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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

 Rev.nr. 85/2020 

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

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtar, në çështjen juridike të paditësve H.K., N. 

K., Sh. B. e lindur K., L. K., B. K., M. K. dhe N. K., që të gjithë nga ..., të cilët i përfaqëson me 

autorizim av. B. M., avokat nga ..., kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve në Prishtinë, 

të cilën e përfaqëson me autorizim D. P., për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas 

revizionit të autorizuarit të paditësve, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac.nr.4610/15, të datës 24.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 14.04.2021, 

mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Aprovohet si i bazuar revizioni i të autorizuarit të paditësve dhe ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës 

së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4610/15, të datës 24.09.2019, ashtu që mbetet në fuqi 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.822/2012, i datës 21.09.2015. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.822/2012, i datës 21.09.2015, në pikën I, 

(një) të dispozitivit është aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësve, H. K., N. K., 

Sh. B. e lindur K., L. K., B. K., M. K. dhe N. K., të gjithë nga ..., dhe është detyruar e paditura 
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Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, që paditësve pjesërisht t'ua kompensoj dëmin 

material dhe jo material të shkaktuar më dt. 31.05.2011, si pasojë e aksidentit të komunikacionit 

me pasoja fatale për këmbësorin B. K. i lindur më dt. ..., në ..., aksident ky i ndodhur në Rrugën 

Qarkore Gjilan-Kamenicë, afër NTP. "...“, i shkaktuar nga, ngasësi M. M. nga fshati Kmetoc-

Komuna e Gjilanit, i cili e drejtonte auto veturën e udhëtarëve të markës Volswagen, tipi ..., me 

tagra të regjistrimit ..., edhe atë: për paditësen H. K. nga ... dëmi jo material : - Për dhembje 

shpirtërore për shkak të humbjes së bashkëshortit, shumën e të hollave prej 7.000.00 €, ndërsa për 

paditësit N. K., Sh. B. e lindu K., L. K., B. K., M. K., N. K., për secilin veç e veç në emër të demit 

jomaterial, për dhembje shpirtërore për shkak të humbjes së babit të tyre, shumën në lartësi prej 

6.000.00€. Dëmin   jomaterial në total prej 43,000.00€, me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, duke 

filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi respektivisht nga data 21.09.2015 e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të vendimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. Në pikën II, (dy) është refuzuar si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve 

në lartësi prej 27,000.00€, e kërkuar më shumë se shumat e gjykuara, të kërkuara në emër të dëmit 

jo material, për humbjen e anëtarit të ngushtë të familjes, të ndjerit B. K. ish nga .... Në pikën III, 

(tre) është vendosur të detyrohet e paditura që paditësve H., N., Sh. B. e lindur K., L., B., M. dhe 

N., të gjithë k... nga Gjilani t’ua kompenzoj pjesërisht në pjesë të barabarta dëmin material edhe 

atë: për shpenzimet e varrimit dhe ngritjes së përmendores, shumën në lartësi prej 1.650.00€, për 

shpenzimet e mjekimit shumën e të hollave në lartësi prej 1,595.36€. Dëmin material në total prej 

3,245.36€, me kamatë aq sa paguajnë bankat si për mjetet e deponuara pa destinim të veçantë e në 

afat mbi një vjeçar, duke filluar nga data 31.05.2011 si ditë e shkaktimit të dëmit e deri më dt. 

