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    GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët Beshir Islami, 

kryetar, Rrustem Thaqi  dhe Zenel Leku, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses L. Z.  nga F., 

të cilën e përfaqëson me autorizim Admir Salihu avokat nga Zyra  Ligjore "FERLEX" në F., 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve "S." me seli në P., të cilën e përfaqëson me autorizim 

A. G., për kompensim dëmi  nga auto përgjegjësia, duke vendosur lidhur me revizionin e të 

autorizuarit të paditëses, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.2906/2020, i datës 09.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 27.09.2022, merr 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditëses, Admir Salihu avokat në 

Zyrën Ligjore "FERLEX" në F., i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.2906/2020,i datës 09.02.2022. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m   

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Ferizaj, C.nr.205/2019, të datës 09.03.2020,  në 

pikën  I të dispozitivit aprovohej, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses L. Z. nga F., 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve "S." me seli në P., dhe në pikën  II, detyrohet e 

paditura, që paditëses në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo 

material, të shkaktuar si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 04.10.2018, t'ia 
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paguaj edhe atë: Për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor 33.400,00€; Për dhimbje 

trupore –fizike 10,000.00€;Për frikën e përjetuar  7.000,00€;Për shëmtim. trupor 1,500.00€; Për 

mjekim dhe rehabilitim 3,385.00€ ;Në emër të ushqimit të përforcuar 840.00€; Në emër të 

kujdesit të shtuar nga personi i tretë 1,000.00€. 

Gjithsej shumën 57,165.00 € të cilën e paditura detyrohet që t'i kompensoj paditëses dhe 

atë me kamatë prej 8 % duke filluar nga data 27 shkurt 2019 deri në pagesën definitive si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 1,560.00 €,  të gjitha këto në afat prej 15 

dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

     Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.2906/2020, i datës 09.02.2022, 

në pikën I të dispozitivit, ndryshohet Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr. 

205/2019, i datës 09.03.2020, në pjesën që i referohet kërkesës kryesore të paditëses për 

kompensimin e dëmit jo material dhe kërkesës aksesore të saj për kamatëvonesë ligjore mbi 

shumat e gjykuara, ashtu që:  Paditëses L. Z., nga F., për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor në shkallën prej 22.4 % i pranohet shuma prej 10,000.00 €; për dhimbje trupore fizike të 

gjitha intensiteteve shuma prej 6,000.00 €,  për frikën e përjetuar të gjitha intensiteteve shuma 

prej 4,700.00 €, dhe për  shëmtim të shkallës së ultë shuma prej 1.300,00 €, që bëjnë gjithsejtë 

për dëmin jo material në shumë prej 22.000,00 €, të cilat detyrohet e paditura Kompania e 

Sigurimeve "S." në P., t'ia paguaj me kamatëvonesë ligjore prej 8%, nga data 09.03.2020 (dita e 

vendosjes nga gjykata e shkallës së parë) e deri në pagesën definitive, menjëherë pas pranimit të 

këtij aktgjykimi e nën kanosjen e përmbarimit të detyrueshëm. Në piklën II të dispozitivit ishte 

vendosur që aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr. 205/2019, i datës 09.03.2020, në 

pjesën që i referohet kërkesës kryesore të paditëses për kompensimin e dëmit material (për 

shpenzimet e mjekimit/rehabilitimit, shpenzimet për ushqim të përforcuar dhe shpenzimet për 

ndihmën nga personi i tretë), si dhe në pjesën që i referohet shpenzimeve të procedurës 

kontestimore, mbetet i pa shqyrtuar. 

     Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësja, përmes të autorizuarit Admir 

Salihu avokat në Zyrën Ligjore "FERLEX" në F., ka paraqitur revizion për shkak të zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale lidhur me shumat e gjykuara, me propozim që aktgjykimi  i 

gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë.  

Në përgjigje të revizionit, e paditura i ka kundërshtuar pretendimet e revizionit dhe ka 

kërkuar që i njëjti të refuzohet si i pa bazuar.   
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   Gjykata Supreme e Kosovës,  në kuptim të dispozitës së nenit 215 të LPK-së, shqyrtoi 

aktgjykimin e goditur me revizion dhe pas vlerësimit  të pretendimeve të cekura në revizion ka 

gjetur se: 

 Revizioni i paditëses i paraqitur përmes të autorizuarit Admir Salihu avokat në Zyrën 

Ligjore "FERLEX" në F.,  është i pa bazuar. 

