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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

 Rev.nr.467/2019 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Fejzullah Rexhepi, 

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Beshir Islami, anëtar, të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit A. 

R. nga fshati ..., Komuna e ..., të cilin e përfaqëson E. N.j-B.a, avokate në ..., sipas autorizimit, 

kundër të paditurave: Byroja Kosovare e Sigurimeve, me seli në Prishtinë, rr. "Lidhja e Pejës” pn., 

të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar F. S., sipas autorizimit dhe të paditurës K. së S. “K. 

e R.”, me seli në ..., Lagja ..., të cilën e përfaqëson përfaqësuesja e autorizuar A. M., sipas 

autorizimit, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarës të 

paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1450/17 të 

dt.09.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 21.10.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET pjesërisht si i bazuar revizioni i të autorizuarës së paditësit A. R. nga fshati ..., 

Komuna e ..., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1450/17, të 

dt.09.09.2019, i cili aktgjykim dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore Peje – Dega në Istog, 

C.nr.343/014 i datës 23.02.2017, ndryshohen, ashtu që gjykohet: detyrohet e paditura e dytë K. e 

S. “K. e R.” (që sipas përgjegjësisë të ndarë prej 20 %) paditësit për shkak të lëndimeve të pësuara 

si pasojë e aksidentit të komunikacionit të datës 25.05.2012, t'ia paguaj dhe atë për këto kategori 

zhdëmtuese: Dëmi jo material: në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 600.00€, në emër të frikës 

së përjetuar shumën prej 600.oo€, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 

10 % shumën prej 700.00€, në emër të shëmtimit trupor shumën prej 200.00€, Dëmi material: në 

emër të shpenzimeve të shërimit sipas faturave shumën prej 55.40€, apo në shumën totale në emër 
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të dëmit jo material dhe material në lartësi prej 2,155.40€, me kamatë e cila vlen si për mjetet e 

deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat prej një vit pa destinim të caktuar, duke filluar 

prej datës 23.02.2017, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 

325.48€, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim të 

ekzekutimit të dhunshëm. Ndërsa në pjesën tjetër revizioni i të autorizuarës së paditësit refuzohet 

si i pabazuar.  

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Peje – Dega në Istog, C.nr.343/014 i datës 23.02.2017, në 

pikën 1, të dispozitivit, është vendosur që: Pjesërisht miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit 

A. R., nga fshati ..., Komuna e ..., dhe Detyrohen të paditurat Byroja Kosovare e Sigurimeve dhe 

k. e S. “K. e R.” që solidarisht (me përgjegjësi të ndarë 80 % për të paditurën e parë dhe 20 % për 

të paditurën e dytë) që paditësit për shkak të lëndimeve të pësuara si pasojë e fatkeqësisë së 

komunikacionit të datës 25.05.2012, t'ia paguajnë dhe atë për këto kategori zhdëmtuese: Dëmi jo 

material: në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 3.000 €, në emër të frikës së përjetuar shumën 

prej 3.000 €, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 10 % shumën prej 

5.000 €, në emër të shëmtimit trupor shumën prej 1.000 €, Dëmi material: në emër të rehabilitimit 

klimaterik shumën prej 20 x30 totali 600 €, në emër të shpenzimeve të shërimit sipas faturave 

shumën prej 277 €, apo shumën totale në emër të dëmit jo material dhe material në lartësi prej 

13.377 €. Të gjitha këto shpenzime të paditurat ti paguajnë me kamatë vjetore në lartësi prej 8 % 

e cila kamatë fillon të rrjedh prej datës së ekspertizës mjekësore 18.01.2017, e në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim të ekzekutimit të dhunshëm. Në pikën II, të 

dispozitivit është vendosur që të: Refuzohet pjesërisht se e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit A. 

Rr. nga fshati . Komuna e ., lidhur me shumat e gjykuara dhe atë: Dëmi jo material: në emër të 

dhimbjeve fizike shumën prej 2.000 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1.000 €, në emër 

të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 10 % shumën prej 3.000 €, në emër të 

shëmtimit trupor shumën prej 1.000 €. Në pikën III, të dispozitivit është vendosur që: Detyrohen 

të paditurat: Byroja Kosovare e Sigurimeve dhe K. e S.K. e R., që paditësit solidarisht ( 80 x 20 % 
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si në pikën I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi) t'ia paguajnë paditësit A. Rr., nga ... Komuna e ... 

edhe shpenzimet e procedurës dhe atë: në lartësi prej 1.627,40 €. 

Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vendosur sipas ankesave të autorizuarve të paditurës së parë 

dhe të dytë, me aktgjykimin Ac.nr.1450/17 të dt.09.09.2019, ka aprovuar si të bazuara ankesat e 

përfaqësuesit të autorizuar të paditurës: Byroja Kosovare e Sigurimeve, me seli në Prishtinë, rr. 

"Lidhja e Pejës” pn., dhe K. së S. “K. e R.”, me seli në ..., ..., ashtu që ndryshohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore Peje – Dega në Istog, C.nr.343/14, i datës 23.02.2017, në pikën I dhe III të 

dispozitivit, dhe refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit: A. R. nga fshati ..., Komuna e 

..., që të: Detyrohen të paditurat Byroja Kosovare e Sigurimeve dhe K. e S. “K. e R.” që solidarisht 

(me përgjegjësi të ndarë 80 % për të paditurën e parë dhe 20 % për të paditurën e dytë) që paditësit 

për shkak të lëndimeve të pësuara si pasojë e fatkeqësisë së komunikacionit të datës 25.05.2012, 

t'ia paguajnë dhe atë për këto kategori zhdëmtuese: Dëmi jo material: në emër të dhimbjeve fizike 

shumën prej 3.000 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 3.000 €, në emër të zvogëlimit të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 10 % shumën prej 5.000 €, në emër të shëmtimit trupor 

shumën prej 1.000 €, Dëmi material: në emër të rehabilitimit klimaterik shumën prej 20 x 30 totali 

600 €, në emër të shpenzimeve të shërimit sipas faturave shumën prej 277 €, apo shumën totale në 

emër të dëmit jomaterial dhe material në lartësi prej 13.377 €. Të gjitha këto shpenzime të paditurat 

ti paguajnë me kamatë vjetore në lartësi prej 8 % e cila kamatë fillon të rrjedh prej datës së 

ekspertizës mjekësore 18.01.2017, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 

1.627,40 €, e në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcenim të 

ekzekutimit të dhunshëm. Mbetet i pashqyrtuar dispozitivi i aktgjykimit të atakuar në pikën II, në 

pjesën refuzuese të kërkesëpadisë. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e autorizuara e paditësit, në afatin ligjor ka 

paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

aplikimit të  gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të pranoj 

revizionin, dhe aktgjykimi i Gjykatës se Apelit të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadinë e paditësit 

për të gjitha llojet e dëmeve jo materiale dhe materiale ta miratoj ne tërësi si te bazuar, duke e 

vërtetuar Aktgjykimin e shkallës së parë si të drejtë dhe të ligjshëm. 

Të paditurat nuk kanë paraqitur përgjigje në revizionin e të autorizuarës të paditësit. 
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Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, aktgjykimit të atakuar në 

kuptim të dispozitës së nenit 215 të LPK-së, dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në 

revizion, ka gjetur se: 

Revizioni është pjesërisht i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi: A. R. nga fshati ... Komuna e ..., përmes të autorizuarës 

së saj, me datë 24.12.2014, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi, të njëjtën e ka 

precizuar si në parashtresën për precizimin e kërkesëpadisë të datës 20.01.2017, me të cilën ka 

kërkuar të detyrohen të paditurat Byroja Kosovare e Sigurimeve dhe Kompania e Sigurimeve 

“Kosova e Re” që solidarisht paditësit për shkak të lëndimeve të pësuara si pasojë e fatkeqësisë së 

komunikacionit të datës 25.05.2012, tia mompensojnë në tërësi dëmin e shkaktuar, si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe administrimit 

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse ka nxjerrë aktgjykimin C.nr.343/014, i datës 