10.11.2012, kurse pas kësaj date me kamatë ligjore prej 8 përqind e deri në pagesën definitive, në 

afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të vendimit, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

Në pikën IV, (katër) është refuzuar si pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve në lartësi 

prej 2,486.36€, e kërkuar më shumë se shumat e gjykuara, të kërkuara në emër të dëmit material 

për rregullimin e varrit dhe ngritjen e përmendores, shpenzimet e mjekimit dhe ndihmës e kujdesit 

të personit të huaj. Në pikën V, (pesë) është detyruar e paditura që paditësve t’ia kompensojnë 

shpenzimet gjyqësore në lartësi prej 4,472€, si dhe kësaj gjykate t’ia paguaj shumën e të hollave 

në lartësi prej 200 Euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin 

e përmbarimit të dhunshëm. 
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Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditurës, ka vendosur 

që në pikën I, të aprovohet pjesërisht si e bazuar ankesa e të autorizuarit të paditurës Byroja 

Kosovare e Sigurimeve në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan - 

Departamenti i Përgjithshëm C.nr.822/2012, i datës 21.09.2015, në pikën 1 të dispozitivit lidhur 

me kompensimin e dëmit jo material në emër të përjetimit të dhimbjeve shpirtërore për shkak të 

humbjes së bashkëshortit përkatësisht babait, ndryshohet dhe gjykohet: detyrohet e paditura Byroja 

Kosovare e Sigurimeve në Prishtinë që paditëses H. K. nga ..., në emër të dhimbjeve shpirtërore 

për humbjen e bashkëshorti, të ia paguaj shumën prej 5.000 Euro, dhe paditësve N. K., Sh. B. e 

lindur K., L. K., B.K., M. K. dhe N. K., që të gjithë nga Gjilani, në emër të dhimbjeve shpirtërore 

për humbjen e babait, të ua paguaj secilit veç e veç shumën prej 4.000 Euro, ndërsa pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë përtej shumave të gjykuara për këto forma të dëmit refuzohet si e pabazuar. Në 

pikën II, është vendosur që pjesa tjetër e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - 

Departamenti i Përgjithshëm C.nr.822/2012, i datës 21.09.2015, të vërtetohet. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësve, 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, ta ndryshoj aktgjykimin e atakuar dhe ta aprovoj kërkesë 

padinë e paditësve në tërësi si të bazuar, apo lëndën ta kthej në rigjykim dhe rivendosje gjykatës 

së shkallës së parë. 

Në revizionin e të autorizuarit të paditësve, e paditura nuk ka paraqitur përgjigje në revizion. 

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 paditësve është i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit, kanë ushtruar padi kundër të paditurës Byroja Kosovare 

e Sigurimit, me seli në Prishtinë, dhe kanë kërkuar që të obligohet e paditura që paditëseve t'u 

kompensohet dëmi jo material dhe material në lartësi si në padi, kurse pas seancave gjyqësore dhe 

marrjes së ekspertizës të ekspertit psikiatër, i autorizuari i paditësve, ka bërë zgjerimin dhe 

precizimin e kërkesëpadisë duke kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësve në emër të dëmit 

jo material për dhembje të përjetuara shpirtërore për shkak të vdekjes së të afërmit të familjes 
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bashkëshortit dhe babait të tyre, secilit t’ia paguaj nga 10.000.00€, sikurse në emër të dëmit 

material më emër të shpenzimeve të varrimit dhe rregullimit të varrezës dhe ngritjes së 

përmendores, paditësve t’ua paguaj shumën e të hollave prej 2.500.00€, shpenzimet e mjekimit në 

lartësi prej 1.731.00€ dhe shpenzimet e kujdesit dhe ndihmës së huaj në lartësi prej 1.500.00€, të 

gjitha këto me kamatë ligjore prej 8%. 

Përfaqësuesi me autorizim i të paditurës në përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore ka 

kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve si nga baza juridike ashtu edhe nga lartësia e saj. 

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

administrimit të provave ka marrë aktgjykimin C.nr.822/2012, i datës 21.09.2015, me të cilin e ka 

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

aktgjykimit të përshkruar si më lartë. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se nga raporti policor i aksidentit CR-3004-180-11 

i dt. 31.05.2011, raporti mbi shikimin ne vendin e ngjarjes të përpiluar nga ana e policisë hetuese 

me dt. 31.05.2011, aktakuza PP. nr. 155/2012, e dt. 28.06.2012, aktgjykimi P.nr. 712/2013 dhe 

ekspertiza e ekspertit të komunikacionit e dt. 20.09.2012, gjykata ka vërtetuar faktin se më dt. 