Nga shkresat e lëndës dhe padia e paditëses L. Z., e datës 27.2.2019, vërehet se në rrugën 

"..." në F., ka ndodhur aksidenti i komunikacionit kur paditësja si këmbësore është goditur nga 

automjeti i udhëtarëve "Vauxhall Astra, me targa ..., të cilin ka qenë duke e drejtuar R.D. nga 

V., i siguruar nga auto përgjegjësia në kompaninë e paditur, me ç ‘rast paditësja ka pësuar 

lëndime të rënda trupore, prandaj ka kërkuar kompensimin e dëmit material dhe jo material si 

pasojë e lëndimeve të marra. Nga ana tjetër e paditura me përgjigje në padi nuk e ka kontestuar 

bazën juridike të kërkesëpadisë së paditëses, por që gjatë seancave të mbajtura lidhur me çështjen 

konkrete juridike nga gjykata e shkallës së parë, i ka kontestuar shumat e kërkuara nga ajo si 

kompensim dëmi, duke konsideruar se ato janë tepër të larta dhe nuk përkojnë me qëllimin e 

kompensimit, me propozim që kërkesëpadia e paditëses të miratohet vetëm për shumën prej 

11.000,00 €, aq sa i ka ofruar ajo si kompensim për të gjitha format e dëmit. 

Gjykata e shkallës së parë, pasi që, paditësja nuk e ka pranuar këtë ofertë të bërë nga e 

paditura, sipas padisë së tij, ashtu që, pas vlerësimit të deklaratave të ndërgjyqësve dhe provave 

shkresore të cilat gjenden në shkresat e lëndës, përfshirë këtu dokumentacionin e shumtë 

mjekësor si dhe Mendimin e ekspertëve mjekësor Dr. F. K., neurokirurg, Dr. V. S., psikiatre, i 

dhënë më datën 12.07.2019 dhe Dr. F. Q., neurokirurg, i dhënë më datë 03.12.2019, të cilët 

lëndimin e paditëses e kanë kualifikuar si lëndim të rëndë trupor dhe me pasoja të përhershme, 

e që janë deklaruar edhe për dhimbjet e përjetuara fizike, frikën e përjetuar, zvogëlimin e 

aktivitetit të përhershëm jetësor, nevojën për ndihmën e personit të tretë, nevojën për ushqim të 

përforcuar ka vendosur që kërkesëpadinë e paditëses për kompensimin e dëmit jomaterial dhe 

material ta miratojë në tërësi si të bazuar, aq sa ka kërkuar paditësja me precizimin e 

kërkesëpadisë së saj si në fjalën përfundimtare e ashtu siç figuron në dispozitivin e 

aktgjykimit të goditur. 

Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, pas ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës 

së parë, brenda kufijve të shkaqeve të treguara në ankesën e të paditurës në kuptim të nenit 194 

të LPK-së, dhe vetëm në pjesën e goditur që i referohet kompensimit të dëmit jo material 
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(zvogëlim i aktivitetit të përgjithshëm jetësor, dhimbje fizike, për frikën e përjetuar, për 

shëmtim...), e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës të shkallës së parë 

sa i përket bazës juridike të kërkesëpadisë së paditëses, e cila që nga fillimi nuk është kontestuar 

nga kompania e paditur, por që shumat e miratuara në favor të paditëses për këto forma të dëmit 

e për lëndimin e rëndë trupor që ajo ka pësuar si këmbësore në aksidentin e datës 04.10.2018 në 

Ferizaj, i vlerëson si tepër të larta e që nuk përkojnë me praktikën gjyqësore të krijuar nga 

Gjykata Supreme e Kosovës dhe me Rregulloren për caktimin e kritereve për vlerësimin e 

dëmeve jo materiale nga auto përgjegjësia e datës 31.8.2016, e miratuar nga Banka Qendrore 

e Kosovës, gjë që aktgjykimin e goditur në këtë pjesë e bënë të përfshirë me zbatimin e gabuar 

të së drejtës materiale prandaj, i njëjti në këtë pjesë duhet të ndryshohet në kuptim të nenit 

