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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa Kelmendi, 

kryetarë, Jelena Krivokapiq dhe Shukri Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditëses  B Z  

nga Mitrovica të cilën e përfaqëson Z I,  avokat nga Prishtina, kundër të paditurës K.  e S. “G. 

E.” me seli në Prishtinë të cilën e përfaqëson E. N.-B. nga Prishtina, për shkak të kompensimit të 

demit, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditëses të paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.27/2014 datë 06.02.2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me 03.10.2019 morri ketë : 

 

      A K T GJ Y K I M 

Refuzohet si e pabazuar revizioni i paditëses i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.27/2014 datë 06.02.2019. 

 

     A  r s y e t i m  

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2935/09 datës 04.09.2013, nën 

paragrafin I të dispozitivit aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses B. Z. nga Mitrovica dhe 

detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “G. E.” në Prishtinë që paditëses në emër të 

shpërblimit të dëmit material dhe jo material t‘ia paguaj shumen si vijon: I. a) në emër të demit 

jo material për dhimbje fizike shumen prej 5.500,00 € për frikën e pësuar shumën prej 3.000,00 

€, për zvogëlimin e aktiviteti të përgjithshëm jetësor shumën 5.000,00 €, për shëmtim trupor 

shumën  prej 3.000,00 €. I. b) në emër të demit material për shpenzimet e mjekimit shumën  prej 

287 €, për ndihmën e personit të tretë shumën prej 600 €, për ushqim të përforcuar shumën 500 

€, ashtu që shuma e tërësishme arrin vlerën prej 17.887,00 €  me kamat 3.5 %, si për mjetet e 

deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit 

04.09.2013 e deri në përmbushjen definitive  bashkë me shpenzimet e procedurës  në shumë prej 

688 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. Nën paragrafin II të 

dispozitivit refuzohet e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë  së paditëses mbi shumat e gjykuara dhe 

atë në emër  kompensimit për dhimbje fizike në shumë prej 500 €, për zvogëlim të aktiviteti të 



përgjithshëm jetësor shumën prej 250 € për shëmtim trupor shumën prej 500 € në emër  të 

ushqimit të përforcuar shumën prej 300 €, ndërsa në tersi është refuzuar kërkesa për kompensim 

të demit material në emër të rehabilitimit klimatik në shumën prej 500 €. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr. 27/2014 datë 06.02.2019 nën 

pikën I të dispozitivit aprovohet pjesërisht si e bazuar ankesa e të paditurës Kompania  e 

Sigurimeve “G.E.”, me seli në Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë C.nr.2935/09 datë 04.09.2013 nën paragrafin I të dispozitivit të tij  dhe gjykohet si në 

vijim : detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “G. E.” me seli në Prishtinë  që në emër të 

kompensimit të demit jo material  dhe material t‘ia paguaj paditëses B. Z. nga Mitrovica shumat 

si në vijim : në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike t‘ia paguaj  shumën  prej 3.500,00 € në 

emër të frikës së përjetuar  t‘ia paguaj shumën prej 2000,00 €, në emër të shëmtimit  trupor t‘ia 

paguaj shumën  prej 2000,00 €, në emër të ndihmës së personit të tretë t‘ia paguaj shumën  prej 

500 € si dhe në emër të ushqimit të përforcuar t‘ia paguaj shumën  prej 400 €,  përkatësisht 

shumën e përgjithshme  8.400.00 € të gjitha këto me kamat sikurse për mjetet e deponuara mbi 

një vit pa destinim të caktuar e cila paguhet në Bankat Komerciale të Kosovës duke llogaritur atë 

nga dita e marrjes së aktgjykimit të Gjykatës së shkallës së parë me 04.09.2013 e deri në pagesën 

definitive. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë  së paditëses nga shumat e aprovuara  si më lartë në emër 

të dhimbjeve fizike e deri te shumat e kërkuara në lartësi 5.500,00 €, nga shumat e aprovuara  si 

më lart në emër të frikës e deri te shuma e kërkuar prej 3.000,00 € nga shumat e aprovuara si ma 

lart në emër të ndihmës dhe për kujdesit  së personit të tretë e deri tek shumat e kërkuara prej 600 

€ si dhe nga shumat e aprovuara  si më lartë  në emër të ushqimit të përforcuar e deri tek shuma e 

kërkuar prej 500 €, refuzohen si të pabazuara. Nën pikën II të dispozitivit refuzohet si e pa 

bazuar ankesa e të paditurës në raport me shumen e gjykuar për kompensimin e demit jo material 

për shkak të dhimbjeve shpirtërore si pasoj e aktivitetit të përgjithshëm jetësor si dhe 

kompensimin e demit material në emër të shpenzimeve të mjekimit, andaj  në këto pjesë pika I e 

dispozitivit të aktgjykimit të atakuar të gjykatës së shkallës së parë C.nr.2935/09 datë 

04.09.2013, vërtetohet për veç pjesës për llogaritjen e lartësisë së kamatës e cila ndryshohet dhe 

gjykohet me kamat sikurse për mjetet e deponuar mbi një vit pa destinim të caktuar e cila 

paguhet në Bankat Komerciale të Kosovës, duke llogaritur atë nga dita e marrjes së aktgjykimit 

të gjykatës së shkallës së parë me 04.09.2013 deri në pagesën definitive. Nën pikën III të 

dispozitivit  pika II e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar C.nr.2935/09 datë 04.09.2013 mbetet e 

pa shqyrtuar.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditëses ka paraqitur 

revizion për shkak të aplikimit të gabuar të dispozitave të së drejtës materiale me propozim që 



revizioni të aprovohet dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet dhe të mbetet 

në fuqi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së par.  