31.05.2011, rreth orës 20.30h, në Gjilan, në rrugën Qarkore prej drejtimit të Kamenicës në drejtim 

të rrugës së Prishtinës, saktësisht afër N.T.P. “QMI” ka ndodhur aksident i komunikacionit, në të 

cilin kanë qenë të involvuar automjeti kombi i markës VW, tipi 253, me tabela të regjistrimit ..., 

pronë e D. M., të cilën e ngiste djali i tij M. M. nga fshati ...-Komuna e ... dhe këmbësorit, tani të 

ndjerit B. K. nga ... Deri te aksidenti ka ndodhur kur ngasësi i automjetit M. M. nga ..., duke 

drejtuar automjetin në fjalë e duke mos ia përshtatur shpejtësinë e lëvizjes, kushteve të rrugës në 

vendbanim, nga pakujdesia me pjesën e përparme të anës së djathtë të automjetit, e godet 

këmbësorin B. K. nga ..., i cili në atë moment ishte duke e trupuar rrugën nga ana e djathtë në anën 

e majtë, me ç'rast këmbësori merr lëndime të rënda trupore, ashtu që fillimisht dërgohet për ndihmë 

të parë mjekësore në shtëpinë e shëndetit në fshatin Shillovë-Komuna e Gjilanit dhe më pastaj në 

Spitalin Regjional në Gjilan dhe më pas në QKUK në Prishtinë në Klinikën e Anesteziologjisë në 

mjekim intensiv, ku edhe pas ofrimit të ndihmës mjekësore për një interval kohor te gjatë, 

transferohet në Spitalin Regjional në Gjilan-Departamenti i Emergjencës, Anestezionit dhe 

Mjekimit Intensiv, mirëpo për shkak të natyrës së lëndimit i ndjeri nuk ka mundur të shërohet dhe 
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më dt. 20.08.2011, vdes në spital në ora 17.20h. Automjeti në fjalë në momentin e aksidentit sipas 

ekspertit të komunikacionit të dt. 20.09.2012, ishte duke lëvizur në vendbanim, në shpejtësi prej 

50-60km/h dhe se ngasësi i automjetit nuk ka pasur policë të sigurimit brenda territorit të Kosovës, 

por ka pasur policë të sigurimit të Republikës së Serbisë, në KS. “O.” me nr. ..., ashtu që sipas 

Ligjit mbi Auto përgjegjësinë, në të paditurën bie përgjegjësia e kompensimit të dëmit. Këto fakte 

dhe prova me të cilat janë vërtetuar këto fakte nuk kanë qenë kontestuese në mes të palëve, sikurse 

nuk ka qenë kontestuese as fakti se paditësit janë trashëgimtarë të të ndjerit B. K.  

Më tej ka theksuar se kontestuese në mes të palëve ishte kontributi i pjesëmarrësve në 

komunikacion në shkaktimin e pasojës. Lidhur me këtë fakt bazuar në ekspertizën e 

komunikacionit të dt. 20.09.2012, e cila i jep të gjitha detalet e aksidentit dhe të kontributit të 

pjesëmarrësve, ashtu që sipas kësaj ekspertize përgjegjësia primare dhe lëshimet primare në 

aksidentin e komunikacionit janë të ngasësit të automjetit, kurse lëshimet sekondare janë edhe të 

këmbësorit tani të ndjerit B. K. i cili në momentin e trupimit të rrugës nga ana e kundërt kishte 

edhe një automjet tjetër-kamion në lëvizje me shpejtësi të madhe dhe në një distancë të afërt në 

largësi prej 9.7m -11.7m ka trupuar rrugën, me ç'rast edhe ka ndodhur aksidenti, përgjegjësia është 

