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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit A. T., nga ..., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i tij H. T., të cilin po ashtu 

e përfaqëson E. A., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës B. K. e S. me seli në 

Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur lidhur me revizionin e të 

autorizuarit të paditësit dhe revizionin e të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3229/2014 datë 17.05.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 15.10.2019, merr këtë: 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit dhe revizioni i të 

paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.3229/2014 datë 17.05.2019. 

 Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3229/2014 datë 

17.05.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr. 

3/2013 datë 16.06.2014, vetëm në pjesën e vendimit lidhur me kamatën e aprovuar dhe 

atë përkitazi me fillimin e llogaritjes së kamatës, ashtu që kamata e gjykuar prej 12% do 

të llogaritet jo nga data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

16.06.2014, por nga data 31.10.2012, kur e paditura ka ra në vonesë lidhur me kërkesën e 

paditësit për kompensim dëmi në rrugë jashtë gjyqësore. 

 

     A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr. 

3/2013 datë 16.06.2014, është aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, 

dhe është detyruar e paditura që paditësit në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar në 

aksidentin e komunikacionit më datë 17.08.2012, në rrugën magjistrale Prishtinë-Ferizaj, 
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afër pompës së derivateve “S. B.” në fshatin ..., dhe atë: për dhimbje fizike shumën prej 

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

në shkallë prej 10% shumën prej  4.000 € dhe për shpenzime të shërimit shumën prej 

74.15 €, me kamatë ligjore në lartësi prej 12% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, datë 

16.06.2014 e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë prej 1.435,20 €. Kërkesëpadia e paditësit përtej pjesës së gjykuar është refuzuar si 

e pabazuar. 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3229/2014 datë 

17.05.2019, është aprovuar pjesërisht si e bazuar ankesa e të paditurës dhe e të 

autorizuarit të paditësit, është ndryshuar aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës 

së parë ashtu që kërkesëpadia e paditësit aprovohet pjesërisht si e bazuar dhe detyrohet e 

paditura që paditësit në emër të frikës së përjetuar në aksidentin e lartpërmendur t’i 

paguajë shumën prej 3.000 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën 

prej 3.200 €, për ushqim të përforcuar shumën prej 180 € dhe për ndihmën dhe kujdesi e 

shtuar shumën prej 150 €. Përtej pjesës së gjykuar kërkesëpadia e paditësit është refuzuar 

si e pabazuar. Në pjesën tjetër, aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë 

është vërtetuar. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë kanë paraqitur revizion, i 

autorizuari i paditësit dhe e paditura, që të dy për shkak të shkeljeve thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. I 

autorizuari i paditësit ka propozuar që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e 

bazuar ndërsa e paditura ka propozuar që të ndryshohen të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura ose të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së 

parë. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, dhe gjeti se: 

 Revizioni i të autorizuarit të paditësit është pjesërisht i bazuar dhe atë vetëm sa i 

përket vendimit lidhur me kamatën e aprovuar, kurse revizioni i të paditurës është në 

tërësi i pabazuar.  

 Nga shkresat e lëndës rezulton se më datën 17.08.2012 në rrugën magjistrale 

Prishtinë-Ferizaj afër pompës së derivateve “S. B.” në ..., ka ndodhur aksidenti në 
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komunikacion në të cilin janë përfshirë automjeti N.N., me regjistrim të panjohur, të cilin 

e ka drejtuar personi i panjohur, dhe pjesëmarrësi tjetër, këmbësori A. T.-këtu paditësi. 

Ky aksident ka ndodhur kur drejtuesi i automjetit N.N., ka qenë duke lëvizur nga drejtimi 

i Prishtinës në drejtim të Ferizajt dhe me të arritur në vendin kritik, duke mos i kushtuar 

kujdes të duhur pjesëmarrësve tjerë në komunikacion, me retrovizorin e anës së djathtë 

kjo veturë godet këmbësorin-këtu paditësin të cilit i shkakton lëndime trupore. Sipas 

ekspertizës të komunikacionit të ekspertit  B. A.., të datës 13.05.2014 dhe dëgjimit të tij 

në seancën e shqyrtimit kryesor, rezulton se ky aksident është shkaktuar me lëshimet 

primare të automjetit N.N., në të cilin ka kontribuar edhe këmbësori duke lëvizur në anën 

e djathtë të rrugës në drejtim të lëvizjes së automjetit. E paditura e ka pranuar 

përgjegjësinë e automjetit në fjalë në shkallë prej 80%, dhe në fjalën përfundimtare për 

këtë pjesë të përgjegjësisë i ka ofruar paditësit si  kompensim shumën e përgjithshme prej 

4.800 € për të gjitha format e dëmit material dhe jo material. 

