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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 V. V. nga fshati ..., komuna e ..., i përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor, babai i tije I. V., 

të cilin e përfaqëson i autorizuari i tije  avokati Xh. K.nga ..., kundër të paditurës  K. e Si. ’’K. e 

R.’’, 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.1339/2015, datë 15.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 19.02.2020, mori 

këtë: 

  

                                        A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

            REFZOHET si i pa bazuar revizioni i të paditurës K. e S. ’’K. e R.’’, Prishtinë, paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1339/2015, 

datë 15.05.2019. 

 

  A  r  s  y  e  t  i  m 

 

           Me pjesën I të dispozitivit, të aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.1339/2015, datë 15.05.2019, refuzohet si e pa bazuar ankesa e të paditurës K. e S. ’’K. e 

R.’’, P..., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në prishtinë, C.nr.959/2011, i datës 

21.01.2015, në pikën I,II dhe V  vërtetohet, përveç pjesës për kohën e llogaritur të kamatës e cila 

ndryshohet dhe gjykohet ashtu që kamata për shumat e aprovuara do të llogaritet prej ditës së 

marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 21.01.2015, e  deri në pagesën definitive.  

Me pjesën II të dispozitivit, pika III e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.959/2011, i datës 21.01.2015, mbetet e pa shqyrtuar.  

             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 i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë.  



          Përgjigje në revizion ka paraqitur i autorizuari i paditësit me propozim që revizioni i të 

paditurës të refuzohet si i pa bazuar. 

Gjykata Supreme pas vlerësimit të pretendimeve në revizion lidhur me aktgjykimin e 

atakuar, 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  më datën 08.10.2010, rreth orës 14:45 min në fshatin 

..., komuna e Prishtinës, paditësi i mitur V. V., në cilësi të këmbësorit ishte goditur nga automjeti 

‘’Land Rover’’ me targa regjistrimi ...,të cilin e drejtonte Y. E. U. nga  ..., pjesëtar i KFOR-it 

turk. Automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti, ka qenë i siguruar tek e paditura.   

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave nga eksperti i komunikacioni B. 

G.,  ka konstatuar se deri te aksidenti ka ardhur si rezultat i lëshimeve të ngasësit të automjetit 

‘’Land Rover’’ i cili nuk kishte përshtatur shpejtësinë e lëvizjes duke mos kushtuar kujdesin e 

duhur ne vozitje afër shkollës fillore. Kontestuese në mesë palëve ka qenë pjesërisht baza e 

kërkesëpadisë dhe lartësia e saj, në ndërkohë që në seancën e datës 21.01.2015, e paditura  i ka 

afruar paditësit shumën prej 4.960 €, për mbylljen e këtij rasti me pajtim gjyqësor, mbi shkallën 

e përgjegjësisë prej 80 %, të cilën ofertë paditësi nuk ka pranuar.   

 

Gjykata në cilësi të provave materiale ka administruar ekspertizën mjekësore nga 

ekspertët mjeko ligjor dr.B. I. – ortoped traumatolog  dhe dr. V.S.   – psikiatër, të dhënë në 

seancë më  datë 30.06.2015, te cilët kane konstatuar se si pasojë e aksidentit në fjalë paditësi i 

mitur  ka pësuar lëndim të rëndë trupor si thyerje të kofshës së majtë, pjesa e epërme, dhe si 

pasoj e plagës lëndimit ka pësuar zvogëlim të aktivitetit jetësor prej 10%, po ashtu ka përjetuar  

dhimbje fizike. Paditësi po ashtu ka pësuar shëmtim  trupor që manifestohet me çalim të lehtë 

gjatë ecjes si pasojë e plagës  post operatore me madhësi prej 10 cm. Bazuar në mendimin e 

ekspertes dr. V. S.,.. – psikiatër të dhënë me datë 26.11.2014, është konstatuar se paditësi i mitur 

ka përjetuar, frikë të intensitetit të ndryshëm. Si pasojë e lëndimeve të pësuara paditësi ka pas 

nevojë për ndihmën e personit të tretë 2 muaj, ushqim të përforcuar një muaj rehabilitim 

fizioterapeutik –klimatik. Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike  ka gjetur se e 

paditura është përgjegjëse për dëmin i cili i është shkaktuar paditësit të mitur, në kuptim të nenit  

