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                                                                                                             Rev.nr.73/2020 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit H. B.  nga fshati ..., Komuna e ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson B. J., avokat 

nga ., kundër të paditurave: Kompania e Sigurimeve ’’S.’’,me seli në Prishtinë, e përfaqësuar nga 

B. M., NPTN “V.”, e përfaqësuar nga B. S., dhe Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria e 

Infrastrukturës, përfaqësuar nga Nexhmije Karaqi, në çështjen juridike  kompensim dëmi, duke 

vendosur sipas revizionit të paditurave, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1195/2015, datë 15.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datën 27.04.2020, mori këtë: 

                                                    

                                                       A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

            REFUZOHEN si të pa bazuara revizionet e të paditurave: NPTN “V.” dhe Qeveria e 

Republikës së Kosovës –Ministria e Infrastrukturës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1195/2015, datë 15.11.2019,në pjesën që ka të bëjë me 

kompensimin e dëmit jo material paditësit H. B.  nga fshati ., Komuna e ., për përjetimin e 

dhimbjeve shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, shëmtim trupor të shkallës së 

mesme, si dhe të dëmit material për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë, ushqim të 

përforcuar, rehabilitim klimatik dhe shpenzimet mjekësore.  

  Me pranimin e pjesshëm të revizioneve të paditurave, NDRYSHOHET aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1195/2015, datë 15.11.2019 dhe ai i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë-Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni 

Civil,C.nr.580/2010, i datës 10.09.2014, në pjesën që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo 

material paditësit H. B., për vuajtjet e pësuara shpirtërore për shkak të dhimbjeve fizike dhe 

frikës dhe gjykohet: DETYROHEN të paditurat: NPTN “V.” dhe Qeveria e Republikës së 

Kosovës –Ministria e Infrastrukturës, që paditësit H. B.  nga fshati ., Komuna e ..., t’ia paguajnë 
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në mënyrë solidare shumat si në vijim: në emër të dhimbjeve fizike të shumën prej 2.000,00€ dhe 

frikës së përjetuar në shumën prej 2.000.00€, me kamatë të gjykuar nga gjykata e shkallës së 

parë. Kërkesëpadia e paditësit përtej shumave të gjykuara për këto forma të dëmit refuzohet si e 

pa bazuar.  

                                                         

                                                        A  r  s  y  e  t  i  m 

 

           Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.169/2015, datë 

12.09.2019, refuzohen si të pa themelta  ankesat e të paditurave NPTN “V..” dhe Qeveria e 

Republikës së Kosovës –Ministria e Infrastrukturës, dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë,C.nr.580/2010, i datës 10.09.2014, me të cilin 

aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H. B.  nga fshati ..., Komuna e ...., dhe 

detyrohen të paditurat NPTN “V.” dhe Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria e 

Infrastrukturës, që  në mënyrë solidare paditësit t’ia kompensojnë dëmin jo material dhe material 

me përgjegjësi të ndarë70% për paditësin si dhe 30% përgjegjësinë për dy të paditurat  në shumat 

si në vijim:  

I Në emër të dëmit jo material për dhimbjet e përjetuara fizike shumën prej 3.000,00 €,në 

emër të frikës së përjetuar shumën prej 3.000,00€,në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, 

shumën prej 7.000,00€,për shëmtim trupor të shkallës së  mesme shumën prej 2.000,00€, gjithsej 

shuma e aprovuar për dëmin jo material për paditësin është në shumë prej 15.000,00€.Përtej 

shumës së aprovuar, shuma prej 61.000,00€, refuzohet si e pa bazuar.  

II Në emër të dëmit material: për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën prej 1.000,00 

€,për ushqim të përforcuar shumën prej 600€, për rehabilitim klimatik shumën prej 

1.458,00€,shpenzimet materiale për mjekim shumën prej 510 €. Gjithsejtë shumën e aprovuar 

për kompensimin e dëmit jo material dhe material për paditësin në lartësi prej 3.568,00€.Përtej 

shumës së aprovuar shumën tjetër prej 11.832,00€,refuzohet si e pa bazuar. Gjithsej shuma e 

aprovuar për kompensim dëmi material dhe jo material për paditësin në pikën I dhe II është 

shuma prej 18.568,00€,përtej shumës së aprovuar shuma tjetër prej 72.832,00€, në pikën I dhe II 

refuzohet si e pa bazuar.  
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III Pala paditëse ka hequr dorë nga kërkesëpadia ndaj të paditurës së parë K S”S.” me 

seli në Prishtinë, andaj Gjykata ka aprovuar heqjen dorë të kërkesëpadisë ndaj të paditurës së 

parë. 

