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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 

paditëses M.K. nga ..., të cilën e përfaqëson avokati N. M. nga ..., kundër të paditurës  K.e S. 

’’S.’’, ..., në çështjen juridike  kompensim dëmi, duke vendosur sipas revizionit të paditurës, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.169/2015, datë 

12.09.2019, 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. ’’S.’’, Prishtinë, paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.169/2015, 

datë 12.09.2019,në pjesën që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material paditëses M. K.,, 

nga ..., për përjetimin e dhimbjeve shpirtërore, frikën e përjetuar, si dhe dëmin material për 

ndihëm dhe kujdesin e personit të tretë dhe për ushqim të përforcuar.   

  Me pranimin e pjesshëm të revizionit të paditurës, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë të Kosovës, Ac.nr.169/2015, datë 12.09. 2019 dhe i Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë-Dega në Vushtrri-Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Civil,C.nr.464/2013, i datës 

07.11.2014, në pjesën që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material paditëses M. K., nga 

Vushtrria, për vuajtjet shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor  

dhe lënda i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 

 

                                                        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.169/2015, datë 12.09.2019, aprovohet si e themeltë ankesa e të paditurës K. e S. ’’S.’’, ..., 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri-Departamenti i 

Përgjithshëm –Divizioni Civil,C.nr.464/2013, i datës 07.11.2014, dhe gjykohet si vijon: 



aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses M.K., nga ..., si e bazuar, detyrohet e paditura K. e 

S. ’’S.’’, Prishtinë, t’i paguaj paditëses :për dëmin jo material, për zvogëlimin e aktivitetit 

jetësor, shumën prej 7.000,00€,refuzohet kërkesëpadia e paditëses ,mbi shumën e gjykuar, për  

dëmin jo material, për zvogëlimin e aktivitetit jetësor, në shumë prej 2.000,00€,si dhe kërkesa, në 

emër të rehabilitimit klimatik, në shumë prej 700.00 €, si e pa bazuar. 

           Me pjesën II të dispozitivit, ndryshohet vendosja lidhur me kamatën, ashtu që duhet të 

jetë: për shumën e gjykuar për dëmin jo material dhe material, me kamat e cila vlen si për mjetet 

e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat prej një viti pa destinim të caktuar, nga 

dita e nxjerrjes së aktgjykimit të shkallës së parë, C.nr. 204/2009 të datës 01.10.2009,e deri në 

pagesën definitive.  

           Në pjesën tjetër aprovuese, aktgjykimi i atakuar i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega 

në Vushtrri-Departamenti i Përgjithshëm –divizioni Civil,C.nr.464/2013, i datës 

07.11.2014,vërtetohet,ndërsa ankesa e të paditurës  K. e S. ’’K. e R.’’, Prishtinë, refuzohet si e pa 

themeltë. 

         Në pjesën refuzuese aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri- 

Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Civil,C.nr.464/2013, i datës 07.11.2014 mbetet i 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 të kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë.  

          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 pjesërisht i  bazuar. 

Nga  shkresat e lëndës rezulton se  me datën 12.02.2009, rreth orës 14:52 minuta në 

rrugën ‘’Ismail Qemali’’, duke lëvizur veturën në rrugaën magjistrale Mitrovicë-Prishtinë, në 

dalje të qendrës  të Vushtrrisë, ngasësi i kësaj veture, të tipit “Mercedes” me targa ..., ka dal nga 

rruga, me ç’rast e ka goditur këmbësorët në trotuar, jashtë rrugës me ç’rast S. P., si këmbësore, 

merr lëndime të rënda trupore dhe vdekjeprurëse, ndërsa paditësja M.K., merr lëndime të rënda 



trupore. Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të komunikacionit S. V., të datës 22.03.2009,të 

dhënë në procedurën penale rezulton se, kontributi primar në shkaktimin e aksidentit është i 

drejtuesit të veturës A. I., i cili ka vozitur në ndikimin e alkoolit i cili ka qenë i siguruar në bazë 

të auto përgjegjësisë tek e paditura. E paditura nuk e ka kontestuar përgjegjësinë e saj për 

kompensimin e dëmit por vetëm lartësinë e kërkesëpadisë. 

Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në mendimin e ekspertit të komunikacioni Sadet 

Vërbiqi të datës 22.03.2009, ka konstatuar se ngasësi i automjetit i tipit “Mercedes” me targa ..., 

ka qenë shkaktar primar i aksidentit  ku është lënduar paditësja pasi që i njëjti ka qenë në 

ndikimit e alkoolit, ndërsa nga ana e paditëses nuk ka lëshime që kishin me ndikuar në 

shkaktimin e aksidentit, pasi që e njëjta për lëvizje ka përdorur trotuarin dhe lëvizja e saj nuk ka 

penguar dhe nuk ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit.   

Gjykata e shkallës së parë në cilësi të provave materiale ka administruar provën - 

ekspertizën mjekësore nga ekspertët dr.F. Q. – neuro kirurg i cili në seancën e mbajtur më datën 

11.09.2009, ka konstatuar se si pasojë e aksidentit në fjalë paditësja ka pësuar lëndim të rëndë 

trupor  dhe si pasoj e lëndimit të pësuar  ka përjetuar  dhimbje fizike, si dhe vuajtje shpirtërore 

për shkak të zvogëlimit të përhershëm të aktivitetit jetësor në shkallë prej 20%, për shkak të 

gjakderdhjes e cila është shkaktuar në cipën e trurit dhe në hapësirat nëpër të cilat kalon lëngu i 

trurit, po ashtu është konstatuar se paditësja ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë, 

ushqim të përforcuar 50 ditë dhe nevojë për terapi fizikale për 2 vite. Nga ana e ekspertes dr.V. 

B. R.- psikiatër, është konstatuar se si pasojë e lëndimeve të marra paditësja ka përjetuar frikë. 

Nga ana e ekspertit dr.A. T.-ortoped në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 19.05.2014, është 

konstatuar se paditësja ka pësuar lëndime trupore në aspektin ortopedik, traumatik. Sipas 

ekspertit në fjalë si pasojë e lëndimeve të marra paditësja ka përjetuar dhimbje fizike, zvogëlim 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 2%, ky zvogëlim manifestohet me kufizimin 

e lëvizjeve të nyjës distale të gishtit të madh, në shkallë të rëndë krahasuar me të shëndoshin, 

lodhje gjatë qëndrimit të gjatë në këmbë si dhe pozitave në këmbë të cilat kërkojnë sfortësim 

fizik. Ky zvogëlim është i karakterit të përhershëm. Sipas konstatimit të ekspertit dr.N. Sh.-

neurolog rezulton se si pasojë e lëndimit të marrë paditësja ka aftësi të kufizuara për aktivitetet e 

përgjithshme jetësore 5%, dhe atë sipas gjendjes së tanishme kurse neurokirurgu e ka dhënë 

konstatimin në kohën sa ka qenë e shtrirë pacientja në momentin e traumës.  

 Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike  ka gjetur se e paditura është 

përgjegjëse për dëmin i cili i është shkaktuar paditëses. Në lidhje me lartësinë e kërkesëpadisë  



gjykata është bazuar në  nenin200 të LMD-së, e lidhur me nenit  323 të LPK, dhe ka vendosur si 

në dispozitiv të aktgjykimit. Pjesën tjetër të kërkesëpadisë gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar 

në kuptim të nenit 319 par 1 të LPK, pasi që paditësja nuk i ka prezantuar gjykatës prova për 

shpenzimet e bëra.  