195.1 pika e) e LPK-së. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, bazuar në shkresat e lëndës, 

ekspertizën e Dr. F. K.dhe Dr. F. Q., të dy neurokirurg, si dhe pretendimet e ankesës së të 

paditurës, ka gjetur  që lëndimet e paditëses konsistojnë kryesisht në kokë/tru, përhershme, tek 

e cila viteve në vijim ka mundësi të shfaqet "epilepsi postraumatike",  ka pasur gjakderdhje të 

brendshme të shumta, si lëndim i rëndë trupor e me pasoja  por se përcaktohet për shumat si në 

vijim duke e pranuar pjesërisht ankesën e së paditurës, e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së 

parë përkitazi me kompensimin e dëmit jo material lidhur me zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor në shkallën prej 22.4 %  dhe ka vendosur që paditëses ti pranohet shuma 

prej 10,000.00 €; për dhimbje trupore fizike të gjitha intensiteteve shuma prej 6,000.00 €,  për 

frikën e përjetuar të gjitha intensiteteve shuma prej 4,700.00 €, dhe për  shëmtim të shkallës së 

ultë shuma prej 1.300,00 €, ndërsa në pjesët tjera, lidhur me kompensimin e dëmit material, 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë mbetet i pandryshuar.  

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë lidhur me aprovimin si të bazuar të 

kërkesëpadisë së paditëses dhe refuzimin e pjesës së kërkesëpadisë përtej shumave të aprovuara 

dhe se  në këtë çështje kontestimore, aktgjykimet  nuk përfshihen me shkelje qenësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe as me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, në të 

cilat në kuptim të nenit 215 të LPK, gjykata e revizionit kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk është nxjerr me  shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas 
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vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nga se Gjykata e Apelit i është përmbajtur  në tërësi 

përcaktimeve ligjore, për strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit. Në këtë kontekst me 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë konsumuar të gjitha pretendimet ankimore përmes 

vlerësimit objektiv dhe në përputhje me dispozita ligjore, prandaj Gjykata Supreme e Kosovës e 

vlerëson të paqëndrueshëm pretendimin e revizionit për shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore lidhur me strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë dhe asaj të dytë duke përfshirë edhe  pjesën e ndryshuar.   

       Për sa i përket pjesës së ndryshuar të  aktgjykimit, lidhur me  kompensimin e dëmit 

si pasojë e zvogëlimit të aktivitetit jetësor, dhimbjeve fizike, frikës së përjetuar dhe shëmtimit 

trupor të shkallës së ulët, Gjykata Supreme e Kosovës konsideron  se personit të lënduar që ka 

pësuar dhimbje fizike dhe frikë i përket e drejta e kompensimit, lartësia e të cilit varet nga 

intensiteti dhe kohëzgjatja e dhimbjeve dhe e frikës dhe kjo në çdo rast konkret vërtetohet me 

anë të ekspertimit. Në rastin konkret, me ekspertizë është vërtetuar kohëzgjatja dhe intensiteti i 

dhimbjeve dhe frika e përjetuar, pas një shqyrtimi të kujdesshëm të tyre nga ana e Gjykatës së 

Apelit, duke mbajtur parasysh edhe bezdisjet që ka përjetuar paditësja gjatë kohës së mjekimit, 

marrjen e terapisë dhe të gjithë asaj që shoqëron një mjekim dhe rehabilitim nga lëndimet e tilla, 

për të ardhur në përfundimin se shumat prej 6,000.00€ dhe përkatësisht për frikën e përjetuar 

shuma prej 4,700.00€, përbën një kompensim të drejtë me të cilin mund të arrihet qëllimi i i 

satisfakcionit dhe i vënies së baraspeshës psikike të lënduarës. 

Gjykata Supreme e Kosovës i shqyrtoi pretendimet e revizionit lidhur me kompensimin 

e dëmit si pasojë e dhimbjeve shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësorë dhe  

konstatoi se dhimbja shpirtërore për shkak të uljes së aktivitetit jetësor paraqet një bazë të veçantë 

të kompensimit të dëmit, që përfshinë të gjitha kufizimet në aktivitetet jetësore të dëmtuarës, me 

të cilat është marrë ose, në rrjedhën e rregullt të gjërave, pritej se do të mund të merrej në të 

ardhmen. Me rastin e caktimit të kompensimit të drejtë në para për dhimbjet shpirtërore të 

pësuara për shkak të uljes së aktivitetit jetësor, mosha e të dëmtuarit ka efekte të ndryshme në 

lartësinë e dëmit jo material. Për këto arsye, Gjykata Supreme konsideron se gjykata e shkallës 

së dytë i ka pasur parasysh faktet që në kohën e lëndimit, paditësja ishte në moshë 32 vjeçare, se 

në këtë moshë njeriu, në rrjedhën e rëndomtë të gjerave, është shumë aktiv, kështu që, ka mundur 

të merrej edhe me aktivitete sportive e argëtuese, por lëndimet që ka pësuar në atë aksident e 

pengojnë. Pas shqyrtimit të gjitha këtyre rrethanave, Gjykata Supreme erdhi në përfundim se 

shuma prej 10.000,00€ në emër të kompensimit të dëmit si pasojë e zvogëlimit të aktivitetit 



