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A.C.nr.4644/2019 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 
Bujar Muzaqi kryetar, Enes Mehmeti, dhe Naime Ahmeti, anëtarë, në çështjen juridike 
të paditësve N.H., dhe D.H., që të dy  nga Komuna e Prizrenit, të cilin e përfaqëson me 
autorizim H.C., avokat me seli në Komuna Prizren, kundër të paditurit B.M., me 
vendbanim në Komuna Prizren, në çështjen kontestimore për kompensimin e dëmit, 
duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit të parashtruar kundër aktgjykimit të 
Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, divizioni civil, C.nr.779/15 
datë 24.04.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 20.07.2022, mori këtë:  
  

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 

I. APROVOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të paditurit B.M., nga Komuna Prizren, 
NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i 
Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.779/15 datë 24.04.2018, dhe gjykohet si vijon: 
PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësve N.H., dhe D.H., që të dy  nga 
Komuna e Prizrenit, SI E BAZUAR, DETYROHET i padituri B.M., nga Komuna Prizren, 
t’i paguaj paditësve, N.H., dhe D.H., që të dy nga Komuna e Prizrenit, në emër të dëmit 
jo material për shkak të vdekjes së babait të tyre, dhe atë në rastin e ndodhur me datë 
04.11.2002, në Rr. “S...”, Komuna Prizren, për dhimbjet e pësuara shpirtërore dhe atë: 
Paditësit N.H., për dhimbjet e përjetuara shpirtërore për vdekjen e babait, shumën prej 
8.000,00 €uro, (Tetëmijë€uro), Paditëses D.H., nga Komuna e Prizrenit, për dhimbjet e 
përjetuara shpirtërore për vdekjen e babait, shumën prej 8.000,00 €uro (Tetëmijë€uro), 
ndërsa pjesa tjetër përtej shumës së gjykuar për të dy paditësit, REFUZOHET si e 
pabazuar. 
 
II. REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurit, sa i përket vendosjes në par. II 
(shpenzimet e varrimit, dhe shpenzimet e përmendores), të aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.779/15 datë 
24.04.2018, dhe i njëjti në këtë pjesë, VËRTETOHET. 
 
III. PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, 
Divizioni Civil, C.nr.779/15 datë 24.04.2018, sa i përket vendosjes në par. I, pika b) dhe 
atë lidhur me rentën mujore për të dy paditësit, dhe në këto pjesë lënda i kthehet të 
njëjtës gjykatë në procedim të sërishëm. 
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A r s y e t i m 
 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin C.nr.779/15 datë 24.04.2018, ndër të 
tjera ka vendosur si vijon: 

 
“...I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësve N.H., dhe D.H., që të dy  

nga Komuna e Prizrenit dhe OBLIGOHET i padituri B.M., nga Prizreni, që në emër të 
kompensimit të dëmit të paguaj shumat në vijim: 

Për paditësin N.H.,  
a). Dëmi jo material: 
 

Në emër të dhimbjeve shpirtërore të intensitetit të lartë, shumën prej 7,500.00 € 
Në emër të dhimbjeve shpirtërore të intensitetit të mesëm, shumën prej 3,500.00 € 
Në emër të dhimbjeve shpirtërore të intensitetit të ulët, shumën prej 2.000.00 € 
            

b). Dëmi material: 
Në emër të mbajtjes së humbur – rentës, shumën prej 7.422.23 € 
 

Gjithsejtë në emër të dëmit material dhe jo material obligohet i padituri ti paguaj 
paditësit N.H., shumën prej 20.442.23 euro (njëzet mijë e katërqind e katërdhjetë e dy 
euro e njëzet e tre cent), me kamatë ligjore, të cilën e aplikojnë bankat komerciale të 
Republikës së Kosovës, për mjetet e deponuara në afat prej një (1) viti, e cila kamatë 
do të llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit, e deri në pagimin përfundimtar, të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim 
të ekzekutimit të dhunshëm. 
 