Gjykata e Apelit në procedurë të ankimimit  me pjesën I të dispozitivit, ka aprovuar 

pjesërisht si të themeltë ankesën e të paditurës, ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë duke aprovuar pjesërisht padinë e paditëses dhe ka detyruar të paditurën që paditëses, për 

zvogëlimin e aktivitetit jetësor 22 % (duke u bazuar në konstatimin e ekspertëve dr. F. Q.-

neurokirurg,20% dhe dr. A. T.-ortopet 2 %),të paguaj shumën prej 7.000 €. Ka refuzuar kërkesën 

e paditëse, mbi shumën e gjykuar për dëmin jo material, për zvogëlim të aktivitetit jetësor në 

shumë prej 2.000 €, si dhe kërkesën, në emër të rehabilitimit klimatik, në shumë prej 700 €, si e 

pabazuar.  Me pjesën II. të dispozitivit, ndryshohet vendosja lidhur me kamatën, ashtu që  

pranohet kamata si në dispozitiv të aktgjykimit. Në pjesën tjetër aprovuese aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë vërtetohet  dhe ankesa e të paditurës refuzohet , si e pathemeltë. Aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë në  pikën III të dispozitivit,  ka mbetur i pa shqyrtuar.     

Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykata e shkallës së dytë drejt ka zbatuar 

dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditëses është e bazuar dhe se e paditura ka përgjegjësi  për kompensimin e dëmit të cilin 

paditësja 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. 

Gjykata 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 pjesën I të dispozitivit të 

aktgjykimit të kësaj gjykate), të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Kështu që pretendimet në 

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

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

për vuajtjet shpirtërore për dhimbjet e  përjetuara, për frikën e përjetuar si dhe dëmin material, 

për ndihmën e personit të tretë, ushqim të përforcuar janë  reale, të caktuar në bazë të ekspertizës 

të ekspertëve mjekësor dr. F. Q.-neurokirurg, dr.A. T.-ortoped, dhe dr.N. Sh..-neurolog. Gjatë 

caktimit të lartësisë së shpërblimit për këto forma  të dëmit, gjykata e shkallës së dytë sipas nenit 

200 të LMD, 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 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, dhe duke u bazuar në nenin 323 të LPK-së, ka vërtetuar se 

kompensimi i dëmit është adekuat me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhimbjeve fizike dhe frikës së përjetuar, ku shumat e gjykuara në emër të dëmit jo material 

paraqesin shpërblim të drejtë dhe një formë të satisfakcionit për paditësen e cila me këto mjete 

mundë të plotësoj nevojat dhe të mirat materiale të saj. Prandaj, edhe kjo Gjykatë vlerëson se 

shuma e gjykuara për këto forma të dëmit, janë në përputhje me kriteret e parapara sipas  

dispozitës së nenit 200 të LMD-së, si dhe praktikën e gjertanishme të gjykatave në Kosovë. 

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

me shumat e gjykuara paditëses 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 

marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale,përkitazi me lartësinë e shumave të gjykuara 

për format e sipër cituara  të dëmit jo material dhe material, për arsye se, këto format e dëmit 

janë konstatuar nga ana e ekspertëve mjekësor kështu që pretendimet në revizion nuk e vejnë në 

dyshim ligjshmërinë e aktgjykimit të kundërshtuar për arsye se gjykata e shkallës së dytë në 

arsyetim të aktgjykimit ka dhënë arsye të plota dhe të mjaftuara për themelësinë e kërkesëpadisë, 

përgjegjësinë e të paditurës për kompensimin e dëmit si dhe  rrethanat që lidhen me kategorinë 

dhe lartësinë e shumave të gjykuara për  çdo formë të dëmit.  

            Gjykata Supreme e Kosovës, nuk mund të pranoj si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin 

juridik të gjykatave të instancës më të ulët lidhur me shumën e gjykuar të kompensimit të dëmit 

jo material paditëses për vuajtjet e përjetuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor për faktin se, aktgjykimi  i  gjykatës së shkallë së parë në këtë pjesë është 

marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.2 pika 

(n) e LPK. 

Shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore qëndrojnë në faktin se 

gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar nuk ka dhënë arsye  se cilat 

fakte relevante kanë ndikuar në caktimin e natyrës dhe shkallës së kompensimit të dëmit jo 

material të paditëses për vuajtjet e pësuara  shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor të paditëses..   



