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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS,  kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa Kelmendi, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësve 

G. P. për vete dhe si përfaqësues ligjor i paditësve të mitura E. dhe U. P., Xh. R., I., J., M., F., 

dhe Sh. të gjithë R. nga ..., të cilët i përfaqëson  V. K.-G., avokate nga ..., kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, për shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas 

revizionit të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.1523/12 datë 7.10.2014, në seancën e kolegjit të mbajtur më 11.7.2019, mori këtë:  

 

        A K T GJ Y K I M 

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

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1523/12 datë 7.10.2014. 

 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Vushtrri, C.nr.541/09 datë 18.1.2010 nën pikën 

I të dispozitivit pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësve G. P., E. P., U. P., Xh. R., I. R., J.f 

R., M. R., F. R. dhe Sh. R. të gjithë nga ..., dhe obligohet e paditura Kompania e sigurimeve “S.” 

me seli në Prishtinë, që paditësve në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe dëmit 

material për shkak të vdekjes së nënës, bashkëshortes, vajzës, motrës, tani të ndjerës S. P., t’ua 

paguaj dhe atë: paditëses E. P. shumën prej 15.000 €, paditëses U. P., shumën prej 15.000 €, 

paditësit G. P. shumën prej 8.000 €, paditëses Xh. R. shumën prej 8.000 €, paditësit I. R.  

shumën prej 8.000 €, paditësit J. R. shumën prej 8.000 €, paditësit M. Rama shumën prej 8.000  

€, paditëses F. R. shumën prej 8.000 € dhe paditëses Sh. R. shumën prej 8.000 €, gjithsejtë dëmi i 

humbur për anëtarin e familjes dhe dhimbjet shpirtërore shuma prej 86.000 €. Nën pikën II të 

dispozitivit shumën prej 14.00 € për shpenzimet e varrimit. Nën pikën III të dispozitivit, renta e 

kapitalizuar për vitin 2009 për paditësit G., E. dhe U. P., shumën prej 3.051,37 €. Renta e 



kapitalizuar për të miturën U. P. prej vitit 2010 deri te viti 2026 deri te mbushja e 18 vjetëve, 

shumën prej 29.700.000 € . Renta e kapitalizuar për të miturën E. P. prej vitit 2010 gjer në vitin 

2022 deri te mbushja e 18 vjetëve, shumën prej 13.665.60 €. Gjithsejtë renta e kapitalizuar për të 

tre paditësit shuma prej 46.416.37 €. Për periudhë prej 2009-2026 të gjitha këto me kamatë 

vjetore prej 3.5%, duke llogaritur prej datës 17.11.2009 gjer te pagesa definitive e të gjitha në 

afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të ekzekutimit të 

dhunshëm. Nën pikën IV të dispozitivit, refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve mbi 

shumat e gjykuara dhe atë për shpenzimet e varrimit shuma prej 600 €, dhimbje shpirtërore për 

humbjen e anëtarin e familjes për G., Xh., I., J. , M. , F. dhe Sh.14.000€ dhe renta e kapitalizuar 

për G. P. për 13 vjet nga 80 € në muaj, shuma prej 12.480 € si e pabazë. Njëherit nën pikën V të 

dispozitivit, obligohet e paditura që paditësve t’ua paguaj shpenzimet e procedurës në shumën 

prej 1.828,00 €. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së apelit të Kosovës, AC.nr.1523/12 datë 7.10.2014 nën pikën 

I të dispozitivit pranohet ankesa e të paditurës dhe ndryshohet aktgjykimi i gjykatës Komunale 

në Vushtrri, C.nr.541/2009 datë 18.1.2010 ashtu që miratohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia 

e paditësve G., E. dhe U. P., të gjithë nga Vushtrria dhe Xh. R. po ashtu nga ..., dhe detyrohet e 

paditura Kompania e Sigurimeve “S.” – dega në Prishtinë që këtyre paditësve , në emër të 

kompensimit të dëmit jo material për dhimbjet shpirtërore për vdekjen e anëtarit të ngushtë të 

familjes tu paguaj nga 7.000,00 € secilit veç e veç bashkë me shpenzimet e varrimit në shumë 

prej 1.400 €, të cilat i pranohen  paditësit G. P., të gjitha këto  me kamatëvonesë ligjore sipas 

normës së kamatës të cilat i pranojnë bankat e Kosovës me mjetet e afatizuara, mbi një vit, pa 

destinim të caktuar nga data 18.1.2010 e deri në pagesën definitive bashkë me shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 1.828,00 €, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së 

këtij aktgjykimi përkatësisht nga data 7.10.2014, nën kanosjen e përmbarimit me dhunë. Nën 

pikën II të dispozitivit, refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve G., E. dhe U. P., të 

gjithë nga ..., dhe Xh. R. nga ..., përtej shumave të gjykuara si në par.1 të dispozitivi të këtij 

aktgjykimi. Nën pikën III të dispozitivit, refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve I., J. , 

M., F. dhe Sh. R., të gjithë nga ..., me të cilën kanë kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania 

e Sigurimeve “S.” – dega në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material për 

dhimbjet shpirtërore, për vdekjen e anëtarit të ngushtë të familjes, tu paguaj nga 10.000,00 €, 

secilit veç e veç me kamatëvonesë ligjore deri në pagesën definitive. Nën pikën IV të dispozitivit 



prishet aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Vushtrri , C.nr.541/2009 datë 18.1.2010 në par. 3 të 

tij që ka të bëj me rentën e kapitalizuar të pranuar paditësve G., E. dhe U. P., të gjithë nga 