 Për paditësin D.H.,  
a). Dëmi jo material: 
 

Në emër të dhimbjeve shpirtërore të intensitetit të lartë, shumën prej 7,500.00 € 
Në emër të dhimbjeve shpirtërore të intensitetit të mesëm, shumën prej 3,500.00 € 
Në emër të dhimbjeve shpirtërore të intensitetit të ulët, shumën prej 2.000.00 € 
 
           b). Dëmi material: 
Në emër të mbajtjes së humbur – rentës, shumën prej 7.422.23 € 
 

Gjithsejtë në emër të dëmit material dhe jo material obligohet i padituri ti paguaj 
paditësit D.H., shumën prej 20.442.23 euro (njëzet mijë e katërqind e katërdhjetë e dy 
euro e njëzet e tre cent), me kamatë ligjore, të cilën e aplikojnë bankat komerciale të 
Republikës së Kosovës, për mjetet e deponuara në afat prej një (1) viti, e cila kamatë 
do të llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit, e deri në pagimin përfundimtar, të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kercënim 
të ekzekutimit të dhunshëm. 

 
III. OBLIGOHET i padituri që paditësve në emër të dëmit material dhe atë për 

ngritjen e përmendores që të ndjerin Q.H., të paguaj shumën prej 1,000.00 euro si dhe 
në emër të shpenzimeve të ceremonisë së varrimit të paguaj shumën prej 1,000.00 
euro, po ashtu të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nën kercënim të ekzekutimit të dhunshëm. 
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III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë e kërkuar nga paditësit përtej shumave të 
aprovuara si nën dispozitiv të këtij aktgjykimi, në emër të kompensimit të dëmit jo 
material dhe material, si dhe shpenzimeve të ceremonisë së varrimit dhe për ngritjen e 
përmendores së të ndjerit refuzohen si të pabazuar. 

 
IV. Secila palë i mbart shpenzimet e veta procedurale...”. 
 
Kundër aktgjykimit C.nr.779/15 datë 24.04.2018, i padituri këtë aktgjykim e ka 

pranuar me datë 24.07.2019, ndërsa me datë 05.08.2019, brenda afatit ligjor ka 
paraqitur ankesë për shkak se aktgjykimi i shkallës së parë është: i pabazuar në fakte, 
dhe prova relevante, jo ligjor, i padrejtë, dhe gjendja faktike nuk është vërtetuar e drejtë 
dhe e plotë, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, ta aprovoj 
ankesën, ta prishë aktgjykimin ankimore të shkallës së parë ashtu që të ndryshoj 
shumat e gjykuara duke i gjykuar dukshëm me të ulëta, apo edhe ta refuzojë si të 
pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, apo çështjen ta kthejë në rigjykim. 

 
Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe 

pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 194 të Ligjit nr.03/L-006 për procedurën 
kontestimore dhe gjeti se:  

- Ankesa e të paditurit është pjesërisht e themeltë. 
 
Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësit N.H., dhe D.H., që të dy nga 

Komuna e Prizrenit, kanë paraqitur padi kundër të paditurit B.M., nga Komuna Prizren, 
padi për kompensimin e dëmit. 

 
Gjykata e shkallës së parë, pasi ka mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor me datë 

05.04.2018, dhe pas dëgjimit të palëve ndërgjyqëse, dëgjimit të ekspertit mjekësor, dhe 
administrimit të provave, e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësve, duke 
vendosur me decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

 
Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata e shkallës së parë ndër të tjera e ka 

arsyetuar se: “...Nga provat e administruara gjatë procesit gjyqësor dhe faktet e 
vërtetuara, del se nuk është kontestuese fakti se i padituri B.M., është shpallur fajtor për 
shkak të vdekjes së të ndjerit Q.H., pasi që i ndjeri nuk ka arritur të i mbijetoj plagëve të 
marra nga plagosja me armë zjarri dhe vdes me 04.11.2002 në Spitalin e Prishtinës...”. 