IV Detyrohen të paditurat NPTN “V.L” dhe Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria 

e Infrastrukturës, që t’ia paguajnë shpenzimet e procedurës kontestimore paditësit në mënyrë 

solidare në shumë prej 1.000,00€.Të gjitha këto shuma të aprovuara për kompensim dëmi I+II 

dhe shpenzimet e procedurës të paditurat obligohen t’ia paguajnë në afat prej 15 ditësh, pas 

pranimit të këtij aktgjykim, nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur revizion  e paditura e II dhe e III, 

dhe atë për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizionet e parashtruara  të pranohen si të bazuar 

dhe aktgjykimet e të dy gjykatave të ndryshohen dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditësit në 

tërsi si e pa bazuar ( propozimi i paditurës së I), ose të prishen të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura dhe çështja ti kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë( propozimi i të dy 

paditurave ). 

Përgjigje në revizionin e të paditurës së dytë ka paraqitur i autorizuari i paditësit me 

propozim që revizioni i të paditurës së dytë të refuzohet në tërsi si i pa bazuar. 

          Gjykata Supreme pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur dhe pretendimet në revizionet e 

të paditurave, lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 215 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 Revizionet  e të paditurave janë pjesërisht të  bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se më datën 17.01.2008,në fshatin ..., Komuna e ..., ka 

ndodhur aksidenti i komunikacionit, ku lëndime trupore ka pësuar ngasësi i veturës të SHPK-së, 

e tipit “...”, me targa ..., të cilin e drejtonte H. B., në këtë kontest paditësi dhe automjeti, i markës 

Mercedes me targa ..., të cilin ishte duke drejtuar M. Z. 

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

ekspertin e komunikacionit Y. K. të datës 30.08.2013,i cili ka konstatuar  se ngasësi i automjetit i 

tipit “Kia Sorento” me targa ..., të cilën e drejtonte paditësi H. B., ka kontributin  primar në këtë 

aksident për shkak se nuk ia ka përshtat shpejtësinë e lëvizjes kushteve të rrugës me ngrica. Këtij  

aksidenti i ka kontribuar edhe ekzistimi i ngricave në rrugën ku ka ndodhur aksidenti. Çështjen e 
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përgjegjësisë dhe kontributit, gjykata e shkallës së parë e ka vlerësuar duke gjetur se 70% të 

përgjegjësisë i bie paditësit, ndërkaq 30% kontribut i bie të paditurave për shkak të mos pastrimit 

të ngricave në rrugë. Kjo për faktin se të paditurat, kanë lidhur kontratë për pastrimin e rrugës 

Lluzhan-Orllan-Batllavë si rrugë rajonale. Ndërkaq e paditura e parë K.S “S.” nuk ka kurrfarë 

përgjegjësie për kompensimin e dëmit për shkak se i siguruari i tyre nuk ka kontribuar fare në 

shkaktimin e aksidentit të komunikacionit. Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte fakti se 

e paditura e dytë a ka legjitimitet pasiv në procedurë, ndërsa e paditura e tretë e ka kontestuar 

faktin se në ditën kritike nuk ka pasur ngrica ashtu si pretendohet nga paditësi. Gjykata e shkallës 

së parë ka vërtetuar se e paditura e dytë Qeveria e Kosovës-MTPT-ja, ka legjitimitet pasiv në 

procedurë, pasi që sipas vlerësimit të ekspertit të komunikacionit shkaktimit të aksidentit përveç 

kontributit primar të vetë paditësit atij i ka kontribuar edhe rruga me ngrica. Pra e paditura e dytë 

menaxhon me rrugët rajonale të Kosovës përfshirë edhe rrugën ku ka ndodhur aksidenti dhe për 

rrjedhojë është përgjegjëse për mirëmbajtjen e tyre gjegjësisht pastrimin nga bora dhe ngricat 

