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                                  REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                 Rev.nr.530/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS -  kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Gyltene 

Sylejmani kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Albert Zogaj, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses B. Z. nga fshati ..., komuna e ..., të cilin sipas autorizimit  e përfaqëson  V. S. avokat 

në ..., kundër të paditurës  K. e S. “S. U. G. A. “, me seli në ..., të cilën sipas autorizimit  e 

përfaqëson A. N., për kompensimin  e demit nga baza  e auto përgjegjësisë, duke vendosur 

sipas revizionit të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit  të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës,Ac.nr.201/2016, i datës 27.07.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 07. 

12.2020, morri këtë: 

 

                                                               A K T GJ Y K I M  

 

I. REFUZOHET si i pabazuar revizioni i paditurës K.e S. “S. U. G. A. “, me seli në 

Prishtinë, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 201/2016, i 

datës 27.07.2020, në pjesë aprovuese të kërkesëpadisë të paditëse B. Z. nga fshati ..., komuna 

e ..., për kompensimin e dëmit jo material në emër të  shëmtimin trupor  dhe dëmin material në 

emër të  ushqimit të përforcuar, ndihmën e personit të tretë, dhe shpenzimet  e shërimit, 

kamatën e gjykuar nga gjykata e shkallës së dytë. 

II. Me pranimin e  pjesshëm të revizioni të paditurës, K.e S. “S. U. G. A. “, me seli në 

Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të, Kosovës, Ac.nr. 201/2016, i 

datës 27.07.2020,  dhe ai i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr.517/2014 

datë 06.10.2015, për kompensimin e dëmit jo material të gjykuar paditëses, për dhimbjet e 

përjetuara fizike, frikën e përjetuar dhe zvogëlimin e aktivitetit jetësor, ku kjo pjesë gjykohet 

si në vijim:  
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DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “S. U. G. A. “, me seli në Prishtinë, 

që paditëses B. Z. nga fshati ..., komuna e ..., në emër të kompensimit të dëmit jo material për 

dhimbjet e përjetuara fizike, t’ia  kompensoj shumën prej 2.000,oo €, për frikën e përjetuar, 

shumën prej 1.500,oo€, dhe për zvogëlimin e aktivitetit jetësor, shumën prej 3.000,oo€. 

Kërkesëpadia  e paditëses mbi shumën e gjykuar refuzohet si e pabazuar. 

 

                                                            A  r  s  y  e  t  i  m   

 

Me pikën I. të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 201/2016, i datës 

27.07.2020, Vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, 

C.nr.517/2014 datë 06.10.2015, në pikën I. (një)  të dispozitivit  dhe III. (tre) të dispozitivit, 

përveç në pjesën e aprovuar  të kërkesëpadisë lidhur me rrjedhën e kamatës ligjore, në të cilën 

pjesa me aprovimin e pjesshëm si të bazuar të ankesës  së të paditurës  i njëjti aktgjykim 

ndryshohet, dhe gjykohet si në vijim: E paditura  për pjesën e aprovuar  të kërkesëpadisë  së 

paditëses, OBLIGOHET  që kamatën vjetore  të paguaja duke filluar nga dita e nxjerrjes  së 

aktgjykimit të  shkallës së parë, datë 06.10.2015, e deri në pagesën definitive. 

Me pikën II.të dispozitivit, Aktgjykimi i ankimuar i Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Dega në Lipjan C.nr.517/2014 datë 06.10.2015, në piken II (dy) të dispozitivit mbetet i pa 

shqyrtuar. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të 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 në  gjykatën e shkallës së parë.  

             Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur dhe pretendimeve 

në revizion, në bazë të nenit 215 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

               Revizioni është i pabazuar. 

               Nga raportin e aksidentit nr. 08AR01497, të datës 12.08.2008, skicat e vendit të 

ngjarjes dhe kallëzimin penal, rezulton se aksidenti është shkaktuar  me datë 12.08.2008 në 

rrugën Fushë Kosovë Prishtinë, në shiritin e djathtë  para depos ”Maksi ML-2”, nga ngasësi L. 

G., i automjeti me targa të regjistrimit  ..., i cili me këtë automjet e ka  
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goditur paditësen  në drejtim të lëvizjes  së automjeti me që rast paditësja nga kjo goditje ka 

pësuar lëndime trupor. 

