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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

 Rev.nr.588/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Fejzullah Rexhepi, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtar, në çështjen juridike të paditësit M.Xh. nga 

fshati ..., Komuna e ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson I. D., avokat nga ..., kundër të 

paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të cilin sipas autorizimit 

e përfaqëson Besim Mustafa, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditësit, dhe 

revizionit të paditurit Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4840/17, të datës 28.04.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

14.04.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si i pa bazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit dhe revizioni i të paditurit 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.4840/17, të datës 28.04.2020. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1949/12, të datës 12.06.2017, në pikën 

I, (një) të dispozitivit është aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M.Xh.nga fshati 

..., Komuna e ... dhe është detyruar e paditura Republika e Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 
 

2 
 

me seli në Prishtinë, që paditësit për shkak të mbajtjes në paraburgim pa të drejtë, për periudhën 

kohore prej datës 06.07.2002, deri me datë 07.04.2005, për 1006 ditë, t'ia paguaj dëmin jo material 

për vuajtje shpirtërore, frikë dhe turp, shumën prej 100,600 euro, me kamatë e cila vlen si për 

mjetet e deponuara në bankat të cilat operojnë në Kosovë në afat për më tepër se një vit pa destinim 

të caktuar, duke iu llogaritur nga data 12.06.2017, deri në pagesën definitive. Në pikën II (dy) të 

dispozitivit është refuzuar si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit M.Xh., mbi 

shumën e gjykuar në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, për dëmin jo material-vuajtje shpirtërore 

mbi shumën 100,600.00 euro, deri në shumën 130,000.00 euro, si dhe pjesën e kërkesëpadisë me 

të cilën paditësi ka kërkuar që të detyrohet e paditura që për kushtet e trajtimit, mbajtjes në vetmi 

dhe mos lejimin e vizitave nga familjarët e tij t'ia paguajë shumën prej 20,000.00 euro, për 

njollosjen e autoritetit personal dhe familjar përmes pamfleteve, shkrimeve në gazeta dhe lajme të 

ndryshme shumën prej 100,000.00 euro, si dhe e ka refuzuar pjesën e kërkesëpadisë me të cilën 

paditësi ka kërkuar që të detyrohet e paditura që në emër të dëmit material për mos realizimin e të 

ardhurave për periudhën prej datës 06.07.2002, deri me datë 07.04.2005, duke përfshirë vlerat e 

kontributit pensional dhe ndalim tatimin në burim, t'ia paguajë shumën prej 6,129.25 euro dhe 

kamatën në shumë prej 2,273.40 euro. Në pikën III (tre) të dispozitivit e ka detyruar të paditurën 

që paditësit shumën e gjykuar në pikën I, të dispozitivit të aktgjykimit, si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 1,239.00 euro, t'ia paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditurës, me 

aktgjykimin Ac.nr.4840/17, të datës 28.04.2020, ka vendosur që në pikën I, të aprovohet pjesërisht 

si e themeltë ankesa e të paditurës Republika e Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës, me seli në 

Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.1949/12, i datës 12.06.2017, në pikën I, (një) të dispozitivit, që ka të bëjë me pjesën aprovuese 

të kërkesëpadisë së paditësit, për dëmin jo material për vuajtje shpirtërore, frikë dhe turp dhe 

çështja gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura që paditësit në emër të kompensimit të dëmit jo 

material për vuajtje shpirtërore, frikë dhe turp, për shkak të mbajtjes në paraburgim pa të drejtë 

për periudhën 06.07.2002, deri me datë 07.04.2005 (1006 ditë), t'i paguaj shumën prej 50,300.00€ 