gjatë stinës se dimrit. Ndërsa e paditura e tretë ka përgjegjësi për arsye se nuk e ka përmbushur 

obligimet e përcaktuar me kontratën e lidhur me të paditurën e dytë lidhur me pastrimin e 

rrugëve. Nga Raporti i policisë dhe deklarata e dëshmitarëve L.R.,dhe A. A., të cilët kanë qenë 

bashkudhëtarë në ditën e aksidentit në veturën e paditësit, gjykata ka vërtetuar se, në ditën e 

aksidentit rruga ka qenë me ngrica dhe ka pasur një shtresë të hollë të akullit në rrugë. Po ashtu 

edhe eksperti i komunikacionit Y. K. në Mendimin e tij ka konstatuar se, aksidentit i ka 

kontribuar edhe faktori rrugë pasi që për shkak të kushteve atmosferike në rrugë ka pasur  ngrica. 

Kështu që përgjegjësia e të paditurës së  dytë është vlerësuar në atë se nuk ka ushtruar kontroll të 

mjaftuar te e paditura e tretë në mënyrë që ajo ta përmbush kontratën për mirë mbajtjen e rrugës 

në sezonin dimëror. 

Gjykata në cilësi të provës materiale  ka administruar ekspertizën mjekësore nga 

ekspertët dr.B. K.. – neuro kirurg, dr. V. B. –ortoped dhe dr. N. M. psikiatre, me çrast ka 

konstatuar se si pasojë e aksidentit në fjalë paditësi ka pësuar lëndim të rëndë trupor me pasoja të 

përhershme, hematoma si hematomë subdurale, hemorragji subarahnoidale, ndrydhje 

hemorragjike bilaterale të trurit, frakturë serike të brinjës I-VII të anës së djathtë. Ndrydhje 

hemoragjike të indit të mushkërisë, hemiparezë, epi post traumatica dhe Trahestom kirurgjike. Si 

pasojë e këtyre lëndimeve  të pësuara paditësi  ka përjetuar  dhimbje fizike, frikë, vuajtje 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të përhershëm të aktivitetit jetësor në shkallë prej 70%, 

shëmtim truporë të shkallës së mesme. Sipas konstatimit të ekspertit për shkak të lëndimeve të 
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pësuara paditësi ka pas nevojë për ndihmën e personit të tretë, për ushqim të përforcuar 6 muaj, 

për, terapi fizikale 2 her në vit nga 15 ditë për pesë vite radhazi. 

Në lidhje me lartësinë e kërkesëpadisë,  gjykata është bazuar në  nenin 200 të LMD-së, e 

lidhur me nenin  323 të LPK, dhe duke u bazuar në shkallën e përgjegjësisë 70 %,padi tësit në 

emër të dëmit jo material dhe material i ka gjykuar shumat (especifikuara në fq.2 të këtij 

aktgjykimi) si në pikën I dhe II të dispozitivit ,apo shumën e përgjithshme  prej 

18.568,00€.Përtej shumës së aprovuar, shuma tjetër prej 72.832 €,si në pikën I dhe II refuzohet si 

e pa bazuar.  

 Gjykata e Apelit në procedurë të ankimimit, ka refuzuar  si të pa themeltë ankesat e të 

paditurave,  duke  vlerësuar se qëndrimi dhe përfundimi i gjykatës së shkallës së parë 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 përgjegjësisë së ndarë, 

për arsye se përveç paditësit që ka përgjegjësi primare, aksidentit i ka kontribuar edhe faktori 

rrugë pas që rruga ka qenë me ngrica në momentin e aksidentit, këtë fakt drejtë e ka vër tetuar 

gjykata e shkallës së parë me prova përkatëse materiale. Gjykata e shkallës së dytë,   i vlerëson si 

të pa qëndrueshme pretendimet ankimore të paditurave lidhur me mungesën e përgjegjësisë së 

tyre lidhur me kompensimin e dëmit,  pasi që përgjegjësia për pastrimin e rrugëve është nën 

menaxhimin e tyre, prandaj i vlerësoj si të pa bazuara pretendimet në ankesa lidhur me 

vërtetimin jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike. 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së dytë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që gjykata e shkallës së dytë drejt ka zbatuar 