Gjykata e shkallës së parë, për të vërtetuar  bazën e kërkesëpadisë, përkatësisht 

themelësisë së saj, sipas propozimit të palëve  gjatë shqyrtimit kryesor, ka administruar provën 

me ekspertin e komunikacionit, sipas gjetjeve të bëra nga eksperti i komunikacionit Yll Koshi, 

dhe sqarimeve të cilat i njëjti  ka bërë në seancën e datës 06.10., gjykata e shkallës së parë ka 

vërtetuar  faktin se, deri tek aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve të ngasësit të automjetit 

të siguruar tek e paditura, për shkak të vozitjes  së veturës në shpejtësi të pa sigurt në 

vendbanimin ku ka frekuencë të  këmbësoreve dhe ku nuk ka ndriçim të mjaftueshëm  që të 

shihen pjesëmarrësit në tërësinë  e rrugës në kahje në të cilin  lëviz të si dhe lëshimet  me  

lëshimet e këmbësores  e cila nuk ka treguar kujdes  ndaj mjeteve gjatë kalimit të rrugës në 

vendbanim në vendin ku nuk  ka të shënuar vendkalim për këmbësor, me çka në rrethanën  e 

tillë të konstatuar  gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret kemi të bëjmë me 

ndarje të përgjegjësisë   50 %  për të siguruarin e të paditurës  dhe 50 % për vetë paditësen.  

Mendimi profesional  të dhënat nga ana e ekspertit të komunikacionit Yll Koshi, gjykata 

e shkallës së parë i a ka falur besimin e plotë, duke vlerësuar se i njëjti është  i plotë, i qartë, 

përmban elementet e nevojshme dhe të dhënat mbi bazën  e njohurive profesionale sa i përket 

vërtetimit të kontributit që ka pasur se cili prej pjesëmarrësve  në aksidentin e ndodhu.  

Lidhur me vërtetimin e lartësisë së kërkesëpadisë, gjykata e shkallës së parë sipas 

propozimit të palëve ka nxjerrë mendimin profesional të dhënë në seancë e datës 25.11.2009  

nga eksperti gjyqësor  Dr. A. F. ortoped-traumatolog, ku pas ekzaminimit të paditëses dhe 

shqimit të dokumentacionit  mjekësor siç është raporti i QKUK-së i datës 12.08.2008, ka 

rezultuar se paditësja  në këtë aksident  të komunikacionit rrugor ka pësuar lëndime trupore 

dhe atë thyerje të qafës kirurgjike  të Hemoruesit të djathtë  si dhe plagë gërvishtëse në fytyrë,  

bërrylin e djathtë dhe në të dy gjunjët,  të cilat lëndime konsiderohen si lëndime të natyrës  së 

rëndë trupore. Si shkaka i lëndimeve të marra  paditësja ka përjetuar dhimbje fizike  trupore të 

intensiteti posaçërisht të rëndë në kohëzgjatje prej 1 orë, të intensiteti të rëndë që kanë zgjatë 

24 orë, të intensiteti të mesëm që kanë zgjatë 3 javë. Ka pësuar zvogëlim të aktiviteti të 

përgjithshëm  jetësor në shkallën prej  15 %, ka pasur nevojë për ndihmë nga personi i tretë në 

kohëzgjatje prej 3 javësh, për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 3 javësh, ndërsa terapia 

fizikale i është nevojitur 2 vite radhazi nga 10 ditë.  
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Sipas mendimit profesional të dhënë në seancën gjyqësore të datës 07.09.2015 nga 

eksperti  Dr. M. K., psikiatër, u konstatua se paditësja ka përjetuar frikë të  

intensitetit të ndryshëm të përshkruar më hollësisht në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë. 

Mendimi profesional të dhënë nga ekspertet Dr. A. F. , ortoped- traumatolog dhe Dr. 

M. K., psikiatër, gjykata e shkallës i ka falur besimin e plotë duke vlerësuar se përmbajtjen 

elementare e nevojshëm dhe të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale, duke përfshirë edhe 

arsye të mjaftueshme për vërtetimin fakteve vendimtare sipas çështjes kontestimore në fjalë.   

