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

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

paditësve F1., F2., E1., Xh., E2, H1., Sh., N. dhe H2., T., të gjithë nga Podujeva, të cilët 

i përfaqëson B. J., avokat në ..., kundër të paditurës K. e S. “S.” në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson F. C.-M., avokate në ..., për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur 

lidhur me revizionin e të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, AC.nr.4422/2014 datë 25.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

8.4.2019, merr këtë: 

   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

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

Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.4422/2014 datë 25.12.2018. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

           Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 1517/2012 datë 

30.6.2014, në pjesën I të dispozitivit është miratuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e 

paditësve dhe është detyruar e paditura që paditësve, në emër të shpërblimit të dëmit jo 

material t’ua paguajë secilit nga 7.000,00 €, apo shumën e përgjithshme prej 63.000,00 

€, për dhimbjet e përjetuara shpirtërore me rastin e vdekjes së bashkëshortit 

respektivisht babait të paditësve H. T. në aksidentin e komunikacionit të datës 

20.8.2008, dhe në emër të dëmit material për shpenzimet e varrimit paditësve t’ua 

paguajë shumën prej 1.500,00 €, si dhe shumën prej 1.000,00 € në emër të ngritjes së 

përmendores për të ndjerin H., të gjitha këto shuma me kamatë prej 3,5% nga data 

30.6.2014 si ditë e marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive. Me pjesën II të 

dispozitivit është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve përtej shumave të 

gjykuara në shumën e kërkuar prej nga 9.000,00 € për secilin paditës dhe për 

kompensimin e dëmit në emër të shpenzimeve të varrimit përtej shumës së gjykuar prej 

1.500,00 € deri në shumën e kërkuar prej 2.000,00 €, dhe është detyruar e paditura që 

paditësve t’ua kompensoj shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.430,00 €. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.4422/2014 datë 

25.12.2018, janë refuzuar si të pabazuara, ankesa e të autorizuarit të paditësve dhe 

ankesa e të autorizuarës së të paditurës, dhe është vërtetuar aktgjykimi i lartpërmendur i 

gjykatës së shkallës së parë, përveç në pjesën që ka të bëjë me kamatën në të cilën pjesë 

është pranuar ankesa e të paditurës dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është 

ndryshuar ashtu që është detyruar e paditura që shumat e gjykuara t’ua paguajë me 

kamatë të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë si për mjetet e deponuara në 
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kursim për një vit dhe pa destinim të përcaktuar, duke filluar nga data 30.6.2014 si ditë 

e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë e deri në pagesën definitive. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura në afat ligjor ka 

paraqitur revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizioni të 

aprovohet si i bazuar, të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë 

ashtu që paditësve në emër të dhimbjeve shpirtërore për vdekjen e bashkëshortit 

respektivisht babait të tyre të ndjerit H. T. t’ua paguajë shumën e përgjithshme prej 

34.000,00 €, përfshirë edhe shpenzimet e varrimit dhe për ngritje të përmendores, 

ndërsa pjesën tjetër të kërkesëpadisë mbi këtë shumë ta refuzojë si të pabazuar, ose që 

të dy aktgjykimet të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së 

parë.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë 

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

 Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se më datë 20.8.2008 rreth orës 15,20 në rrugën 

lokale Pollat-Podujevë, në fshatin Kërpimeh, afër pompës së benzinës “Migros” me 

fajin e drejtuesit të automjetit “Volkswagen Caddy”, me targa ..., është goditur 

këmbësori këtu i ndjeri H. T., me ç’rast ka pësuar  lëndime të rënda trupore dhe gjatë 

rrugës për në spital ai ka vdekur. Nuk është kontestuese se paditësit për këtë shkak të 

vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes bashkëshortit respektivisht babait të tyre kanë 

përjetuar dhimbje të mëdha shpirtërore, por kontestuese për të paditurën ka qenë vetëm 

lartësia e shumës së kërkuar nga paditësit në emër të kompensimit të dëmit jo material 

si dhe lartësia e dëmit material për shpenzimet e varrimit.  