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të shkresave të lendes  dhe aktgjykimit të 

goditur 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 paditëse është i pa bazuar. 

Nga shkresat e lendes rrjedhë se me datë 26.06.2009 rreth orës 14:25 është shkaktuar 

aksident i trafikut në ..., në të cilin aksident ka pësuar lëndime të renda trupore paditësja B.Z. nga 

Mitrovica në cilësinë e këmbësores, ndërsa shkaktar i aksidenti ishte i siguruari i të paditurës Sh. 

A.  e cila e ka drejtuar automjetin e udhëtarëve “Ford Escord” me targa të regjistrimit ..., i 

siguruar te e paditura sipas policës të sigurimit nr.0002136519. Aksidenti është shkaktuar me 

lëshimet ekskluzive të drejtueses e automjeti e sipas mendimit të eksperti të komunikacionit të 

dhen në procedurën penale dhe ndaj drejtueses të automjeti udhëhiqet edhe procedura penale. 

Për masat dhe llojin e lëndimeve të paditëses gjykata e vërtetoj në bazë të 

dokumentacionit mjekësor dhe mendimit të eksperteve Dr. Xh. S. ortoped-traumatolog dhe Dr. 

Z. H. neuropsikiatër. Sipas mendimit të eksperteve dhe dokumentacionit mjekësor është 

konstatuar se paditësja B. Z. në aksident ka pësuar ndrydhje e shoqëruar me plagë prerëse 

derrmishse të regjionit zverk or të kokës dhe të kërcirit të djathtë e shoqëruar me thyerje bifokale 

të po këtij kërciri. Paditësja gjatë mjekimit ka përjetuar infeksion të plagës dhe inflamacion të 

enëve të gjakut me trombozë të pjesshme rrekurrent VFS djathtas – postromatike. Lëndimet e 

paditëses karakterizohen si lëndime të renda trupore. Për shkaka të këtyre lëndimeve paditësja ka 

pasur dhimbje fizike të intensiteti  posaçërisht të rend 1 orë , dhimbje fizike të rënd 4 ditë dhe 

dhimbje fizike të intensiteti të mesëm 42 ditë si dhe dhimbje fizike të intensitet të ulët përjeton 

edhe sot gjate ndryshimeve klimatike. Paditësja ka përjetuar frikë primare të intensiteti të lartë në 

kohëzgjatje prej 1 minutë, frik primare të intensiteti mesatar në kohëzgjatje 2 orë, frikë primare 

të intensiteti të ultë ka zgjatur tërë kohen sa ka qenë në spital e hospitalizuar. Frika sekondare 

është paraqitur në formë brengës për paraqitjen e pasojave nga lëndimi dhe humbja e këmbës. 

Pasojat e frikës janë të shprehura edhe në ditët e sodit. Zvogëlim i përhershëm i aktiviteti të 

përgjithshëm jetësor është i shprehur në shkallë prej 17,5 %. Shëmtim trupor ekziston në shkallë 

të mesme. Përkujdesja e personit të tretë ka qenë e nevojshme për 6 muaj, ushqim i përforcuar ka 

qen i nevojshëm për 8 muaj. Rehabilitimi fizioterapeutik dhe klimatik ka qen i nevojshëm në 

kohëzgjatje prej 30 ditëve për vitin e parë dhe 20 dit për vitin e dytë.  



Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në ketë gjendje të vërtetuar faktike pjesërisht e 

aprovon kërkesëpadinë e paditëse si të bazuar ashtu siç është vendosur nën pikat e aprovuara të  

dispozitivit të  aktgjykimit duke refuzuar kërkesëpadinë e paditëse mbi shumat e aprovuara . 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore pjesërisht ka pranuar ankesën 

e të paditurës dhe ka vendosur më afërsisht në dispozitiv të aktgjykimit të goditur me revizion.  

Për sa i përket shumave të gjykuar nga gjykata e shkallës së dytë përkitazi me demin jo 

material dhe material për paditësen drejt janë aplikuar dispozitat e nenit 195 dhe 200 të LMD-së, 

e lidhur me nenin 323 të LPK-së, duke pasur parasysh konstatimet dhe mendimet e eksperteve 

mjekësor, lëndimet e pësuara, natyrën, peshën, intensitetin e dhimbjeve të paditëses etj. 

Vlerësimi i shpërblimit për demin jo material (si një satisfaksion që nuk ka qellim lukrativ- fitim 

prurës) përfaqëson zbatimin e së drejtës materiale. Gjatë caktimit të lartësisë së shpërblimit për 

format e caktuar të demit jo material dhe të frikës si lloj i mëvetësishëm i demit jo material 

gjykata sipas nenit 200 të LMD-së, duhet të kujdeset për rendësin e të mirës së dëmtuar dhe 

qëllimit të cilit i shërben ai shpërblim por edhe për çështjen që të mos favorizojnë synimet  të 

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

pasuror. Prandaj duke pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitat e lartcekura shumat e 

caktuar nga gjykata përkitazi me llojet e sipër cekura të demit jo material dhe ato material nga 

gjykata e shkallës së dytë sipas vlerësimit të kësaj gjykate janë reale dhe në përputhje me kriteret 

e parapara ligjore si dhe në harmoni me praktiken gjyqësore. Nga lart cekurat pretendimet e 

paditëses në revizion lidhur me lartësinë e shumave të gjykuar kjo gjykatë i vlerëson si të pa 

themelta.  

Nga sa u tha më lart e në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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          Kryetar i kolegji  

          Isa Kelmendi 


