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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić - anëtarë, (më tej kolegji) në 

kontestin e paditësit D.G., nga Prizreni, e përfaqësuar nga R.K., av. në Prizren, kundër të 

paditurit SH.B., nga Prizreni, Rr.“...” Lagja “...”, për shpërblimin e dëmit, duke vendosur 

sipas ankesës së të paditurit, të paraqitur  kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në 

Prizren, C.nr.1049/2014 të  dt. 21.12.2015, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 

24.01.2020,  jep:  

 

 

 

A K T G J Y K I M 

  

 

 

 Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1049/2014 i dt.  

21.12.2015, dhe gjykohet si vijon: Detyrohet i padituri SH.B., që në emër të shpërblimit të 

dëmit jomaterial (të pësuar si pasojë e ngjarjes së datës 17.04.2010), paditëses D.G., për 

dhembje fizike t’i paguaj shumën prej 1.200 €,  për frik shumën prej 1.000 €, me 

kamatëvonesë vjetore, si për mjetet e depozituara mbi një vit të Bankat Komerciale në 

Kosovë, pa destinim të caktuar, e cila rrjedhë nga data 21.12.2015 (si ditë e dhënies së 

aktgjykimit në shkallë të parë),  e deri në pagesën definitive të borxhit.  

 

Përtej shumës së gjykuar e në shumën e në shumën prej 7.300 €, kërkesëpadia e 

paditëses D.G., kundër të paditurit SH.B., për shpërblimin e dëmit jo material për dhembje 

shpirtërore, dhembje fizike dhe frikë, si dhe kamatëvonesa në këtë shumë refuzohet si e 

pa themeltë.     

 

 Refuzohet ankesa e të paditurit SH.B., ndërsa aktgjykimi ankimor, në pjesën që ka 

të bëjë me vendimin e shpërblimit e dëmit material, vërtetohet. 

 

 Prishet paragrafi IV i dispozitivit të aktgjykimit ankimor, në pjesën që ka të bëjë 

me vendimin e shpenzimeve procedurale, dhe çështja në këtë pjesë i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim. 

 

 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Prizren me aktgjykimin C.nr.1049/2014 të  dt. 21.12.2015,  

ka vendosur si vijon:  

 

“Aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses D.G., nga Prizreni si e bazuar, 

obligohet i padituri SH.B., nga Prizreni, që paditëses në emër të shpërblimit të dëmit për 

shkak të lëndimit të lehtë trupor të shkaktuar dhe të vërtetuar me aktgjykim penal 

P.nr.734/2010 të dt.26.04.2012, obligohet të paguaj: 

 

Për dëmin material: 

 

Në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej dhe në emër të kujdesit nga personi 

i tretë shumën prej 360 €. 

 

Për dëmin jo material: 

 

Në emër të dhembjeve shpirtërore dhe psikike shumën prej 4.000 €, 

Në emër të dhembjeve fizike të intensitetit posaçërisht të lartë shumën prej 1.000 €, 

Në emër të dhembjeve fizike të intensitetit të lartë shumën prej 1.000 €, 

Në emër të dhembjeve fizike të intensitetit të mesëm shumën prej 1.500 €, 

Në emër të dhimbjeve fizike të intensitetit të ulët – kronik shumën prej 500 €, 

Në emër të frikës sekondare intensitetit të lartë shumën prej 1.000 €, 

Në emër të frikës sekondare të intensitetit të ulët shumën prej 500 €, 

 

Në shumë për përgjithshme prej 9.860 €. 

 

Të gjita këto me kamatë vjetor ligjore duke llogaritur nga dita e marrjes së 

aktgjykimit gjerë në pagesën përfundimtare. 

 

Pjesa tjetër e kërkesëpadisë e cila është kërkuar me padi në shumë prej 42.000 € 

mbi pjesën e cila është aprovuar në shumë prej 9.860 €, refuzohet si e pabazuar. 

 

Shpenzimet procedurale bien në barrë të paditurit”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, i padituri SH.B., me 04.02.2016, ka paraqitur një ankesë 

me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e 

paditëses të refuzohet në tërësi  si e pabazuar, ose i njëjti të prishet, ndërsa çështja t’i 

kthehet gjykatës shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje, duke parashtruar këto 

shkaqe: Shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike si dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Përgjigje në ankesë është paraqitur. 