 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj gjykata e shkallës së parë sipas 

vlerësimit të lirë të gjykatës, paditësve iu ka caktuar kompensimin secilit nga 7.000,00 

€, në emër të dhimbjeve shpirtërore të shkaktuara me rastin e humbjes tragjike të 

bashkëshortit respektivisht babait të tyre, tani të ndjerit H. T.,  në pajtim me nenin 200 

dhe 201 të LMD, duke vlerësuar që kjo shumë e gjykuar është e drejtë dhe paraqet një 

sadisfakcion për paditësit, e cila mund të ndikojë në arritjen e një ekuilibri psikik dhe 

emocional të paditësve, të çrregulluar nga dhimbjet e mëdha shpirtërore të pësuara me 

rastin e humbjes së më të afërmit të tyre, edhe pse dhimbja e përjetuar dhe humbja e 

familjarit kaq të ngushtë është e pallogaritshme dhe e pa kompenzueshme.  
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 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurë ankimore për të njëjtat shkaqe dhe arse 

të dhëna nga gjykata e shkallës së parë ka refuzuar ankesën e të paditurës sa i përket 

lartësisë së caktuar të kompensimit për dëmin jo material të pësuar tek paditësit, duke 

marrë në konsiderim faktin se dhimbjet shpirtërore për paditësit janë prezumim ligjor 

dhe si të tilla nuk ka nevojë të provohen, por duke vlerësuar edhe rrethanat tjera, siç 

janë mosha e të ndjerit dhe praktikat e mira gjyqësore, pavarësisht se me caktimin e 

këtij kompensimi në këtë rast nuk mund të rivendoset gjendja e mëparshme, ky 

kompensim do të shërbejë si sadisfakcion për paditësit duke ndikuar kështu në zbutjen e 

pasojave që ata kanë përjetuar, i cili sadisfakcion për nga lartësia e tij nuk është në 

kundërshtim me qëllimet tjera materiale të cilat mund të bien ndesh me qëllimin e 

satisfakcionit në raste të tilla. 

 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 të kërkesëpadisë së paditësve si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, ngase aktgjykimet e këtyre gjykatave 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. 

 Në revizionin e të paditurës vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se 

aktgjykimet e gjykatave përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, pa u sqaruar konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo Gjykatë konstaton se 

janë të pabazuara thëniet në revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave 

procedurale. 

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

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

drejta materiale kur paditësve iu është pranuar shuma e kompensimit më e lartë se 

34.000,00 €, në kundërshtim me nenin 183 e 184 si dhe neni 201 paragrafi 2 të LMD si 

dhe me praktikën gjyqësore.  

 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 

pranuar në emër të kompensimit të përgjithshëm të paditësve  për humbjen e 

bashkëshortit përkatësisht babait të tyre, vërtet nuk është e lartë, dhe nuk është në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të cilat e paditura i përmend në revizion, e as me 

qëllimin shoqëror për të cilin ligji ka paraparë  një formë të kompensimit të dëmit të 
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tillë material dhe jo material për humbjen tragjike të anëtarit kaq të ngushtë të familjes, 

në aksident komunikacioni  pa fajin e këtij anëtari të familjes, siç është rasti konkret. 

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 humbjes së anëtarit kaq të ngushtë të familjes, 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 paditësit nuk arrijnë që të pasurohen  

por me të njëjtin duke i plotësuar nevojat e përditshme jetësore arrijnë deri diku një 

balancim mes të këtij kompensimi dhe shpirtit të tyre të çrregulluar  me humbjen e 

bashkëshortit përkatësisht babait të tyre, çka është edhe qëllimi i fundit për të cilin me 

ligj është paraparë ky lloj kompensimi, pasi që kthimi në gjendje të më parme me këtë 

kompensim në asnjë mënyrë nuk është i mundur.  Kundërshtimi i të paditurës për 

lartësinë e shumave të gjykuara vërtet është jo i drejtë dhe vlerësohet si një përpjekje e 

pa arsyeshme për t’iu shmangur një obligimi të patjetërsueshëm ligjor që paditësve të iu 

paguajë një kompensim si satisfakcion real për dhimbjet e mëdha shpirtërore të tyre, të 

pësuara me rastin e humbjes së anëtarit kaq të ngushtë familjar. 

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

revizionit të paditurit 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 paditësve 

përtej shumës së përgjithshme prej 34.000,00 €.  

 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 

                Rev.nr.113/2019, më 8.4.2019    

 

              Kryetari i kolegjit, 

               Shukri Sylejmani  

  


