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CA.nr.2458/2016 

 

 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu, kryesues, anëtarët Valon Totaj e  Arsim Hamzaj,  (më tej kolegji) në 

kontestin paditësve: F.M., T.M., K.M., B.M. dhe A.M., të gjithë nga fshati ..., Komuna e 

Podujevës të përfaqësuar nga M.D., av. në Prishtinë, kundër të paditurit S.K., nga fshati ..., 

Komuna e Podujevës, për shpërblimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë 

C.nr.73/2006 të datës 20.04.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 19.02.2020,  jep: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e të paditurit S.K., ndërsa  aktgjykimi të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë, C.nr.73/2006 i datës 20.04.2016, vërtetohet.  

 

Paragrafi 3, 4 dhe 5  i dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, të cilët kanë  të 

bëjnë me vendimin për pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditësve kundër të paditurit,  

mbetet i pa ndryshuar. 

 

  

               A r s y e t i m 
 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë, me aktgjykimin C.nr.73/2006 të 

datës 20.04.2016, ka vendosur si vijon: 

 

“Pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësve F.M., T.M., K.M.,  B.M., të gjitha nga 

fshati ..., Komuna e Podujevës, si e bazuar. 

 

 

 

Detyrohet i padituri S.K., nga fshati ..., Komuna e Podujevës, tu paguan paditësve në 

emër të kompensimit të dëmit jo material shumën prej 14.000,00 €, të gjitha këto me kamatë 
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vjetore, siç e paguajnë bankat afariste në Republikën e Kosovës kursimtare të vet mjetet e 

deponuara mbi një vit pa destinim të caktuara, duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit 

dt.20.04.2016, e deri në pagesën definitive, e të gjitha në fatin prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe atë për dhembje të pësuar shpirtërore për shkak të 

vdekjes së personit të afërme dhe atë: 

 

Paditëses F.M. për dhembje të përjetuara shpirtërore për vdekjen e bashkëshortit shumën prej 

3.500,00 €, paditëses T.M., për dhembjet e përjetuara shpirtërore për vdekjen e babait shumën 

prej 3.500,00 €,  Paditëses K.M., për  dhembjet e përjetuara shpirtërore për vdekjen e babait 

shumën prej 3.500,00 €, B.M., për  dhembjet e përjetuara shpirtërore për vdekjen e babait 

shumën prej 3.500,00 €. 

 

 Përtej shumës së gjykuar për paditëset F.M., T.M., K.M., B.M. dhe kërkesa për 

dhembje të përjetuara shpirtërore për paditësen A.M., refuzohen si të pa bazuara  

 

 Refuzohet kërkesa që i padituri tu paguan paditësve F.M., T.M., K.M., B.M. në emër 

të kompensimit të dëmit material për shpenzimet e varrimit dhe pritjes së njerëzve për 

ngushëllime, shumën prej 3000,00 €, si dhe shpenzimet për ngritjen e përmendoreve mbi 

varreza shumën prej 1.500,00 € si e pa bazuar. 

 

 Kërkesat e paditësve për rrobat e shkatërruara të bashkëshortit, dhe kërkesa në emër të 

dëmtimit të automjetit refuzohen si të pabazuara. 

 

 Kërkesa e paditësve për pagesën në emër të mbajtjes së rentës në shumë prej 

44.000,000 €, dhe për çdo muaj nga 300 €, konsiderohet e tërhequr. 

 

 Detyrohet i padituri S.K., nga fshati ..., Komuna e Podujevës, që paditësve t’ua 

kompensoj në emër të procedurës kontestimore shumën prej 492,00 €, të gjitha në fat prej 15 

ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi”. 

 

  Kundër këtij aktgjykimi i  padituri S.K., më datën 10.05.2016,  ka paraqitur një 

ankesë duke kërkuar që aktgjykimi ankimor të prishet,  dhe çështja  t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe: Shkelje thelbësore të procedurës 

kontestimore, konstatimit  të gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike  dhe zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale. 

 

 Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit: Kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, e në 

bazë të shkresave të lëndës 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 i ankesës: Nga shkresat e lëndës (Fletë kthesës mbi dorëzimin e aktgjykimit, 

tani palës ankuese, si dhe  shenja e vulës së pranimit , dhënë nga gjykata kompetente në kopje 

të ankesës), rezulton se ankesa është paraqitur brenda afatit ligjor i përmban elementet e 

parapara me ligj, është e  lejueshme dhe është  paraqitur për shkaqet e parapara me ligj. 
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Kolegji, vlerëson se ankesa i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178, 181 e 186 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore i Kosovës nr.03/L-006 (më tej LPK) pra përfaqëson 

mjet të rregullt juridik për shqyrtimin e themelësisë së sajë. 