  Në rastin konkret edhe pse në konstatimin dhe mendimin e ekspertit të neurokirurgut dhe 

neurologut ekzistojnë dallime dhe mangësitë qenësore që ndikojnë në rezultatin e  ekspertimit 

lidhur më natyrën  dhe shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor të paditëses, gjykata  e shkallës 

së parë për ti evituar këto dallime dhe mangësi, nuk ka vendos për përsëritjen e ekspertimit por   

ka  pranuar  shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor të  paditëses në shkallë prej 27%, duke u 

bazuar në mënyrë të gabuar në mendimin dhe konstatimin e tre ekspertve( neurokirurgur 

20%,neurologut 5%,dhe ortopedit 2 %). Gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar që të 

sqarojë kundërthëniet e ekspertëve lidhur me natyrën, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor 

të paditëses duke thirrur të dy ekspertë në seancë për shqyrtimin kryesor të çështjes për t’u 

mundësuar palëve dhe gjykatës për të parashtruar pyetje dhe për konstatimet e tyre të kërkojnë 

sqarime dhe  plotësime të mendimit dhe konstatimit dhe me dëgjimin e këtyre ekspertëve të 

mënjanojë kundërthëniet lidhur me mendimet e tyre, pasi që nga mendimi dhe konstatimi i 

ekspertit të neurologjisë rezulton se gjendja shëndetësore e paditëses lidhur me shkallën e 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor ka variruar. Nga sa u tha më sipër arrihet në përfundim  se 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban arsye as faktike e as juridike lidhur me 

qëndrimin e marrë gjë që të njëjtin aktgjykim e bënë të papërshtatshëm për vlerësim. Këtë nga 

shkaku se arsyet e dhëna nuk janë të mjaftuara për një qëndrim konkret juridik. 

Gjykata Supreme e Kosovës, po ashtu gjen se edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

dytë lidhur me caktimin e kësaj forme të dëmit është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore nga neni 204 të LPK, e që përfaqëson arsye për revizion në kuptim të 

nenit 214.1 të LPK. Cenimi thelbësor i rregullave të procedurës i përket mos përfilljes së ankesës 

së paditurës dhe mospërmbushja e detyrimit, që gjykata të vërtetojë në mënyrë të plotë të gjitha 

të dhënat me ndikim në marrjen e aktgjykimit të drejtë, kështu që edhe kjo Gjykatë ka  pranuar  

shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor të  paditëses në shkallë prej 22%, duke u bazuar në 

mënyrë të gabuar në mendimin dhe konstatimin e dy ekspertëve (dr. Faik Qosja-neurokirurg,20% 

dhe dr. Arbër Tolaj-ortopet 2 %),për çka me të drejtë theksohet në revizion se aktgjykimet e të 

dy gjykatave janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, për çka 

u desh që të dy aktgjykimet të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së 

parë, përkitazi me kompensimin në emër të zvogëlimit të përgjithshëm të aktivitetit jetësor. 

Gjykata e shkallës së parë në rigjykim duhet të t’i mënjanojë të metat e sipër përmendura, 

me  përsëritjen  ekspertizës të sqarojë kundërthëniet lidhur me mendimet e tyre lidhur me natyrën 

,kohëzgjatjen, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor të paditëses, të vërtetojë nëse ekziston 



dallimi në shkallën dhe natyrën e  zvogëlimit të aktivitetit jetësor  të paditëses pas trajtimit 

mjekësor, e  pas vlerësimit të gjitha provave, të vendosë lidhur me gjykimin e kësaj forme të 

dëmit  duke marrë parasysh edhe thëniet në revizion, të marrë vendim të ligjshëm në këtë çështje 

juridike. 

Nga sa u tha më sipër, e  në mbështetje të nenit 222 e lidhur me nenin 223.1    të LPK-së, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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