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

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

paditësve S. A1., B. S., S. M., F. S., Z. R., N. S.,I. S.,A2. S.,H. S., të gjithë nga fshati ..., komuna 

e ...,të cilët i përfaqëson Z. I. avokat nga ..., kundër të paditurës K. e S. ”S. U. G. A.” me seli në 

..., për shkak të kompensimint të demit material dhe jo material, duke vendosur përkitazi me 

revizionin e të autorizuarit të paditësve, dhe revizionin e të paditurës, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3118/2017,datë 31.10.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datën 06.04.2020, mori këtë: 

 

 

                     A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  

  

             I.PRANOHET si i bazuar revizioni i paditësve S. A1.,B. S.,S. M.,F.S.,Z. R.i, N. S., I.S., 

A. S2., H. S.,të gjithë nga fshati ..., komuna e .... NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3118/2017, datë 31.10.2019, dhe ai i Gjykatës Themelore 

në Ferizaj, C.nr.500/2016, datës 31.5.2017,në pjesën I të dispozitivt, që i referohet zhdëmtimit 

jomaterial dhe gjykohet si vijon: DETYROHET e paditura K. e S. ”S. U. G. A.” me seli në ..., që 

për dhimbjet e pësuara shpirtërore për humbjen e babait, paditësve S. A.,B.S.,S. M.,F. S.,Z. 

R.,N.S.,I. S.,A. S., H. S.,të gjithë nga fshati ..., komuna e ...,t’ia kompensoj secilit shumat veç e 

veç prej nga 7.000 €.  

 

II. Me pranimin e pjesshëm te revizionit të paditurës  K. e S. ”S. U. Group Austria” me 

seli në ..., NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.3118/2017, datë 31.10.2019, dhe ai i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.500/2016, datës 

31.5.2017,në pjesën I të dispozitivt, që i referohet datës së llogaritjes së kamatës dhe gjykohet si 

vijon: DETYROHET e paditura K. e S. ”S. U. G. A.”me seli në ..., që paditësve S.A1.,B. S.,S. 

M.,F. S.,Z. R.,N. S.,I. S.,A. S2 H. S.,të gjithë nga fshati ..., komuna e ..., që shumat e gjykuara të 

zhdëmtimit për vuajtjet për vuajtjet e pësuara për humbjen e anëtarit të ngushtë të familjes, t ia 

kompensoj me kamatën 8%, e duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit në gjykatën e 

shkallës së parë me datë 31. 5.2017, e deri në pagesën definitive. 



 

  III. HUDHET si i pa lejuar revizioni i të paditura K. e S. ”S. U. G. A.”me seli në ..., 

paraqitur kundër pjesës II të dispozitivit, të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, Ac.nr.3118/2017, datë 31.10.2019. 

    

                                

                                                           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.3118/2017, datë 31.10.2019, është refuzuar si e pathemeltë ankesa e të paditurës K. e S. 

”S. U. G. A.” me seli në ..., dhe pjesërisht ankesa e të autorizuarit të paditësve S. A1.,B. S., S. 

M.,F. S.,Z. R., N. S.,I. S.A2. S., H. S., të gjithë nga fshati ...,komuna e ..., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.500/2016, datës 31.5.2017,në pikën I (një),pikën II(dy),dhe 

pikën III (tre),në pjesën ku është refuzuar kërkesa për kompensimin e dëmit jo material për 

dhimbje shpirtërore mbi shumat e gjykuara përkatësisht në shumë prej 2.000 €,vërtetohet.  

 

Me pjesën II të dispozitivit,APROVOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit 

të paditësit H. S., nga fshati ..., komuna e ..., NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Ferizaj, C.nr.500/2016, datës 31.5.2017,në pikën III të dispozitivit, në pjesën ku është 

refuzuar kërkesa e paditësit H. S., për kompensim të dëmit material në emër të shpenzimeve të 

varrimit dhe ngritjes së përmendores dhe gjykohet si vijon ,DETYROHET e paditura K. e S. ”S. 