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

paditësit është pjesërisht e bazuar dhe se të paditurat kanë përgjegjësi të ndarë për kompensimin 

e dëmit të cilin paditësi e ka përjetuar  në aksidentin e komunikacionit. Aktgjykimi i goditur nuk 

përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i 

vlerëson sipas detyrës zyrtare. Gjykata e shkallës së dytë, duke u bazuar në Mendimin dhe 

Konstatimin e ekspertit të komunikacionit Y. K.i, në aktgjykimet e saj ka dhënë arsye të 

mjaftuara për faktet vendimtare për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike lidhur me  

ndarjen e përgjegjësisë përkatësisht kontributin primar të vetë paditësit në shkaktimin e 

aksidentit në lartësi prej 70 % për shkak se nuk ia ka përshtat shpejtësinë e lëvizjes kushteve të 

rrugës, dhe përgjegjësin e të paditurave në lartësi prej 30%, për shkak të mos pastrimit të 
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ngricave në rrugë për arsye se e paditura e dytë me të paditurën e tretë kanë lidhur kontratë për 

pastrimin e rrugës Lluzhan-Orllan-Batllavë si rrugë rajonale. 

Në këtë drejtim kjo Gjykatë shton se, gjykata  e shkallës së dytë drejtë ka zbatuar të 

drejtën materiale përkatsisht dispozitën e nenit 191 par 1 të LMD-së, kuparashihet: “ I dëmtuari i 

cili ka kontribuar që dëmi të krijohet ose të jetë më i madh nga sa do të ishte zakonisht, ka të 

drejtë vetëm për kompensim përpjesëtimisht të pakësuar”. Në fakt sipas kësaj dispozite ligjore, 

në rastet e këtilla kur dëmi është shkaktuar me kontributin e dyanshëm, i dëmtuari ka të drejtën e 

shpërblimit të plotë të zvogëluar në përpjesëtim me kontributin e tij në shkaktimin e dëmit të 

përgjithshëm. Pjesa e kërkesëpadisë së paditësit, që i referohet kontributit të paditësit, është 

refuzuar si e pabazuar, pasi që, në kuptim të nenit 178 par 2 të LMD-së, për dëmin e shkaktuar 

pjesëmarrësit përgjigjen në përpjesëtim me fajin e tyre. 

  Prandaj, janë të pa qëndrueshme pretendimet në revizionet e të paditurave se aktgjykimi i 

goditur dhe ai i gjykatës së shkallës së parë, janë marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale lidhur me zbatimin e institutit të përgjegjësisë së ndarë në bazë të kontributit në 

shkaktimin e dëmit. 

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

emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor dhe në emër të shëmtimit trupor të shkallës së mesme 

janë  reale, janë caktuar në bazë të ekspertizës të ekspertëve mjekësor  dr.B. K.– neuro kirurg, dr. 

V. B. –ortopeddhe dr. N.M. psikiatre. 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 

favorizonhen 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,  shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor dhe shkallën e shëmtimit. Prandaj, 

edhe kjo Gjykatë vlerëson se shumat e gjykuara paditësit për këto forma të dëmit jo material, 

paraqesin shpërblim të drejtë dhe një formë të satisfakcionit për paditësin i cili me këto mjete 

mund të plotësoj nevojat dhe të mirat materiale të tij. Shumat e gjykuara, janë në përputhje me 

kriteret e parapara sipas  dispozitës së nenit 200 lidhur me nenin 205 të LMD-së, si dhe praktikat 

e mira gjyqësore për gjykim  për këto forma të dëmit. 
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 Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate drejt është zbatuar e drejta materiale nenet 194,195 të 

LMD-së, përkitazi me shumat e gjykuara paditësit në emër të kompensimit të dëmit material për 

ushqim të përforcuar, për ndihmën dhe kujdesin e huaj, shpenzimet e rehabilitimit fizioterapeutik 

si dhe shpenzimet e mjekimit,  pasi që këto forma të dëmit janë caktuar duke u bazuar në 

mendimin dhe konstatimin e mjekëve ekspertë dhe me prova përkatëse materiale. Prandaj, për 

këto arsye Gjykata Supreme vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.   