           Gjykata e shkallës së parë, ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses   ( duke u 

bazuar në ndarje të përgjegjësisë   50 %  për të siguruarin e të paditurës  dhe 50 % për vetë 

paditësen)dhe e ka obliguar të paditurën që paditëses t’ia shpërblej demin jo material dhe 

material në shumat si në vijim :dhimbjeve fizike – trupore, shumën prej 3.000.00 €,frikën e 

përjetuar, shumën prej 2.000.00 €,për zvogëlimin e aktiviteti të përgjithshëm jetësor, shumën 

prej 3.500.00 €,ushqimit të përforcuar, shumën prej 70.14 €,ndihmën dhe përkujdesin e 

personit të tretë, shumën prej 70.14,shpenzimet  e shërimit, shumën prej 104.30 €. 

Të gjitha këto shuma, me kamat sipas shkallës së kamatës  që e paguajnë bankat për 

mjetet  e deponuara për më tepër se një vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga data  

25.11.2009, për të gjitha shumat e tjera, me përjashtim të kamatës në emër të frikës së përjetuar 

sipas të cilës kamata e njëjtë fillon të rrjedhë nga data 07.09.2015 e të gjitha deri në pagesën 

definitive. Në pjesën tjetër të kërkesëpadisë paditëses më tepë se shumat  e aprovuara   për të 

gjitha format e dëmit është refuzuar. E paditura është obliguar që paditëses t’ia kompensoj 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 2.036.52 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga data 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

             Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën e ankimimit e pikën I. të dispozitivit, ka 

vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë , në pikën I dhe III të dispozitivit, përkitazi 

me shumat e gjykuara të dëmit jo material paditëses për dhimbjet e përjetuara fizike, frikën e 

përjetuar, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, dëmin material për 

ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë, ushqim të përforcuar dhe shpenzimet e shërimit, pasi 

që ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar e drejta materiale lidhur me 

shumat e gjykuara për këto forma të dëmit, përveç në pjesën e aprovuar  të kërkesëpadisë lidhur 

me rrjedhën e kamatës ligjore, në të cilën pjesa me aprovimin e pjesshëm si të bazuar të ankesës  

së të paditurës  i njëjti aktgjykim ndryshohet, dhe për pjesën e aprovuar  të kërkesëpadisë  së 

paditësit, e paditura obligohet që   kamatën vjetore  të paguaja duke filluar nga dita e nxjerrjes  

së aktgjykimit të  shkallës së parë, datë 06.10.2015, e deri në pagesën definitive. 
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 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 e paditura 

është përgjegjëse që paditëses t’ia kompensojë dëmin për lëndimet e pësuara në aksidentin e 

datës 12.08.2008, të cilën e shkaktuar i siguruari i saj këtë në kuptim të nenit 154,178 dhe 192 

të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i marsit 1978,sepse për shkak të veprimit të 

kundërligjshëm të drejtuesit të automjetit Opell Vectra me targa të regjistrimit 600-KS-842, i 

siguruar nga pauotpërgjegjësia tek e paditura në shkallën prej 50% dhe me lëshimet e paditëses 

në cilësinë e këmbësores prej 50%,  pasi që e paditura në bazë të autopërgjegjësisë është 

përgjegjëse për kompensimin e dëmit në shkallën e përgjegjësisë për të cilën është konstatuar 

se mban i siguruari i saj.   

    Gjykata Supreme po ashtu vlerëson se shumat e gjykuara paditëses  me aktgjykimin 

e goditur për kompensimin e dëmit jo material, në emër të dhimbjeve të përjetuara, frikës si 

dhe zvogëlimit të aktivitetit jetësor, nuk janë reale në raport me shkallën e përgjegjësisë të 

siguruarit të paditurës në shkallë prej 50 %, dhe, Gjykata e shkallës së dytë nuk e ka zbatuar 

drejtë dispozitën e  nenit 200 dhe nenin 192 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

  Duke marrë për bazë pjesërisht si të bazuar pretendimet në revizionin e të paditurës për 

shkelje të ligjit material, duke u mbështetur ne dispozitën e nenit 224 par 1 të LPK-së,  Gjykata 

Supreme  me pikën II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, aktgjykimin e ankimuar e ka ndryshuar 

në pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë së paditëses për kompensimin e dëmit jo material në 

emër të dhimbjeve të përjetuara, frikës si dhe zvogëlimit të aktivitetit jetësor, për faktin se kjo 