23.02.2017, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të përshkruar si më lart. Në arsyetim të aktgjykimit, 

gjykata e shkallës së parë ka theksuar se me provat e administruara është vërtetuar se aksidenti ka 

ndodhur më datë 25.05.2012, rreth orës 09:10 minuta në Istog, vërtetuar sipas procesverbalit të 

vendit të ngjarjes, foto dokumentacionit, ashtu që drejtuesi i traktorit gjatë kyçjes në rrugën 

kryesore në drejtim të Istogut, nuk sigurohet se këtë veprim mund ta kryej në mënyrë të sigurt dhe 

nga drejtimi i Istogut, vjen automjeti (B) Passati cili me të arritur në vendin e ngjarjes, në rrugë të 

drejtë me pamundësi për ti ikur aksidentit e godet me pjesën e parë të anës së majtë,  e godet 

traktorin në anën e majtë, ku nga goditja e fortë drejtuesi i automjetit kalon jashtë rrugës kryesore, 

në anën e djathtë shikuar në drejtim të Gurrakocit, e që është përplas në hendek, me ç 'rast lëndime 

trupore pëson paditësi A. Rr. Kjo është vërtetuar me ekspertizën e ekspertit të komunikacionit 

rrugor N. N. i cili edhe ka sqaruar në seancën e datës 05.10.2016, meqë rast është vërtetuar se 

automjeti i llojit Passat ka përgjegjësi në këtë aksident ashtu që kërkesëpadia është zgjeruar 

përkatësisht është ndryshuar dhe zmadhuar edhe në kuptim të të paditurës së dytë KS. “K. e R.”. 

Për lartësinë e kërkesëpadisë sa i përket dëmit material dhe jomaterial, gjykata e shkallës së parë, 

në cilësi të provës ka marr për bazë mendimin e ekspertëve mjekësor Dr. E. M. ortoped - 

traumatolog dhe Dr. M. H. psikiatër, të cilët në mendimin e tyre profesional të dhënë në seancën e 
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shqyrtimit kryesor të datës 18.01.2017, kanë konstatuar se: paditësi ka pësuar këto lëndime 

trupore: ndrydhje të gjurit të majtë si dhe një plagë funksifore në anën latorale të jashtme të gjurit 

të majtë, ndrydhje të kafkës dhe trupit si dhe gërvishtje në femurin e majtë, të cilat lëndime 

kualifikohen si lëndime të rënda trupore. Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit 

të atakuar gjykata e shkallës së parë i është referuar nenit 136, 140, 159, 183 të LMD-së, lidhur 

me nenin 323 të LPK-së. Për kamatën gjykata ju ka referuar nenit 170, 186 dhe 382 të LMD-së. 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në nenin 452 paragraf 1 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit e Kosovës në procedurën e vendosjes sipas ankesave të paditurave, i ka  aprovuar 

ankesat ashtu që e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Istog, 

C.nr.343/014 i datës 23.02.2017, në pikën I dhe III të dispozitivit, dhe refuzon si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit A. R.nga fshati ..., Komuna e ..., të përshkruar si më lartë, dhe ka mbetur 

i pashqyrtuar dispozitivi i aktgjykimit të atakuar në pikën II, në pjesën refuzuese të kërkesëpadisë. 

Gjykata e Apelit në arsyet e saj ka vlerësuar se vendimi i gjykatës së shkallës së parë rreth mënyrës 

së vendosjes nuk është i drejt dhe i ligjshëm, pasi që përkundër faktit se aktgjykimi i atakuar 

rezulton të mos jetë i përfshirë me shkelje të dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), gjendja faktike e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, nuk korrespondon drejtë me 

provat nga shkresat lëndore, me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit të atakuar ka pasur zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, pasi që gjykata ankimore me anë të vlerësimit ndryshe të shkresave 

dhe provave të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit kryesor nga gjykata e shkallës së parë, 

konstaton një gjendje tjetër faktike nga ajo e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, mbi bazën 

e së cilës gjendje faktike, kjo gjykatë vjen në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar. Gjykatës se Apelit, më tej ka arsyetuar se me shikimin dhe vlerësimin e shkresave të 

lëndës, rezulton se: aksidenti i komunikacionit rrugor ka ndodhur më datë 25.05.2012, në orën 

09:10 minuta, në rrugën “...” Komuna .... Shkaktari kryesor i cili ka përgjegjësi primare në 

shkaktimin e këtij aksidenti, është drejtuesi i automjetit “Traktorit IMT": tipi ..., ngjyrë e kuqe, të 

cilin në momentin e aksidentit e drejtonte N. Sh. nga fshati M..., Komuna ..., ndërsa drejtuesi i 

automjetit i tipit “VW Passat”, me targa të regjistrimit ...,i siguruar te e paditura K. e S. “K. e R.”, 

të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte B. B. nga fshati ..., Komuna ..., Paditësi A. R., pasagjer 

në automjetin “Traktori IMT”, tipi 539, ngjyrë e kuqe, i pa regjistruar dhe i pa siguruar, të cilin në 

momentin e aksidentit e drejtonte N. Sh. nga fshati ..., Komuna ..., nuk ka kontribuar në shkaktimin 
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e këtij aksidenti. Fakti se paditësi ka qenë në dijeni se traktori i cekur me lartë ka qenë pa regjistrim 

dhe i pa siguruar, vërtetohet nga deklarata e deponuar me shkrim e të njëjtit me nr. BKS:... e datës 

