
 

        Rev.nr.258/2019 

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

kryetarë, Jelena Krivokapiq dhe Shukri Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditëses Rr. 

H. nga Prishtina, të cilën e përfaqëson Xh. K. avokat nga Prishtina kundër të paditurës KS “S.” 

në Prishtinë të cilën e përfaqëson K. P. nga Prishtina për shkak të kompensimit të demit, duke 

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

Kosovës Ac.nr.3738/2016 datë 25.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 03.10.2019, 

morri ketë: 

        A K T GJ Y K I M  

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i  të paditurës i  paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.3738/2016 datë 25.02.2019. 

 

         A  r s y e t i m  

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.265/2011 datës 07.07.2016, nën 

paragrafin I të dispozitivit aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses Rr. H. nga Prishtina  dhe 

detyrohet e paditura K. e S. “S.” në Prishtinë që paditëses në emër të kompensimit të demit jo 

material t ‘ia paguaj shumat si vijon : per dhimbje fizike shumen prej 2.000,00 €, për friken e 

pësuar shumen prej 1.500,00 €, për zvogëlimin e aktivitetit jetësor shumen prej 1.500,00 €, për 

shëmtim trupor shumen prej 1.000 €. Nën paragrafin II të dispozitivit detyrohet e paditura të 

paguaj shumat e cekura në pikën I të dispozitivit me kamatën të cilën e paguajn Bankat vendore 

si për deponimet për kursim me afat mbi një vit pa destinim të caktuar duke filluar nga data 

07.07.2016, kur është marrë aktgjykimi e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 774 € të gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

aktgjykimit. Nën paragrafin III të dispozitivit refuzohet kërkesëpadia e paditëses mbi shumat e 

gjykuara dhe atë: për dhimbje fizike shumen prej 4.000,00 €, për frik shumen prej 3.500,00 €,  

për zvogëlimin e aktiviteti të përgjithshëm jetësor shumen prej 1.000,00 € për shëmtim trupor 

shumen prej 2.000,00 €, ndërsa në tersi refuzohet kërkesa për kompensim demi material në emër 



të ndihmës së personit të tretë në shumë prej 150,00 € , në emër të ushqimit të përforcuar shumën 

prej 300,00 € dhe rehabilitimin klimatik shumën prej 260,00 € si e pabazuar. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3738/2016 datë 25.02.2019, nën 

piken I të dispozitivit aprovohet pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditëses Rr . H. 

nga Prishtina, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.265/2011 datë 

07.07.2016 në pikën III të dispozitivit që i referohet demit material në emër të ushqimit të 

përforcuar dhe kujdesit të personit të tretë ku gjykohet si në vijim: detyrohet e paditura KS “S .” 

në Prishtinë që paditëses Rr. H. në emër të kompensimit të demit material në emër të ushqimit të 

përforcuar t ‘ ia paguaj shumen prej 200,00 €, ndërsa në emër të ndihmës së personit të tretë 

shumen prej 100,00 €, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë për këto kategori të demit për tej 

shumës së gjykuar refuzohet si e pabazuar. Nën pikën II të dispozitivit refuzohet pjesërisht 

ankesa e të autorizuarit të paditëses Rr. H. nga Prishtina dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.265/2011 datës 07.07.2016, nën piken III të dispozitivit në pjesën e 

refuzuar të kërkesëpadisë së paditëses mbi shumat e gjykuar për dhimbjet fizike prej 4.000,00 €, 

për frikë shumen prej 3.500,00 €, për zvogëlimin e aktiviteti të përgjithshëm jetësor, shumen prej 

1.500,00 €, për shëmtim trupor shumen prej 2.000,00 € dhe kërkesa për kompensim demi 

material për rehabilitim klimatik shumen prej 260,00 €. Nën piken III të dispozitivit refuzohet e 

pa bazuar ankesa e të paditurës KS “S.” në Prishtinë dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr.265/2011 datë 07.07.2016 nën piken I dhe II të dispozitivit. 

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

shkak shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore dhe për shkak të aplikimit të gabuar të 

së drejtës materiale me propozim që revizion të aprovohet dhe aktgjykimet e gjykatave me të ulët 

të prishen dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

  I autorizuari i paditëses ka paraqitur përgjigje në revizion me të cilin ka kontestuar në 

tersi thëniet e revizionit duke propozuar që revizioni i të paditurës të refuzohet si i pabazuar.  

 Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të shkresave të lendes, pretendimeve në 

revizion dhe vlerësimit të aktgjykimit të atakuar në kuptim të nenit 215 të LPK-së gjeti se : 

  Revizioni është i pabazuar. 



 Nga shkresat e lendes rrjedh se me datë 06.01.2011 rreth orës 21.20 në Prishtinë në 

rrugën “...” para stacionit të tret të policisë në vend kalim deri sa paditësja kalonte rrugën e ka 

goditur drejtuesi i automjetit të markës “volkswagen” me targa ..., i siguruar tek e paditura me 

ç’rast paditëses i ka shkaktuar lëndime trupore dhe se e njëjta është dërguar në emergjencë. 

Aksidenti është shkaktuar me lëshimet ekskluzive të drejtuesit të automjetit kundër të cilit është 

udhëhequr procedura penale dhe i njëjti është shpallur fajtor me aktgjykim P.nr.3385/11 datë 

22.05.2013 dhe është dënuar me gjobë.  