 

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

kolegjit, në kuptim të nenit 194 të LPK, ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë brenda 

kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore, 

dhe konstatoi  se:  

 

 

 Ankesa është e pa themeltë.  

 

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

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të nenit 182 par.2 nën par. b), g), 

j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare, drejtë dhe plotësisht ka konstatuar gjendjen faktike sa i përket pjesës 

vërtetuese të aktgjykimit ankimor.  

 

Nga gjendja në dosje, rezulton se gjykata e shkallës së parë në seancën për shqyrtimin 

kryesor të çështjes, në prani të përfaqësuesit të paditësve dhe të paditurit,  ka marrë provat e 

përshkruara në procesverbalin e seancës kryesore, dhe ka konstatuar gjendjen faktike të 

përmbajtur në  arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon:   

 

Nuk ishin kontestuese këto fakte se me datën 11.01.2000, në Rrugën Batllavë- 

Lluzhan, në afërsi të fshatit ..., kishte ndodhur një aksident komunikacioni si pasojë e të cilit 

familjari i paditësve tani i ndjeri RR.M., kishte vdekur.  

 

Aksidenti ishte shkaktuar me fajin e të paditurit, cili ditën kritike kishte drejtuar 

autobusin e udhëtarëve të tipit “Neopllan N.164” pa targa të regjistrimit të pasiguruar nga auto 

përgjegjësia dhe pa e fituar të drejtën për drejtimin e mjetit përkatës, të komunikacionit 

rrugor. Fajësia e të paditurit ishte konstatuar me aktgjykim penal të formës së prerë të 

Gjykatës Komunale në Podujevë P.nr.15/2000 të dt.05.04.2001, i vërtetuar me aktgjykimin e 

Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, AP.nr.269/2001 të dt.14.01.2002.  

 

Paditësit F.M., (bashkëshortja tani të ndjerit), T.M., K.M. dhe B.M., (vajzat e tani të 

ndjerit) kishin pësuar dhembje shpirtërore për shkak të vdekjes së familjarit të tyre.   

 

 Fakt kontestues ishte vetëm lartësia e shpërblimit të dëmit. 

 

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

përmbush kërkesat ligjore nga nenet 201 e 277 të LMD (të vitit 1978).  

 

Pretendimet ankimore: I padituri S.K., në ankesë ka pohuar se dispozitivi i aktgjykimit 

është i paqartë, sepse në të nuk është shënuar koha e aksidentit në komunikacion në të cilin, 

tani i  ndjeri RR.M. kishte vdekur, gjithashtu nuk janë marrë për bazë edhe faktet se paditësit 

dhe i padituri si pas të drejtës zakonore janë pajtuar, ndërsa pas këtij akti, paditësve ua kam 

paguar shumën prej 5000 DM sipas kërkesës së palës së dëmtuar.  
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Me aktgjykimin penal P.nr.15/2000 të Gjykatës Komunale në Podujevë, paditëset janë 

tërhequr nga kërkesa pasurore-juridike. Shuma e gjykuar në emër të shpërblimit të dëmit është 

e lartë dhe nuk është marrë për bazë gjendja materiale e të paditurit. 

 

Në mbështetje të këtyre pretendimeve ankimore, paditësi nuk ka paraqitur fakte e as  

nuk ka propozuar prova të reja. 

 

Qëndrimin juridik, të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin ankimor, 

kolegji e vlerëson të bazuar në ligj dhe të drejtë, sepse në rastin konkret drejtë dhe plotësisht 

është konstatuar gjendja faktike, në të cilën drejtë është zbatuar e drejta materiale.  

 

Kolegji vlerësoi se gjykata e shkallës së parë me rastin e gjykimit të  shumave si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor të cilat është detyruar i padituri,  t’ua paguaj paditëseve në 

emër të dhembjeve shpirtërore për shkak të humbjes së familjarit të tyre, përfaqësojnë 

shpërblim  të drejtë në të holla dhe në përputhje me praktikën gjyqësore të krijuar nga gjykatat 

në Kosovë, me rastin e zgjidhjes së kontesteve të tilla.  

