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Numri i lëndës: 2020:909687 

Datë: 15.08.2022 

Numri i dokumentit:     03327341 

 

Rev.nr.583/2021 

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

kryetar, Shukri Sulejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtar, në çështjen juridike të paditësit H. 

B. nga P., të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson Jeton Idrizi avokat në P., kundër të paditurës 

K. e S. “G. E.”, me seli në P., të cilën e përfaqëson V. B., për kompensim dëmi, vlera e kontestit 

21,664.00 €, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditësit, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3899/18, të datës 16.08.2021, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 03.08.2022, mori këtë:    

  

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si i pa bazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3899/18, të datës 16.08.2021.    

   

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1721/12 të datës 17.05.2018, në pikën 

një të dispozitivit është vendosur që të aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditësit H. B.nga P., 

dhe të detyrohet e paditura K. e S., “G. E.”, me seli në P., që paditësit, në emër të kompensimit 

të dëmit të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit me datën 06.01.2012, t’ia paguajë shumat 

e specifikuara si më poshtë: dëmi jo material kompensim në emër të dhimbjeve të përjetuara 
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fizike, shumën prej 3000,00 euro, kompensimin në emër të frikës, shumën prej 2000,00 euro, 

kompensim në emër të dhimbjeve shpirtërore për shëmtim, shumën prej 1000.00 euro, 

kompensim në emër të zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë, shumën prej 4500.00 

euro. Dëmi material: për ndihmën e personit të huaj, shumën prej 100.00 euro, ushqimi i 

përforcuar, shumën prej 120.00 euro, kompensim në emër shpenzimeve të shërimit, shumën prej 

350.00 euro. Në pikën dy të dispozitivit është vendosur të detyrohet e paditura Kompania e 

Sigurimeve “G. E.”, me seli në P., që paditësit për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë t’ia paguajë 

edhe kamatën, në lartësinë të cilën e paguajnë bankat vendore si për mjetet e afatizuara për një 

vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 17.05.2018, e deri në pagesën përfundimtare si 

dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 1269.20 euro, e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga 

marrja e aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit ligjor. Në pikën tre të dispozitivit është 

vendosur të refuzohet si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë përtej shumave nga pika një e 

dispozitivit, dhe atë në emër të kompensimit për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej 

1800.00euro, në emër të kompensimit për frikën e përjetuar shumën prej 1200,00 euro, në emër 

të kompensimit për dhimbjet shpirtërore për shëmtim shumën prej 3000.00 euro, në emër të 

kompensimit për zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 3500,00 euro, në 

emër të kompensimit për ndihmën e huaj shumë prej 20.00 euro, në emër të kompensimit për 

ushqimit të përforcuar shumë prej 40.00 euro, në emër të kompensimit për shpenzimet e shërimit 

shumën prej 1034.00 euro. 

Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vendosur sipas ankesës së paditësit dhe të paditurës, me 

aktgjykimin Ac.nr.3899/18, të datës 16.08.2021, ka vendosur të refuzohen të pa bazuara ankesat 

e të autorizuarit të paditësit H. B. nga P., dhe ankesa e të paditurës K. e S. “G. E.” , me seli në 

P., ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë – Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.1721/12, i datës 17.05.2018. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësit në afatin ligjor ka 

paraqitur revizion, për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim  që 

Gjykata Supreme e Kosovës, aktgjykimin e shkallës së parë C.nr.1721/12, i datës 17.05.2018, 

dhe aktgjykimin e shkallës së dytë Ac.nr.3899/18, të datës 16.08.2021, ti ndryshoj, ashtu që ta 

miratoj kërkesëpadinë sipas precizimit të kërkesëpadisë të datës 24.04.2018. 