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

dokumentacionit mjekësor dhe mendimit të ekspertëve Dr. Xh. S. ortoped dhe Dr. Sci. N. M., 

psikiatër. Sipas mendimit të eksperteve dhe dokumentacionit mjekësor është konstatuar se 

paditësja në aksident ka pësuar ndrydhje të kokës e shoqëruar me tronditje trunore, plagë 

shqyese-ndrydhëse të regjionit ballor të anës së majtë të cilat lëndime kualifikohen si lëndime të 

renda trupore. Për shkak të këtyre lëndimeve paditësja ka pësuar dhimbje fizike të intensiteti 

posaçërisht të rend disa sekonda, dhimbje fizike të intensiteti të rëndë 24 orë, dhimbje fizike të 

intensiteti të mesëm 10 ditë dhe dhimbje të intensiteti me të ulët përjeton edhe sot me rastin e 

ndryshimeve klimatike. Paditësja ka përjetuar frik primare disa sekonda, frik sekondare të 

intensiteti të lart ka zgjatur tri ditë dhe frik sekondar të intensiteti të mesëm 14 ditë, frik sekondar 

të intensiteti të ulëte e cila ka zgjatur 6 muaj. Zvogëlim i përhershëm i aktiviteti i përgjithshëm 

jetësor është i shprehur në shkallë prej 5 %. Shëmtim trupor ekziston në shkallë të lehtë. 

Përkujdesja e personit të tret ka qen e nevojshme për 10 ditë, ushqimi i përforcuara ka qen i 

nevojshëm 60 ditë. Rehabilitimi klimatik ka qen i nevojshëm në kohëzgjatje prej 10 ditëve për 

vitin e par të aksidentit.   

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

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

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

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

autorizuarit të paditëses dhe ka vendosur më afërsisht të përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit 

të goditur me revizion. 



 Për sa i përket shumave të gjykuara 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 luktrativ-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 qëll imit 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 demit jo material dhe qëllimit pasuror. Prandaj duke 

pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitën e lartcekur shumat e caktuara nga gjykata 

përkitazi me llojet e sipër cekura të demit jo material dhe ato material nga gjykatat e instancës 

me të ulët sipas vlerësimit të kësaj gjykatë janë reale dhe në përputhje me kriteret e parapara 

ligjore si dhe në harmoni me praktiken gjyqësore. Nga lart cekura pretendimet e të paditurës në 

revizion lidhur me lartësinë e shumave të gjykuara kjo gjykatë i vlerëson si të pa themelta. 

  Është i pa bazuar edhe pretendimi në revizion për tejkalim të kërkesëpadisë me rastin e 

ndryshimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nga gjykata e shkallës së dytë sa i përket 

kompensimit në emër të ndihmës nga personi i tretë dhe në emër të ushqimit të përforcuara për 

arsye se pala paditëse me parashtresë të datës 2 qershor 2016 ka bërë precizi minë e 

kërkesëpadisë dhe ka kërkuar kompensimin edhe për këto forma të demit të pranuara nga gjykata 

e shkallës së dytë. 

 Po ashtu është i pa bazuar pretendimi i të paditurës i parashtruar në revizion se gjykata e 

shkallës së parë gabimisht ka aplikuar dispozitën e nenit 362 të LPK-së, duke mos e thirre 

ekspertet në gjykatë me rastin e marrjes së provës të mendimit të mjekëve por është bazuar 

vetëm në mendimet e tyre të dhëna me shkrim. Kjo për arsye se në dhënien e mendimit kanë 

marrë pjesë dy ekspert të cilët e kanë dhanë mendimin  e vet me shkrim i cili i është dorëzuar të 

paditurës dhe e njëjta ka bërë vërejtjen në seancë. Kjo gjykatë nuk mund të pranoj pretendimin 

në revizion se ekzistojn kundërthëniet në dhënien e mendimeve të ekspertëve për arsye se të dy 

ekspert të caktuar nga gjykata kanë dhen mendim unik gjer sa pala e paditur pretendon në 

mendimin e ekspertit e të paditurës i cili nuk është nxjerr si provë dhe është irelevant për çfarëdo 



vendosje tjetër. Përkatësisht pala e paditur benë komentimin e mendimit të ekspertëve sa i përket 

lëndimeve të paditëses e për të cilat gjykatat e instancës më të ulët i kanë vlerësuar dhe për të 

gjitha këto kanë dhen arsye në arsyetimin e aktgjykimit të tyre, përkatësisht përsëriten thëniet sa i 

përket gjendjes faktike. Pretendimet e tilla kjo gjykatë i vlerëson si të pa bazuara nga se sipas 

nenit 214.2 të Ligjit të Procedurës kontestimore, revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të 

konstatimit të gabuar apo jo të plot të gjendjes faktike për deri sa revizioni në të vërtet për ketë 

arsye i godet aktgjykimet e gjykatave me të ulët. Prandaj në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike 

në procedurën e shkallës së parë, gjykatat e instancës me të ulët drejt kanë zbatuar edhe të drejtën 

materiale për çfarë arsye pretendimet në revizion paraqiten si të pa bazuara.  

  Nga sa u tha më sipër Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se nuk ekzistojnë arsyet për 

të cilat është paraqitur revizioni dhe me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË  

              Rev.nr 258/2019 datë 03.10.2019  

 

          Kryetar i kolegji  

          Isa Kelmendi 