e dyanshme, pasi që të dy pjesëmarrësit në komunikacion kanë kontribuar në shkaktimin e pasojës 

së madhe me lëndime trupore me pasoja fatale, që sipas gjykatës, e duke u mbështetur edhe në 

mendimin e ekspertit të komunikacionit, përgjegjësia e ngasësit të automjetit është parësore, ashtu 

që gjykata me rastin e gjykimit të lartësisë së kërkesëpadisë ka pasur parasysh rrethanat se 

përgjegjësinë dhe bazën juridike te padisë e konfirmon vet aktgjykimi penal P.nr.712/2013, meqë 

ngasësi i automjetit, M.M. është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim burgu, konform 

dispozitave ligjore te KPRK. Gjykata e shkallës së parë lidhur me lartësinë është bazuar në 

ekspertizën e ekspertit të psikiatrisë të dt. 12.06.2015. Gjykata e detyroi të paditurën që paditësve 

t’ia paguaj shumën e të hollave edhe atë paditëses H. K. si bashkëshorte e të ndjerit shumën e të 

hollave në lartësi prej 7,000€ dhe paditësve të tjerë si fëmijët e të ndjerit, secilit nga 6,000€, duke 

pasur parasysh dhembjet e tyre shpirtërore që kanë pasur për humbjen e babait të tyre, respektivisht 

bashkëshortit, me një dallim të vogël sa i përket kërkesës së paditëses H. K. si bashkëshorte e të 

ndjerit, të cilës gjykata i gjykoi një shumë më të lartë se të tjerëve, meqë ajo është bashkëshorte e 

të ndjerit dhe se dhimbjet e saja shpirtërore janë për një nuancë më të mëdha se të tjerëve, meqë 

ka humbur më të dashurin dhe shokun e jetës dhe ka dhimbje më të mëdha, meqë fëmijët martohen 
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dhe kanë jetën e tyre, ashtu qe dhimbjet e tyre zvogëlohen me kalimin e kohës, kurse bashkëshorti 

nuk ka zvogëlim të dhimbjeve. Në gjykimin e këtyre shumave të hollave, gjykata ka marrë 

parasysh edhe faktin e përgjegjësisë së ndarë të pjesëmarrësve në komunikacion, si dhe faktin se i 

ndjeri B. K., ka qëndruar një kohë të gjatë në shërim në spitale të ndryshme, respektivisht nga data 

e ndodhjes së aksidentit, pra më datë 31.05.2011 e deri kur edhe ka vdekur, pra më datë 20.08.2011, 

pra për tre muaj rresht, dhimbjet shpirtërore të afërmeve të tij kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha 

në pritje të epilogut të shërimit. Gjykata e shkallës së parë në arsyet e dhëna, kur aprovoi pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësve sa i përket dëmit material ka theksuar se e detyroi të paditurën që 

paditësve t'ia paguaj në pjesë të barabarta shumën e të hollave në lartësi prej 3,245.36€, edhe atë 

për shpenzimet e varrimit dhe ngritjes së përmendores, shumën në lartësi prej 1.650.00€, duke u 

bazuar në pro faturën që kanë ofruar paditësit dt.05.06.2015, dhe për shpenzimet e mjekimit 

shumën e të hollave në lartësi prej 1,595.36€, duke u bazuar në kuponët dhe pagesën e tyre përmes 

arkës fiskale. Sa i përket pjesës së refuzimit të kërkesëpadisë së paditësve të kërkuar në lartësi prej 

27,000€, më shumë se shumat e gjykuara, gjykata theksoi se duke marrur parasysh edhe praktikën 

gjyqësore në caktimin e lartësisë së detyrimeve për rastet e njëjta si dhe moshën e të ndjerit, si 

person në moshë respektivisht i moshës 70 vjeçare, si dhe faktin se dëmshpërblimi jo material 

është një lloj satisfaksioni moral për paditësit. Ndërsa refuzimin e shumave të kërkuara në emër të 

dëmit material për rregullimin e varrit dhe ngritjen e përmendores, shpenzimet e mjekimit dhe 

ndihmës e kujdesit të personit të huaj i refuzoi si të pabazuara, meqë paditësit nuk i kanë sjellë 

gjykatës prova materiale mbi harxhimet e pritjes së miqve të tyre në ngushëllime.  