U. Group Austria” me seli në ..., që paditësit H. S.., në emër të kompensimit të dëmit material 

për shpenzimet e varrimit t’ia paguaj shumën prej 800 €, dhe në emër të ngritjes së përmendores 

shumën prej 1.000€, me kamatë ligjore prej 8%, në vit nga dita e paraqitjes së padisë, ndërsa 

pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara refuzohet si e pa bazuar. 

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i autorizuari i paditësve  me kohë ka 

paraqitur revizion,(për pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të goditur), për shkak të aplikimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave të ndryshohen dhe 

të miratohet si e bazuar kërkesëpadia e precizuar e të autorizuarit të paditësve. 

 



Revizion kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë,ka paraqitur edhe e paditura, 

për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale,(për pikën I të dispozitivit të aktgjykimit 

të goditur që ka të bëj me dat. llogaritjes së kamatës dhe pikën II të dispozitinit), me propozim 

që aktgjykimet e të dy gjykatave, të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës 

së parë.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas dispozitës së 

nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

 

Revizioni i paditësve është i  bazuar, ndërsa revizioni i të paditurës pjesërisht i bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës del se: ne mes palëve në procedurë nuk është kontestuese fakti  se 

aksidenti i komunikacionit i datës 30.6.2016, është  shkaktuar me fajin e vozitësit të automjetit 

MAN, me targë të regjistrimit ...,i siguruar tek e paditura, në të cilën aksident  jetën e ka humbur 

H. S., babai i paditësve.   

  

Gjykata e shkallës së parë, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka vërtetuar se 

ekziston përgjegjësia e të paditurës për kompensimin e dëmit në bazë të nenit 136, 183 dhe 184 

të LMD-së, pasi që me fajin e të siguruarit të paditurës  babai i paditësve ka humbur jetën në 

aksidentin e komunikacionit, për çka paditësit kanë përjetuar dhimbje shpirtërore për shkak të 

humbjes së anëtarit të ngushtë të familjes. Më pikën I të dispozitivit, në emër të dhimbjeve 

shpirtërore për humbjen e anëtarit të ngushtë të familjes gjegjësisht babait, secilit paditës veç e 

veç i është gjykuar shuma prej nga 5.000€, ndërsa është refuzuar kërkesa mbi shumat e gjykuara 

në lartësi prej 2.000€,duke u bazuar në nenin 183 par 2 të LMD-së. Me pikën II të dispozitivit, 

Gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit H.S., për shpenzimet e varrimit dhe ngritjen e 

përmendores, me arsyetim se paditësi nuk ka siguruar prova për kompensimin e dëmit material 

për këto forma. 

 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën e ankimit në tërësi ka pranuar si të drejtë dhe të 

ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me përgjegjësinë e të 

paditurës për kompensimin e dëmit jo material që i takon paditësve, dhe me pikën I të 

dispozitivit,e refuzoj ankesën e të paditurës dhe e vërtetoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë. Me pikën II të dispozitivit, aprovohet pjesërisht si e bazuar ankesa e të autorizuarit të 



paditësve, ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë  në pjesën III të dispozitivit, ashtu 

që paditësit H. S., në emër të kompensimit të dëmit material gjykohen shumat si ne pikën II të 

dispozitivit. 

 

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

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

kërkesëpadia e paditësve është e bazuar përkitazi me realizimin e të drejtës në kompensimin e 

dëmit jo material për vuajtjet e pësuara shpirtërore qe kanë pësuar me rastin e humbjes së anëtarit 

të ngushtë të familjes-babait të tyre .E paditura ka përgjegjësi për kompensimin e dëmit pasi që 

dëmi është shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës.  

 

Gjykata Supreme vlerëson se  mbi gjendjen e tillë faktike të vërtetuar nuk është zbatuar 

në mënyrë të drejtë dispozita e nenit 200 të LMD-së, përkitazi me caktimin e dëmit jo material 

paditëseve, në pjesën II të dispozitivit, të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, që i 

referohet zhdëmtimin jo material për dhimbjet shpirtërore të paditëseve për vdekjen e anëtarët të 

ngushtë të familjes .  