 Numri i lëndës: 2019:127417 
 Datë: 10.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03508997 
 

6 (7)  

   
2
0
2
2
:1
3
0
3
5
0

 

jetësorë, paraqet kompensim të drejtë, me të cilin mund të realizohet qëllimi,  gjithnjë duke pasur 

parasysh se kompensimi i dëmit jo material paraqet satisfaksion për t’i zbutur çrregullimet në 

sferën shpirtërore të dëmtuarës, shumat e caktuara nga gjykata e shkallës së dytë përkitazi me 

llojet e  dëmit jo material, sipas vlerësimit të kësaj gjykate janë reale dhe në përputhje me kriteret 

e parapara ligjore si dhe në harmoni me praktikën gjyqësore të deritashme të gjykimit të 

dëmshpërblimit në raste të ngjashme   kur e ka zvogëluar shumën lidhur me kategorinë e dëmit 

të dhimbjeve shpirtërore si pasojë e dhimbjeve fizike dhe dhimbjeve shpirtërore si pasoj e 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor. 

Prandaj, pretendimet në revizion, të paraqitura nga pala paditëse lidhur me lartësinë e 

shumave të gjykuara nga gjykata e shkallës së dytë, Gjykata Supreme i vlerëson si të pa themelta 

dhe  sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, shumat e gjykuara janë reale dhe në përputhje me kriteret 

e parapara ligjore si dhe në harmoni me praktikën gjyqësore.  Gjykata Supreme i refuzon 

pretendimet ankimore se nuk ka një praktikë të unifikuar të cilës i referohet  gjykata e shkalles 

së dytë,  i të pa bazuara sepse secili aktgjykim i gjykatës së shkallës së dytë në mënyrë të veçantë 

i nënshtrohet procedurës sipas revizionit me çka për mes vendimit gjyqësor të gjykatës së 

revizionit eliminohet vendimmarrja e ndryshme e gjykatës së shkallës së dytë për situata të njëjta 

dhe krijohet një praktikë e unifikuar për aq sa është e mundur sepse vlerësimi i shpërblimit për 

dëmin jo material (si një satisfaksion që nuk ka qëllim lukrativ- fitim prurës) përfaqëson zbatimin 

e së drejtës materiale dhe se gjatë  caktimit të lartësisë së shpërblimit për format e caktuara të 

dëmit jo material , gjykata sipas nenit 183 të LMD-së, duhet të kujdeset 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 pasuror.  

Duke pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitat e lartcekura, shumat e 

caktuara nga gjykata e shkallës së dytë përkitazi me llojet e  dëmit jo material, sipas vlerësimit 

të kësaj gjykate janë reale dhe në përputhje me kriteret e parapara ligjore si dhe në harmoni me 

praktikën gjyqësore të deritashme të gjykimit të dëmshpërblimit në raste të ngjashme. Prandaj, 

Gjykata Supreme i vlerëson si të pa themelta pretendimet e revizionit duke u pajtuar me gjykatën 

e shkallës së dytë konstaton se shumat  e caktuara nga kjo gjykatë, përkitazi me llojet e sipër 

cekura të dëmit jo material,  sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, janë reale dhe në përputhje me 

kriteret e parapara ligjore si dhe në harmoni me praktikën gjyqësore.  
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Gjykata Supreme e Kosovës i shqyrtoi edhe pretendimet tjera të revizionit rreth 

konstatimeve të ekspertizave që paraqesin  situata që mund të vinë në të ardhmen si  pasojë e 

këtyre lëndimeve e të cilat u refuzuan si të pa bazuara, ndërsa  pretendimet e tanishme që kanë 

të bëjnë me vërtetimin e gjendjes faktike, për të cilën në bazë të nenit 214 të LPK-ës, revizioni 

nuk mund të paraqitet, si dhe të njëjtat  kanë qenë pretendime të paraqitura edhe para gjykatave 

të instancës më të ulët, për të cilat pretendime ato kanë dhënë arsye të mjaftueshme në 

aktgjykimet e tyre, andaj kjo Gjykatë nuk e pa të nevojshme që ato të përsëriten edhe një herë, 

por arsyetimin e dhënë në aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët e mbështetë si të drejtë 

e të bazuar në ligj. 

 

Nga sa u tha më lartë revizioni i paditëses u refuzua si i pa bazuar, andaj  në bazë të nenit 

222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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                      Beshir Islami  
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