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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.2975/19 

GJYKATA E APELIT E KOSOVES, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Nora Bllaca-Dula dhe Halide Reka, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit S.TH. nga 

fshati ... Hani i Elezit, kundër të paditurve B. dhe D.Th. nga fshati ... Hani i Elezit, të cilët me 

autorizim i përfaqëson M.N., avokat nga Prishtina, për kompensimin e dëmit, duke vendosur 

lidhur me ankesën e të autorizuarit të paditurve, të  paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, C.nr.208/15 të dt.25.04.2019, në seancën e kolegjit e 

mbajtur me datën 19.03.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET pjesërisht e bazuar, ankesa e të autorizuarit të paditurve, B. dhe D.Th. nga fshati 

... Hani i Elezit, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, 

C.nr.208/15 i dt.25.04.2019, në pikën I nën b) të dispozitivit, që ka të bëjë me dëmin material për 

rehabilitim, NDRYSHOHET dhe gjykohet si vijon: REFUZOHET, kërkesa për rehabilitim, për 

paditësin S.TH. në shumën prej 105 €, si e pabazuar. 

REFUZOHET  pjesërisht e pa bazuar, ankesa e të autorizuarit të paditurve B. dhe D.Th. nga 

fshati ... Hani i Elezit, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, 

C.nr.208/15 të dt.25.04.2019, në pjesët tjera të dispozitivit, (me përjashtim të pjesës së 

ndryshuar), VËRTETOHET.   

         

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën I të dispozitivit, miratohet 

pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Sabir Thaqi nga fshati ... Hani i Elezit dhe 

detyrohen të paditurit B. dhe D.Th. nga fshati ... që në mënyrë solidare të ia kompensojnë dëmin 

jo material dhe material, të shkaktuar me datën 31.07.2009 edhe atë:  

a) Dëmin jo material për: 

Dhimbje trupore-fizike shumën prej.......... 1,750,00€ 

Frikën e shkaktuar shumën prej..................1,400,00€ 

Shëmtim trupor shumën prej.......................1,750,00€ 

Zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 1,750,00€ 
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b) Dëmin material për: 

Ndihma e personit të tretë në shumën prej..........245€ 

Për ushqim të përforcuar shumën prej.................210€ 

Rehabilitim shumën prej......................................105€ 

 

Gjithsej për pagesë shumën prej....................7.210.00€ 

Këtë shumë me kamatë vjetore prej 8% duke filluar prej dt.27.03.2019 e gjerë në pagesën 

definitive. Në pikën II të dispozitivit, refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit mbi 

shumën e gjykuar edhe atë për shumën prej 14,290€, në emër të dhimbjeve fizike, frikës, 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor, shëmtimit si dhe për të gjitha format e dëmit material. Me të 

njëjtin aktgjykim, detyrohen të paditurit që paditësit t’ia paguajnë shumat e gjykuara në pikën I 

të këtij dispozitivi si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 360€, këto në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën kërcënimin e përmbarimit me 

dhunë. 

Kundër këtij aktgjykimi, i autorizuari i të paditurve brenda afatit ligjor ka paraqit ankesë, për 

shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, gjendjes faktike të 

vërtetuar gabimisht ose në mënyrë jo të plotë dhe aplikimit të gabueshëm të së drejtës materiale, 

me propozim që të aprovohet ankesa e të paditurve si e bazuar dhe të refuzohet kërkesëpadia e 

paditësit ose çështja të kthehet në rivendosje.  

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim  me dispozitat e nenit 194 të LPK-së, gjeti se:  

 

Ankesa është pjesërisht e bazuar.  