E paditura nuk ka paraqitur përgjigje në revizionin. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në procedurën e vendosjes sipas revizionit në kuptim të dispozitave 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) nga neni 211, 212 dhe 215 gjeti se: 
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Revizioni i paditësit është i pa bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në padi dhe kërkesëpadinë e precizuar, përmes 

përfaqësuesit të tij të autorizuar, ka theksuar se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur me datën 

06.01.2012, në rrugën ..., në P. Aksidenti është shkaktuar kur ngasësi i automjetit Ford me targa 

..., i cili qarkullonte përmes rrugës “...”, duke mos e përshtatur shpejtësinë e kushteve të rrugës 

dhe nga pakujdesia dhe duke mos i dhënë përparësi këmbësorëve, në vendkalimin për këmbësorë 

e godet paditësin i cili ishte duke e kaluar rrugën. 

Përfaqësuesi i palës së paditur, me anë të përgjigjes në padi, ka theksuar sa i përket bazës së 

kërkesëpadisë ka përgjegjësi solidare në këtë aksident trafiku dhe kjo vërtetohet edhe me 

ekspertizë të komunikacionit, ndërsa sa i përket lartësisë se kërkesëpadisë ka deklaruar se mbetet 

pranë ofertës së dhënë në procedurë të rregullt pasi që këtë ofertë e kanë bazuar në bazë të 

mendimit të super ekspertizës mjekësore të datës 02.112017, ndërsa lidhur me precizimin e 

kërkesëpadisë e ka kundërshtuar si të pabazuar me arsyetimin se shumat janë jo adekuate dhe 

nuk janë në përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit dhe si të tilla nuk paraqesin satisfaksion 

por kanë tendencën e pasurimit të pabazë, për caktimin e këtyre shumave nuk është marrë për 

bazë asnjë fakt si lëndimet e pësuara, pasojat e ngelura të paditësit, ekspertizat mjekësore-

gjyqësore, praktikat e kompanive si të gjykatave në Kosovë.  

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

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si dhe vlerësimit të gjitha shkresave tjera të lëndës 

ka nxjerrë aktgjykimin me të cilin e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të përshkruar më lartë.  

Në arsyetim të aktgjykimit mes tjerash ka theksuar se: gjykata pasi ka analizuar dhe vlerësuar 

provat e administruara që i referohen natyrës dhe pasojave të lëndimeve të pësuara nga paditësi 

si pasojë e aksidentit e duke marrë për bazë mendimin e ekspertëve mjekësor lidhur me lartësinë 

e kërkesëpadisë dhe për kategoritë e caktuara të dëmit jo material, gjykata vendosi në kuptim të 

nenit 200 të LMD-së. Me këtë rast, gjykata pati parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe 

qëllimit të cilit i shërben kompensimi i gjykuar, gjithmonë duke pasur parasysh që kompensimi 

të jetë satisfaksion për të dëmtuarin-paditësin, duke ndikuar kështu në zbutjen e pasojave 

negative që janë paraqitur si pasojë e dëmit në cenimin e vlerave personale të paditësit. 

Gjykata pasi konstatoj rrethanat e rastit duke pasur parasysh, natyrën e rënd të lëndimit, me 

pasoja të përhershme sidomos sa i përket zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor i cili 
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shprehet në shkallën prej 20% i manifestuar me thyerje të regjionit ballor, frakturë e qafës femurit 

të majtë, frakturë rreth protezës të femurit të majtë op: Inplantim i endoprotezës parciale në 

kërdhokullën e majtë, op: Reponim i hapur dhe osteosintezë përreth protezës së majtë, pastaj 

dhimbjet fizike, llojin e dhimbjeve, intensitetin dhe kohëzgjatjen, dhimbjet shpirtërore për shkak 

të shëmtimit, dhe frikën e përjetuar e cila është manifestuar me frikë nga vdekja dhe forma tjera, 

e duke i marrë për bazë edhe rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së 

kompensimit, praktikën e mirë gjyqësore, (që i referohet lartësisë së kompensimit), vendosi si 

në dispozitiv të aktgjykimit në pjesën e aprovuar. Ndërkaq, sa i përket dëmit material të krijuar 