11.03.2013, dhe pjesërisht nga deklarimi i paditësit në cilësi të palës, në seancën e shqyrtimit 

kryesor të datës 25.07.2016. Gjykata e Apelit gjen se me nenin 11, paragraf 1, pika 1.4 të Ligjit 

për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me nr. 04/L-018, i datës 23.06.2011, 

përcaktohet se: Me sigurimin e auto përgjegjësisë nuk ofrohet mbulesa siguruese dhe nuk kanë të 

drejtën e dëmshpërblimit: bashkudhëtari që ndodhet me vullnetin e vet në një mjet të pasiguruar 

me të cilin është shkaktuar aksidenti, kur provohet se bashkudhëtari ishte në dijeni të kësaj 

rrethane”. Nga interpretimi i këtyre dispozitave ligjore dhe mbi bazën e një gjendje të tillë faktike, 

Gjykata e Apelit erdhi në përfundim se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar të drejtën 

materiale dhe se të paditurat nuk kanë për detyrim që paditësit, ti kompensojnë dëmin, në shumën 

e gjykuar si në dispozitiv të aktgjykimit, për arsyeje se paditësi me asnjë provë të vetme nuk ka 

argumentuar faktin se i njëjti nuk ka qenë në dijeni se mjeti motorik - traktori ka qenë i pasiguruar. 

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

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë, sa i përket refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit 

në raport me të paditurën e parë Byroja Kosovare e Sigurimeve, ngase në këtë pjesë aktgjykimi, 

nuk përfshihet me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me zbatimin e 

gabuar të së drejtës materiale, për të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-së, 

kujdeset sipas detyrës zyrtare. Ndërsa sa i përket vendosjes që të refuzohet kërkesëpadia e paditësit 

në raport me të paditurën e dytë K.e S. “K. e R.”, Gjykata Supreme ka gjetur se gjykata e shkallës 

së dytë ka aplikuar në mënyrë të gabuar të drejtën materiale, dispozitën e nenit 11, paragraf 1, pika 

1.4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me nr. 04/L-018, i datës 

23.06.2011, pasi kjo dispozitë nuk mund të aplikohet sa i përket të paditurës së dytë, për të cilën 

arsye në këtë pjesë e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së dytë, të atakuar me revizion, dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Sipas dispozitëns e nenit 11, paragraf 1, pika 1.4, të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia me nr. 04/L-018, i datës 23.06.2011, humbja e të drejtës së kompensimit të dëmit, 

i referohet vetëm në raport me mjetin i cili është shkaktar i aksidentit dhe në momentin e aksidentit 

ka qenë i pa siguruar, dhe për këtë rrethanë bashkudhëtari ka qenë në dijeni, andaj në rastin konkret 

paditësi që është gjendur me vullnetin e vet në një mjet të pasiguruar me të cilin është shkaktuar 
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aksidenti, humb të drejtën për kompensimin e dëmit, dhe kjo rrethanë nuk është kontestuese në 

rastin konkret, për faktin se kjo vërtetohet nga deklarata e deponuar me shkrim e paditësit me nr. 

BKS:... e datës 11.03.2013, dhe pjesërisht nga deklarimi i paditësit në cilësi të palës, në seancën e 

shqyrtimit kryesor të datës 25.07.2016, nga të cilat vërtetohet se traktori i pa siguruar ka qenë në 

pronësi familjare të vet paditësit, andaj është jo e logjikshme që paditësi të mos ketë dijeni për 

rrethanën se mjeti ka qenë i pa siguruar, dhe deklarimet e tij para kompanisë kanë qenë të 

vetëdijshme. Andaj sa i përket vendosjes në raport me të paditurën e parë Byroja Kosovare e 

Sigurimeve, revizioni i të paditurës është i pa themeltë, dhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë 

ka mbetur i pa ndryshuar. 

