
                                                                                                                                               

Rev.nr.81/2020 

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

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

kontestimore të paditësit Sh. A. nga ..., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit Sh. Sh. avokat në 

Pejë, kundër të paditurës K. e S. “E.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i 

autorizuar F. Sh., për shkak të kompensimit të dëmit material dhe jo material, duke vendosur 

sipas revizionit të autorizuarit të paditësit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3284/2017,datë 09.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

19.02.2020, mori këtë: 

 

      A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

REFUZOHET si i pabazuar revizioni i paditësit Sh. A. nga ..., paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3284/2017, datë 09.09.2019. 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me pjesën I të dispozitivit, të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.3284/2017,datë 09.09.2019, refuzohet e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit 

Shaban A. nga P., dhe ankesa e të paditurës K.e S. “E.”, me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.708/2015 datë 17.05.2017, në 

pikën I. të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit jo material: për 

shëmtim trupor dhe për kompensimin e dëmit material: për ushqim të përforcuar, si në pikën II 

dhe III të dispozitivit , vërtetohet.  

Me pjesën II. të dispozitivit, refuzohet e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit 

Shaban Avdijdja nga Peja, ndërsa pranohet pjesërisht ankesa e të paditurës K. e S. “E.” me seli 

në Prizren, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.708/2015 datë 17.05.2017, në pikën I. të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë, për 



kompensimin e dëmit jo material: për dhimbjet fizike, frikën e përjetuar, zvogëlimin e aktivitetit 

të përgjithshëm jetësor si dhe për kompensimin e dëmit material: për ndihmën dhe kujdesin nga 

personi i tretë dhe gjykohet si në vijim: detyrohet e paditura: K. e S. “E.” në Prishtinë, që 

paditësit Sh. A. nga ..., në emër të kompensimit të dëmit jo material: për dhimbjet fizike t’i 

paguajë shumën prej 3.000 €, për frikën e përjetuar shumën prej 1.800 €, për zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 8.000 €, dhe për kompensimin e dëmit material: 

për ndihmë dhe kujdesin nga personi i tretë shumën prej 600 €, ndërsa pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë për dhimbjet fizike, frikën e përjetuar, për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor si dhe ndihmën dhe kujdesin nga personi i tretë përtej shumës së gjykuar, refuzohet si e 

pabazuar.  

Me pjesën III. të dispozitivit, mbetet i pashqyrtuar dispozitivi i aktgjykimit të atakuar në 

pikën I. të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë sa i përket kompensimit të dëmit mater ial: për 

shpenzimet të shërimit si dhe në pikën IV. të dispozitivit, për shpenzimet e procedurës.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë ka paraqitur revizion  i autorizuari i 

paditësit për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe lartësisë 

së shumës së gjykuar për kompensimin e dëmit për lëndimet e shkaktuara në aksidentin e 

komunikacionit, me propozimin që aktgjykimet e të dy gjykatave të prishen dhe lënda të kthehet 

në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, apo aktgjykimi i  gjykatës së shkallës së dytë të 

ndryshohet dhe të mbetet në fuqi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.  

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në bazë të dispozitës 

së nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se aksidenti i komunikacionit rrugor ka ndodhur me datën 

15.11.2014, në Pejë, përkatësisht në afërsi të  “...”. Shkaktari kryesor i cili ka përgjegjësi 

ekskluzive dhe të vetme në shkaktimin e këtij aksidenti, është drejtuesi i automjetit të tipit “VW 

Golf”, me targa ..., ngjyrë e kuqe, të cilën në momentin e aksidentit e drejtonte H. Sh. nga ..., i  

siguruar tek e paditura. Paditësi nuk ka kontribuar në shkaktimin e këtij aksidentit dhe si pasojë e 

këtij aksidenti, paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore. E paditura nuk e ka kontestuar bazën 

juridike sa i përket shkaktarit të aksidentit-përgjegjësinë e të siguruarit të saj. 