 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj gjykata e shkallës së parë në bazë të 

ekspertizës mjekësore të ekspertit Dr. Vjollca. B.-ortoped-traumatolog dhe Dr.S. B., 

psikiatër ka vërtetuar se në këtë aksident komunikacioni paditësi ka pësuar thyerje shumë 

fragmentëshe të shpatullës së majtë, ndrydhje të kokës, ndrydhje të gjoksit, ndrydhe 

hemoragjike të mushkërive të dy anëve, të cilat konsiderohen si lëndime të rënda trupore 

dhe si pasojë e këtyre lëndimeve paditësi ka përjetuar dhimbje fizike dhe frikë me 

intensitet dhe kohëzgjatje të ndryshme, dhe zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

në shkallë prej 10% i cili shprehet për shkak të pengesave të lehta në frymëmarrje, 

sidomos gjatë vrapimit, si pasojë e ndrydhjes hemoragjike të mushkërive si dhe thyerjes 

shumë fragmentëshe të shpatullës së majtë. Si pasojë e këtyre lëndimeve paditësi ka 

pësuar nevojë për ndihmë dhe kujdes të personit të tretë për 3 javë ndërsa për ushqim të 

përforcuar për 1 muaj, të cilën ekspertizë gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar si të 

bazuar, kjo ngase e njëjta nuk është vënë në pyetje as nga palët e as nga provat në 

shkresat e lëndës.  

 Gjykata e shkallës së parë pasi që ka vërtetuar të gjitha faktet relevante për 

caktimin e lartësisë së dëmit material dhe jo material, duke analizuar e vlerësuar lëndimet 

trupore që ka pësuar paditësi, llojin e tyre, shumësinë e tyre, dhe pasojat e tyre ashtu siç i 

ka konstatuar ekspertiza mjekësore e lartpërmendur, duke u bazuar sipas çmuarjes së lirë, 

në përgjegjësinë e ndarë të pjesëmarrësve në këtë aksident të cilën deri në shkallë prej 

80% e ka pranuar vetë e paditura, ndërsa shkallën e përgjegjësisë prej 20% në anën e 
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paditësit e ka vlerësuar gjykata sipas vlerësimit të saj të lirë, dhe duke çmuar të gjithë këta 

faktorë të rëndësishëm, sipas vlerësimit të lirë të saj ka aprovuar  lartësinë e kompensimit 

të dëmit si në dispozitiv, e bindur se ajo lartësi paraqet kompensimin real për paditësin, 

dhe duke refuzuar pjesën tjetër të lartësisë së kompensimit të kërkuar me arsyetim se ajo 

është e lartë dhe në kundërshtim me qëllimin ligjor e shoqëror për të cilin parashihet 

kompensimi i dëmit.  

 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurë ankimore, pjesërisht ka pranuar ankesat e 

palëve ndërgjyqse dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në pjesën e 

gjykuar për kompensimin e frikës dhe zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, 

ashtu që paditësit i është gjykuar kompensimi për frikë në shumën prej 3.000 € dhe për 

zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 3.200 €, duke zbatuar përgjegjësinë e ndarë të 

pjesëmarrësve në këtë aksident. Duke ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë, gjykata e shkallës së dytë ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit edhe përkitazi me 

ushqimin e përforcuar në shumën prej 180 € dhe për ndihmë nga personi i huaj në shumën 

prej 150 €, në tërësi si në dispozitivin e aktgjykimit të saj.  Kompensimin e  gjykuar nga 

gjykata e shkallës së parë për dhimbje fizike e ka vërtetuar si të drejt dhe të ligjshëm, po 

ashtu edhe lartësinë e kompensimit të shpenzimeve të shërimit, ngase këto shpenzime 

bazohen në fatura në shkresat e lëndës. Ka vërtetuar edhe kamatën e aprovuar në lartësi 

prej 12% dhe pjesën e vendimit lidhur me shpenzimet procedurale.  