Gjykatë konstaton se përcaktimi i kompensimit satisfakcionit, në shumat e gjykuara nga 

gjykata e shkallës së dyte për këto kategori të dëmit jo material është e lartë , nuk përkon më 

rëndësinë e të mirës së cenuar, por edhe qëllimin të cilit i shërben kompensimi ashtu siç 

përcaktohet me dispozitën e nenit 200 të LMD, me çka paditësja për këto lloje të dëmit i është 

gjykuar shumat si në vijim: Për dhimbjet e përjetuara fizike, shumën prej 2.000,oo €, për frikën 

e përjetuar, shumën prej 1.000,oo€, dhe për zvogëlimin e aktivitetit jetësor, shumën prej 

3.000,oo€, duke vlerësuar se këto shuma të gjykuara paditëses do i mundëson që të plotëson 

disa nevoja të përditshme duke ja bërë më të lehtë jetën e saj dhe për të harruar  përjetimin e 

pakëndueshme të cilën e ka pësuar si pasoj e lëndimeve trupore të marra nga aksidenti i 

ndodhur, i cili është shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës e gjithnjë duke pas për bazë 

në shkallën  e përgjegjësisë e palëve ndërgjyqëse në këtë aksident. 

Lidhur me ndryshimin e lartësisë së shumave të gjykuara paditëses për dhimbje e 

përjetuara fizike, frikën dhe zvogëlimin e aktivitetit jetësor sipas gjetjeve të eksperteve del se  
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kanë qenë të natyrës së rëndë, por pa pasoja në të ardhmen, kjo Gjykatë me rastin e shumave 

të gjykuara për këto forma të dëmit pati parasysh në mënyrën e manifestimit  dhe intensitetin 

e dhimbjeve fizike, frikës së përjetuar,  kohëzgjatjen e tyre, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor, moshën e paditëses në kohën e ndodhjes së aksidentit, rrethanat e ndodhjes së 

aksidentit, e veçanërisht praktikën e gjertanishme gjyqësore për gjykimin e këtyre formave të 

dëmit , duke u siguruar që kompensimi në shumat e gjykuara për këto lloje të dëmit është real 

dhe paraqet satisfakcion të drejtë për paditësen, duke u kujdesur në të njëjtën kohë që 

kompensimi i gjykuar në asnjë rrethanë të mos shërben për qëllime tjera materiale(lukrative ) 

që mundë të bije ndesh me qëllimin e satisfakcionit në raste të tilla.  

Kjo Gjykatë e revizionit poashtu vlerëson se Gjykata e shkallës së dytë drejtë ka 

zbatuar të drejtën materiale, përkatësisht dispozitën e nenit 195, të LMD-së, lidhur me shumat 

e gjykuara ndaj paditëses, në emër të kompensimit të dëmit material për ndihmën dhe kujdesin 

e personit të tretë dhe ushqimit të përforcuar, si dhe shpenzimet të shërimit ,pasi që këto forma 

të dëmit janë caktuar duke u bazuar në mendimin dhe konstatimin e mjekëve ekspertë duke 

pranuar standardet e praktikës gjyqësore nga e cila rrjedhë se mund të kompensohet dëmi për 

këtë kategori në lartësi prej 5 deri 10 euro, në ditë, edhe nëse pala nuk disponon me fatura .Po 

ashtu edhe me vet kriteret e caktuara nga kompanitë e sigurimeve në Kosovë, të cilat nuk janë 

obliguese për gjykatën në rastin e vendosjes, por mundë të merën si kritere orientuese, rezulton 

se në aksidentetin e komunikacionit, të dëmtuarve iu njohin deri në 100 euro, për këto forma 

të dëmit. Gjykatat drejtë kanë vendosur edhe në lidhje me kompensimin e shpenzimeve të 

shërimit paditëses , pasi që paditësja ka paraqitur faturat lidhur me këto shpenzime.  

Në këtë kuptim pjesërisht janë të bazuara të dhënat në revizion se aktgjykimi i goditur 

dhe ai i shkallës së parë janë marrë më zbatimin e gabuar të së drejtës materiale për format e 

shpërblimin të dëmit jo material, gjykuara ndaj paditëses si në pikën II. të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. Ndërsa, u cilësuan si të bazuara pretendimet në revizion lidhur me zbatimin e 

gabuar të së drejtës materiale lidhur me shpërblimin e dëmit  material të gjykuara ndaj 

paditëses si në pikën I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 222 e lidhur me nenin 224.1 të LPK-

së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-RISHTINË 

                                                 Rev.nr.530/2020, më  07.12.2020 

               Kryetare e kolegji 

                                                                                                                   Gyltene Sylejmani 
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