(pesëdhjetë mijë e treqind Euro), me kamatë, e cila llogaritet sikurse për mjetet e deponuara në 

bankat në të cilat operojnë në Kosovë, në afat më tepër se një vit pa destinim të caktuar, duke e 

llogaritur nga data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë (12.06.2017), e deri në 
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pagesën definitive, të gjitha këto, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit. Në pikën II, është vendosur që pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit, 

nga shuma e gjykuar si në pikën I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në emër të dëmit jo material 

për vuajtje shpirtërore, frikë dhe turp, e deri tek shuma e kërkuar, refuzohet si e pathemeltë. Në 

pikën III, është refuzuar si e pathemeltë ankesa e paditësit, ndërsa pika II, e dispozitivit të 

aktgjykimit të Gjykatës së shkallës së parë, që ka të bëj me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së 

paditësit, si dhe pika III e dispozitivit që ka të bëjë me shpenzimet e procedurës, vërtetohen.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësit, në afat ligjor ka paraqitur 

revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit 

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të pranoj revizionin, 

dhe të ndryshoj Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr. 4840/2017 të datës 28 prill 

2020, duke e aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si në petitumin e kërkesëpadisë së 

precizuar, ose lëndën me shkresat e saj ta kthejë në rigjykim tek Gjykata e Apelit apo edhe tek 

Gjykata e shkallës së parë, në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Po ashtu kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë për pikën I të dispozitivit, e paditura 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në afat ligjor ka paraqitur revizion, për shkak të aplikimit të gabuar 

të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të pranoj revizionin, të prish 

Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ac.nr.4840/17 të datës 28.04.2020, dhe çështjen 

kontestimore t'ia kthej në rigjykim gjykatës së shkallës së parë.  

Në revizionin e të paditurës Këshilli Gjyqësor i Kosovës, përgjigje ka paraqitur i autorizuari i 

paditësit, duke i kontestuar si të pa themelta thëniet në revizion, dhe ka propozuar që i njëjti të 

refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në procedurën e vendosjes sipas revizionit në kuptim të dispozitave 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) nga neni 211, 212 dhe 215, gjeti se:  

Revizioni i të autorizuarit të paditësit është i pa bazuar. 

Revizioni i të paditurës Këshilli Gjyqësor i Kosovës është i pa bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, përmes të autorizuarit të tij, ka paraqitur padi në 

gjykatën e shkallës së parë, me objekt kompensimin e dëmit material dhe jo material, kundër të 
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paditurës Republika e Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës, me seli në Prishtinë, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësit në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo 

material për shkak të privimit pa të drejtë nga liria, përkatësisht dhimbjeve shpirtërore, frikës dhe 

turpit, t'ia paguajë shumën prej 130.831,00 Euro, të gjitha këto me kamatë ligjore prej 3.5% të 

llogaritura nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore. 

I padituri Këshilli Gjyqësor i Kosovës, përmes të autorizuarit të tij, në përgjigje në padi dhe në 

seanca gjyqësore, pjesërisht e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, ka deklaruar se nuk e 

konteston bazën e kërkesëpadisë sa i përket kërkesës për kompensimin e dëmit jo material mirëpo 

e konteston vetëm lartësinë e saj, ndërsa sa i përket kërkesës për kompensimin e dëmit material e 

konteston bazën e kërkesëpadisë, ngase e paditura në bazë të një barazimi jashtëgjyqësor e ka 

kompensuar paditësin në shumën prej 7,776.00 €uro dhe atë duke përfshirë fitimin e humbur në 

shumë prej 6,006.00 €uro, në emër të përpilimit të kërkesës për kompensim dhe përfaqësim nga 

ana e avokatit shumën prej 120 €uro si dhe në emër të shpenzimit të vizitave familjare dhe pakove 

shumën prej 1,650.00 €uro, andaj mbi këtë bazë i ka propozuar gjykatës që kërkesa për 

kompensimin e dëmit material të refuzohet si e pa bazuar, ndërsa lidhur me kërkesën për 

kompensimin e dëmit jo material i ka propozuar gjykatës që me rastin e vendosjes të bazohet në 

Udhëzimin Administrativ nr.04/2015, për zbatimin e procedurës për kompensimin e dëmit për 

personat e dënuar ose të arrestuar pa arsye. 