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

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin e 

pjesshëm të kërkesëpadisë së paditësit si në dispozitivin e aktgjykimeve të tyre, kjo ngase 

këto aktgjykime nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore e as me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e 

revizionit në kuptim të nënti 215 të LPK, kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 Të dy revizionet kanë goditur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, i 

autorizuari i paditësit për pjesën refuzuese të kërkesëpadisë ndërsa e paditura për pjesën 

aprovuese të kërkesëpadisë, për shkak të shkeljeve thelbësore të nenit 182.2 pika n, të 

LPK, me pretendim se këto aktgjykime janë të pakuptueshme, kontradiktore me vetveten 

dhe me arsyet e dhëna në aktgjykim, se nuk dihet nëse kërkesëpadia është miratuar në 

tërësi apo pjesërisht dhe se gjykata fare nuk i ka arsyetuar faktet vendimtare, në bazë të 

cilave provave i ka vërtetuar ato, cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka vërtetuar ato. 
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 Këto pretendime të revizioneve të palëve ndërgjyqse, u refuzuan si të pabazuara 

kjo ngase aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë nuk përfshihet me të meta, 

paqartësi e kundërthënie as në dispozitiv e as në arsyetimin e tyre. Përkundrazi këto 

aktgjykime janë të qarta, të bazuara në prova relevante dhe të mjaftueshme nga të cilat 

rezultojnë faktet e pamohueshme të cilat qojnë në aprovimin me bazë, të pjesshëm të 

kërkesëpadisë së paditësit, të cilat shkaqe dhe arsye të dhëna nga këto gjykata, si për 

pjesën aprovuese të kërkesëpadisë ashtu edhe për pjesën refuzuese të saj, janë të 

pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. Andaj, si të tilla këto pretendime u vlerësuan 

si të pabazuara, aq më tepër kur jo vetëm që nga ekspertizat e përmendura më lart 

rezultojnë fakte të pamohueshme për përgjegjësinë e ndarë të pjesëmarrësve në këtë 

aksident të komunikacionit, por edhe vetë e paditura pranon bazën e përgjegjësisë së 

ndarë 80% për të paditurin dhe 20 % për paditësin, duke i ofruar paditësit në fjalën 

përfundimtare një kompensim në bazë të kësaj ndarje të përgjegjësisë në shumën prej 

4.800 €, e në revizion sërish kundërshton këtë ndarje të përgjegjësisë, andaj konsiderohen 

si të pakuptimta kundërshtimet e revizionit të paditurës rreth këtyre fakteve.  

 E paditura  në revizion thekson se aktgjykimet e lartpërmendura përfshihen me 

shkelje thelbësore procedurale edhe për faktin se gjykata e shkallës së parë me aktvendim 

procedural apo jashtë procedural nuk ka aprovuar precizimin e kërkesëpadisë së paditësit, 

por me aktgjykim përfundimtar ka vendosur në bazë të një precizimi të tillë të pa 

aprovuar të kërkesëpadisë. Shkelja e pretenduar procedurale, sipas vlerësimit të Gjykatës 

Supreme është me pa ndikim në ligjshmërinë e aktgjykimeve të lartpërmendura, kështu që 

si e tillë refuzohet si e pabazuar. 

 Edhe përkitazi me shpenzimet procedurale revizioni i të paditurës pretendon se 

kërkesëpadia është aprovuar pjesërisht ndërsa paditësit i janë pranuar plotësisht 

shpenzimet procedurale. Këto pretendime u refuzuan si të pabazuara, kjo ngase në nenin 

452.3 të LPK, parashihet që gjykata mund të vendos që njëra palë t’i shpërblej të gjitha 

shpenzimet që ka pasur pala kundërshtare, nëse pala kundërshtare nuk ka pasur sukses 

vetëm në pjesën proporcionalisht të parëndësishme të kërkesës së vet, kurse për shkak të 

kësaj pjese nuk janë krijuar shpenzime të veçanta, kështu që me të drejtë gjykata e 

shkallës së parë dhe e dytë gjejnë se e paditura duhet kompensuar palës paditëse të gjitha 

shpenzimet e procedurës, kështu që as në këtë pjesë aktgjykimet e lartë përmendura nuk 

përfshihen me shkelje thelbësore procedurale. 
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Gjykata Supreme vlerësoi pretendimet tjera të revizionit të paditurës që i përkasin 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale rreth lartësisë së aprovuar të kërkesëpadisë, dhe 

pretendimet e revizionit të autorizuarit të paditësit që i përkasin lartësisë së refuzuar të  

kërkesëpadisë, dhe gjeti se, duke u nisur nga faktet se me rastin e vendosjes për kërkesën 

mbi kompensimin e dëmit jo material si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do 

të ketë parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky 

kompensim, e gjithashtu edhe për faktin se me kompensimin e gjykuar të mos i shkohet 

për shtati synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e atij kompensimi dhe me 