si shpenzime të mjekimit, gjykata pasi ka analizuar dhe vlerësuar provat e administruara që i 

referohen shpenzimeve të mjekimit, e duke marrë për bazë faturat për shpenzime të mjekimit, 

vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, ndërsa për bazë të kësaj kategorie të dëmit ju referua 

dispozitës së nenit 195 të LMD- ës. Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet me 

dëmin jomaterial, gjegjësisht për dhimbjet fizike dhe frikën e përjetuar të paditësit, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që vlerësoi se kompensimi përtej shumës së gjykuar, 

nuk do të ishte në harmoni me të mirën e shkelur dhe me qëllimin e kompensimit të drejtë, dhe 

se lartësia e kërkesës për këtë lloj të dëmit është e lartë dhe në kundërshtim me provat e 

administruara (mendimi i ekspertëve mjekësor). Sa i përket lartësisë së kompensimit të dëmit 

material kjo gjykatë vendimin e vet e bazoi në mbështetje të provave të dorëzuara, kritereve dhe 

masat për caktimin e dëmeve. Nga ana e palës paditëse nuk janë ofruar prova të mjaftueshme me 

të cilat kishte me u vërtetuar lartësia e kërkesës së pretenduar, në pjesën e refuzuar. Andaj, në 

mungesë të dëshmive për dëmin e pretenduar material gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi në pjesën e refuzuar. Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në 

dispozitat e nenit 277 të LMD-së. 

Gjykata e Apelit të Kosovës në procedurën e vendosjes sipas ankesës së paditësit dhe të 

paditurës, i ka refuzuar ankesat e palëve dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, duke 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar me revizion, të përshkruar si më lartë.  

Gjykata e Apelit në arsyetimin e saj ndër të tjera ka theksuar se: gjykata ka arsyetuar të gjitha 

faktet me peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë, e në lidhshmëri me këtë ka 

arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet, përveç atyre jo kontestuese, e gjithashtu edhe 

mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. Gjykata ka arsyetuar të gjitha 

rrethanat me peshë përcaktuese duke filluar nga përgjegjësia e të paditurës për kompensimin e 

dëmit, pastaj rrethanat që lidhen me natyrën e lëndimit dhe kategoritë e dëmit dhe rrjedhimisht 

përfundimin për vëllimin e kërkesës së aprovuar. Gjykata e Apelit është kufizuar që të japë 
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arsyetime sa i përket shkeljeve lidhur me dispozitat e procedurës kontestimore përveç atyre që 

shqyrtohen sipas detyrës zyrtare, pasi që palët ankuese nuk e kanë goditur aktgjykimin sa i përket 

shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Nuk qëndrojnë pretendimet për 

gjendjen faktike, pasi që nga shkresat e lëndës konstatohet se të gjitha faktet e çështjes përveç 

atyre që kanë qenë jo kontestuese janë provuar me prova përkatëse të cilat janë administruar në 

një proces të rregullt gjyqësor. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të palëve ndërgjyqëse lidhur me gjendjen faktike, pasi që 

sipas vlerësimit të gjykatës ankimore gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të drejtë dhe të 

plotë edhe sa i përket natyrës së lëndimeve dhe pasojave që ka pësuar paditësi të cilat janë 

vërtetuar përmes super ekspertizës mjekësore të datës 02.11.2017, të punuar nga ekspertët Dr. 

