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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Erdogan 

Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit,  S. G. nga ..., tani me vendbanim në ..., 

komuna e ..., Republika e Serbisë, të ciline përfaqëson me autorizim, T. B., avokat nga ..., kundër të paditurës, 

Republika e Kosovës-Ministra e Drejtësisë, të cilën e përfaqëson Naime Abazi, përfaqësuese e Avokaturës 

Shtetërore pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe të paditurit Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të cilin e përfaqëson e 

autorizuara Ganimete Juniku, për shkak të kompensimit të dëmit  mbi bazën e privimit të paligjshëm nga liria, duke 

vendosur lidhur me revizionin e paditësit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.Nr.2122/15 datë 6 Shtator 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më  6 prill 2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 REFUZOHET, si i pabazuar, revizioni i paditësit  S. G. nga ..., tani me vendbanim në ..., komuna e ..., 

Republika e Serbisë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.Nr.2122/15 datë 

6 Shtator 2019. 

 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.Nr.2122/15 datë 6 shtator 2019, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës së parë, Republika e Kosovës-Ministra e Drejtësisë dhe ankesa e 

paditësit, S. G. nga ..., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1084/2013, datë 10 nëntor 2014, 

është vërtetuar përveç në pjesën që ka të bëj me kamatëvonesat, në të cilën pjesë ishte ndryshuar   dhe obligohej  e 

paditura, Republika e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, që paditësit, t’i paguaj kamatën si në bankat afariste në 

Kosovë për mjetet e deponuar  për më tepër se një vit, pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga data 10 nëntor 

2014.  

Me aktgjykimin e vërtetuar,  është aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit S. G. nga ..., dhe është a e 

paditura Republika e Kosovës që paditësit ti paguaj në emër të kompensimit të dëmit, për shkak të privimit të pa 

bazë nga liria, deri sa është mbajtur në paraburgim në periudhën kohore prej 2 qershor 2001 deri me 4 shtator 2002, 

në kohëzgjatje prej 15 muaj e 3 ditë dhe atë: Në emër të dëmit jo material për përjetim të dhimbjeve  për shkak të 

shkeljeve të lirisë, reputacionit, nderit dhe integritetit personal shumën prej 14,720.00€; Në emër të fitimit të 

humbur, shmangies së fitimit për kohën sa ka qenë në paraburgim, shumën prej 150.00€ në muaj gjithsejtë për 15 

muaj e 3 ditë shuma prej 2,265.00€; Koston e paketës për kohën sa ka qenë në paraburgim në shumën prej 500.00€. 

Gjithsejtë shuma e përgjithshme 17,485.00€, në afat prej 15 ditëve nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimit nën 

kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. Në pjesën përtej shumave të aprovuara, kërkesa ishte  refuzuar. Ishte 

refuzuar si e pabazuar edhe kërkesa në emër të humbjeve të aftësisë së punës në formë anuiteti në shume prej 



200.00€ në periudhën prej 2 qershor 2001 deri me 4 shtator 2002 e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore . Në pikën III 

të aktgjykimit, në raport me të paditurën Qeveria e Kosovës, Këshilli Gjyqësor dhe Ministra e Drejtësisë, 

kërkesëpadia refuzohet si e pa bazuar për mungesë legjitimiteti pasiv. E paditura, Qeveria e Kosovës obligohet që 

paditësit t’ia paguaj, në emër të shpenzimeve të procedurës, shumën prej 820.18 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në pjesën refuzuese, paditësi me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, me propozim që të dy 

aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësit në tërësi si e 

bazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur, sipas dispozitës së nenit 215 të LPK-

së, ka gjetur se:  

 Revizioni është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi është arrestuar para objektit hotelier në pronësi të tij, me 2 qershor 

2001 dhe ndaj ti është udhëhequr procedura penale, për shkak të veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile,  

të paraparë me nenin 142 të Ligjit penal të Jugosllavisë. Paditësi ka qëndruar në paraburgim nga data 2 qershor 2001 

deri me 4 shtator 2002 (15 muaj e 3 ditë), kur me aktgjykim të Gjykatës së Qarkut në Prizren, P.nr. 45/02, të datës 4 

shtator 2002, paditësi lirohet nga të gjitha akuzat. Paditësi para parashtrimit të padisë në këtë çështje juridike më 12 

Mars 2004 ka parashtruar kërkesë organit të atëhershëm kompetent-Oda administrative gjyqësore, por ky organ 

heshti në afatin ligjor dhe paditësi ushtroi padi  gjykatës kompetente me 28 shtator 2006, duke paditur Institucionet e 

përkohshme të Kosovës – Ministria e drejtësisë. Në ndërkohe, Këshilli Gjyqësor, i ofroi shumën prej 4,875.60€ për 

kompensim dëmi, por i pakënaqur me këtë shumë të ofruar në procedurë jashtë kontestimore, ai shkroi parashtresën 

me të cilen refuzoi shumën e ofruar dhe vazhdoi me padi në gjykatë për kompensim të dëmit. 

Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë mbi bazën e provave dhe 

ekspertizave përkatëse, pjesërisht e aprovon kërkesëpadinë e paditësit dhe e detyron të paditurën  që paditësit t’ia 

kompensojë dëmin jo material në emër të kompensimit të dëmit për shkak të privimit privimit të pa bazë të  lirisë 

deri sa është mbajtur në paraburgim në periudhën kohore prej 2 qershor 2001 deri me 4 shtator 2002, në kohëzgjatje 

prej 15 muaj e 3 ditë dhe atë: Në emër të dëmit jo material për përjetim të dhimbjeve për shkak të shkeljes të lirisë, 

reputacionit, nderit dhe integritetit personal shumën prej 14,720.00€; Në emër të fitimit të humbur, shmangies së 

fitimit për kohën sa ka qenë në paraburgim shuma prej 150.00€ në muaj gjithsejtë për 15 muaj e 3 ditë, shumën prej 

2,265.00€;Kostoja e paketës për kohën sa ka qenë në paraburgim shumën prej 500.00€. Njehërit e detyron të 

paditurën që në emër të fitimit të humbur sa ka qenë paditësi i privuar nga liria nga data 2 qershor 2001 deri me 4 

shtator 2002, për kohën sa ka qene në paraburgim, shuma prej 150.00€ në muaj gjithsejtë për 15 muaj e 3 ditë shumë 

prej 2,265.00€ gjersa përtej shumës së aprovuar kërkesëpadia e paditësit është refuzuar si e pabazuar. 



 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore nën pikën I të dispozitivit pjesërisht e pranon ankesën e 

palës paditëse dhe e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, në pjesën që ka të bëj me kamatë, 

ndryshohet dhe gjykohet ashtu që e paditura detyrohet që në shumat e aprovuara, do të paguaj kamatat si në bankat 

afariste në Kosovë për mjetet e deponuar  për më tepër se një vit, pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga data  10 

nëntor 2014, pra, ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë sa i përket kamatës duke e detyruar të 

paditurën që paditësit t’ia paguaj kamatën si në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së dytë. 

 Pretendimet e revizionit kanë të bëjnë me pjesën refuzuese të aktgjykimit të shkallës së parë,  llogaritjen e 

kamatës dhe kundërshtimin e aprovimit nga ana e Gjykatës së shkallës së dytë.  

Gjykata Supreme e gjenë si të drejtë dhe e aprovon ndryshimin e aktgjykimit në pjesën që ka të bëjë me 

kamatë sepse është e qartë se vetëm nga data e Aktgjykimit të shkallës së parë, e paditura,  potencialisht mund të 

ketë hyrë në vonesë në raport me obligimet e konfirmuara në emër të kompensimit. 

Gjykata Supreme gjeti se sa i përket shumave të aprovuar, në përgjithësi gjykata e shkallës së dytë ka dhënë 

arsye të duhura, bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizioni. Rrjedhimisht edhe 

shumat e refuzuara janë arsyetuar në atë mënyrë që është e pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. Aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së dytë nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të procedurës 

kontestimore të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. Në të vërtetë, Gjykata Supreme e Kosovës duke 

marrë parasysh të gjitha rrethanat e rëndësishme për përcaktimin e kompensimit të dëmit jo  material dhe atë kohën e 

qëndrimit në paraburgim, llojin e veprës penale për të cilën paditësi është akuzuar, gjendjen e tij familjare dhe 

shëndetësore si dhe llojin dhe qëllimin e këtij kompensimi, gjen se paditësit i takon kompensimi i drejtë ji dëmit jo 

material për shkak të qëndrimit në paraburgim pabazë në shumë prej 17,485.00€, konform dispozitave të nenit 200 

të LMD-së e lidhur me nenin 323 të Ligjit të procedurës kontestimore. Prandaj, gjykata e shkallës së parë drejtë e ka 

zbatuar të drejtën materiale në rastin e përcaktimit të lartësisë së shumës së gjykuar , e cila i shërben paditësit si 

satisfaksion për atë që ka pësuar në këtë drejtim. Njëherit në procedurën e gjykatës së shkallës së parë dhe  të dytë 

është vërtetuar se paditësi para se të privohet nga liria e kishte një veprimtari biznesore si të suksesshme dhe kishte 

autoritet në mesin ku jeton. Prandaj, i njëjti ka pësuar edhe dëm material, lartësinë e të cilit gjykata e ka vërtetuar 

nëpërmjet ekspertit përkatës. Gjykata Supreme  gjenë se dhimbjet shpirtërore për shkak të gjykimit të pabazë 

përkatësisht privimit të pabazë nga liria, paraqet një formë të dëmit, i cili përfshinë të gjitha pasojat e dëmit jo  

material të lidhur me personalitetin e të dëmtuarit e që rezultojnë nga privimi i pabazë nga liria. Për këtë dëm është 

gjykuar një shumë e kompensimit dhe me rastin e përcaktimit të lartësisë, gjykata ka marr për  bazë të gjitha 

rrethanat e rastit (autoriteti dhe respekti që ka pasur i dëmtuari në mesin ku ka jetuar dhe tani jeton para dhe pas 

privimit të pabazë nga liria), peshën dhe natyrën e veprës penale e cila i është vënë në barrë si dhe të gjitha rrethanat 

tjera që kanë ndikuar në natyrën dhe peshën si dhe zgjatjen e dhimbjeve shpirtërore.  

Përfundimisht  sipas vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata  e shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë 

qëndrimin se Aktgjykim i atakuar nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së dhe se e drejta 

materiale është zbatuar drejtë.  



Nga sa u tha më lartë, Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se nuk ekzistojnë arsyet për të cilat është 

paraqitur revizioni dhe me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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          Kryetari i kolegjit, 

              Beshir Islami 

 


