
 

        Rev.nr.76/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Erdogan 

Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A.M. nga Komuna e ..., të cilin e 

përfaqëson B. J. avokat nga Prishtina, kundër të paditurës K.  e S. “I.” me seli në Prishtinë të cilën e përfaqëson A. 

P.-D. nga ..., për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditësit të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1230/15 datë 12 Shtator 2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me 27 shkurt 2020 morri ketë : 

 

      A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar revizioni i paditësit A. M. i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë Ac.nr.1230/15 datë 12 Shtator 2019. 

     A  r s y e t i m  

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, C.nr.616/2013 datës 4 nëntor 2014, 

nën paragrafin I të dispozitivit aprovohet pjesërisht si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit A. M. nga Podujeva dhe 

detyrohet e paditura, Kompania e Sigurimeve “I.” në Prishtinë, që paditësit, në emër të shpërblimit të dëmit material 

dhe jo material t‘ia paguaj shumën si vijon: në emër të demit jo material, për dhimbje fizike shumën prej 3,200.00 €, 

për frikën e pësuar shumën prej 2.500,00 €, për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 

6.000,00 €, për shëmtim trupor shumën  prej 2.000,00 €. Në emër të dëmit material, për ndihmën e personit të tretë, 

shumën prej 250.00 €, për ushqim të përforcuar, shumën 150.00 €, ashtu që shuma e tërësishme arrin vlerën prej 

14.100,00 €,  me kamatë vjetore si për mjetet e deponuara mbi një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e 

marrjes së aktgjykimit, 24 shtator 2014, e deri në përmbushjen definitive,  bashkë me shpenzimet e procedurës,  në 

shumë prej 1,600.00 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. Nën paragrafin II të 

dispozitivit refuzohet e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë  së paditësit mbi shumat e gjykuara, dhe atë shuma tjetër 

prej 650.00€ në emër  rehabilitimit  në shumë prej 2,000.00 €, për zvogëlim të aktiviteti të përgjithshëm jetësor 

shumën prej 250 €, për shëmtim trupor shumën prej 500 €, në emër  të ushqimit të përforcuar shumën prej 300 €, 

ndërsa në tërësi është refuzuar kërkesa për kompensim të dëmit material, në emër të rehabilitimit klimatik, në 

shumën prej 500 €. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.1230/15 datë 12 Shtator 2019 nën pikën I të 

dispozitivit, aprovohet pjesërisht si e bazuar, ankesa e të paditurës Kompania  e Sigurimeve “I.”, me seli në 

Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Podujevë, C.nr.616/13, datë 4 nëntor 

2014, nën paragrafin I të dispozitivit të tij  dhe gjykohet si në vijim : detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve 



“Insig” me seli në Prishtinë  që në emër të kompensimit të demit jo material  dhe material t‘ia paguaj paditësit, A. 

M. nga Podujeva, shumat si në vijim : në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike, shumën  prej 1.500,00 € , në emër të 

frikës së përjetuar  t‘ia paguaj shumën prej 1,200.00 €, në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor shuma prej 

3,000.00 €, në emër të shëmtimit  trupor shumën  prej 1,500.00 €. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë  së paditësit nga 

shumat e aprovuara  si më lartë në emër të dhimbjeve fizike e deri te shumat e kërkuara në lartësi 1.700,00 €, nga 

shumat e aprovuara  si më lart, në emër të frikës e deri te shuma e kërkuar prej 1.300,00 € , si dhe në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor shuma prej 3,000.00 € dhe shuma për shëmtim prej 500.00 € nga shumat e aprovuara 

si ma lartë, refuzohen si të pabazuara. Nën pikën II të dispozitivit refuzohet si e pa bazuar ankesa e të paditurës në 

raport me shumën e gjykuar për kompensimin e dëmit material në emër të ndihmës dhe kujdesit të personit të huaj, 

ushqimit të përforcuar, kamatës së gjykuar dhe shpenzimeve të procedures si e pa bazuar.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësit, me kohë,  ka paraqitur revizion 

për shkak të aplikimit të gabuar të dispozitave të së drejtës materiale me propozim që revizioni të aprovohet dhe 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet ashtu që  të mbetet në fuqi aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë.  

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të shkresave të lendes  dhe aktgjykimit të goditur me revizion  

në kuptim të dispozitës së nenit 215 të LPK-së, dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion ka gjetur se: 

 Revizioni i paditësit është i pa bazuar. 

Nga shkresat e   se me datë 1 Janar 2007 rreth orës 19.00h, është shkaktuar aksident i trafikut në ..., të 

Podujevës në të cilin aksident ka pësuar lëndime të renda trupore paditësi A. M., viti i lindjës 1993, i mitur në kohën 

e aksidentit,  në cilësinë e këmbësorit, ndërsa shkaktar i aksidenti ishte i siguruari i të paditurës, M. S. nga Podujeva,   

i cila e ka drejtuar automjetin e udhëtarëve “Opel Vectra” me targa të regjistrimit ..., i siguruar te e paditura sipas 

policës të sigurimit nr..., e vlefshme deri me 1 nëntor 2007. Aksidenti është shkaktuar me lëshime të drejtueses të 

automjeti të lartpërmendur e sipas mendimit të eksperti të komunikacionit të dhënë në shkresat e lëndës del se i njëjti 

nuk ka pas patent shofer dhe nuk ju ka përshtat kushteve te rrugës dhe sinjalistikës horizontale dhe vertikale të 

rrugës ku ka ndodh aksidenti . Eksperti ka konstatuar se edhe paditësi, pasi ka dal nga dyqani në menyrë  të 

furishme, pa shikuar anash, ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit.  