Nga shkesat e lëndës rrjedhë se: paditësi si në padi ashtu edhe në seancat gjyqësore të mbajtura 

ka theksuar se, me dt.31.07.2009, rreth orës 10:30, në fshatin ... Hani i Elezit, ka ndodhur një 

përleshje në mes të, tani palëve ndërgjyqëse dhe me atë rast të paditurit me mjet të fortë 

(këmesë) e godasin paditësin në kokë, disa herë dhe nga kjo goditje paditësi pëson lëndim të 

rëndë trupor. Të paditurit, duke kaluar nëpër pronën e paditësit, me mjet-traktor, edhe përkundër 

vërejtjeve që ia kishte bërë paditësi për të mos kaluar, aty fillon fjalosja në mes të palëve 

ndërgjyqëse dhe pastaj paditësi është goditur nga të paditurit. Se paditësi ka pësuar lëndime të 

rënda trupore është konstatuar nga ekspertiza mjekësore. Nga ekspertiza mjekësore është 

konstatuar se paditësi ka pasur tronditje trunore, thyerje shumë pjesëshe të ashtit të kafkës me 

ulje (hyrje brenda në kafkë) të ashtit të kafkës në pjesën pariotemporale të anës së majtë, duke 

theksuar se shkaktar i këtij incidenti janë të paditurit, e që këtë fakt gjykata mund ta vërtetoj nga 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, P.nr.58/2010 i dt.10.02.2015, me 

të cilin janë shpallur fajtor dhe janë dënuar për veprën penale Lëndim i rëndë trupor nga neni 154 

par.1 nënpar.5 lidhur me nenin 23 të KPPK-së. Shpenzimet i ka kërkuar.  

Gjykata e shkallës së parë, ka bërë administrimin e provave dhe vlerësuar ato dhe në fund ka 

marrë aktgjykimin me të cilin pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe e ka ndarë 

përgjegjësinë 70% për të paditurit, ndërsa 30% për paditësin, duke vendosur me decidivisht si në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 
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Në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, theksohet se me dt.31.07.2009, ka 

ndodhur incidenti i cili është shkaktuar me fajin e të dy palëve ndërgjyqëse. Në këtë incident 

kemi ndarje të përgjegjësisë për pjesëmarrësit në rrahje 70% të paditurit, ndërsa 30% paditësi. Se 

incidenti ka ndodhur, këtë gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar me Aktgjykimin penal 

P.nr.8/2010 i dt.10.02.2015, me të cilin aktgjykim edhe paditësi edhe të paditurit janë shpallur 

fajtor dhe janë dënuar, me detaje si në shkresat e lëndës. Pastaj, se paditësi ka pësuar lëndime të 

rënda trupore, është konstatuar me ekspertizën e eksperteve mjekësor Dr.M.H.-Ortoped dhe 

V.R.-Psikiatre, të cilët në ekspertizën e tyre kanë konstatuar se, paditësi ka pësuar tronditje 

trunore, thyerje shumë pjesësh të kafkës me ulje (hyrje brenda në kafkë) të ashtit të kafkës në 

pjesën parietotemporale të anës së majtë, ndrydhje me gjakderdhje në këto pjesë të shkaktuara 

nga goditja me mjet të fortë, e të cilat lëndime janë lëndime të rënda trupore, me detaje të 

përshkruara si në ekspertizën e eksperteve. Si rezultat i këtyre lëndimeve, sipas ekspertëve  

paditësi ka përjetuar dhimbje fizike, në intensitet dhe kohëzgjatjen e caktuar si në ekspertizën në 

fjalë. Po ashtu është konstatuar edhe frika e përjetuar tek paditësi, si primare dhe sekondare  

intensiteti dhe kohëzgjatja e sajë. Në vazhdim theksohet se zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor tek paditësi është prezent në shkallë prej 7.85%. Pastaj, nga ekspertët është theksuar edhe 

nevoja për ushqimin e përforcuar në kohëzgjatjen e caktuar si dhe rehabilitimi klimaterik për 

paditësin. 