 
Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të 

rregullt dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit, për arsye se 
aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 
procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe 
nuk ka shkelje nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të Ligjit nr.3/L-006 për 
procedurën kontestimore, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 
Gjykata e shkallës së parë në tërësi e ka vërtetuar gjendjen faktike e cila nuk 

vihet në dyshim me pretendimet ankimore, dhe atë se nuk është kontestuese se prindi 
i paditësve ka ndërruar jetë me datë 28.07.2002, dhe për këtë humbje të anëtarit të 
ngushtë të familjes së paditësve, i padituri është shpallur fajtor me Aktgjykimin 
P.nr.161/2004 të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, i cili Aktgjykim, është ndryshuar me 
Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Ap.nr.202/2005 datë 13.10.2005, ku në 
Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Ap.nr.202/2005 datë 13.10.2005, ndër të 
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tjera thuhet se “...Me ekspertizë mjeko – gjyqësore është vërtetuar se vdekja e tani të 
ndjerit Q.H., është e dhunshme si pasojë nga plagosja me armë zjarri, e jo shkak i 
mosndërmarrjes së veprimeve profesionale mjeksore...”.  

 
Po ashtu edhe i padituri në ankesën e dorëzuar në Gjykatë ndër të tjera ka 

deklaruar se “…Për kompenzim po të kisha mundësi do ti kompenzoja Familjes H..., 
sepse unë ia kamë shkaktuar dëmin atyre dhe këtë nuk e kam mohuar asnjëherë...”. 
 

Pretendimi ankimor se aktgjykimi është jo ligjor, nuk qëndron pasi që dispozitivi 
i Aktgjykimit është i kuptueshëm, i kjartë dhe arsyetimi i Aktgjykimit përmban të gjitha 
faktet vendimtare, dhe arsyet pse është vendosë si në dispozitiv të Aktgjykimit. 

 
            Gjykata e Apelit e pranoj të bazuar pretendimin ankimor të palës së paditur 
ashtu që aktgjykimi i atakuar u ndryshua, dhe paditësve N.H., dhe D.H., në emër të 
dëmit jo material për dhimbjet e përjetuara shpirtërore për vdekjen e prindërit të tyre, iu 
gjykua secilit shuma prej 8.000,00 €uro, të cilën shumë Gjykata e Apelit e vlerëson 
reale, e i cili kompensim mund të shërbejë vetëm si satisfakcion për shkak të dhimbjeve 
shpirtërore të përjetuara nga paditësit për vdekjen e prindërit, në rastin e ndodhur me 
datë 04.11.2002, në Rr. “S...”, Komuna Prizren.  

 
Në nenin 183 par.1 të Ligjit nr.4/L-077 për Marrëdhëniet të Detyrimeve ndër të 

tjera thuhet se “për dhembjet…të vdekjes së personit të afërm...do të gjykojë 
shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga shpërblimi i dëmit material si dhe nga 
mungesa e dëmit material…”. 

 
Në nenin 183 par.2 të Ligjit nr.4/L-077 për Marrëdhëniet të Detyrimeve në 

mënyrë decidive thuhet se “Me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit 
jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë 
e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se 
me te mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me 
qëllimin shoqëror”.  

 
Ndërsa në nenin 184 par.1 të Ligjit nr.4/L-077 për Marrëdhëniet të Detyrimeve 

në mënyrë decidive thuhet se “Në rast vdekjeje të ndonjë personi, gjykata mund t`ua 
caktojë anëtarëve të familjes së tij të ngushtë (bashkëshortit, fëmijët dhe prindërit) 
shpërblim të drejtë në të holla për dhembjen e tyre shpirtërore”.  

 
Në këtë procedurë kontestimore, u morën parasysh të gjitha këto dispozita ligjore 

me rastin e gjykimit në këtë çështje juridike kontestimore, andaj sa i përket pjesës së 
ndryshuar me këtë aktgjykim që kanë të bëjnë me shumën e gjykuar në emër të 
dhimbjeve shpirtërore të përjetuara nga paditësit për humbjen e babait të tyre, për faktin 
se gjykata e shkallës së parë nuk i ka zbatuar drejtë dispozitat e lartpërmendura dhe 
për këtë arsye, Gjykata e Apelit aktgjykimin e atakuar e ndryshoj dhe vendosi si në 
dispozitivë të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në dispozitat ligjore të  lartpërmendura.  

