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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit S. E. nga fshati ..., të cilin me autorizim e përfaqëson N. A. avokate nga ..., kundër të 

paditurës  K. e S. ’’S.”, me seli në Prishtinë, në çështjen juridike kompensim i dëmit, duke 

vendosur sipas revizionit të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3214/2017, datë 27.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datën 12.04.2020, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

           REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurës K. e S. ’’ S.”, me seli në Prishtinë, i 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3214/2017, datë 

27.11.2019. 

          

            A  r  s  y  e  t  i  m   

 

           Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3214/2017, datë 

27.11.2019, refuzohet si e pa bazuar ankesa e të paditurës K. e S. “S.”, në Prishtinë, dhe 

vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C nr.109/15,të datës 

24.05.2017,me të cilin është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar e 

paditura që paditësit t’ia kompensoj dëmin material dhe jo material të shkaktuar në aksidentin e 

komunikacionit më datë 22.01.2015,në cilësinë e këmbësorit dhe atë, në emër të dëmit jo 

material: shumat si në vijim: për dhimbje fizike, shumën prej 2.025,00 €,për frikën e përjetuar, 

shumën prej 1,000.00 €. Në emër të dëmit material, për shpenzimet e shërimit, shumën prej 79,90 

€, ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë, shumën prej 210,00 €, rehabilitim klimatik, shumën 

prej 520,00 €. Të gjitha këto me kamatë ligjore sa paguajnë bankat komerciale në Kosovë si për 

deponimet mbi 1 vit pa destinim të caktuar nga data e gjykimit 24.05.2017,e deri te pagesa 
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definitive si dhe në të njëjtën kohë t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumën prej 1.290.50 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit, 

nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. Në pikën II të dispozitivit, është refuzuar si e pabazuar 

pjesa tjetër e kërkesëpadisë së precizuar e paditësit dha atë mbi shumën e gjykuar në emër të 

dëmit material për shpenzime  të shërimit në shumë prej 120.10 €. 

           Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ka paraqitur revizion e paditura dhe atë, për shkak të 

shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që revizioni të pranohet si i bazuar dhe aktgjykimet e të dy gjykatave, të 

prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë.  

          Përgjigje në revizion ka paraqitur e autorizuara e paditësit, me propozim që revizioni i të 

paditurës të refuzohet si i pa bazuar. 

Gjykata Supreme pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur dhe pretendimet në revizion 

lidhur me aktgjykimin e goditur, në mbështetje të dispozitës së nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

  

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datën 22.01.2015,ka pësuar  aksident  të 

komunikacionit me që raste ishte goditur nga automjeti “..., me targa regjistrimi ..., të cilin e 

drejtonte A. R. nga ... Në këtë aksident paditësi në cilësinë e këmbësorit  kishte pësuar lëndime 

trupore nga goditja e automjetit. Automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti, ka qenë i 

siguruar tek e paditura. Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, P.nr.2734/2016, datë 

04.11.2015,në procedurë penale, fajtor për këtë aksident është shpallur A. R. nga ....   

 

             Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, P.nr.2734/2016, datë 04.11.2015, ka vërtetuar se shkaktar i këtij aksidenti është i 

siguruari i të paditurës dhe se e paditura duhet ti përgjigjet paditësit për pasojat që i ka shkaktuar i 

siguruari i saj në këtë aksident të komunikacionit. Gjykata në cilësi të provave materiale ka 

administruar ekspertizën mjekësore nga eksperti mjeko ligjor dr.V. B. – ortoped traumatolog, të 

dhënë në seancë me  datë 27.04.2017, e cila ka konstatuar se si pasojë e aksidentit në fjalë paditësi 

ka pësuar lëndim të rëndë trupor, dhe si pasojë e lëndimeve të  pësuara ka përjetuar dhimbje 
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fizike, po ashtu ka pasur nevojë për ndihmën e huaj, ushqim të përforcuar, rehabilitim fizioterapik 

dhe shpenzime të shërimit. Bazuar në mendimin e ekspertit dr. Sh. M.,– psikiatër, të dhënë në 

seancën me dt. 05.04.2017,  është konstatuar se paditësi ka përjetuar, frikë të intensitetit të 

ndryshëm të përshkruar më hollësisht në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Gjykata duke 

u bazuar në nenin 183,173 , 177 dhe 200 të LMD-së,  ka miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit ashtu që në emër të dëmit jo material dhe material ka gjykuar shumat si në vijim: për 

dhimbje fizike, shumën prej 2,25.00 €, për frikën e përjetuar, shumën prej 1,000.00 €, për 

shpenzimet e shërimit, shumën prej 79,90 €, ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë, shumën prej 

210,00 €, dhe rehabilitim klimatik, shumën prej 520,00 €. Të gjitha këto me kamatë ligjore  si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e ankimimit ka pranuar si të drejtë dhe të 

ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë me të gjitha pikat  e dispozitivit të 

aktgjykimit, për arsye se, aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore .Për shkak të zbatimit të rregullt të rregullave të 

procedurës kontestimore dhe për shkak të konstatimit të rregullt dhe të tërësishëm të gjendjes 

faktike, drejtë është zbatuar edhe e drejta materiale nga gjykata e shkallës së parë, me rastin e 

pranimit të pjesshëm të kërkesëpadisë, andaj ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e të paditurës, 

dhe ka vërtetuar si të drejtë dhe të ligjshëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

 

 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 është e bazuar dhe se e paditura ka përgjegjësi për kompensimin e dëmit 

të cilin paditësi e ka pësuar në aksidentin e komunikacionit. Aktgjykimi i goditur nuk përmban 

shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata e shkallës së dytë, në aktgjykimin e saj ka dhënë arsye të mjaftuara për faktet vendimtare 

për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Përgjegjësia e 

të siguruarit të paditurës është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

P.nr.2734/2016, datë 04.11.2015,në procedurë penale, kështu që pretendimet në revizion nuk e 

vejnë në pyetje ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur lidhur me përgjegjësinë e të paditurës për 

kompensimin e dëmit . 
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           Gjykata Supreme po ashtu vlerëson se shuma e gjykuar paditësit, për dhimbje fizike dhe 

frikën e përjetuar, është reale. Gjatë caktimit të lartësisë së shpërblimit për këto forma  të dëmit jo  

material, gjykata e shkallës së parë sipas nenit 200 të LMD-së, është kujdesur për rëndësinë e të 

mirës së dëmtuar dhe qëllimin 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 shoqëror të tij. Duke pasur parasysh kriteret e parapara me këtë dispozitë, 

edhe kjo Gjykatë vlerëson se shuma e gjykuar e shpërblimit për këto  forma të dëmit, është reale 

dhe në përputhje me kriteret e parapara sipas kësaj dispozite,me intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhimbjeve, frikës, praktikën e deritanishme të gjykatave në Kosovë, dhe  këto shuma paraqesin 

shpërblim të drejtë dhe një formë të satisfakcionit për paditësin i cili me këto mjete mund të 

plotësojë nevojat e ndryshme jetësore të tij. 

  

            Kjo Gjykatë e revizionit po ashtu vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar 

të drejtën materiale përkatësisht dispozitën e nenit 194,195, të LMD-së, lidhur me shumat e 

gjykuara paditësit në emër të kompensimit të dëmit material për ndihmën dhe kujdesin e 

personit të tretë dhe ushqim të përforcuar, pasiqë këto forma të dëmit janë caktuar duke u bazuar 

në mendimin dhe konstatimin e mjekëve ekspertë duke pranuar standardet e praktikës gjyqësore 

nga e cila rrjedhë se mund të kompensohet dëmi për këtë kategori në lartësi prej 5 deri 10 euro, 

në ditë, edhe nëse pala nuk disponon me fatura, por është konstatim i ekspertit mjekësor se 

paditësi ka pasur nevojë për këto shërbim. Po ashtu drejt është zbatuar e drejta materiale edhe 

lidhur me shumën e gjykuar për shpenzimet e mjekimit, pas që kjo shumë është në harmoni me 

vlerën e shpenzimeve për të cilat ka prezantuar prova pala paditëse dhe përgjegjësi e të paditurës 

është që paditësit t’ia kompensojë edhe shpenzimet e mjekimit. 

   

Prandaj, nuk qëndrojnë pretendimet në revizion se aktgjykimi i goditur dhe ai i gjykatës 

së shkallës së parë  janë marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, për lartësinë e 

shumave të gjykuara në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material. Pretendimet në 

revizion nuk e vejnë në dyshim ligjshmërinë e aktgjykimit  të kundërshtuar për arsye se gjykata e 

shkallës së dytë në arsyetim të aktgjykimit ka dhënë arsye të plota dhe të mjaftuara për 

themelësinë e kërkesëpadisë, besueshmërisë dhe fuqisë provuese të provave të administruara, 

përgjegjësinë e të paditurës për kompensimin e dëmit si dhe  rrethanat që lidhen me kategorinë 

dhe lartësinë e shumave të gjykuara për  çdo formë të dëmit.   
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   Pretendimet e ngritura në revizion për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore  nga neni 182 par.2 pika (n) e LPK, nuk qëndrojnë për arsye se, në revizion e 

paditura, nuk jep  shpjegime se cila pjesë e aktgjykimit ka të meta për shkak të cilave nuk mund 

të ekzaminohet, cila pjesë e dispozitivit është e pa- kuptueshme dhe kontradiktore me vetveten 

dhe me arsyetimin, për cilat fakte vendimtare nuk janë treguar arsyet,  dhe cilat fakte janë të 

paqarta dhe kontradiktore. Gjykata e Revizionit e shqyrtoi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

dytë, konform nenit 215 të LPK-së, vetëm në pjesën e tij të goditur dhe brenda kufijve dhe 

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

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

zotësinë për të qenë  palë dhe përfaqësimin e rregullt. 

 

   Nga sa u tha më sipër, e  në mbështetje të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

                              

                              GJYKATA SUPREME E  KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                                Rev.nr.156/2020, më 12.04.2020     

  

                                                                                                                  Kryetare e kolegjit 

                                                                                                         Gyltene Sylejmani 

 

 