Gjykata duke vepruar sipas padisë së paditësit, ka caktuar shqyrtimin kryesor dhe pas 

administrimit të provave ka marrë aktgjykimin C.nr.1949/12, të datës 12.06.2017, me të cilin e ka 

aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të 

aktgjykimit të përshkruar si më lartë. Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se në mes 

palëve ndërgjyqëse nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësi padrejtësisht, është privuar nga liria, 

po ashtu as fakti se paditësi padrejtësisht është ngarkuar me veprën penale dhënia e ndihmës kryesit 

pas kryerjes së veprës penale, nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësit i takon e drejta në 

kompensimin e dëmit dhe se ajo është përgjegjësi e të paditurës pasi që në procedurë jashtë 

gjyqësore e paditura ka ofruar marrëveshjen për kompensimin e dëmit material, mirëpo ka 

konstatuar se kontestuese është fakti sa i përket lartësisë së kompensimit të dëmit. Më tej ka 

theksuar se në rastin konkret paditësi ka përjetuar vuajtje psikike dhe shkelje të dinjitetit për shkak 
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të privimit pa të drejtë nga liria nga data 06.07.2002, e deri më datë 07.04.2005, dhe përballje pa 

të drejtë me procedurën gjyqësore me qëllim të vërtetimit të pafajësisë së tij që nga koha kur është 

paraburgosur e deri sa vendimi ka marrë formën e prerë më datë 20.05.2008. Paditësi kishte 

përjetuar vuajtje shpirtërore të cilat ishin manifestuar në forma të ndryshme të rënda gjatë tërë 

kësaj periudhe kur ishte gjykuar për veprën penale të cekur më lartë. Në këtë kontekst vuajtjet 

shpirtërore dhe shkelja e dinjitetit janë manifestuar si pasojë e procedurës penale të udhëhequr ndaj 

tij dhe faktit se paditësi gjatë tërë kësaj periudhe është munduar të dëshmoj pafajësinë e tij dhe të 

bindë gjykatën, rrethin në të cilin ka jetuar si dhe familjen e tij për shkak të ngarkimit të pa të drejtë 

që ishte bërë ndaj tij. Lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë dhe natyrën e lëndimeve gjykata e 

shkallës së parë i është referuar mendimit dhe konstatimit të ekspertit mjekësor nga lëmia e 

psikiatrisë Dr. N. M., të dhënë në ekspertizën e datës 20.05.2014, si dhe në procesverbalin e datës 

12.06.2017. Në bazë të ekzaminimit të drejtpërdrejtë psikiatrik në seancë (intervista psikiatrike, 

konsolidimi i ngjarjeve emocionale, shpirtërore, materiale), ka konstatuar se paditësi M. Xh. ka 

përjetuar vuajtje shpirtërore e cila është manifestuar në formë të ankthit, në formë të depresionit, 

mërzitjes, shqetësimeve psikike të formave të ndryshme, ku ky dezekuilibrim psikosocial me 

intensiv ka qenë në fazat e para kohore të procesit gjyqësor, andaj edhe ka vendosur që pjesërisht 

ta aprovojë si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit. 

Lidhur me mënyrën e vendosjes si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, që 

ka të bëjë pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë për dëmin jo material mbi shumën e gjykuar, por edhe 

për format tjera të dëmit material, përfshirë këtu edhe fitimin e humbur në emër të pagave, gjykata 

ka arsyetuar se një kërkesë e tillë nuk është ekuivalente me vuajtjet shpirtërore dhe shkallën e 

shkeljes së dinjitetit që ka përjetuar paditësi dhe se çdo shumë e gjykuar më lartë se shumat e 

gjykuara në këtë aktgjykim nuk do të kishte për qëllim satisfaksionin por do të përbënte përfitim 

pasuror, ku ligji ka përcaktuar se qëllimi i kompensimit të dëmit nuk është përfitim pasuror por 

satisfaksioni ka për qëllim që ta kompensojë të dëmtuarin për shkak të vuajtjeve shpirtërore 

përkatësisht ç'rregullimit psiko-fizik që është shkaktuar si pasojë e veprimit të paditurës, ndërsa sa 

i përket pjesës refuzuese për kompensimin e dëmit material në emër të fitimit të humbur, ka 