 

Gjykata e shkallës së parë, bazuar në prova ka vërtetuar gjendjen faktike dhe ka caktuar edhe 

lartësinë e dëmit për paditësin në rastin konkret, për të gjitha format e dëmit material dhe jo 

material, të përshkruara më decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë, në shumat e gjykuara ka caktuar edhe kamatën ligjore për dëmin jo 

material dhe dëmin material, duke e bazuar këtë në dispozita përkatës e ligjore të LMD-së, dhe 

ka vendosur që pjesërisht të aprovoj kërkesëpadinë e paditësit, për dhimbjet e përjetuara fizike e 

duke marr parasysh përgjegjësinë e ndarë të palëve ndërgjyqëse dhe atë, 70% përgjegjësi e të 

paditurve, ndërkaq 30% përgjegjësi e paditësit. Gjithashtu, ka vendosur edhe për pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë duke dhënë arsyetimin përkatës lidhur me këtë çështje. Krejt në fund 

ka vendosur për kamatën ligjore si dhe lidhur me shpenzimet e procedurës, duke dhënë sqarimet 

përkatëse, të cekura si në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Këtë gjendje faktike të çështjes, gjykata e shkallës së parë e ka bazuar me dispozitat e nenit 8 të 

LPK-së, 136, 159, 169, 172, 173 dhe 382 të LMD-së, si dhe nenit 323, 452.1, 453 dhe 449 të 

LPK-së dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se, qëndrimi dhe përfundimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 

2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, në 

pjesët në të cilat aktgjykimi i atakuar është vërtetuar, e për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit 

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. Pra, dispozitivi i 

aktgjykimit të atakuar për pjesën e vërtetuar me këtë aktgjykim, është i qartë, në harmoni të plotë 

me arsyetimin e dhënë dhe në të njëjtin janë dhënë arsye konkrete për faktet me rëndësi 

vendimtare për një vendosje të tillë.  
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Sipas Gjykatës së Apelit, nuk qëndron pretendimi ankimor i të autorizuarit të paditurve  për 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 lidhur me 

nenin 8 të LPK-së, sepse gjykata e shkallës së parë gjatë procedurës së zhvilluar, e deri në 

marrjen e aktgjykimit të atakuar, lidhur me çështjen kontestuese të paditësit, i ka analizuar dhe 

vlerësuar provat të cilat i ka pasë në dispozicion, të ofruara nga palët ndërgjyqëse në këtë 

kontest, duke vepruar kështu në harmoni të plotë me dispozitat ligjore përkatëse, pra edhe në 

harmoni me dispozitat në fjalë të pretenduara pa të drejtë nga i autorizuari i të paditurve.  

 

Gjykata e Apelit, vlerëson se në këtë çështje kontestimore të paditësit, gjendja faktike është 

vërtetuar drejtë dhe plotësisht, duke e vërtetuar fillimisht bazën e kërkesëpadisë me prova 

konkrete të cilat gjenden në shkresat e kësaj lënde, si dhe fakte jo kontestuese, duke ju referuar 

edhe aktgjykimeve nga procedura penale e zhvilluar lidhur me këtë rast. Pasi që gjykata e 

shkallës së parë e ka vërtetuar bazën e kontestit, atëherë lartësinë e dëmit e ka vërtetuar me 

ekspertiza përkatëse mjeko-ligjore, duke vlerësuar kështu drejtë edhe kontributin dhe 

përgjegjësinë e akterëve pjesëmarrës të incidentit të ndodhur me dt.31.07.2009, ku të paditurit 

kanë pësuar lëndime të lehta trupore, ndërsa paditësi nga të paditurit ka pësuar lëndime të rënda 

trupore. Kështu që gjykata e shkallës së parë, bazuar në natyrën e lëndimeve  të paditësit, ka 

caktuar edhe lartësinë e dëmit të pësuar duke u bazuar në ndarjen e përgjegjësisë 70% për të 

paditurit dhe 30% për paditësin dhe bazuar në kritere dhe praktikën gjyqësore për situata të tilla 

ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

Kështu që, pretendimi ankimor i të paditurve se gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka 

vërtetuar gjendjen faktike për faktin që, i padituri i dytë D. Thaqi nuk ishte shpallur fajtor dhe 

dënuar me aktgjykimin penal P.nr.8/2010 i dt.10.02.2015, nuk qëndron ngase, nga shkresat e 

lëndës dhe në Aktgjykimin penal të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega Kaçanik P.nr.8/2010 i 

dt.10.02.2015, vërtetohet fakti se edhe i padituri i dytë ishte pjesëmarrës në incidentin e 

dt.31.07.2009 dhe i njëjti nuk kishte pasur ndonjë ndikim në parandalimin e atij incidenti, 

përkundrazi të paditurit në bashkëveprim kanë kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor nga 

neni 154 par.1 nënpar.5 lidhur me nenin 23 të KPK-së dhe kjo nuk ishte kontestues mes palëve e 

po ashtu edhe për gjykatën, andaj në këtë aspekt është i pa bazuar pretendimi i tillë i palës së 

paditur dhe si i tillë u refuzua nga kjo gjykatë. Pavarësisht faktit se edhe paditësi ka qenë 

pjesëmarrës në këtë incident i njëjti përgjigjet varësisht prej kontributit të tij, dhe gjykata këtë 

kontribut ia ka vlerësuar 30% si përgjegjësi e paditësit, ndërsa 70% të paditurve (B. dhe D.Th.) 

dhe këtë duke u bazuar në lëndimet (të lehta përkatësisht të rënda) të cilat i kanë pësuar 

pjesëmarrësit në këtë incident. Vlen të theksohet se në Aktgjykimin penal P.nr. 8/2010 të 

dt.10.02.2015  në pjesën e dispozitivit janë fajtor nën nr.1. theksohet B.Th. (sbashku me D.Th.), 

mirëpo pavarësisht kësaj me vet faktin se i njëjti ka qenë pjesëmarrës dhe në arsyetim të gjykatës 

vlerësohet si i pandehur edhe ditën e incidentit ka qenë me traktorin e tij kur ka dashur të kalonte 

përmes pronës së S. dhe edhe përkundër vërejtjes që mos të kalojnë nga paditësi, ather fillon 

fjalosja dhe rrahja në mes tyre dhe nder të tjera në përshkrimin e gjykatës thuhet po tjerash 

theksohet se “po ashtu edhe i pandehuri D. e godet me një mjet të fortë në kokë” fjala është për 

paditësin. Gjithashtu nga gjykata penale, veprimet e tilla të paditurve pra B. dhe D.Th., 

konsiderohen se në bashkëkryerje kryen veprën penale lëndim i rëndë trupor i sankcionuar me 

nenin 154 par.1 nën par.5 lidhur me nenin 23 të KPPK. Prandaj pavarësisht asaj se tani i padituri 

D.  nuk është dënuar, përgjegjësia tani civile në incidentin që ka ndodhur me të rast ku lëndime 

të rënda trupore ka marrë paditësi, nuk mund të mohohet. Prandaj duke qenë para një situate të 

tillë gjykata e shkallës së parë, me të drejtë në këtë rast e ka vlerësuar si përgjegjësi solidare të 

paditurve për kompensimin e dëmit paditësit në shumat e cekura si në dispozitiv të aktgjykimit 
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të atakuar, kuptohet duke përjashtuar pjesën e ndryshuar me këtë aktgjykim, sa i përket 

rehabilitimit, ku kërkesa e paditësit u refuzua.    

 

Sipas Gjykatës së Apelit, edhe pretendimi ankimor për shuma të larta të gjykuara  nga gjykata e 

shkallës së parë, nuk qëndron, sepse gjykata e shkallës së parë në rastin e paditësit ka gjykuar 

shumat e dëmit të pësuar nga i njëjti në këtë incident bazuar në ekspertizën mjeko ligjore, në 

kritere, përgjegjësinë e ndarë dhe praktikën gjyqësore e cila aplikohet në situata të tilla, në 

gjykata e Kosovës së fundmi.   