154,155, 173,174,178 189 par 1 ,195 dhe 200 të LMD-së, e lidhur me menin   nenin 323 të LPK-



së. Me pikën I dhe II të dispoziotivit, ka miratuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit dhe është 

detyruar e paditura, që paditësit, në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, t’a 

paguaj shumën prej 14.900 €, me kamat të cilën bankat e paguajnë për mjetet e deponuara për 

një vit pa destinim të caktuar ,e cila llogaritet nga data e ekspertizës 20.11.2014,e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, dhe atë sikurse vijon: në emër 

të dhimbjeve fizike, shumën e mjeteve prej 3.100 €, në emër të frikës së përjetuar për jetë, 

shumën e mjeteve prej 2.800 €, në emër të zvogëlimit aktivitetit jetësor, shumën e mjeteve prej 

5.000 €, në emër të shëmtimit trupor, shumën e mjeteve prej 4.000 €. Me pikën III të dispozitivit, 

është refuzuar kërkesëpadia e paditësit për kompensimin e dëmit për të gjitha format e 

sipërcituara të dëmit, mbi shumat e gjykuara si dhe kërkesëpadia e paditësit për kompensimin e 

dëmit material në emër të ushqimit të përforcuar, ndihmës së personit të tretë ,në emër të 

shpenzimeve të mjekimit, klimatik terapeutik, kompensimin e shpenzimeve për dhimbje 

shpirtërore për invaliditet dhe shëmtimin e paditësit, për prindërit e paditësit.  Me pikën V të 

dispozitivit, është obliguar e paditura që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 963 €.  

 

Gjykata e Apelit në procedurë të ankimimit  me pikën I. të dispozitivit, refuzoi si të pa 

bazuar ankesën e të paditurës  ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, në pikën I,II dhe 

V të dispozitivit, përkitazi me shumat e gjykuara të dëmit jo material dhe material paditësit për 

dhimbjet fizike, frikën e përjetuar për jetë, zvogëlimit aktivitetit jetësor, shëmtimit trupor si dhe 

shpenzimet e procedurës vërtetoj. Gjykata e Apelit  vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi i 

gjykatës së shkallës së parë në këtë pjesë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 

atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të drejtë 

dhe të plotë edhe sa i përket pasojave që ka pësuar paditësi për shkak të aksidentit. Aktgjykimin 

e gjykatës së shkallës së parë është ndryshuar vetëm sa i përket datës së llogaritjes së kamatës  

duke  llogaritur  kamatën  prej momentit të nxjerrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë 21.01.2015, në lartësi sikurse për mjetet e deponuara mbi një vit, pa destinim të caktuar e 

cila paguhet në bankën komerciale të Kosovës deri në pagesën definitive. Me pikën II të 

dispozitivit, pikën III të dispozitivit, të  aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ka mbetur i pa 

shqyrtuar.     

 

           Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykatat e shkallës së dytë drejt ka 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 përmbajnë shkelje 

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

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

vendimtare për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike, lidhur me themeluesin e 

kërkesëpadisë, përgjegjësin e të paditurës për kompensimin e dëmit si dhe rrethanat që lidhen me 

kategorinë dhe lartasin e shumave të gjykuara për çdo formë të dëmit. Kështu që pretendimet në 

revizion nuk e vejnë në pyetje ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur. 