 



3 

 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u 

bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” 

nr. 79/2010).  

 

Vlerësimi për pranueshmërinë e ankesës: Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës 

(fletë kthesës për dorëzimin e aktgjykimit palës ankuese si dhe zarfit për dorëzimin e 

ankesës në postë) konstatojë se ankesa është  paraqitur në afat ligjor, është e lejueshme dhe 

e plot, pra i përmbush  kërkesat ligjore nga nenet 176 e 178 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 38/08), i datës 20 shtator 

2008, i cili ka hyrë  në fuqi me 6 tetor 2008 (më tej LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK, e ekzaminojë aktgjykimin  e shkallës së 

parë brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore,  dhe gjeti se:  

 

Ankesa është pjesërisht e  themeltë. 

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore, të dispozitave  të procedurës kontestimore, 

nga neni 197 i LPK, por gabimisht është zbatuar e drejta materiale. 

 

Nga gjendja në shkresat e lëndës rezulton se paditësja D.G., përmes përfaqësuesit 

të saj av. R.K., me datën 05.12.2014, ka paraqitur një padi kundër të paditurit SH.B., për 

shpërblimin e dëmit për dhembje fizike, frikë, zvogëlim të aktivitetit jetësor, cenim të 

autoritetit, cenim të nderit.  

 

Në mbështetje të padisë, paditësja kishte bashkangjitur aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale në Prizren P.nr.734/2010 të dt.26.04.2012, i formës së prerë prej 25.05.2012. 

 

Gjykata e shkallës së parë, kishte marrë provat e përshkruara dhe kishte konstatuar 

gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: I padituri 

SH.B., me aktgjykim të formës së prerë P.nr.734/10 të dt.26.04.2021, është shpallur fajtor 

për vepër penale Lëndim i lehtë trupor dhe është dënuar me burgim me kusht në 

kohëzgjatje prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet brenda kohës së verifikimit, prej 

2 vite, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  

 

Paditësja, kishte pësuar lëndime të lehta trupore, si pasojë e të cilave ka përjetuar 

dhembje fizike  dhe frikë të intensitetit dhe kohëzgjatjes së caktuar nga mjekët ekspert, ka 

pas nevojë për kujdesin e personit të tretë në kohëzgjatje prej 10 ditësh, si dhe nevojë për 

ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 21 ditësh.  

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se janë 

përmbush kërkesat ligjore, nga nenet 169, 179, 183 dhe 358 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve 04/L-077 lidhur me nenin 323 të LPK për të vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit ankimor. 
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Pretendimet ankimore: I padituri, në ankesë ka pohuar se aktgjykimi ankimor është 

dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 n) 

dhe o) të LPK, të cilat konsistojnë në faktin se aktgjykimi përkatës nuk përmban arsye të 

plota dhe të qarta, ato janë kontradiktore me vet veten dhe dispozitivin e tij, që 

aktgjykimin e bëjnë me të meta, për shkak të të cilave si i tillë nuk mund të ekzaminohet. 

Arsyetimi nuk përmban në mënyrë të qartë bazën juridike.  

 

Paditësi është dënuar me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 3 muajsh si dhe me 

gjobë në shumë prej 200 €, ai është në vuajtje të dënimit në Burgun e Qarkut në Prizren.  

 

Në mbështetje të këtij pretendimi ankimor, i padituri nuk ka paraqitur prova 

shkresore. 

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe plotësisht ka konstatuar 

gjendjen faktike, sepse i padituri me veprime të kundërligjshme, paditëses i ka shkaktuar 

lëndim të lehtë trupor, si pasojë e të cilave, Ajo kishte përjetuar dhembje fizike  dhe frikë, 

të intensitetit dhe kohëzgjatjes së caktuar nga mjekët ekspert, kishte pas nevojë për 

ndihmën e personit të tretë në kohëzgjatje prej 10 ditësh, si dhe nevojë për ushqim të 

përforcuar në kohëzgjatje prej 21 ditësh. 

 

 Mirëpo, në këtë gjendje faktike të vërtetuar drejtë dhe plotësisht, gjykata e shkallës 

së parë, gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, sepse në emër të shpërblimit të dëmit 

jo material, për dhembje fizike dhe frikë. 