Gjykata e shkallës së parë vendosjen si në aktgjykim e ka bazuar në nenet 178, 185, 186, 189, 192, 

193, 199 200, 201, të LMD së vitit 1978 dhe nenit 382. 1 dhe 2 të LMD/ Ligji Nr. 04/L-077, i dt. 

10 maj 2012/, dhe nenit 143 të LPK. 

Gjykata e Apelit të Kosovës në procedurën e vendosjes sipas ankesës të paditurës, 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 
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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 e ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë për kategoritë e dëmit jo material pasi që vlerësoj se 

shumat e gjykuara nuk ishin në përputhje me qëllimin të cilit i shërben kompensimit. Në çdo rast 

për 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 tu shkoj përshtati 

synimeve që synohen me kompensimin e dëmit jo material e që është satisfakcion për të dëmtuarin. 

Mbi këtë bazë gjykata duke e pasur parasysh natyrën e dhimbjeve shpirtërore që kanë pësuar 

paditësit, rrethanat tjera dhe praktiken e mirë gjyqësore për këto lloje të dëmit, duke u siguruar se 

shuma e gjykuar përfaqëson një kompensim të drejtë si satisfakcion me qëllim të zbutjes së 

pasojave duke ofruar përmes kompensimit adekuat një kënaqje tek paditësit si mënyrë e 

kompensimit në pamundësi të rikthimit të gjendjes së mëparshme. 

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 parë, pasi që aktgjykimet e instancave më të 

ulëta nuk janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, por se 

gjykata e shkallës së dytë gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur ka vendosur që të vendos 

si në dispozitv duke e ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë duke ulur shumat e gjykuara për 

paditësit në emër të dëmit jo material për dhimbjet shpirtërore për vdekjen e familjarit, prandaj 

revizionin e të autorizuarit të paditësve e ka pranuar si të bazuar, konform nenit 224 par.1, të LPK-

së, duke ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, dhe duke e lënë në fuqi vendimin e 

shkallës së parë. 

I autorizuari i paditësve në revizionin e paraqitur nuk i  është referuar si bazë për parashtrimin e 

revizionit shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, prandaj Gjykata Supreme sa i 

përket kësaj baze është kufizuar vetëm në shkeljet që shikohen sipas detyrës zyrtare në përputhje 

me dispozitën e nenit 215 të LPK-së, me ç’rast ka gjetur se aktgjykimi nuk është i përfshirë në 

shkelje që kanë të bëjnë me zotësinë për të qenë palë dhe përfaqësimin e rregullt. 
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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 nga gjykata e 

shkallës së parë. 

Sipas pretendimeve në revizion nuk ka qenë kontestuese baza e kërkesëpadisë, dhe detyrimi i të 

paditurës për kompensimin e dëmit, në bazë të përgjegjësisë së ndarë, ku në bazë të provave të 

administruara, aktgjykimin penal me të cilin ngasësi i automjetit është gjetur fajtor për shkaktimin 

e aksidentit, si dhe bazuar në ekspertizën e komunikacionit të dt. 20.09.2012, e cila i jep të gjitha 

detalet e aksidentit dhe të kontributit të pjesëmarrësve, ashtu që sipas kësaj ekspertize përgjegjësia 

primare dhe lëshimet primare në aksidentin e komunikacionit janë të ngasësit të automjetit, kurse 

lëshimet sekondare janë edhe të këmbësorit tani të ndjerit B. K., dhe mbi këtë bazë në bazë të 

ndarjes së përgjegjësisë gjykata e shkallës së parë ka aprovuar edhe shumat e gjykuara.  