 

 Nuk qëndrojnë pretendimet në revizionet e të paditurave  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 forma të dëmit janë konstatuar nga ana e ekspertëve mjekësor kështu që pretendimet në 

revizion nuk e vejnë në dyshim ligjshmërinë e aktgjykimit të kundërshtuar për faktin se gjykata e 

shkallës së dytë në arsyetim të aktgjykimit ka dhënë arsye të plota dhe të mjaftuara për 

kontributin e pjesëmarrësve në aksident në të cilin është shkaktuar dëmi, për shkallën e 

përgjegjësisë së të paditurave si dhe për rrethanat që lidhen me kategorinë dhe lartësinë e 

shumave të gjykuara për  çdo formë të dëmit .Prandaj, pretendimet e ngritura ne revizionet e të 

paditurave lidhur me shumat e gjykuara për këto forma të dëmit u refuzuan si të pa bazuara.   

 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe ai 

i gjykatës së shkallës së parë lidhur me shumën e gjykuar për dëmin jo material paditësit, për 

dhimbjet e përjetuara fizike dhe frikën e përjetuar, është marrë me zbatimin e gabuar të së 

drejtës materiale, nga neni 200 të LMD-së, kjo për faktin se gjatë caktimit të lartësisë së 

shpërblimit për këto forma të dëmit jo material, gjykatat e shkallës më të ulëtë  nuk i kanë 

vlerësuar drejtë kriteret e parapara me këtë dispozitë, rëndësinë e vlerave të dëmtuara të 

paditësit, shkallën e përgjegjësisë së paditësit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve dhe 

frikës, moshën e paditësit në kohën e aksidentit dhe praktikat e mira gjyqësore  në Kosovë. 

Andaj, kjo Gjykatë duke u bazuar në nenin 224.1 të LPK-së, paditësit  për dhimbjet fizike të 

përjetuara,  gjykoi shumën prej 2.000,00 €,  si dhe në emër të frikës së përjetuar shumën prej 

2.000,00. Gjykata e revizionit  pjesërisht i pranoi si të bazuar revizionet e të paditurave, dhe 

vlerësoj se me të drejtë theksohet  në revizione  se shumat e gjykuara të dëmit jo material për 

këto forma të dëmit, janë gjykuar me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, andaj vendosi si 

në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit .    
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Pretendimet në revizionet e të paditurave se aktgjykimi i goditur është marrë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, kjo  Gjykatë, i vlerësoj si të pabazuara, 

ngase në  revizion nuk është cekë asnjë pretendim konkret se ku qëndrojnë shkeljet e 

pretenduara, ndërsa sipas vlerësimit të kësaj Gjykate dispozitivi i aktgjykimit është i çartë dhe i 

ekzekutueshëm, është në harmoni me arsyetim dhe me provat ekzistuese në lëndë. Gjykata e 

shkallës së dytë  në aktgjykim ka dhënë arsye për të gjitha pretendimet e palëve, të cilat arsye 

janë të mjaftueshme për një gjykim të drejtë e të ligjshëm, ndërsa kjo Gjykatë në aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së dytë nuk ka gjetur shkelje të procedurës për të cilat kujdeset sipas detyrës 

zyrtare. 

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

Gjykatë pati parasysh edhe pretendimet tjera në revizionet e të paditurave, të cilat u treguan si të 

pa suksesshme, pasi që përsëriten pretendimet në ankesë lidhur me lartësinë e shumave të 

gjykuara, mungesën e përgjegjësisë së të paditurave në kompensimin e dëmit, e të gjitha këto  

pretendime kanë qenë objekt i vlerësimit  të gjykatës së shkallës së dytë, ku janë dhënë arsye të 

mjaftueshme për të gjitha këto pretendime, të cilat janë të pranueshme edhe për këtë gjykatë. 

Pretendimet tjera në thelb kanë të bëjnë me vërtetimin jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes 

faktike, për të cilin shkak revizioni nuk mundet të paraqitet, sipas dispozitës së nenit 214.2 të 

LPK-së.   

  

Nga sa u tha më sipër, e  në mbështetje të nenit 222 dhe nenit 224.1    të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                          

                              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  

                                  Rev.nr. 73/2020, më 27.04.2020             

                                                                                                              Kryetare e kolegjit 

                                                Gyltene Sylejmani 

 


