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        Rev.nr.150/2019 

 

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

Sylejmani, kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit 

K. M. nga ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson I. D., avokat nga ..., kundër të paditurës 

K. e S. “S.” me seli në Prishtinë, për kompensimin e dëmit, duke vendosur lidhur me 

revizionin e paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.4166/2014 datë 05.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 16.05.2019, 

merr këtë:  

     

                                         A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4166/2014 datë 05.02.2019. 

     

                                         A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4166/2014 datë 05.02.2019, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit dhe e të paditurës dhe është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri C.nr.54/2014 datë 

04.09.2014, me të cilin është miratuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit ashtu që 

është detyruar e paditura që paditësit në emër të kompensimit të dëmit jo material, të 

shkaktuar si pasojë e lëndimeve të pësuara në aksidentin e komunikacionit të datës 

05.01.2007, t’i paguajë dhe atë: për dhimbje fizike shumën prej 4.000 €, për frikë shumën 

prej 4.000 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 25% shumën prej 10.000 

€, dhe për shëmtim trupor të shkallës së lehtë shumën prej 1.000 €, apo gjithsejtë shumën prej 

19.000 €, si dhe shpenzimet procedurale në shumë prej 1.140,20 €, ndërsa përtej pjesës së 

gjykuar kërkesëpadia e paditësit është refuzuar si e pabazuar . 

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

revizion vetëm për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale me pretendim se është 

dashtë që kërkesëpadia të aprovohet në shumën prej 30.660,00 €, dhe me propozim që të dy 
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aktgjykimet e lartpërmendura të ndryshohen dhe kërkesëpadia të aprovohet në shumën e 

lartpërmendur, si dhe t’i paguhen shpenzimet e procedurës në shumën prej 1.842 €.  

Gjykata Supreme e Kosovës në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se:  

Revizioni i paditësit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se më datën 05.01.2007, rreth orës 20,20 minuta në 

Prishtinë, rruga për Gërmi është shkaktuar aksidenti i komunikacionit ku paditësi si pasagjer 

në automjetin e udhëtarëve “Mercedes” me targa ..., të drejtuar nga H.M., ka pësuar lëndime 

të rënda trupore , me rastin e ndeshjes së këtij automjeti duke dal  në anën e kundërt dhe duke 

e goditur automjetin “Golf” me targa ..., Drejtuesi i automjetit ku paditësi ka qenë pasagjer 

është shpallur fajtor me aktvendimin e Gjykatës Komunale për Kundravajtje 

Regj.I.nr.205/2007, fakte këto të cilat edhe nuk janë kontestuese. Nuk është kontestues as 

fakti se në këtë aksident komunikacioni paditësi ka pësuar frakturë të unazës së qafës C7 e 

vërtetuar edhe me rezonancën magnetike ku kanali spinal është i lirë, gërvishtje në ballë dhe 

në fytyrë, ndrydhje të kokës dhe gjoksit , sindromata cerviko cefallea dhe cerviko brahiale e 

dyanshme, lëndime këto të natyrës së rëndë trupore e të konstatuara me ekspertizën 

mjekësore të dr.A. Xh. ortoped dhe dr.M. K., psikiatër dhe me super ekspertizën mjekësore të 

dr. Xh. G. dhe A. T.-ortoped traumatolog dhe dr.V. B.-R. psikiatër, ekspertiza këto në 

shkresat e lëndës. Si pasojë e këtyre lëndimeve të rënda trupore paditësi ka pësuar dhimbje 

fizike dhe frikë me intensitet dhe kohëzgjatje të ndryshme, zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor në lartësi prej 25% dhe shëmtim të shkallës së lehtë trupore.  