Gjykata Supreme ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së dytë, të atakuar me revizion, në raport 

me të paditurën e dytë, dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke marrë parasysh 

gjendjen e vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë mbi arsyet e ndodhjes së aksidentit, ku në bazë 

të provave të administruara dhe ekspertizës së ekspertit të komunikacionit rrugor Naser Nimanaj, 

i cili edhe ka sqaruar në seancën e datës 05.10.2016, se aksidenti i komunikacionit rrugor ka 

ndodhur me datë 25.05.2012, në orën 09:10 minuta, në rrugën “Skenderbeu” Komuna Istog, dhe 

shkaktari kryesor i cili ka përgjegjësi primare në shkaktimin e këtij aksidenti, është drejtuesi i 

automjetit “Traktorit IMT": tipi 539, ngjyrë e kuqe, të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte 

N. Sh.nga fshati ..., Komuna ..., ndërsa drejtuesi i automjetit i tipit “VW Passat”, me targa të 

regjistrimit ..., të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte B. B. nga fshati ... i ..., Komuna ..., i 

siguruari i të paditurës Kompania e Sigurimeve “K. e R.” ka përgjegjësi sekondare në shkaktimin 

e këtij aksidenti, ndërsa paditësi A. R., pasagjer në automjetin Traktorii e larpërmendur, nuk ka 

kontribuar në shkaktimin e këtij aksidenti.  Duke u bazuar në këtë gjendje faktike nuk është 

kontestuese se e paditura e dytë është përgjegjëse për kompensimin e dëmit, pasi shoferi i mjetit 

të siguruar te e paditura e dytë ka qenë përgjegjës me përgjegjësi sekondare në shkaktimin e 

aksidentit. Me rastin e ndarjes së përgjegjësisë duke marrë parasysh ekspertizën e komunikacionit, 

ndarja e përgjegjësisë në primare me 80%, të paditurës së parë, dhe sekondare me 20%, të paditurës 

së dytë, është ndarje  e drejtë, dhe mbi këtë bazë është vendosur edhe në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, bazuar në nenet 154, 178.2, 185, 189 par. 1, 195 par. 1 dhe 2, dhe 200 të LMD-së1, 
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duke e detyruar të paditurën e dytë, që paditësit ti kompensoj shumat në lartësinë e vlerës prej 

20%, të shumave reale sikur përgjegjësia të ishte plotë. 

Me rastin e vendosjes së shumave të gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, dhe caktimit të 

shpërblimit të dëmit jomaterial në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 600.00€, në emër të frikës 

së përjetuar shumën prej 600.oo€, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 

10 % shumën prej 700.00€, dhe në emër të shëmtimit trupor shumën prej 200.00€, Gjykata 

Supreme ka marr për bazë mendimin e ekspertëve mjekësor Dr. E. M. ortoped - traumatolog dhe 

Dr. M. H. psikiatër, të cilët në mendimin e tyre profesional të dhënë në seancën e shqyrtimit 

kryesor të datës 18.01.2017, kanë konstatuar se: paditësi ka pësuar këto lëndime trupore: ndrydhje 

të gjurit të majtë si dhe një plagë funksifore në anën latorale të jashtme të gjurit të majtë, ndrydhje 

të kafkës dhe trupit si dhe gërvishtje në femurin e majtë, të cilat lëndime kualifikohen si lëndime 

të rënda trupore. Si pasojë e këtyre lëndimeve të pësuara, paditësi ka përjetuar dhimbje fizike të 

intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 1 orë, dhimbje fizike të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje 

prej 2 javë, si dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët ka pasur në një period me të gjatë. Si pasojë 

e këtyre lëndimeve, paditësi ka përjetuar frikë dhe atë: frikë primare e intensitetit të lartë e cila ka 

zgjatur disa sekonda, frikë sekondare të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 3 orë, frikë 

sekondare e intensitetit të mesëm, ka zgjatur 8 javë, frikë sekondare e intensitetit të ulët që ka 

zgjatur 4 muaj. Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 10 %. Shëmtim estetik 