Gjykata e shkallës së parë, me qëllim të caktimit të natyrës së lëndimeve që ka përjetuar 

paditësi, në cilësi të provës materiale ka marrë për bazë mendimin e ekspertëve mjekësor 



Dr.E.M. ortoped-traumatolog, dhe Dr.M.H. psikiatër, të cilët në mendimin e tyre profesionale të 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 23.03.2017 kanë konstatuar se paditësi Sh. A., si pasojë e 

këtij aksidenti ka pësuar këto lëndime trupore: frakturë  e artikulacionit, tallokrural të djathtë. 

Paditësi  në Repartin Ortopedik, ka qëndruar 50 ditë dhe i është nënshtruar një intervenimi 

kirurgjik ku bëhet reponimi dhe fiksimi i fragmenteve të kockës së thyer, të cilat lëndime janë 

kualifikuar si lëndime të natyrës së rëndë. Si pasojë e këtyre lëndimeve paditësi ka përjetuar 

dhimbje fizike të intensitetit të ndryshëm të përshkruar më hollësisht në aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë. Ndihma e personit të tretë ka qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 2 muajve. 

Ushqimi i forcuar ka qenë i nevojshëm në kohëzgjatje prej 3 muajve. Terapi fizikale, stacionare 

dhe ambulantore ka qenë e nevojshme për 3 muaj fillimisht e pastaj stacionar deri te mjekimi 

përfundimtar më së paku 2 herë në vit. Shëmtimi trupor i shkallës së mesme i cili është tipik 

çalues dhe është i dukshëm dhe në lëkurë të këmbës së lënduar ka shenja të operimit dhe të 

infekcionit të plagës si dhe ekstremiteti i cekur është përgjysmë centimetri më i hollë  se tjetri në 

nivel të kërcellit. Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor për 20% bazuar në tabelën nr.15 

pika 211, ku bëhet fjalë për shtangim të plotë të nyjës torokurale në pozitë funksionale prej 5 dhe 

në 10 shkallë të funksionit plantar. Sipas mendimit te Dr.M. H. psikiatër, si pasoje e lëndimit të 

përjetuar,  paditësi ka përjetuar frikë të intensiteteve të ndryshme. Për mënyrën e vendosjes si në 

dispozitiv të aktgjykimit , gjykata e shkallës së parë i është referuar nenit 136 paragrafi 

1,140,159 pargrafi 1, 169 dhe 183 të LMD-së, lidhur me nenin 321 paragrafi 2 dhe 323 të LPK-

së.  

Gjykata e Apelit në procedurë të ankimimit  me pjesën I të dispozitivit, refuzohet si e pa 

themelelët ankesa e paditësit, dhe ankesa e të paditurës, ndërsa aktgjykimi  i gjykatës së shkallës 

së parë në pikën I. të dispozitivit, në pjesën që i referohet kompensimit të dëmit jo material 

paditësit, për shëmtim trupor dhe për kompensimin e dëmit material: për ushqim të përforcuar, si 

dhe pikën II dhe III,të dispozitivit, vërtetohet.  

 

Me pjesën II të dispozitivit, refuzohet ankesa e paditësit ndërsa pranohet  pjesërisht 

ankesa e të paditurës, ashtu që ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë në pikën I. të 

dispozitivit, përkitazi me kompensimin e dëmit jo material:për dhimbje fizike, frikën e përjetuar, 

zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, si dhe kompensimin e dëmit material: për 

ndihmën dhe kujdesin nga personi i tretë dhe për këto forma të dëmit gjykohen shumat si në 

pjesën II të dispozitivt të tij, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit mbi shumat e 

gjykuara refuzohet si e pabazuar. 



 

Me pjesën III të dispozitivit, aktgjykimi i gjykatës së shkallë së parë në pjesën I dhe IV të 

dispozitivit mbetet i pa shqyrtuar.   