 

Nisur nga gjendja e tillë e çështjes, dhe duke pasur parasysh rëndësinë e  të mirave të 

cenuara dhe qëllimin e shpërblimit në të holla, kjo gjykatë konsideron se me ndihmën e shumave 

të caktuara, paditësit, do të mund të përjetonin një satisfakcion të konsiderueshëm për dhimbjet 

shpirtërore të shkaktuara për humbjen e babait. Dhimbjet e paditëseve janë të pamatshme dhe 

nuk mund të hiqen me kurrfarë shpërblimi në të holla. Megjithatë shpërblimi i drejtë i dëmit në të 

holla mund të zbut dhimbjen shpirtërore duke i kënaqur disa nevoja të caktuara jetësore që 

ndihmojnë në vendosjen e baraspeshës shpirtërore dhe emocionale të tyre. Shpërblimi në të holla 

i dëmit jo material nuk është qëllim, por mjet me të cilën të dëmtuarit, duke i kënaqur nevojat që 

nuk do të mund t’i plotësonin, iu bëjnë më lehtë jetën e tyre duke bërë atë më të durueshme.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, shumat e lartcekura të gjykuara nga 

gjykata e shkallës së parë dhe e dytë janë adekuate dhe përputhen me natyrën e shpërblimit të 

dëmit jo material siç është paraparë në nenin 200 par.l dhe 2 të LMD, si dhe praktikën e kësaj 

Gjykate për gjykimin e kësaj shume për këtë formë të dëmit, andaj kjo Gjykatë revizionin e të  

paditurës e refuzoj pjesërisht si të pa bazuar duke gjetur se shuma prej nga 5000 euro, për secilin 



paditës në emër të dhimbjeve  shpirtërore për humbjen e anëtarit të dashur të familjes,  është 

reale dhe e pranueshme edhe për Gjykatën e revizionit. 

 

Gjykata Supreme pranoj pjesërisht të bazuar revizionin e të paditurës, dhe vlerësoj se me 

të drejtë theksohet në revizion se aktgjykimi i goditur është marrë me zbatimin e gabuar të së 

drejtës materiale përkatësisht dispozitën e nenit 170 par 1 të LMD-së, përkitazi me datën e 

llogaritjes së kamatës për kompensimin e dëmit jo material paditësve  nga data e paraqitjes së 

padisë, e në fakt  është dashur të pranohet nga data e marrjes së aktgjykimit.   

 

 Revizioni i të paditurën përkitazi me kompensimin e dëmit material paditësit H. S., për 

shpenzimeve të varrimit dhe për ngritjes së lapidarit, nuk është lejuar pasi që vlera e kontestit në 

pjesën e goditur të aktgjykimit është në shumë prej  1.800€. Me nenin 211.2 të LPK-së, 

parashikohet që revizioni nuk lejohet në konteste pronësore-juridike në të cilat kërkesa ka të bëjë 

me kërkesat në të holla, me dorëzimin e sendit ose me përmbushjen  e ndonjë premtimi tjetër, në 

qoftë se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit  nuk kalon shumën prej 

3.000 €. Gjykata vendosi si në këtë  pjesë të aktgjykimit pasi që lartësia e dëmit material të 

gjykuar paditësit H. S., nuk kalon shumën e paraparë me dispozitën e nenit 211.2, të LPK-së, çka 

do të thotë se sipas kësaj dispozite revizioni në këtë çështje juridike nuk është i lejuar . 

           

Nga sa u tha më sipër me zbatimin e nenit 222 ,224.2 dhe 221 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

                                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                            Rev.nr.123/2020 datë 06.04.2020 

 

 

 

                                        Kryetare e kolegjit, 

                                        Gyltene Sylejmani 

 

 

 