Gjykata Supreme ka vendosur që të ndryshoj aktgjykimin e shkallës së dytë, dhe të lërë në fuqi 

aktgjykimi i shkallës së parë, pasi shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së dytë sa i përket 

dëmit jo material për dhembje shpirtërore për shkak të humbjes së bashkëshortit, dhe prindit, janë 

shuma shumë të ulëta dhe nuk përkojnë me qëllimin e kompensimit të dëmit, duke marrë parasysh 

se i ndjeri për shkak të lëndimeve të marra në aksident deri në vdekje ka lënguar nga lëndimet e 

marra, për shkak të cilave dhimbje kanë përjetuar edhe anëtarët e familjes, në këtë rast paditësit, e 

me rastin e vdekjes për shkak të lëndimeve të marra përjetimi i dhimbjeve ka qenë më i lartë, se 

në rastet kur vdekja është e menjëhershme, ndërsa gjykata e shkallës së dytë nuk ka dhënë ndonjë 

arsye bindëse lidhur me shumat e gjykuara. 

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

për dhembje shpirtërore për shkak të humbjes së bashkëshortit, në shumën e të hollave prej 

7.000.00 €, ndërsa për paditësit N. K., Sh. B. e lindu K., L. K., B. K., M. K., N. K., për secilin veç 

e veç në emër të demit jomaterial, për dhembje shpirtërore për shkak të humbjes së babit të tyre, 

në shumën në lartësi prej 6.000.00€, drejtë janë aplikuar dispozita e nenit 200 të LMD-së, lidhur 

me nenin 323 të LPK-së. Vlerësimi i shpërblimit për dëmin jomaterial (si një satisfaksion që nuk 

ka qëllim lukrativ – fitimprurës) përfaqëson zbatim të së drejtës materiale. Gjatë caktimit të 

lartësisë së shpërblimit të dëmit jomaterial sa i përket dhimbjeve shpirtërore të anëtarëve të 

familjes, gjykata në kuptim të nenit 200 të LMD-së, duhet kujdesur për rëndësinë e së mirës së 
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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 jomaterial dhe 

qëllimit pasuror. Prandaj, duke pasur parasysh këto kritere të parapara me dispozitën e lartcekur, 

shumat e caktuara nga gjykata e shkallës së parë përkitazi me dëmin jomaterial 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, kjo Gjykatë i 

vlerëson si të themelta andaj edhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Sa i përket vendosjes si në pikën II, të dipozitivit të aktgjykimit të shkallës së dytë, me të cilin 

është vendosur që pjesa tjetër e aktgjykimit të Gjykatës së shkallës së parë të vërtetohet, nuk ka 

pasur pretendime sipas revizionit, andaj ka mbetur e pa shqyrtuar. 

Gjykata Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së parë dhe të dytë gabimisht kanë aplikuar 

dispozitat e nenit 382. 1 dhe 2 të LMD/ Ligji Nr. 04/L-077, i dt. 10 maj 2012, lidhur me vendosjen 

për kamatë, pasi në rastin konkret është dashur të aplikohet dispozita e nenit e 277 të LMD-së1, 

por pasi që revizion ka paraqitur vetëm pala paditëse, në këtë rast vetëm është konstatuar si aplikim 

i gabuar i të drejtës materiale, por aktgjykimi nuk mund të ndryshohet, pasi po të ndryshohej 

vendimi mbi kamatën gjykata do të vepronte në kundërshtim me parimin reformatio in peius, pasi 

do të vendosej në dëm të palës që ka parashtruar revizionin.  

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i të paditurës 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 224.1 dhe 222 të LPK u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr. 85/2020, më 14.04.2021 

                                                           
1 LMD-së-ligji për marrëdhëniet e detyrimeve publikuar në GZ të RSFJ-së nr.29, dt.26.05.1978, 
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       Fejzullah Rexhepi  