qëllimin shoqëror të tij, kërkesa këto që rezultojnë nga paragrafi 2 i nenit 200 të LMD, e 

të cilat në mënyrë të drejtë janë vlerësuar nga ana e të dy gjykatave të lartpërmendura, në 

rastin konkret, edhe Gjykata Supreme gjen se kompensimi i gjykuar për paditësin vërtet 

paraqet një kompensim të drejtë në të holla, me të cilin paditësi do të zbus dhimbjet e tij 

shpirtërore për shkak të lëndimeve të pësuara në këtë aksident, si pasojë e të cilit  ai ka 

përjetuar dhimbje fizike, frikë, e zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, e në një 

masë të konsideruar edhe dëm material, ashtu siç kanë vlerësuar dhe konstatuar të dy 

gjykatat e lartpërmendura.  

            Kompensimi i gjykuar nga gjykatat e lartë përmendura, vërtet është real pasi që 

përveç që mbështetet në faktorët dhe kërkesat që dalin nga dispozita ligjore e 

lartpërmendur, ai kompensim bazohet edhe në një mënyrë apo tjetër në standardin e jetës 

në Kosovë, si dhe në praktikat e mira gjyqësore të caktimit të kompensimit real me rastin 

e dëmshpërblimit për dëm material dhe jo material të ngjashëm. Shumat e aprovuara janë 

në përputhje me këto praktika gjyqësore.  

            Për këto arsye nuk mund të pranohen si të bazuara as pretendimet e revizionit të 

autorizuarit të paditësit se lartësitë e aprovuara nga këto dy gjykata janë të ulëta, e as 

pretendimet e revizionit të paditurës se shuma e gjykuar e kompensimit është e lartë, pasi 

që ato pretendime janë në kundërshtim me synimet që kërkohen sipas nenit 200 paragrafi 

2 të LMD me rastin e caktimit të këtij kompensimi, pasi që pretendimet  e të autorizuarit 

të paditësit për paditësin paraqesin qëllime fitimprurëse i cili qëllim i tij është në 

kundërshtim me këtë dispozitë ligjore, ndërsa pretendimet e të paditurës paraqesin tentim 

të pa arsyeshëm për shmangie të obligimit të kompensimit të plotë dëmit nga baza e 

sigurimit të detyrueshëm të auto përgjegjësisë.                   .   

           Mirëpo, aktgjykimi i shkallës së parë dhe të dytë në pjesën e vendimit lidhur me 

kamatën e gjykuar e përkitazi me fillimin e datës së rrjedhës së tij, përfshihet me zbatim 
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të gabuar të së drejtës materiale, kjo ngase siç rezulton nga kërkesa e paditësit për 

shpërblimin e dëmit në shkresat e lëndës, paditësi i është drejtuar të paditurës më datën 

31.10.2012 për shpërblimin e dëmit  në procedurë jashtë gjyqësore, mirëpo e paditura 

duke mos respektuar afatet e përcaktuara në nenin 26 të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia  ka rënë në vonesë në trajtimin e një kërkese të tillë të 

paditësit, për të cilën arsye në kuptim të kësaj dispozite ligjore, përkatësisht paragrafit 6 të 

saj me të drejtë gjykatat kanë aprovuar kamatën prej 12%, por se ajo duhet të aprovohet 

prej ditës së rënies së debitorit në vonesë, siç u përshkrua më lartë e jo prej ditës së 

nxjerrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Në këtë drejtim nuk u pranuan si 

të bazuara pretendimet e revizionit të paditurës se për kamatë ka qenë dashtë të aplikohet 

neni 277 i LMD të vjetër, kjo ngase Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto 

përgjegjësia është ligj special në raport me LMD, dhe kur kompania e sigurimeve në 

kuptim të nënti 26 të këtij ligji nuk respekton afatet e caktuara për trajtimin e kërkesës së 

të dëmtuarit për dëmshpërblim, ajo bie në vonesë, dhe si ndëshkim në kuptim të paragrafit 

6 të këtij ligji dëmin do ta paguajë me kamatë prej 12%. Sikur të mos kishte rënë në 

vonesë e paditura në trajtimin e një kërkese të tillë, kishte për të qëndruar i vërtetë fakti se 

përkitazi me kamatën do të duhej zbatuar nenin 277 të LMD të vjetër i cili ka qenë në fuqi 

në kohën kur ka ndodhur ky aksident, dhe do të duhej aprovuar kamata e paraparë me 

këtë dispozitë. 

 Për arsyet e paraqitura më lartë dhe në pajtim me nenin 222 dhe 224.1 të LPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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