V. B. Ortoped-traumatolog, M. H.-ortoped dhe Dr. K. Z.- neurolog si dhe plotësimin e vlerësimit 

mjekësor të punuar nga Dr.V. B. Ortoped-traumatolog dhe M. H.-ortoped. Me anë të kësaj super 

ekspertize është konstatuar se paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe si pasojë e 

lëndimeve të pësuara ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë në 

kohëzgjatje prej 1 orë, dhimbje fizike të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 5 ditë, dhimbje 

fizike të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 21 ditësh, dhimbje fizike të intensitetit të ultë 

vazhdon edhe sot e kësaj dite sipas të dhënave gjatë ekzaminimit sidomos gjatë sforcimeve dhe 

ndryshimeve klimatike. Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor ka pësuar në shkallën prej 

20%, shëmtim trupor në shkallë të mesme për shkak të vrajës së mbetur pas intervenimit 

kirurgjikal me gjatësi 30 cm në kërdhokullën dhe kofshën e majtë, ndihma e personit të tretë ka 

qenë e nevojshme në kohëzgjatje për 6 javë, dhe atë ndihmë në veshmbathje dhe mbajtjes të 

higjienës personale, ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 8 javësh, 

rehabilitimi fizioterapeutik ka qenë i nevojshëm për 20 ditë gjatë vitit të parë për forcim të 

muskujve të kërdhokullës, si dhe nga 14 ditë për dy vitet tjera pasuese. Në këtë kuptim vlerësimet 

që ka dhënë gjykata e shkallës së parë për vlerën provuese dhe besueshmërinë e super ekspertizës 

mjekësore dhe plotësimit të saj të punuar nga ekspertët e ortopedisë dhe traumatologjisë janë 

vlerësime që pranohen edhe nga gjykata ankimore. Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të 

palëve ndërgjyqëse lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, pasi që sipas vlerësimit 

të Gjykatës së Apelit, në kuptim të dispozitave materialo-juridike të cilave u është referuar 

gjykata e shkallës së parë e në përputhje me gjendjen faktike, duke marrë në konsideratë natyrën 

e rëndë të lëndimeve që ka pësuar paditësi, dhe rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e 

lartësisë së kompensimit siç janë: natyra dhe kohëzgjatja e dhimbjeve fizike, lloji, intensiteti dhe 

kohëzgjatja e frikës si dhe rrethanat tjera dhe praktika gjyqësore rezulton se shuma e gjykuar 
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është në përputhje me qëllimin e kompensimit. Gjykata ka vendosur në mënyrë të ekuilibruar në 

mes të shumave të gjykuara dhe natyrës së lëndimeve përkatësisht dëmeve që ka pësuar paditësi, 

duke siguruar që kompensimi i gjykuar të jetë satisfaksion për paditësin, duke shmangur qëllimet 

tjera materiale (lukrative) që mund të bien ndesh me qëllimin e satisfaksionit në raste të tilla. 

Lidhur me pjesën e kërkesëpadisë sa i përket kamatës së gjykuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si të drejtë 

dhe të ligjshëm qëndrimin e dhënë në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së 

shkallës së dytë, pasi që aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të 

cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-së, kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Pala paditëse nuk ka parashtruar pretendime në revizionin e paraqitur se aktgjykimi i Gjykatës 

së Apelit është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. 

Baza juridike sa i përket përgjegjësisë në shkaktimin e dëmit,  nuk ka qenë kontestuese në 

mënyrën si është gjykuar nga gjykatat e instancave më të ulëta, prandaj Gjykata Supreme në këtë 

pjesë sa i përket zbatimit të dispozitave materialo juridike është kufizuar, duke qenë se deklarimi 

për bazën është çështje që i referohet disponibilitetet të kërkesave për të cilën palët mund të 

disponojnë lirisht në këtë rast, andaj edhe nuk do të jepen arsye sa i përket kësaj çështje. 