  
Lidhur me parashtresën e paditësit të dorëzuar në Gjykatë me datë 09.06.2021, 

kjo parashtresë nuk është marrë në shqyrtim pasi që përgjigje në ankesë nga ana e 
paditësit është dorëzuar në Gjykatë me datë 09.09.2019, ndërsa në nenin 187.4 të Ligjit 
nr.03/L-006 për procedurën kontestimore ndër të tjera thuhet se: “Parashtresat që 
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mbërrijnë në gjykatë pas arritjes së përgjegjës në ankesë, apo pas skadimit të afatit për 
përgjigje në ankesë nuk do të merren në shqyrtim…”. 

 
Pretendimi ankimor i të paditurit se Gjykata ka gjykuar edhe për ngritjen e 

përmendores, si dhe shpenzimet e varrimit, ky pretendim ankimor është i pa bazuar, 
pasi që në nenin 177.1 të Ligjit nr.4/L-077 për Marrëdhëniet të Detyrimeve në mënyrë 
decidive thuhet se “Kush shkakton vdekjen e ndokujt ka për detyrë që t`i shpërblejë 
shpenzimet e zakonshme të varrimit të tij.  

 
Sa i përket vendosjes nga gjykata e shkallës së parë lidhur me shpenzimet e 

procedurës, nuk ka pasur pretendime ankimore. 

Gjykata e Apelit nuk mund të pranojë si të drejtë dhe të ligjshëm një vlerësim 
juridik të Gjykatës së shkallës së parë sa i përket vendosjes lidhur me rentën mujore, 
pasi aktgjykimi i atakuar në këtë pjesë është përfshirë me shkelje thelbësore të 
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika n).  

 
Të metat thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore kanë të bëjnë me 

faktin se aktgjykimi i ankimuar sa i përket rentës mujore ka të meta, për shkak të cilave 
nuk mund të ekzaminohet, dispozitivi i aktgjykimit në këtë pjesë është i pa kjartë i pa 
kuptueshëm dhe kontradiktor me vetë veten dhe arsyetimin e tij, kjo sepse dispozitivi i 
aktgjykimit të ankimuar nuk është përpiluar bazuar në nenin 160 parag.3 të Ligjit 
nr.03/L-006 për procedurën kontestimore. 

Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar sa i përket rentës mujore është i pa 
përmbarueshëm, pasi që në dispozitiv të aktgjykimit duhet të shënohen të dhënat e 
plota të paditësve që kanë të drejtë në rentë mujore, shuma e saktë e të hollave që 
duhet të përmbarohen, për cilën periudhë kohore të paguhet renta, pasi që në 
ekspertizën e ekspertit të aktuaristikës, është llogaritur edhe kamata deri më datë 
31.01.2017, ndërsa në dispozitiv kur është vendos për rentën nuk është përfshirë edhe 
llogaritja e kamatës në shumën e aprovuar. 

Nga arsyet e lartpërmendura, Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i atakuar 
sa i përket vendosjes lidhur me rentën mujore, prishet, dhe çështja kthehet në këtë 
pjesë të aktgjykimit të atakuar në procedim të sërishëm. 

 
Gjykata e shkallës së parë është e detyruar që në rigjykim të evitoi të metat e 

sipërpërmendura, e në seancë të veproi bazuar në nenin 8.1, dhe nenin 8.2 të Ligjit 
nr.03/L-006 për procedurën kontestimore duke i zhvilluar të gjitha provat e nevojshme 
lidhur me kërkesat e palëve ndërgjyqëse, dhe pas vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 
gjendjes faktike, dhe rrethanave të sipërmendura të merr vendim të drejtë, i cili vendim 
duhet të përmbajë dispozitiv të kuptueshëm, arsyetim të kuptueshëm, dhe të merrë 
vendim të bazuar në Ligj. 
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Nga të cekurat me lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, dhe 195 
par.1 pika c), d), dhe e), e Ligjit nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore, Gjykata 
vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 
A.C.nr.4644/2019 datë 20.07.2022 

                                                                                             
                                                                                          Kryetari i kolegjit - Gjyqtari, 
                                                                                                         Bujar Muzaqi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


