
Rev.nr.102/2017 

 

 GJYKATA SUPREM E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri, 

kryetar mr.sci. Muhamet Rexha dhe Gyltene Sylejmani ,anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike 

të paditësve H1., J., S1., F1., A1. dhe F2, E., Q., A2 dhe S2 G. , të gjithë nga Komuna e 

Skenderajt, dhe H. H2. nga Prekaz i Epërm, të cilët me autorizim i përfaqëson Sh. I. avokat nga 

Skenderaj, kundër të paditurës KS “S.” me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson 

B.M., për shkak shpërblimit të dëmit material dhe jo material, duke vendosur sipas revizionit të 

paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës AC.nr.2596/2013 të 

datës 07.11.2016, në seancën kolegjit  të mbajtur me datën 12.09.2017 mori ketë : 

 

        A K T GJ  Y K I M  

 Refuzohet si e pabazuar revizioni e të paditurës paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës Ac.nr 2596/2013 i datë 07.11.2016. 

 

         A  r s y e t i m  

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në Skenderaj  C.nr. 

0026/2012 t; dat;s 26.02.2013,nën pikën I të dispozitivit pjesërisht është  aprovuar kërkesëpadia 

e paditësëve dhe është obliguar e paditura që paditësve në emër të dëmit material dhe jo material 

të paguaj:  

1. Paditësve ,H., J. ,S. , F1, A., dhe F2 G., në emër të dhimbjeve shpirtërore për humbjen e 

bashkëshortit- prindi, se cilit nga 7.000 €,  

2.Paditëses E. G., në emër të dhimbjeve shpirtërore për humbjen e djalit shumen prej 7.000€,  



2 
 

3.Paditësve Q. G., dhe A.G.2. në emër të dhimbjeve shpirtërore për humbjen e vëllait se cilit 

shumën nga 3500€, 

4. Në emër të rentës kapitalizume shumën prej 23.000€,  

5.Në emër shpërblimit të dëmit material:  

- Për shpenzimet të varrimit shumen prej 1758 €, 

-Për shpenzimet e ngritjes  së lapidarit shumen prej 1568€,  

6. Paditësit A. G.2 për dëmin material në automjet në shumen prej 1750€. 

Gjithsej shumen prej 84.070€ me kamat vjetore 3,5% duke llogaritur nga data e  marrjes së 

gjykimit 26.02.2013, deri në pagesën definitive të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi. 

Nën paragrafin III të  dispozitivit të aktgjykimi është obliguar e paditura që paditësit S.  G.2 në 

emër të dëmit material dhe jo material të paguaj:  

- Për dhimbje fizike të pësuar shumen prej 600€,  

- për frik të përjetuar shumen prej 500€,  

- Për ndihmë dhe kujdes nga personi i tretë shumen prej 100€, 

- Për ushqim të përforcuar shumen prej 100 €. 

Në shumen e përgjithshme prej 1300€, me kamat vjetore 3,5% që paguan Banka në mjete e 

deponuara mbi nj viti pa destinim të caktuar duke llogaritur nga data e marrjes së vendimit 

26.02.2013 e gjer në pagesën definitive  të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi. 

Nën paragrafin IV të dispozitivti është obliguar e paditura që paditësit H. H.2,   

 

- Për dhimbje fizike të pësuar shumen prej 600€,  

- për frikë të përjetuar shumen prej 500€,  

- Për ndihmë dhe kujdes nga personi i tretë shumen prej 100€, 

- Për ushqim të përforcuar shumen prej 300 €  
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Në shumen e përgjithshme prej 1300€, me kamat vjetore 3,5% që paguan Banka në mjete 

e deponuara mbi nj viti pa destinim të caktuar duke llogaritur nga data e marrjes së 

vendimit 26.02.2013 e gjer në pagesën definitive  të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

Nën pikë V të dispozitivit  është obliguar e paditura që paditësve në emër të shpenzimeve 

procedurale  tu a paguaj shumen prej 1.125€ , në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi. 

  

Nën pikën V të dispozitivit  mbi shumat e gjykuara kërkesëpadia e paditësve është 

refuzuar si e pabazuar   

. 

Gjykata e Apelit të Kosovës duke vendosur sipas ankesës  e të paditurës pjesërisht ka 

aprovuar ankesën dhe ka prishur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë nën paragrafin II pika 

4 dhe pika 7 sa i përket rentës së gjykuar, si dhe nën paragrafin V për shpenzimet procedurale 

dhe për këto pjesë lëndës i është kthyer gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Nën pikën II të dispozitivit është ndryshuar aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, sa i 

përket kamatës në shumat e gjykuara, ashtu që është gjykuar kamata të cilën e paguajnë  bankat 

në mjetet e afatizuar mbi një vit pa destinim të caktuara. 

Nën pikën III të dispozitivt në pjesën tjetër është refuzuar ankesa e paditësve si dhe të 

paditurës, ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

\Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura ka paraqitur revizion për 

shkak të  shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit të gabuar 

të drejtës materiale me propozim që të dy aktgjykimet të ndryshohen  sa i përket shumave në 

emër të dhimbjeve shpirtërore për paditësit S. G.2 dhe H. H.2 si dhe për paditësit tjerë ose të 

njëjtit të prishen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Gjykata Suprem e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të 

goditur në kuptim të nenit 215 të LPK, ka gjetur se 
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Revizion është i pabazuar : 

Në procedurë të zhvilluar pranë gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar se në 

aksidentin e komunikacionit, që ka ndodhur 29.04.2011, paditësit kanë pësuar dëme material dhe 

jo material. Aksidentin e komunikacionit e ka shkaktuar vozitësi i automjeti  transportues VW LT  

35, me targa të regjistrimit ..., e cila ka qen e sigurur tek e paditura dhe se aksidenti është 

shkaktuar në vendin e quajtur Birraq në Komunën e Suharekës. 