theksuar se një shumë e tillë veç i është paguar nga këtu e paditura përmes lidhjes së ujdisë jashtë 

gjyqësore të datës 04.12.2008. Kurse lidhur pjesën tjetër të kërkesave në emër të njollosjes së 

autoritetit personal, për shkak të shkrimeve në gazeta etj, gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar 

këtë pjesë të kërkesës, për faktin se paditësi me asnjë provë të vetme nuk ka arritur të provojë 
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pretendimet e tij. Me rastin e vendosjes si në aktgjykim, gjykata e shkallës së parë i është referuar 

nenit 8, 323, 319 pika 1, dhe 452 pika 1, të LPK-së, si dhe nenit 154, 198 dhe 200 të LMD-së. 

Gjykata e Apelit të Kosovës në procedurën e vendosjes sipas ankesës të paditësit dhe të paditurit, 

e ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë, dhe ka vendos si në dispozitiv të 

aktgjykimit të përshkruar më lartë. 

Gjykata e Apelit në arsyet e saj ka vlerësuar se vendimi i gjykatës së shkallës së parë rreth mënyrës 

së vendosjes nuk është i drejt dhe i ligjshëm, dhe se përkundër faktit se aktgjykimi i shkallës së 

parë, nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, gjendja 

faktike është konstatuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë nga gjykata e shkallës së parë, por e drejta 

materiale është aplikuar gabimisht, për të cilën arsye edhe është ndryshuar aktgjykimi i shkallës 

së parë. 

Lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit, Gjykata e Apelit ka theksuar se duke u kujdesur sipas 

detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale, ka bërë ndryshimin e aktgjykimit në kuptim të 

dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika (e) e lidhur me nenin 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së, 

sepse ka gjetur se gjykata e shkallës së parë ka zbatuar gabimisht të drejtën materiale, dhe se 

Gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka aplikuar dispozitën e nenit 200 të LMD, kur ka gjykuar 

në emër të dëmit jo material për dhimbjet e përjetuara shpirtërore si pasoj e privimit të 

kundërligjshëm nga liria.  

Gjykata e Apelit ka arsyetuar se shuma e gjykuar si në pikën I, të dispozitivit, të aktgjykimit të saj, 

është adekuate me kriteret dhe qëllimin e përcaktuar me nenin 200 të LMD lidhur me nenin 323 

të LPK-së, në emër të kompensimit për dhimbjet shpirtërore për shkak të shkeljes se dinjitetit dhe 

lirisë dhe është në proporcion me të mirën e shkelur dhe me qëllimin e kompensimit për dëmin jo 

material, si dhe me praktikën gjyqësore. Gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se rrethanat dhe natyra 

e veprës për të cilën ishte akuzuar paditësi ishte e rëndë dhe rrjedhimisht dhimbjet shpirtërore për 

shkak të akuzës kanë qenë të mëdha ashtu siç edhe eksperti ka konstatuar me ekspertizë. Përveç 

dhimbjeve shpirtërore që ka shkaktuar natyra e veprës për të cilën është akuzuar paditësi në 

shkallën e dhimbjeve gjykata ka vlerësuar se ka ndikuar edhe kufizimi i lirë në këtë rast si i 

paraburgosur për një periudhe relativisht të gjatë prej 1006 ditësh dhe kur këto dy rrethana janë 

bashkuar sigurisht që tek paditësi kanë ndikuar në intensitetin e dhimbjeve. Kjo nënkupton se 
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lartësia e kompensimit jepet si satisfaksion dhe motivohet nga qëllimi që t'i mundësojë paditësit 

satisfaksion-kënaqje të caktuar për vlerën e dëmit jo material. Gjykata kur ka vendosur për vlerën 

e kompensimit, ka marr parasysh rrethanat që kanë ndikuar në shkallën e të drejtave të cenuara 

pasojën e procedurës penale siç janë kohëzgjatja e qëndrimit në paraburgim, natyra e veprës për të 

cilën është akuzuar, moshën e të dëmtuarit, profesionin e tij dhe rrethanat familjare e shoqërore. 