është i shkallës së lehtë. Përkujdesja e personit të tretë nuk ka qenë e nevojshme. Ushqimi i 

përforcuar ka qenë i nevojshëm. Rehabilitimi fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm në periudhën 

kohore tri herë nga 10 ditë. Duke marr parasysh intensitetin e dhimbjeve dhe të frikës së pësuar 

nga lëndimi, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor të paditësit, si dhe 

shëmtimin e pësuar, siç parashikohet me dispozitën e nenit 200 par. 2, të LMD-së2, dhe sipas 

vlerësimit të lirë në kuptim të nenit 323 LPK-së, gjithmonë duke u bazuar në ndarjen e 

përgjegjësisë në shkaktimin e dëmit, varësisht nga shkalla e intensitetit dhe kohëzgjatjes së 

dhimbjeve fizike dhe të frikës është caktuar shuma e shpërblimit të dëmit. Përpos këtyre 

elementeve me rëndësi, për caktimin e shumës së shpërblimit të dëmit janë marrë parasysh edhe 

të gjitha rrethanat tjera të rastit, e veçanërisht përjetimet e pakëndshme dhe komplikimet e 

mundshme gjatë mjekimit. Në këtë rast janë marrë për bazë karakteristikat personale të paditësit, 
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si dhe praktika e kësaj gjykate lidhur me caktimin e lartësisë së dëmit jomaterial për këto forma të 

dëmit jomaterial.  

Gjykata Supreme ka gjykuar paditësit për dëmin material në emër të shpenzimeve të shërimit sipas 

faturave shumën prej 55.40€, duke marrë parasysh ndarjen e përgjegjësisë, dhe duke aprovuar 

kërkesën në raport me të paditurën e dytë vetëm 20%, të shumës së krijuar të shpenzimeve 

mjekësore të krijuara, sipas provave në shkresat e lëndës, pasi mbi këtë shumë e paditura e dytë 

nuk mbanë përgjegjësi.  

Sa i përket kërkesës për dëmin material në emër të rehabilitimit klimaterik shumën prej 20 x30 

totali 600 €, Gjykata Supreme nga provat e administruara në këtë çështje vlerësoi se nuk është 

provuar se janë krijuar këto shpenzime, përkundër faktit se eksperti mjekësor ka vlerësuar se 

paditësi ka pasur nevojë për rehabilitim fizioterapeutik në periudhën kohore tri herë nga 10 ditë. 

Pretendimet në revizion e të autorizuarës të paditësit se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2. 

nën. Pikën (n) të LPK, nga se dispozitivi i aktgjykimit është i pa kuptimtë dhe në kundërshtim me 

arsyet e dhëna, përkatësisht nuk përmban arsye të mjaftueshme për faktet relevante, se nuk janë 

dhënë arsye lidhur me refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit në raport me të paditurën e dytë, e 

gjithashtu për faktet relevante ekzistojnë kundërthënie në mes të asaj se çka thuhet në arsyet e 

aktgjykimit mbi përmbajtjen e shkresave dhe procesverbaleve lidhur me deklaratat e dhëna gjatë 

procedurës, për Gjykatën Supreme është pretendim i pathemeltë. Aktgjykimi i atakuar është mjaft 

i qartë si në pjesën e dispozitivit ashtu edhe të arsyetimit, në përputhje të plotë me përmbajtjen e 

kërkuar me dispozitat e nenit 160 të LPK-së, vetëm se në raport me të paditurën e dytë e drejta 

materiale është aplikuar gabimisht, për të cilën arsye edhe është ndryshuar. 

Lidhur me kamatën vendosi në kuptim të nenit 186 dhe 277 të LMD-së, me kamatë e cila vlen si 

për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat prej një vit pa destinim të caktuar, 

duke filluar prej datës 23.02.2017, datë kur është marrë aktgjykimi në shkallë të parë, e deri në 

pagesën definitive. 

Gjykata Supreme ka konstatuar se gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë, në 

mënyrë të gabuar kanë aplikuar dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, i 

cili ka hyrë në fuqi me date 20.12.2012, ndërsa aksidenti ka ndodhur me datë 25.05.2012, kur ka 
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qenë në fuqi Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, i publikuar në GZ të RSFJ-së nr.29, 

dt.26.05.1978, i cili është i aplikueshëm në këtë rast.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje më veprimet e ndërmarra në këtë çështje 

juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë se kompensimit dhe në 

pajtim me dispozita e LPK-së, duke marrë parasysh ndarjen e përgjegjësisë së shkaktimin e dëmit 

të paditurës së dytë në shkallën prej 20%, e paditura e dytë nuk ka pasur ndonjë shpenzim të 

veçantë të krijuar nga ajo si e paditur dhe me fajin e saj. 

Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 224.1 dhe 222 të LPK u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi . 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr. 467/2019, më 21.10.2020 
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