Gjykata Supreme e Kosovës, e ka pranuar qëndrimin e gjykatës së shkallë së dytë, duke vlerësuar 

se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, në përputhje me gjendjen 

faktike të provuar, kur aktgjykimi është bazuar në dispozitat e nenit 194 dhe nenit 200 të LMD-

së, duke e detyruar të paditurën, që paditësit ti kompensoj shumën e gjykuara si në dispozitivin 

e aktgjykimit të shkallës së dytë. Nuk qëndron pretendimi i të autorizuarit të paditësit se gjykata 

e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë kanë zbatuar gabimisht nenin 200 të LMD-së, 

kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë, dhe ajo e shkallës së dytë kanë dhënë arsye të 

mjaftueshme të mbështetura në provat që gjenden në shkresat e lëndës sa i përket lartësisë së 

dëmit. Të njëjtat lartësinë e dëmit e kanë mbështetur në plotësimin e super ekspertizës mjekësore 

të datës 16.04.2018 të ekspertëve: Dr.V. B., ortoped-traumatolog dhe M. H.-ortoped, e cila është 

hartuar në mënyrë profesionale, të cilat përfundime i pranon edhe kjo gjykatë. 

Gjykata Supreme vlerëson se në rastin konkret duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, 

faktin se kemi të bëjmë me përgjegjësi të ndarë, duke marrë në konsideratë natyrën e lëndimeve, 

llojin dhe intensitetin e dhimbjeve fizike, llojin, intensitetin, kohëzgjatjen dhe mënyrë e 
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manifestimit të frikës, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor prej 20%, shkallën e shëmtimit, 

dhe rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompensimit, siç janë mosha e 

paditësit, si dhe bazuar në praktikën gjyqësore, rezulton se shumat e gjykuara nga gjykata e 

shkallës së dytë dhe e parë, janë vendosur në mënyrë të ekuilibruar në mes të shumave të gjykuara 

dhe natyrës së lëndimeve përkatësisht dëmeve që ka pësuar paditësi, duke siguruar që 

kompensimi i gjykuar të jetë satisfaksion për paditësin, dhe duke shmangur qëllimet tjera 

materiale (lukrative) që mund të bien ndesh me qëllimin e satisfaksionit në raste të tilla, dhe se 

është vendosur në përputhje me gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë ka aplikuar të drejtën 

materiale, duke i’u referuar dispozitave nga neni 200 të LMD-së1, dhe sipas vlerësimit të lirë në 

kuptim të nenit 323 LPK-së.  

Sa i përket pretendimit të paditësit se gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë 

gabimisht kanë vlerësuar kompensimin e shumës prej 350 euro, sa i përket shpenzimeve të 

shërimit, sepse shuma prej 1384.00 euro, është kërkuar në bazë të fletëpagesave që gjendën në 

shkresat e lëndës, gjykata këtë pretendim e refuzon si të pa bazuar. Në këtë rast gjykata e shkallës 

së parë dhe e shkallës së dytë kanë vlerësuar drejtë shumën e gjykuar sipas fletëpagesave, që 

gjendën në shkresat e lëndës, sepse fatura me nr..., e datës 08.03.2012, në shumën prej 1380, siç 

është pretenduar nga paditësi, nuk është faturë, por është pro-faturë, e duke pas parasysh se 

profatura në këtë rast nuk përfaqëson bazë për kompensimin sipas të njëjtës, pasi shuma sipas 

profaturës nuk është vërtetuar se është paguar, si kusht që të kërkohet kompensimi, që do të thotë 

se nuk është vërtetuar se paditësi i ka marrë shërbimet e rehabilitimit, pavarësisht vlerësimit të 

ekspertëve se paditësi ka pasur nevojë për këtë shërbim, andaj në këto raste përveç vlerësimit të 

ekspertëve duhet të vërtetohet edhe fakti se është marrë shërbimi-është kryer rehabilitimi 

fizioterapeutik, dhe nuk është vërtetuar në këtë rast, që e bënë pretendimin në revizion të pa 

bazuar. 

Sa i përket vendosjes lidhur me kamatën, dhe shpenzimet e procedurës nuk ka pasur pretendime 

në revizion. 

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i të paditësit nuk janë 

vlerësuar pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, përcaktohet se: “revizioni 

nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike”. 

                                                 
1
 LMD-së-ligji për marrëdhëniet e detyrimeve publikuar në GZ të RSFJ-së nr.29, dt.26.05.1978, 
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Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 222 të LPK u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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