 

           Gjykata Supreme po ashtu vlerëson se shumat e gjykuara të dëmit jo material paditësit me 

aktgjykim të gjykatës së shkallës së dytë,  janë  reale, të caktuara në bazë të ekspertizës të 

ekspertëve mjekësor dr.B. I. – ortoped traumatolog  dhe dr. V. S.– psikiatër. Shumat e gjykuar e 

shpërblimit për format e caktuara të dëmit jo material,  janë adekuate me kriteret dhe qëllimin e 

përcaktuar me nenin 200 të LMD-së, këto shuma përfaqësojnë një satisfaksion adekuat që në 

këtë rast paditësi t’i përballojë më lehtë dëme vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit 

jo material, si dhe shumën e kompensimit është kujdesur për rëndësinë e të mirës së dëmtuar dhe 

qëllimin të cilit i shërben ai shpërblim, por edhe për çështjen që të mos favorizon në synimet të 

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

shoqëror. Duke pasur parasysh kriteret e parapara me këtë dispozitë, Gjykata Supreme vlerëson 

se kompensimi i caktuar paditësit është adekuat me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe 

kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike dhe frikës së përjetuar dhe shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të 

përgjithshëm  jetësor, të paditësit, ashtu që përfaqëson një lehtësim në përballimin e tejkalimit të 

pasojave të dëmit që në këtë rast paditësi ka pësuar në aksidentin e komunikacionit, në të njëjtën 

kohë janë reale dhe paraqesin satisfaksion të vërtetë për atë sa është e mundur, duke  shkuar për 

shtati synimeve shoqërore për  kompensimin e dëmit. Në këtë  drejtim  nuk qëndrojnë 

pretendimet e ngritura në revizion se shumat e gjykuara paditësit në emër të kompensimit të 

dëmit jo material janë marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale.  

 

 Po ashtu, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate drejt është zbatuar e drejta materiale përkitazi 

me shumat e gjykuara paditësit në emër të kompensimit të dëmit material për ushqim të 

përforcuar si dhe për ndihmën dhe kujdesin e huaj pasi që këto forma të dëmit janë caktuar duke 

u bazuar në mendimin dhe konstatimin e mjekëve ekspertë dhe me prova përkatëse materiale. 

 



 Nuk qëndrojnë pretendimet  në revizion   se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore  nga neni 182 

par.2 pika (n) e LPK, 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 kuptuar dhe kontradiktor me vetveten dhe me arsyetimin, për të cilat fakte vendimtare 

nuk janë treguar arsyet  cilat fakte janë të paqarta dhe kontradiktore. Ndërsa Gjykata e revizionit 

ka vlerësuar së dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është i qartë, e në përputhje të plotë më arsyet 

e aktgjykimit .Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare  për themelësinë e 

kërkesëpadisë, përgjegjësin e të paditurës për kompensimin e dëmit rrethanat që lidhen me 

kategorinë e dëmeve. Po ashtu ka dhënë arsye të mjaftueshme në lidhje me dëmin e shkaktuar si 

dhe shumat e aprovuara. Në këtë kuptim vlerësimet që i ka dhënë gjykata e shkallës së parë  për 

përgjegjësin e të paditurës për kompensimin e dëmit, lartësinë e dëmit të gjykuar si dhe për 

vlerën provuese dhe besueshmërinë e ekspertizës së ekspertëve gjyqësor, i pranon si të tillë edhe 

Gjykata e  Revizionit, si përfundim i drejtë dhe i pranueshëm. Si rrjedhojë, nuk qëndrojnë 

pretendimet në revizion  se aktgjykimi i  gjykatës së shkallës së parë  është përfshirë më shkelje 

thelbësore të dispozitave të LPK-së. 

 

Me rastin e shqyrtimit të rregullsisë dhe ligjshmërisë së aktgjykimit të goditur, kjo 

Gjykatë pati parasysh edhe pretendimet tjera në revizion, të cilat u treguan si të pa suksesshme, 

pasi që aktgjykimi i goditur është marrë me respektim të ligjit procedural dhe material dhe si i 

tillë është i ligjshëm.  

 

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.31/2020, më 19.02.2020             

 

 

                                                                                          Kryetare e kolegjit 

                                      Gyltene Sylejmani 

 

 