Shumën e kërkuar përtej shumës së aprovuar si në pikën I, të aktgjykimit të shkallës së dytë, 

gjykata e shkallës së dytë e refuzoi si të pabazuar, ngase gjeti se e njëjta nuk përkon me gjendjen 

faktike të vërtetuar në këtë procedurë, e as me natyrën dhe shkallën e të mirës së privuar të paditësit 

si pasojë e privimit të kundërligjshëm të lirisë së tij. Gjykata kur ka vendosur për vlerën e 

kompensimit ka marr parasysh rrethanat që kanë ndikuar në atë shkallë të cenimit të drejtave si 

pasojë e procedurës penale. 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën tre të dispozitivit të aktgjykimit, duke refuzuar ankesën 

e paditësit si të pathemeltë, duke knkluduar që ka ardhur në përfundim se gjykata e shkallës së 

parë drejtë dhe ligjshëm ka vendosur sikurse në pikën Il të dispozitivit të aktgjykimit. Kjo për 

faktin se pala paditëse nuk i ka provuar gjykatës faktin se të njëjtit i është shkaktuar dëmi përkatës 

si pasojë e mos lejimit të vizitave familjare dhe qëndrimit në vetmi (e që në fakt kjo formë e dëmit 

nuk mund të qëndron si formë e veçantë e dëmit jo material, por e njëjta është pjesë e dëmit jo 

material për dhimbjet e përjetuara shpirtërore si pasojë e mbajtjes në paraburgim pa të drejtë. 

Gjithashtu, Gjykata e Apelit e ka pranuar në tërësi qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë 

në lidhje me refuzimin e pjesës së kërkesëpadisë së paditësit që ka të bëjë me kompensimin e 

shumës prej 6,128.25 euro së bashku me shumën prej 2,273.40 euro, për kamatën, në emër të 

fitimit të humbur për shkak të mos realizimit të ardhurave personale për periudhën sa ka qëndruar 

në paraburgim, pasi nga shkresat e lëndës rezulton se këtu paditësi me të paditurën me datën 

04.12.2008, kanë lidhur barazim jashtëgjyqësor, me të cilin e paditura është pajtuar që paditësit në 

emër të dëmit material, përfshirë këtu fitimin e humbur, ti paguajë shumën prej 7,776.00 euro. Me 

pagesën e kësaj shume nga e paditura, e njëjta edhe është liruar nga detyrimi që të paguajë sërish 

shumën e kërkuar sërish nga këtu paditësi në emër të kompensimit të ardhurave personale dhe 

fitimit të humbur.  

Gjtykata e Apelit po ashtu ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë edhe sa i përket pjesës së 

vendimit për shpenzimet e procedurës, duke vlerësuar se vendimi mbi shpenzimet është në 
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harmoni me dispozitat e LPK-së, përkatësisht nenit 452.2, 453, lidhur me nenin 463.1, me veprimet 

e ndërmarra dhe numrin e përfaqësimeve dhe në harmoni më tarifën e përfaqësimeve dhe 

shpenzimeve tjera për ekspertiza dhe taksa gjyqësore. 

Gjykata e Apelit ka theksuar se lidhur me kamatën gjykata e shkallës së parë ka vendosur drejtë 

dhe në pajtim me dispozitat e nenit 277 të LMD, duke e llogaritur atë sipas mjeteve të deponuara 

në banka pa destinim të caktuar mbi një vit prej ditës së marrjes së aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, e deri në pagesën definitive, duke e vërtetuar aktgjykimin e atakuar në pjesën e 

kamatës së gjykuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si të drejtë 

dhe të ligjshëm qëndrimin e gjykatës së shkallë së dytë dhe të gjykatës së shkallë së parë, pasi që 

aktgjykimet e instancave me të ulëta nuk janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat Gjykata 