 

Në këtë rast drejtë janë zbatuar  dispozitat  ligjore të nenit 201 të LMD,  i cili rregullon 

të drejtën e shpërblimit të dëmit,  në rast  vdekjeje të ndonjë personi, anëtarëve të familjes së 

tij të ngushtë (bashkëshortes, fëmijëve), për shpërblim të drejtë në të holla për dhembjet e tyre 

shpirtërore. 

 

Andaj, kolegji vlerëson se në këtë rast janë përmbush të gjitha elementet e 

përgjegjësisë juridike civile për shpërblimin e dëmit në bazë të fajësisë, e paraparë me 

dispozitat ligjore të neneve 154, 155 dhe 201 të LMD,  me të cilat është rregulluar baza e 

përgjegjësisë për shpërblimin e kësaj forme të dëmit.  

 

 

I padituri edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës(neni 154 i LMD),  deri në 

përfundimin e çështjes në shkallës të parë e as në procedurë sipas anekses nuk dëshmoi se 

dëmi ndaj paditëseve për shkak të vdekjes së familjarit të tyre në ngjarjen tragjike,  është 

shkaktuar pa fajin e tij. 

 

Legjitimiteti pasiv i të paditurit në këtë rast buron nga neni 154 i LMD me të cilin 

është përcaktuar: “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensoj, në qoftë se nuk 

provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij.”  Në rastin konkret fajësia e të paditurit për ngjarjen 

aksidentale të dt.11.01.2000, (në të cilën kishte humbur jetën familjari i ngushtë i paditëseve) 

është konstatuar me aktgjykimin penal  të formës së prerë (aktgjykimi i Gjykatës Komunale 

në Podujevë,  P.nr.15/2000 të dt.05.04.2001 i cili gjendet në shkresat e lëndës), për të cilin në 

kuptim të nenit 14 të LPK, gjykata në procedurë kontestimore është e lidhur sa i përket 

përgjegjësisë së të paditurit. 

 

Gjithashtu nuk qëndron pretendimi ankimor i të paditurit se paditëset në cilësi të 

dëmtuarave kanë hequr dorë nga kërkesa pasurore juridike, sepse me aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale në Podujevë, P.nr.15/2000 të dt.05.04.2001, pala e dëmtuar, për realizimin e 

kërkesës së vet pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

 

Shuma e të hollave të cilën e padituri e ka paguar ndaj paditëseve me rastin e pajtimit, 

jashtë gjyqësor, është konsideruar si shumë e paguar në emër të shpërblimit material, ashtu që 
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kërkesëpadia e paditëseve në këtë pjesë, me paragrafin 3 të dispozitivit të aktgjykimit ankimor 

është refuzuar si e pathemeltë. 

 

Pra, pretendimet ankimore të të paditurit ishin të pa themelta, sepse ai nuk arriti që me 

prova relevante të besueshme dhe të mjaftueshme të provoi se në rastet e tilla, janë gjykuar 

shuma më të ulëta në emër të shpërblimit të dëmit jo material.  

 

I padituri deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e shkallës së parë, nuk ka 

paraqitur fakte as prova për gjendjen e tij pasurore, e cila do të ishte me ndikim në caktimin e 

shpërblimit të dëmit. Prapësimin për gjendjen e tij pasurore e ka paraqitur  vetëm në 

procedurë sipas ankesës pa propozuar prova relevante dhe pa dëshmuar se pa fajin e tij, këtë 

fakt, nuk ka mundur ta paraqes para përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështjes në gjykatën 

e shkallës së parë. 

 

Andaj, kolegji vlerëson se paraqitja e faktit të tillë, i cili njëkohësisht ishte i pabazuar 

me prova, në këtë fazë të procedurës (në procedurë sipas ankesës), në kuptim të nenit 180.1 të 

LPK, është i pa lejueshëm dhe si i tillë u refuzua. 

 

Kolegji, duke u bazuar në nenin 194 të LPK, aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë në pjesën që ka të bëjë me vendimin për refuzimin e kërkesëpadisë së paditëseve,  kundër 

të paditurit si në paragrafët 3, 4 dhe 5 të aktgjykimit përkatës, nuk e ka shqyrtuar, sepse në 

këtë pjesë aktgjykimi nuk ishte i goditur me ankesë.  

 

Më sa u tha më lartë, kolegji vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni  200 i  

LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

     CA.nr.2458/2016 dt.19.02.2020                                
                                          

                                      
                                                                                 Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari, 

                                                                                                              Gani Avdiu             

 

 