 

Mirëpo, në këtë gjendje faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë, gabimisht është 

zbatuar e drejta materiale, sa i përket pjesës së dispozitivit që i referohet rehabilitimit fiziatriko-

psikik në shumë prej 105€, për paditësin, andaj  Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare, ketë pjese e refuzoi duke u bazuar në faktin se paditësi për rehabilitim fiziko-terapeutik, 

nuk i ka prezantuar gjykatës ndonjë faturë, se ka qenë në ndonjë rehabilitim të tillë, atëherë, 

Gjykata e Apelit, për këtë pjesë në mungesë të provave e refuzoi pjesën e dëmit material të 

caktuar nga gjykata e shkallës së parë, për këtë kategori të dëmit në shumë prej 105 €. Nga kjo 

arsye edhe pretendimi ankimor i të paditurve sa i përket lartësisë së shumave të gjykuara për 

kompensimin e dëmit, u aprovua si pjesërisht i bazuar, ndërsa pretendimet tjera u refuzuan të pa 

bazuara nga kjo gjykatë dhe u vendos si në  pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar.    

 

Me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, parashihet se “për dhembjet e pësuara fizike, për 

dhembjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit si dhe 

frikës, gjykata po të konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës 

dhe zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, do të gjykoi shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht 

nga shpërblimi i demit material, si dhe nga mungesa e demit material”. Ndërkaq në paragrafin 

2 të të njëjtit nen parashihet se, “Me rastin 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 

së të 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 qëllimin shoqëror”. 

 

Andaj, gjykata e shkallës së parë, në rastin konkret të paditësit, i ka pasur parasysh kërkesat e 

kësaj dispozite ligjore, me rastin e marrjes së aktgjykimit të atakuar, kuptohet kjo, për pjesën e 

aktgjykimit të atakuar, e cila është vërtetuar me këtë aktgjykim.  

 

Sipas Gjykatës së Apelit, format e dëmit material, gjykata e shkallës së parë me të drejtë i ka 

gjykuar në zbatim të dispozitave ligjore përkatëse të nenit 169 LMD-së, me të cilën dispozitë 

parashihet që personi përgjegjës për dëmin material, ka për detyrë ta rivendos gjendjen e 

mëparshme para se të shkaktohej demi si dhe në rastin e shkaktimit të lëndimeve trupore i 

dëmtuari ka të drejtë që t'i kompensohen shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me këtë. Kështu 

që, në këtë rast drejtë ka vendosur gjykata e shkallës së parë, sa i përket formave të dëmit 

material, përfshirë këtu për ushqimin e përforcuar si dhe ndihmën dhe kujdesin e huaj, sepse 

për këto forma të dëmit nuk është e domosdoshme që duhet të ketë fatura, por vetëm si bazë 

merret vlerësimi i ekspertëve mjekësor për një nevojë të tillë të paditësit, sepse kështu veprohet 

sipas praktikes gjyqësore për këtë lloj dëmshpërblim. Prandaj, edhe kjo gjykatë shumat e tilla të 

dëmit material i konsideron reale, ashtu që në këtë aspekt pretendimet ankimore janë të pa 

bazuara dhe si të tilla u refuzuan nga kjo gjykatë. 
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Në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë i ka pasur parasysh të gjitha këto dhe ka vendosur 

si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, duke iu referuar kështu me të drejtë dispozitës së 

nenit 136 të LMD-së, që ka të bëjë me bazën e përgjegjësisë. 

 

Prandaj, nga Gjykata e Apelit, u refuzua si pjesërisht i pa bazuar pretendimi ankimor i të 

paditurve, për zbatim të gabuar të së drejtës materiale, ndërsa aktgjykimi i atakuar me 

përjashtim të pjesës së ndryshuar me këtë aktgjykim, në pjesët tjera u vërtetua. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 195 paragrafi 1 pika d) lidhur 

me pikën e) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2975/19/2019 me dt.19.03.2021 

 

 

                        Kryetari i kolegjit-gjykatësi 

                                                                                                                Gëzim Llulluni 