Në ketë aksidente të komunikacionit vozitësi i automjetit të udhëtareve të tipit Mercedes 

me tabelat e regjistrimit ..., A. G3 ka vdekur, ndërsa paditësit S. G2 dhe H. H2, të cilit kanë qen 

bashkudhëtar kanë pësuar lëndime trupore. I ndjeri A. G.3 pas vdekjes kanë lënë bashkëshorten 

H1 , fëmijët J., S.1 , F.1, A1 dhe F2, të ëmën E., dhe motrën Q. dhe Vllaun A.2 të cilët kanë 

përjetuar dhimbje shpirtërore për shkak të vdekjes të ndjerit A3, dhe kanë pasur shpenzime 

materiale  dhe atë në emër të shpenzimeve të varrimit dhe të ngritjes së lapidarit. Një herit 

bashkshortja dhe fëmijët të ndjerit A3 kërkojnë fitimin e humbur në emër të ushqimit pasi që i 

ndjeri A3 ka qen i mbajtësi i vetëm i familjes. Paditësi S. G2 dhe H. H2, si bashkudhëtar kanë 

pësuar lëndime trupore për çka kërkojnë dëmin material dhe jo material. 

Gjykata e shkallës së parë bashkëshortes H1,fëmijëve J., S.1 , F1, A1 , F2 , të ëmës E., 

motrës Q., dhe vëllait A2.,  e cakton në emër të dëmit jo material për  dhimbje shpirtërorë 

shumen si nën pikën II të dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë si dhe paditësit 

A2., dëmin material në automjet, ndërsa paditësve S. G2., dhe H. H2., për lëndimet e pësuara 

shumat në emër të dëmit jo material dhe materia si në pikën III dhe IV të dispozitivit të 

aktgjykimit. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore pjesërisht ka pranuar ankesën e të 

paditurës dhe ka vendosur si nën pikën I të dispozitivit, ndërsa ka ndryshuar aktgjykimin e 

shkallës së parë sa i përket kamatës,ndërsa në pjesën tjetër ka refuzuar ankesën  e të paditurës 

dhe paditësit duke vërtetuar aktgjykimin e  gjykatës së shkallës së parë.  

Duke u nisur nga gjendja e vërtetuar faktike Gjykata Suprem e Kosovës ka gjetur se  

gjykatat e instancës së ulët, duke vërtetuar drejt  dhe në mënyrë të plot gjendjen faktike drejt 

kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve H1., J., S1. , F.1 , 

A1., F2., dhe E. , Q., dhe A2., Gucati sa i përket dhimbjeve shpirtërore për vdekjen e 
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bashkëshortit, babait, djalit dhe vëllait është e bazuar. Gjykata e shkallës së parë drejt ka zbatuar 

dispozitën e nenit 201 paragrafi 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimit dhe nenit 323 të Ligjit 

të Procedurës Kontestimore, përkitazi me caktimin e lartësisë së dëmit jo material për paditësit 

H1., J., S1. , F1. , A1. , F2., dhe E. , Q. dhe A2. G., për dhimbje shpirtërore për vdekjen e 

bashkëshortit , babait, djalit dhe vëllait  të paditësve. 

Gjykata Supreme vlerëson se shumat e gjykuar për bashkëshorten , fëmijët të ëmën dhe 

motrës dhe vëllait të ndjerit A. G., janë shumat reale dhe ato paraqesin statifaksion të plotë dhe 

se pretendimet në revizion se shumat e gjykuara janë të larta nuk qëndrojnë dhe janë të 

pabazuara . Paditësve dëmin material për shpenzimet e varrimit dhe ngritjes së përmendores i 

takojnë duke u bazuar në nenin 193 të Ligjit mbi marrëdhënies e detyrimit dhe se ke në ketë 

drejtim paditësi me provat e parashtruar kanë provuar të drejtën sa i përket edhe lartësisë për këto 

format e dëmit material.  

Pretendimet e revizionit të paditurës se shumat e gjykuara në emër të dëmit material për 

shpenzimet e varrimit dhe ngritjes së përmendores janë  të larta ,kjo gjykatë vlerëson si të të 

pabazuara. Nga arsyeja se paditësi për këto shpenzime  kanë paraqitur prova të nevojshme . 

Aktgjykimi i shkallës së dytë nuk është goditur në pjesën sa i përket dëmit material të 

caktuar paditësit A. G., për dëm material në automjet si dhe për paditësit S. G2., dhe H. H2., sa i 

përket dëmit material dhe jo material dhe se në ketë pjesë aktgjykimi nga kjo gjykatë nuk është 

vlerësuar. 

Nga arsyet e dhëna më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 

222 të LPK. 

    GJYKATA SUPREM E KSOVËS – PRISHTIN  

                                        Rev.nr.102/2017 i datë 12.10.2017      

                                                                                                                 Kryetar i kolegjit  

                                                                                     Erdogan Haxhibeqiri  