Masat dhe llojin e lëndimeve të paditëses gjykata i vërtetoj në bazë të dokumentacionit mjekësor dhe 

mendimit të eksperteve Dr. Xh. S. ortoped-traumatolog dhe Dr. N. M., psikiatër. Sipas mendimit të eksperteve dhe 

dokumentacionit mjekësor është konstatuar se paditësi A. M.. në aksident ka pësuar thyerje të hapur të pjesës së 

poshtme të kërcirit të majtë i cili lëndim është kualifikuar si lëndim i rëndë. Paditësi si pasojë e këtij lëndimi ka pas 

dhimbje fizike të intensitetit të mesëm 35 ditë, dhimbje fizike të intensitetit të lartë 3 ditë, dhe dhimbje fizike të 

intensitetit posaçërisht të lartë, rreth 1 orë e 30 minuta. Zvogëlim i përhershëm i aktiviteti të përgjithshëm jetësor 

është i shprehur në shkallë prej 15 %. Shëmtimi trupor ekziston në shkallë të mesme. Përkujdesja e personit të tretë 

ka qenë e nevojshme për 70 ditë, ushqim i përforcuar ka qenë i nevojshëm për 90 ditë. Rehabilitimi fizio  terapeutik 

dhe klimatik ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 50 ditëve, 30 ditë për vitin e parë dhe 20 ditë për vitin e dytë.  



Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në ketë gjendje të vërtetuar faktike pjesërisht e aprovon 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar ashtu siç është vendosur nën pikat e aprovuara të dispozitivit të  aktgjykimit 

duke refuzuar kërkesëpadinë e paditësit mbi shumat e aprovuara . 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore pjesërisht ka pranuar ankesën e të paditurës dhe ka 

vendosur më afërsisht si në dispozitiv të aktgjykimit të goditur me revizion.  

Paditësi në revizion atakon pjesën e zvogëlimit të shumave nga ana e Gjykatës së Apelit dhe kërkon që të 

mbetet ne fuqi aktgjykimi i shkallës së parë me të cilin ishin  pranuar shumat e kompensimit me të favorshme për 

paditësin. 

Për sa i përket shumave të gjykuara nga gjykata e shkallës së dytë përkitazi me demin jo material dhe 

material për paditësin, drejtë janë aplikuar dispozitat e nenit 195 dhe 200 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të LPK-

së, duke pasur parasysh konstatimet dhe mendimet e eksperteve mjekësor, lëndimet e pësuara, natyrën, peshën, 

intensitetin e dhimbjeve të paditësit etj. Vlerësimi i shpërblimit për dëmin jo material (si një satisfaksion që nuk ka 

qellim lukrativ- fitim prurës) përfaqëson zbatimin e së drejtës materiale. Gjatë caktimit të lartësisë së shpërblimit për 

format e caktuara të dëmit jo material dhe të frikës si lloj i mëvetësishëm i demit jo material gjykata sipas nenit 200 

të LMD-së, duhet të kujdeset për rëndësinë e të mirës së dëmtuar dhe qëllimit të cilit i shërben ai shpërblim por edhe 

për çështjen që të mos favorizohen synimet  të cilat nuk janë në përputhje me natyrën e shpërblimit të tillë të dëmit 

jo material dhe qëllimit pasuror. Prandaj duke pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitat e lartë  cekura, 

shumat e caktuar nga gjykata përkitazi me llojet e sipër cekura të demit jo material dhe ato material nga gjykata e 

shkallës së dytë sipas vlerësimit të kësaj gjykate janë reale dhe në përputhje me kriteret e parapara ligjore si dhe në 

harmoni me praktikën gjyqësore. Pretendimet e revizionit se Gjykata e apelit  nuk ka marr për bazë faktin se 

përgjegjësia ishte ma e madhe në anën e të siguruarit të  të paditurës, kjo Gjykatë i shqyrtoi, por të njëjtat nuk patën 

ndikim për të vendosur ndryshe, ngase, sipas ekspertizës në shkresat e lëndës, aksidentin e kanë shkaktuar të dy 

pjesëmarrësit në komunikacion dhe se ndarja e përgjegjësisë në këtë mënyrë i përgjigjet kontributit real në atë se si 

ka ardh deri te aksidenti. Nga të lartë cekurat pretendimet e paditësit në revizion lidhur me lartësinë e shumave të 

gjykuar kjo gjykatë i vlerëson si të pa themelta.  

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË  

              Rev.nr.76/2020 datë 27 shkurt 2020 

 

          Kryetar i kolegji  

              Beshir Islami 

 

 