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj , e pasi që baza juridike ligjore e 

kërkesëpadisë nuk është kontestuar , gjykata e shkallës së parë sipas bindjes së saj të lirë pas 

administrimit të gjitha provave në shkresat e lëndës e duke marrë parasysh llojin e lëndimeve 

trupore , dhe këto forma të përshkruara më lartë të dëmtimit trupor, ka aprovuar pjesërisht si 

të bazuar kërkesëpadinë e paditësit duke i gjykuar për dhimbje fizike shumën prej 4.000 €, po 

aq edhe për frikë, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 10.000 €, 

dhe për shëmtim të shkallës së lehtë  shumën prej 1.000 €.  

Në procedurë ankimore , gjykata e shkallës së dytë ka refuzuar si të pabazuar 

ankesën e paditësit dhe ankesën e të paditurës , dhe ka vërtetuar si të drejtë aktgjykimin e 

lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet 

faktike dhe juridike të dhëna në aktgjykimin e të njëjtës gjykatë.  

Në një gjendje të tillë faktike Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin e pjesshëm 
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të kërkesëpadisë së paditësit si në dispozitivin e aktgjykimeve të tyre, nga se këto aktgjykime 

nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale në të cilat sipas nenit 215 të LPK, gjykata e revizionit 

kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoi pretendimet e paditësit të paraqitura në 

revizion, se nga ana e gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë gabimisht është zbatuar e drejta 

materiale kur paditësit i është pranuar shuma e kompensimit vetëm në shumën e përgjithshme 

prej 19.000 € e jo edhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë.  

Këto pretendime të revizionit u refuzuan si të pabazuara, për të njëjtat shkaqe dhe 

arsye të dhëna nga gjykata e shkallës së parë dhe të dytë, të cilat janë të pranueshme edhe për 

gjykatën e revizionit. Për më tepër Gjykata Supreme vlerëson se shuma e gjykuar në emër të 

kompensimit të përgjithshëm të dëmit  vërtet nuk është e ultë, dhe nuk është në kundërshtim 

me dispozitat ligjore të cilat paditësi i përmend në revizion, e as me qëllimin shoqëror për të 

cilin ligji ka paraparë  një formë të kompensimit të dëmit të til lë material dhe jo material për 

pësimin e lëndimeve të rënda trupore në aksident komunikacioni të shkaktuar pa fajin e tij.  

Shuma e aprovuar nuk është në kundërshtim as me lartësinë e kompensimit e cila sipas një 

praktike të gjertanishme gjyqësore  iu caktohet atyre që pësojnë dhimbje shpirtërore për raste 

të tilla të lëndimeve të rënda trupore që pësojnë në aksidente të komunikacionit dhe në këtë 

drejtim Gjykata Supreme vlerëson se edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të 

dytë është në pajtim të plotë me këtë praktikë gjyqësore të gjertanishme.  Me të drejtë të dy 

gjykatat kanë konstatuar se me këtë kompensim paditësi nuk arrin që të pasurohet  por me të 

njëjtin duke i plotësuar nevojat e përditshme jetësore arrin deri diku një qetësim dhe zbutje të 

këtyre dhimbjeve shpirtërore të pësuara me rastin e përjetimit të dëmit.  Kundërshtimi i 

paditësit për lartësinë e vogël të shumave të gjykuara vërtet është jo i drejtë dhe vlerësohet si 

një përpjekje e pa arsyeshme për të arritur qëllime tjera që bien ndesh me qëllimin shoqëror 

dhe ligjor për të cilin edhe është paraparë një formë e tillë e kompensimit të dëmit për 

lëndime të tilla trupore të pësuara në aksident komunikacioni.   

 Për arsyet e paraqitura më lartë u refuzuan si të pabazuara pretendimet e revizionit të 

paditësit se nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë gabimisht është zbatuar e drejta 

materiale me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditësit deri në shumën e gjykuar.   

 Andaj, nga sa u tha më lartë e në pajtim me dispozitën e nenit 222 të LPK, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
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                Rev.nr.150/2019 datë 16.05.2019    

 

              Kryetari i kolegjit, 

               Shukri Sylejmani  

  

 

 

  