Supreme, në kuptim të nenit 215 të LPK-së, kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Pretendimet e paraqitura në revizion nga pala paditëse se aktgjykimet e lartpërmendura të 

instancave më të ulëta janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës nuk janë të themelta. Pretendimi se aktgjykimet nuk përmbajnë arsye për faktet 

vendimtare me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e dëmit jo material, është pretendim i pa 

bazuar, ngase aktgjykimet në strukturë dhe përmbajtje janë në përputhje me dispozitat e nenit 160, 

të LPK-së, ndërsa dispozitivi është i hartuar në mënyrë të rregullt dhe arsyetimi i aktgjykimit është 

në përputhje të plotë me mënyrën e vendosjes. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet vendimtare, 

mënyrën e vërtetimit të fakteve dhe mënyrën e vlerësimit dhe çmuarjes së provave nga ka rezultuar 

gjendja faktike e konstatuar dhe e vërtetuar në përputhje me të drejtën materiale. 

Baza juridike sa i përket detyrimit të paditurit Këshillit Gjyqësor të Kosovës që paditësit ti paguaj 

dëmin, për shkak të privimit të lirisë dhe qëndrimit në paraburgim në mënyrë të pa ligjshme, nuk 

ka qenë kontestuese, prandaj Gjykata Supreme në këtë pjesë sa i përket  zbatimit të dispozitave 

materialo juridike është kufizuar, duke qenë se deklarimi për bazën është çështje që i referohet 

disponibilitetet të kërkesave për të cilën palët mund të disponojnë lirishtë në këtë rast. 
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Gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë nga gjykata e shkallës së parë dhe të dytë, dhe 

këtë mbi këtë gjendje të vërtetuar faktike drejt është zbatuar edhe e drejta materiale. 

Vendosja lidhur me kërkesën për kompensimin e dëmit jo material dhe vendosja nga gjykata e 

shkallës së dytë që paditësit për shkak të mbajtjes në paraburgim pa të drejtë, për periudhën kohore 

prej datës 06.07.2002, deri me datë 07.04.2005, për 1006 ditë, t'ia paguaj dëmin jo material për 

vuajtje shpirtërore, frikë dhe turp, në shumën prej 50,300.00€, në rastin konkret, në kontekstin e 

dispozitës nga paragrafi 1, i nenit 200 të LMD-së1, paditësit i takon kompensimi për dhimbje 

shpirtërore për shkak të shkeljes së nderit ose të lirisë, dhe formulimi si në kërkesëpadi nga pala 

paditëse për këtë formë të dëmit në vete paraqet kërkesën për të dy këto kategori të cilat i ka njohur 

ligji si bazë për shpërblim të dëmit jo material, ndonëse janë paraqitur si një kërkesë e vetme 

monetare, andaj kjo gjykatë ka pasur parasysh këtë rrethanë me rastin e caktimit të lartësisë së 

dëmit jo material, duke vlerësuar se paditësit i është cenuar e drejta e lirisë, dhe po ashtu për shkak 

të zhvillimit të procedurës penale e cila ka përfunduar me aktgjykim lirues, i është cenuar edhe 

nderi, në kuptim të kësaj dispozite.  

Ndërsa formulimi si në kërkesëpadi “që të detyrohet e paditura që për kushtet e trajtimit, mbajtjes 

në vetmi dhe mos lejimin e vizitave nga familjarët e tij t'ia paguajë shumën prej 20,000.00 euro, 

për njollosjen e autoritetit personal dhe familjar përmes pamfleteve, shkrimeve në gazeta dhe 

lajmeve të ndryshme shumën prej 100,000.00 euro” ligji nuk i njeh si kategori të veçanta të 

shpërblimit të dëmit, por të njëjtat hynë në kuadër të dy kategorive të lartë cekura për të cilat ligji 

njeh të drejtën e shpërblimit të dëmit jo material për dhimbje shpirtërore për shkak të shkeljes së 

nderit ose të lirisë, andaj me të drejtë janë refuzuar si kërkesa të veçanta nga gjykata e shkallës së 

parë dhe janë vërtetuar nga gjykata e shkallës së dytë, dhe se gjykata të njëjtat i ka vlerësuar se 

hyjnë në kuadër të dy kërkesave për të cilat paditësit i është njohur e drejta për shpërblimin e dëmit 

jo material për dhimbje shpirtërore për shkak të shkeljes së nderit ose të lirisë. Po të njëjtën praktikë 

sa i përket kompensimit të dëmit jo material konform nenit 5 të Konventës Evropiane për të drejtat 

e njeriut, e ndjek edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, me seli në Strasburg, ku për të 

gjitha kërkesat për dëm jo material gjykon një shumë të vetme duke i përfshirë si në vendime si 

një kërkesë të vetme.     