 

           Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykatat e instancës më të ulët drejt kanë 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se e paditura ka përgjegjësi  për kompensimin e dëmit 

të cilin paditësi e ka pësuar në aksidentin e komunikacionit . Aktgjykimi i goditur nuk përmbanë 

shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës 

zyrtare. Gjykatat e instancës më të ulët, në aktgjykimet e tyre kanë dhënë arsye të mjaftueshme 

për faktet vendimtare për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike, të cilat i pranon edhe kjo 

Gjykatë. Kështu që pretendimet në revizion nuk e vejnë në pyetje ligjshmërinë e aktgjykimit të 

goditur. 

 

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

aktgjykim të gjykatës së shkallës së dytë  janë  reale të caktuara në bazë të ekspertizës të 

ekspertëve mjekësor Dr E. M. ortoped-traumatolog, dhe Dr.M. H. psikiatër, të cilët mendimin e 

tyre profesional e kanë dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 23.03.2017. Gjatë caktimit të 

lartësisë së shpërblimit për format e caktuara të dëmit jo material, gjykata e shkallës së dytë sipas 

nenit 200 të LMD, është kujdesur për rëndësinë e të mirës së dëmtuar dhe qëllimit për të cilin  

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 qëllimin shoqëror. Duke pasur 

parasysh kriteret e parapara me këtë dispozitë, ka vërtetuar se kompensimi i dëmit jo material 

është adekuat me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike dhe frikës 

së përjetuar, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm  jetësor. Kjo Gjykatë vlerëson se 

shumat e gjykuara të shpërblimit për këto forma të dëmit nga gjykata e shkallës së dytë, janë 

reale dhe në përputhje me kriteret e parapara sipas kësaj dispozite, praktikën e deritanishme të 

gjykatave në Kosovë, dhe  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 .  

  

           Nuk qëndrojnë pretendimet në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është 

marre me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale ,përkitazi me lartësinë e shumave të gjykuara 

në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe material  për arsye se, në revizion nuk jepen 



shpjegime se cila formë e dëmit material është gjykuar në mënyrë të gabuar dhe nuk është cekur 

asnjë pretendim konkret lidhur me zbatimin e gabuar të drejtës materiale e cila do ta vente në 

dyshim ligjshmërinë e aktgjykimit  të kundërshtuar, andaj Gjykata Supreme e Kosovës 

pretendimet e tilla të paditësit i refuzoi si të pabazuara pasi që  në arsyetim të aktgjykimit janë 

dhënë arsye të plota dhe të mjaftuara për themelësinë e kërkesëpadisë, përgjegjësinë e të 

paditurës për kompensimin e dëmit si dhe rrethanat që lidhen me kategorinë dhe lartësinë e 

shumave të gjykuara për  çdo forme të dëmit. Gjykata Supreme vlerëson se me të drejtë, gjykata 

e shkallës së dytë ka vlerësuar qe shumat e gjykuara me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë nuk janë reale në raport me dëmin që ka pësuar paditësi të konstatuar sipas ekspertit  dr.E. 

M. ortoped-traumatolog. 

  

           Po ashtu janë të  pabazuara parashtrimet në revizion   se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së dytë është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore  nga neni 

182 par.2 pika (n) e LPK, për arsye se në revizion, nuk jepen shpjegime se cila pjesë e 

aktgjykimit ka të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet, cila pjesë e dispozitivit 

është e pa kuptueshëme dhe kontradiktore me vetveten dhe me arsyetimin, për të cilat fakte 

vendimtare nuk janë treguar arsyet  cilat fakte janë të paqarta dhe kontradiktore. Ndërsa Gjykata 

e revizionit, në bazë të nenit 215 të LPK-së, e shqyrton aktgjykimin e goditur vetëm brenda 

kufijve të shkaqeve të treguara në revizion, por duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e gabuar të së drejtës materiale dhe për shkeljet e dispozitave të procedurës 

kontestimore që kujdeset sipas detyrës zyrtare.       

  Nga sa u tha më sipër me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendos si nëdispozitiv të 

këtij aktgjykimi 

  

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

        Rev.nr.81/2020 datë 19.02.2020 

          

 

 

Kryetare e kolegjit,  

         Gyltene Sylejmani 


