trurit të gradës së 

ulët, plagë shqyese ndrydhëse në regjionin temblor dhe muror të djathtë, të cilat lëndime janë të 

natyrës së rënd trupore. Shumat e cekura të shpërblimit të dëmit jomaterial të paditësit, sipas 

vlerësimit të kësaj Gjykate, janë adekuate dhe në përputhje me kriteret e parapara sipas  

dispozitës së cekur. 

 

Vërtetimi i shpërblimit (satisfaksioni) për dëmin jo material 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 duhet të kujdeset për rëndësinë e të mirës së dëmtuar 

dhe qëllimit së cilit i shërben ai shpërblim, por edhe për atë që me te mos të favorizojnë synimet 

të cilat nuk janë në përputhje me natyrën e shpërblimit të tillë të dëmit jo material dhe qëllimit 

shoqëror. Duke pasur parasysh kriteret e parapara me këtë dispozitë, rëndësinë e vlerave të 

dëmtuara të paditësit, shkallën e intensitetit dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike, frikës së 

përjetuar, zvogëlimin e aktivitetit jetësor, shkallën e shëmtimit trupor, sipas gjendjes së vërtetuar 

me anë të ekspertizës,  e duke pasur parasysh praktikën e gjertanishme të gjykatave në Kosovë, 

shumat e caktuara të shpërblimit të dëmit paditësit nga ana e gjykatës së shkallës së dytë sipas 
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vlerësimit të kësaj Gjykate janë reale dhe në përputhje me kriteret e parapara sipas kësaj 

dispozite, për të cilën arsye gjykatat e instancës më të ulët drejt kanë zbatuar të drejtën materiale, 

ndërsa pretendimi i të paditurës se gjykatat e instancës më të ulët të drejtën materiale e kanë 

zbatuar në mënyrë të gabuar, u vlerësua si i pabazuar. 

 

 Pretendimet e revizionit për dëmin material, Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi si të 

pabazuara, ngase gjykatat instancës më të ulët kanë vendosur në bazë të mendimit të ekspertëve 

të cilët kanë vlerësuar se paditësi ka pas nevojë për ndihmën nga personi tjetër,  nevojën për 

ushqim të përforcuar, ka pësuar fitim të humbur dhe i janë shkaktuar shpenzime për shërim, 

andaj edhe pretendimet se shumat e caktuar nga gjykata janë të larta, nga kjo Gjykatë u vlerësuan 

si të pabazuara. 

 

Sipas Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së dytë drejt ka vepruar kur ka 

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur me kamatën, konform dispozitës 

ligjore nga neni 195.1 të LPK –ës, ngase kamata nga gjykata e shkallës së parë nuk është caktuar 

konform dispozitës ligjore nga neni 277 të LMD –ës, i cili ka qenë në fuqi në kohën kur në mes 

këtu ndërgjyqësve ka lindur raporti i tyre detyrimor.  

 

Nga sa u tha më lart, e në pajtim me nenin 222 të LPK -ës, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.125/2019 datë 8.5.2019 

 

         Kryetare e kolegjit, 

             Emine Kaçiku 