                                                           
1 LMD-së-ligji për marrëdhëniet e detyrimeve publikuar në GZ të RSFJ-së nr.29, dt.26.05.1978, 
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Me këtë rast Gjykata Supreme, vlerëson se për çdo kërkesë lidhur me dëmin jo material gjykata 

duhet të ketë në konsideratë rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky 

kompensim, duke u kujdesur që kompensimi t’i shkoj përshtati synimeve që synohen me 

kompensimin e dëmit jo material e që është satisfakcioni për të dëmtuarin, që në rastin konkret me 

vendimin e gjykatës së shkallës së dytë edhe është arritë ky qëllim.  

Mbi këtë bazë duke e pasur parasysh natyrën e përjetimeve, të dhimbjeve të aspektit psikik të 

shkaktuara paditësit, gjykata vlerësojë posaçërisht rrethanat se natyra e veprës penale për të cilën 

ishte akuzuar paditësi ishte dhënia e ndihmës kryerësit të veprës penale, dhe rrjedhimisht dhimbjet 

shpirtërore për shkak të akuzës kanë qenë të mëdha, po ashtu duke marrë parasysh kohëzgjatjen e 

qëndrimit në paraburgim për 1006 ditë, pozitën të cilën e ka pasur në shoqëri para arrestimit, 

jehonën mediatike që ka pasur arrestimi i tij, si dhe praktikën e mirë gjyqësore të krijuar për këtë 

formë të dëmit jo material, andaj Gjykata Supreme vlerëson se shuma në lartësinë e gjykuar është 

reale, duke vlerësuar se me këtë shumë paditësi do të ketë një satisfaksion për përjetimet e marra 

si rezultat i privimit të lirisë dhe procedurave të zhvilluara. 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë për këtë formë të dëmit jo material për shkak të mbajtjes në 

paraburgim pa të drejtë, për periudhën kohore prej datës 06.07.2002, deri me datë 07.04.2005, për 

1006 ditë, Gjykata Supreme vlerëson se drejtë është zbatuar e drejta materiale, nga se shuma 

refuzuar nuk është në harmoni me pasojat e krijuara dhe me qëllimin të cilit i shërben kompensimi.  

Gjykata Supreme me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e kompensimit të dëmit jo material për 

shkak të mbajtjes në paraburgim pa të drejtë, konsideron se është vepruar edhe konform praktikës 

së krijuar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, me seli në Strasburg, e cila në praktikën 

e saj të vendosjes lidhur me shkeljet nga neni 5 i Konventës për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut2, 

që kanë të bëjnë shkeljet e dispozitave të këtij neni ka caktuar shuma të përafërta me ato të gjykuara 

si në dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së dytë.  

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, me seli në Strasburg, me rastin e vendosjes lidhur me 

këto raste lidhur me nenin 5 të Konventës për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ka pasur parasysh 

shkeljen e të drejtave të përcaktuara me këtë nen, që është e drejta për liri dhe siguri, volumin e të 

                                                           
2 Shih rastet: CASE OF SHIKSAITOV v. SLOVAKIA (Applications nos. 56751/16 and 33762/17) AFFAIRE E.K. c. GRÈCE 
(Requête no 73700/13) CASE OF TEYMURAZYAN v. ARMENIA (Application no. 17521/09), e raste tjera. 
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drejtave të cenuara dhe të dhimbjeve shpirtërore të cilat janë shkaktuar si pasojë e këtyre shkeljeve 

të drejtave të caktuara, dhe se shumat e gjykuara në këto raste nuk janë shuma të mëdha, pasi 

qëllimi i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, ka qenë satisfaksioni i të dëmtuarve me rastin 

e gjykimit të shumave për dëmin jo material, dhe në asnjë mënyrë pasurimi i tyre.  

