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

Kaçiku, kryetare, Shukri Sylejmani dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësve A1. Sh., E. Sh., A. Sh., L. Sh. dhe A2. Sh., të gjithë nga Prishtina, të cilët i 

përfaqëson R. S., avokat nga Prishtina, kundër të paditurit Rr. A., nga Prishtina, të cilin e 

përfaqëson S. N., avokat nga Peja, për shkak të kompensimit të dëmit, përkitazi me 

revizionin e paditëse paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

AC.nr.2326/2013 datë 31.10.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 8.3.2017, merr këtë: 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësve paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr. 2326/2013 datë 31.10.2016. 

 

     A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

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

AC.nr.2326/2013 datë 31.10.2016, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të 

paditësve dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prishtinë, C.nr. 2418/2007 

datë 19.2.2013, me të cilin është refuzuar padia e paditësve që të detyrohet i padituri në 

emër të dëmit material dhe jo material për humbjen e bashkëshortit , gjegjësisht prindin, 

gjatë fatkeqësisë në punë, t’u paguaj shumën në vlerën totale prej 108.000 €, me kamatë 

ligjore që nga data e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, duke përfshirë edhe 

shpenzimet procedurale, krejt këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 
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aktgjykimit. Me pjesën II të dispozitivit është vendosur që secila palë t’i heq shpenzimet e 

veta të procedurës. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësit  kanë paraqitur revizion 

për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të 

drejtës materiale me propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të prishen 

dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur konform nenit 

215 të LPK, gjeti se: 

 Revizioni është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës del se bashkëshorti, gjegjësisht babai i paditësve, tani i ndjeri 

Jakup Shala, ka qenë duke punuar tek i padituri Rr. A. si murator. Më datë 17.7.2001, 

rrëzohet muri dhe materiali ndërtimor, duke e zënë tani të ndjerin, i cili tragjikisht humb 

jetën në vendin e tij të punës. Me aktvendimin P.nr. 2909/2003 datë 11.11.2008, Gjykata 

Komunale në Prishtinë ka hedhe propozimin akuzues të Prokurorisë Publike Komunale, 

PP.nr.1799-1/2001 datë 16.11.2005, të paraqitur kundër të akuzuarve Rr. A. dhe R. H., për 

shkak të veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 157 al. 2 lidhur me al. 1 

dhe 4 të LPK, për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. Paditësit me padi kanë 

kërkuar që i padituri Rr.A., në emër të kompensimit të dëmit material e jo material, për 

humbjen e bashkëshortit, gjegjësisht babait, gjatë fatkeqësisë në punë, t’u paguajë shumën 

prej 108.000 €. 

 Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve është parashkruar, 

andaj ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës, ka vlerësuar se gjykata e 

shkallës së parë drejt ka zbatuar të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësve është parashkruar, ndërsa në kuptim të nenit 376 të LMD, ka refuzuar ankesën si 

të pabazuar dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së  parë e ka vërtetuar.  

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së dytë drejt e 

ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësve dhe ka 
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vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, për çka ka dhënë arsye, të cilat i 

pranon edhe kjo Gjykatë. Gjykatat e instancës më të ulët në mënyrë të drejtë kanë vlerësuar 

se bashkëshorti i paditëses së parë, gjegjësisht babai i paditësve tjerë ka vdekur tragjikisht 

në punë më datë 17.7.2001, ndërsa paditësit kanë paraqitur padi në gjykatë më datë 

6.11.2007, më shumë se 6 (gjashtë) vite, ndërsa, sipas dispozitës së nenit 376 të LMD, afati 

i vjetërsimit është 3 (tri) vjet, përkatësisht afati pesëvjeçar nga dita e shkaktimit të dëmit në 

çdo rast.  

 Pretendimin e cekur në revizion se në rastin konkret gjen zbatim neni 377 të LMD, 

për kërkesat e shpërblimit të dëmit të shkaktuara nga vepra penale, Gjykata Supreme e 

Kosovës, e vlerësoi si të pabazuar, ngase për veprën penale shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 157 al.2 lidhur me al. 1 dhe 4 të LPK, është arritur parashkrimi 

absolut më 17.7.2007,( e cekur në aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

P.nr.2909/2003) kur janë mbushur 6 (gjashtë) vjet nga kryerja e veprës penale, ndërsa 

paditësit padinë në gjykatë e kanë paraqitur më 6.11.2007, domethënë, pas afatit të 

paraparë edhe sipas nenit 377 të LMD, edhe që në rastin konkret parashkrimi i kërkesës për 

kompensimin e dëmit duhet të llogaritet konform nenit 376 par. 1 të LMD, siç me të drejtë 

ka vepruar gjykata e shkallës së dytë. 

 Nga sa u tha më lartë e me zbatimin e nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr. 15/2017,  më 8.3.2017 

 

             Kryetarja e kolegjit, 

                                    Emine Kaçiku 