Vushtrria dhe në këtë pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, pjesës aprovuese , e paditura me kohë 

ka paraqitur revizion për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

aktgjykimi i goditur në pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë të prishet dhe lënda të kthehet në 

rishqyrtim dhe ri vendosje. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të nenit 

215 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK),  gjeti se: 

 Revizioni është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se në aksidentin e komunikacionit me datë 12.2.2009, 

vdes e ndjera S. P., bashkëshortja e paditësit të parë, nëna e paditësve të dytë e tretë, bija e 

paditëses së katërt dhe motër e paditësve të tjerë. Aksidenti i komunikacionit është shkaktuar nga 

drejtuesi i automjetit A. I., i cili duke mos iu përmbajtur rregullave të komunikacionit rrugor , e 

duke drejtuar automjetin Mercedes me targa të regjistrimit 461KS887 duke qarkulluar rrugës 

Prishtinë-Mitrovicë dhe më të arritur në udhëkryqin e rrugës “Ismail Qemali” në Vushtrri, duke 

mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve të rrugës, humbu kontrollin ndaj automjetit dhe 

del në trotuar, e godet këmbësoren S. P. , e cila nga plagët e marra dhe vdes. Automjeti me të 

cilin është goditur e ndjera ka qenë i siguruar tek e paditura sipas policës nr. 0002080452. 

Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, pjesërisht e aprovon 

kërkesëpadinë e paditësve duke e obliguar të paditurën që paditësve në emër të dhimbjeve 

shpirtërore për humbjen e nënës të paguaj paditësve E. dhe U. shumat në lartësi prej 15.000 € 

gjersa bashkëshortit , nënës dhe vëllezërve e motrave tu paguaj nga 8.000 € për secilin veç e veç, 

gjersa në emër të dëmit material dhe atë në emër të shpenzimeve të varrimit , të paguaj shumën 

prej 1.400 € si dhe rentën e kapitalizuar e më afërsisht të përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit 

të gjykatës së shkallës së parë. 

 Gjykata e Apelit e Kosovës, në procedurën e vendosjes me ankesë me aktgjykim 

Ac.nr.1523/12 datë 7.10.2014, pjesërisht ka pranuar ankesën e të paditurës duke e ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjykuar në emër të dhimbjeve shpirtërore për 



vdekjen e bashkëshortes paditësi G.  P. fëmijëve E. dhe U. P. dhe si dhe nënës Xh. R., secilit veç 

e veç nga 7.000 € gjersa paditësve tjerë vëllezërve dhe motrave të ndjerës  , e refuzon 

kërkesëpadinë si të pabazuar. Kërkesat e paditësve mbi shumat e gjykuara janë refuzuar si të 

pabazuara, gjersa sa i përket rentës aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është prishë dhe 

lënda është kthyer në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së dytë ka zbatuar në 

mënyrë të drejtë të drejtën materiale kur ka aprovuar pjesërisht ankesën e të paditurës dhe ka 

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Aktgjykimi i goditur me revizion nuk është 

i përfshirë me shkeljet e karakterit thelbësor të dispozitave të Ligjit të procedurës kontestimore të 

cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. 

 Për sa i përket shumave të gjykuara nga gjykata e shkallës së dytë, përkitazi me dëmin jo 

material , drejtë janë aplikuar dispozita e nenit 201 të LMD-së lidhur me nenin 323 të LPK-së. 

Vlerësimi i shpërblimit për dëmin jo material ( si një satisfaksion që nuk ka qëllim jukrativ – 

fitimprurës) përfaqëson zbatimin  të së drejtës materiale. Gjatë caktimit të lartësisë së shpërblimit 

të dëmit jo material sa i përket dhimbjeve shpirtërore të anëtarëve të familjes, gjykata në kuptim 

të nenit 201 të LMD-së duhet kujdesur për rëndësinë e së mirës së dëmtuar dhe qëllimit të cilit i 

shërben ai shpërblim por edhe për çështjen që të mos favorizojnë synimet të cilat nuk janë në 

përputhje me natyrën e shpërblimit të tillë të dëmit jo material dhe qëllimit pasuror. Prandaj, 

duke pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitën e lartcekur shumat e caktuara nga 

gjykata e shkallës së dytë përkitazi me dëmin jo material sipas vlerësimit të kësaj Gjykate janë 

reale, në përputhje me kriteret e parapara ligjore dhe në harmoni me praktikën gjyqësore. Nga 

lartë të cekurat pretendimet e revizionit lidhur me lartësinë e kompensimit dhe tejkalim të 

kërkesëpadisë, kjo Gjykatë i vlerëson si të pathemelta. Pretendimi i parashtruar në revizion se 

është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë së paditësve I., J., M., F. dhe Sh. Rama për 

kompensim të dëmit jo material, pasi që  nuk kanë jetuar së bashku në bashkësinë familjare me të 

ndjerën S. P., është irelevant dhe i  pa ndikim në këtë çështje juridike, pasi që kërkesëpadia e tyre 

është refuzuar nga gjykata e shkallës së dytë siç është vendosur në pikën III të dispozitivit të 

aktgjykimit të goditur me revizion. Prandaj, meqenëse është aprovuar ankesa e të paditurës në 

këtë pjesë dhe është refuzuar kërkesa e këtyre paditësve, revizioni në këtë pjesë paraqitet si i 



palejuar për shkak të mungesës së interesit juridik.  Nga arsyet e më lartë të cekura pretendimet e 

parashtruara në revizion paraqiten si të pabazuara. 

 Nga sa u theksua më lartë e në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.198/19 datë 11.7.2019 

 

          Kryetari i kolegjit, 

                        Isa Kelmendi 

 