Andaj duke marrë parasysh praktikën e kësaj gjykate, dhe faktin se kërkesa e paditësit paraqet bazë 

për kompensim në bazë të nenit 5.5, të Konventës për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, dhe duke 

marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, se kemi të bëjmë me vendim lirues, me të cilin 

tani paditësi është liruar nga përgjegjësia për veprën penale dhënia e ndihmës kryerësit të veprës 

penale, për të cilën ishte akuzuar, me çka drejtësia është vërë në vend, por edhe duke e marrë 

parasysh faktin se paditësi ka qëndruar në paraburgim për 1006 ditë, kohë kur paditësit i është 

cenuar e drejta e lirisë në kundërshtim me nenin 5 të Konventës, dhe ndaj tij procedura penale ka 

zgjatur për një periudhë relativisht të gjatë, gjatë së cilës periudhë ka qenë i cenuar nderi i paditësit, 

dhe për këto arsye është e natyrshme që ka përjetuar dhimbje shpirtërore, të cilat fakte janë marrë 

parasysh me rastin e gjykimit të shumës prej 50,300.00€, që është shumë më e lartë, se shumat e 

gjykuara edhe sipas praktikës së krijuar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut për këto 

raste. 

Duke marrë parasysh arsyet e lartë cekura çdo pretendim i palës paditëse sa i përket lartësisë së 

kompensimit të dëmit është i pa themeltë.   

Sa i përket vendosjes si në aktgjykimin e shkallës së parë, që të refuzoj kërkesëpadinë për dëmin 

material, në emër të mos realizimit të ardhurave për periudhën prej datës 06.07.2002, deri me datë 

07.04.2005, duke përfshirë vlerat e kontributit pensional dhe ndalim tatimin në burim, t'ia paguajë 

shumën prej 6,129.25 euro dhe kamatën në shumë prej 2,273.40 euro, i cili vendim është vërtetuar 

nga gjykata e shkallës së dytë, nga pala e paditur Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe pala paditëse 

nuk ka pasur pretendime në revizion, andaj aktgjykimi i atakuar me revizion në këtë pjesë ka 

mbetur i pa shqyrtuar. 

Sa i përket vendosjes për kamatën, gjykata e shkallës së parë dhe të dytë ka vendosur drejtë dhe 

në pajtim me dispozitat e nenit 277 të LMD, duke e llogaritur atë sipas mjeteve të deponuara në 

banka pa destinim të caktuar mbi një vit prej ditës së marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës 
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së parë të datës 12.06.2017, e deri në pagesën definitive, me të cilin qëndrim pajtohet plotësisht 

edhe kjo gjykatë, andaj pretendimi si në revizion është tërësisht i pa bazuar. 

Pretendimet e të autorizuarit të paditësit si në revizion sa i përket vendosjes për shpenzimet e 

procedurës janë të pa themelta, Gjykata Supreme vlerëson se vendosja është në përputhje me 

dispozitat ligjore nenin 452.2, 453, dhe 463, të LPK-së. Nga gjykatat më të ulëta janë dhënë arsyet 

mbi vendosjen, të cilat janë të pranueshme edhe për Gjykatën Supreme. Gjykata supreme vlerëson 

se në rastin konkret kemi të bëjmë me sukses të pjesshëm të paditësit, pasi nga katër kërkesat e 

paraqitura të cilat në aspektin e kërkesave janë të pavarura, vetëm njëra nga kërkesat është aprovuar 

pjesërisht, ndërsa tri kërkesa janë refuzuar, andaj mbi këtë bazë konform nenit 452.2 të LPK-së, 

shuma e aprovuar lidhur me shpenzimet e procedurës është e pranueshme edhe për Gjykatën 

Supreme, për faktin se e paditura nuk ka paraqitur revizion, përndryshe në këtë rast, gjykata ka 

mundur edhe të vendos që secila palë të bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i paditëses nuk janë 

vlerësuar pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, përcaktohet se: “revizioni 

nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike”. 

Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 222 të LPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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