 

Gjykata e shkallës së parë, në këtë rast gabimisht i ka zbatuar dispozitat  e Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr.04/L-077 sepse në kohën e shkaktimit të dëmit pra, me 

datën 17.04.2010, ishte në fuqi Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve (“Gazeta zyrtare e ish 

RSFJ nr.28/79 si dhe ndryshimet dhe plotësimet e tij”).  

 

Andaj, kolegji vlerëson se në këtë rast duhet zbatuar dispozitat ligjore të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, i vitit 1978 si dhe ndryshim plotësimet e tij, sepse në kohën e 

shkaktimit të dëmit ky, ishte ligj i zbatueshëm në Kosovë. 

 

Kolegji, vlerëson se gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka zbatuar të drejtën 

materiale kur në dispozitivin e aktgjykimit ankimor ka caktuar shumat në të holla  në emër 

të shpërblimit të dëmit jo material për dhembje fizike dhe frikë, pa i zbatuar kriteret ligjore    

si dhe praktikën gjyqësore të krijuar  nga gjykatat në Kosovë, me rastin e gjykimit për 

shpërblimin e dëmit të kësaj natyre.  

 

Andaj, kolegji vlerëson se shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit 

ankimor, nuk përfaqëson shpërblim të drejtë dhe në përputhje me nenin 200 të LMD (të 

vitit 1978).  

 

Kolegji, konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së dytë, janë në përputhje me natyrën e lëndimit trupor, të cilin 

paditësja e kishte pësuar si pasojë e veprimeve të kundërligjshme të paditurit, si dhe 

intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhembjeve fizike dhe frikës së përjetuar. 
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Andaj, kolegji vlerëson, se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

përfaqësojnë shpërblim të drejtë dhe satisfaksion material adekuat, që paditësja t’i 

përballojë më lehtë pasojat e këtij lloji  të dëmit.  

   

 Kolegji, konstaton se gjykata e shkallë së parë, gabimisht e ka zbatuar të drejtën 

materiale edhe sa i përket shumës së gjykuar në emër të dhembjeve shpirtërore, për shkak 

të shkeljes së nderit, sepse në  këtë rast, pala paditëse nuk ka dëshmuar se nga i padituri  i 

është shkaktuar dëm me shkeljen e nderit, si formë e dëmit e caktuar me nenin 200 të 

LMD, dhe për kundër faktit se pala paditëse e kishte barrën e provës. 

 

Andaj, kolegji vlerëson se në këtë pjesë kërkesëpadia e paditëses kundër të 

paditurit është e pa themeltë dhe si e tillë u refuzua. 

 

 Kolegji, e prishi paragrafin 4 të aktgjykimit ankimor për vendimin që ka të bëjë me 

shpenzimet procedurale, sepse në të nuk është përcaktuar shuma e shpenzimeve të cilat i 

padituri është detyruar që t’ia paguaj paditëses. Pra dispozitivi i aktgjykimit në këtë pjesë 

është i paqartë nuk përfaqëson dokument përmbarues, ndërsa aktgjykimi ankimor,  për 

këtë pjesë të vendimmarrjes, nuk përmban arsye të plota dhe të qarta se çka përfshijnë 

shpenzimet procedurale dhe cila është shuma e tyre. 

 

 Gjykata e shkallës së parë në ri gjykim, ka për detyrë që të konstatoj se paditësja a 

ka paraqitur kërkesë  për shpenzimet procedurale të specifikuar në kuptim të nenit 463 të 

LPK, dhe cilat janë shpenzimet domosdoshme për ndjekjen e çështjes në gjykatë,  si dhe të 

marrë për bazë suksesin e palëve në procedurë. Pra vendimi për shpenzimet e procedurës 

duhet të bazohet në dispozitat ligjore  të neneve 452.2, 452.5,  453.1 dhe 463 të LPK.  

 

Më sa u tha më lartë, kolegji,  vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet  

197 c)  dhe 201 të LPK,  për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - PRISHTINË 

                         CA.nr.1155/2016  dt.24.01.2020.                  

 

Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                    Gani Avdiu,                                                                                                                                          


