
          

Ac.nr.4147/2013  

 

               

  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegj të përbërë 

nga gjyqtarët Kujtim Pasuli – kryetar i kolegjit, Nenad Llaziq dhe Makifete Saliuka - 

anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësve F.D., K.D., E.D. dhe A.D.,  të gjithë 

nga  Prishtina, të cilët i përfaqëson  me autorizim  Z.I., av. nga Prishtina,  kundër të 

paditurës  KS “NN” nga Prishtina, të cilin me autorizim e përfaqëson B.M.,  për shkak të 

kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesave të autorizuarit të paditësve dhe të  

paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në 

Kaçanik,  C.nr.45/2012  të datës 30.10.2013, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

12.06.2015 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHEN si të pathemelta ankesat e të autorizuarit të paditësve dhe të 

paditurës, VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në 

Kaçanik C.nr.45/12  të datës 30.10.2013. 

 

      

 

A r s y e t i m 

  

  

Me aktgjykimin e goditur në I të dispozitivit  është miratuar pjesërisht si e bazuar 

kërkesëpadia e paditësve dhe është detyruar e paditura që paditësve për vdekjen e 

bashkëshortes-nënës në fatkeqësinë e komunikacionit të dt. 12.11.2011, t’ia paguaj dëmin 

si vijon: për dëmin jo material në emër të dhimbjet shpirtërore për bashkëshortin dhe 

fëmijët secilit veç e veç nga 6.000 €, gjithsejtë 24.000 € dhe në emër të dëmit material për 

paditësin F.D., në emër të shpenzimeve të varrimit shumën prej 2.000 €, për ngritjen e 

përmendores shumën prej 1.750 €, dhe për dëmimtimin e automjetit shumën prej 2.676 €, 

të gjitha këto me kamatë si për mjetet e deponuara në bankë, të afatizuara më shumë se 

një viti duke filluar prej dt. 30.10.2013, e deri në pagesën definitive. Nën II të dispozitivit 

është refuzuar si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara prej 

shumës 1.750 € ( e jo siç figuron në dispozitiv 1.751 €) , e deri në shumën prej 5.250 €, 

sa i përket ngritjes së përmendores . Nën III të dispozitivit është detyruar e paditura që 

paditësve shumat e gjykuara dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

1.409,50 €, t’ia paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë.    

   

  Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor  kanë  ushtruar  ankesa i autorizuari i 

paditësve  vetëm sa i përket kompensimit të dëmit material për ngritjen e përmendores , 

për  shkak të:  

            - Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që Gjykata e Apelit në 

Prishtinë në këtë pjesë ta ndryshoj aktgjykimin ashtu që të miratoj kërkesëpadinë e 

paditësit në tërësi në shumë prej 5.250 €.  

 

              E paditura ka ushtruar ankesë me të cilën e godet në tërësi aktgjykimin, për 

shkak të :  

 - Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

- Vërtetimit jo të plotë dhe të  gabuar të gjendjes faktike  



 

- Aplikimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i goditur të 

ndryshohet, ashtu që të gjykohen shuma më të ulëta dhe atë në lartësi prej 15.167 €, 

ndërsa pjesa tjetër të kërkesëpadisë mbi këtë shumë ta refuzoj si të pabazuar ose të  

prishet dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

 Përgjigje në ankesa nuk është parashtruar. 

 

 Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK, në kuadër 

të kufijve të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për 

shkeljet thelbësore të dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par.1 e 2 dhe për 

zbatimin e drejtë të së drejtës materiale, gjeti se: 

 

Ankesat janë të pa bazuara. 

 

 Nga shkresat e lëndës del se paditësit kanë parashtruar padi me ç rast kanë 

theksuar se me dt. 12.11.2011, në Han të Elezit në vendin e quajtur “Uji i Thartë”, ka 

ndodhur aksidenti i komunikacionit si pasojë e lëndimeve ka vdekur bashkëshortja-nëna 

dhe paditësit kanë pësuar dhimbje shpirtërore, ndërsa paditësi F.D., ka pasur edhe 

shpenzimet për varrim dhe ngritjen e përmendores si dhe i është dëmtuar automjeti.  

Kanë kërkuar në emër të dhimbjeve shpirtërore për secilin paditës veç e veç shumën nga 

6.000 €, ndërsa paditësi F.D., ka kërkuar në emër të dëmtimit të automjetit shumën prej 

2.676 €, për shpenzimet e varrimit shumën prej 2.000 € dhe për ngritjen e përmendores 

shumën prej 5.250 €, të gjitha me kamatë si për mjetet e deponuara në bankë, të 

afatizuara më shumë se një viti si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore.   

 

  Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore dhe nën I të 

dispozitivit pjesërisht ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve  F.,K., E., dhe A., dhe në 

emër të dhimbjeve shpirtërore për vdekjen e bashkëshortes- nënës secilit ia ka aprovuar 

veç e veç nga 6.000 € e që në total është shuma prej 24.000 €, ndërsa paditësit F.D., në 

emër të dëmit material për shpenzimet e varrimit ka aprovuar shumën prej 2.000 €, për 

ngritjen e përmendores shumën prej 1.750 € dhe për dëmin në automjet shumën prej 

2.676 €, të gjitha këto shuma ka aprovuar me kamatë si për mjetet që deponohen në 

banka, të afatizuara më shumë se një vit, duke filluar prej dt. 30.10.2013 ( datë e marrjes 

së aktgjykimit), e deri në pagesën definitive.  Nën II të dispozitivit ka refuzuar si të 

pabazuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë mbi shumën e gjykuar sa i përket ngritjes së 

përmendores.  Nën III të dispozitivit ka  detyruar të paditurën që paditësit shumat e 

gjykuara dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1.409,50 €, t’ia paguaj 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nënë kërcënim të përmbarimit 

me dhunë.  Një vendim të këtillë gjykata e shkallës së parë ka marr pasi që ka vërtetuar se 

ka ndodhur aksidentit i komunikacionit me dt. 12.11.2011, dhe në këtë aksident ka 

vdekur bashkëshortja e paditësit F.D., dhe nëna e paditësve K., E. dhe A.D..  Aksidenti në 

fjalë është shkaktuar me fajin e të siguruarit të të paditurës , e të cilën fakt e ka vërtetuar 

nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit dhe me që paditësit kanë pësuar dhimbje të 

mëdha shpirtërore ka  aprovuar kërkesëpadinë për dhimbje shpirtërore, shpenzimet e 

varrimit, dëmtimin e automjetit dhe pjesërisht për ngritjen e përmendores , ndërsa ka 

refuzuar mbi shumën e gjykuar për ngritjen e përmendores pasi që shuma e kërkuar ka 

qenë tejet e lart dhe në kundërshtim me praktikat gjyqësore, edhe  pse ka prezantuar 

faturën e në kuptim të neneve 193 al. 1 dhe 201 al. 1 të LMD. Sa i përket  shpenzimeve të 

procedurës të njëjtën e ka aprovuar në kuptim të nenit 452 al. 1 të LPK.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, aktgjykimi i goditur nuk 

përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore në të cilën kjo 

gjykatë kujdesohet sipas detyrës zyrtare. Gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të 



 

plotë dhe pran vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

zbatuar edhe të drejtën materiale.  

 

Gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar ekzistimin e bazës së kërkesëpadisë, 

me anë të angazhimit të ekspertit të komunikacionit Y.K., i cili ka konstatuar se deri  te 

aksidenti ka ardhur me fajin e drejtuesit të automjetit i siguruar tek e paditura.  Kjo 

gjykatë gjen se shumat e gjykuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë për dhimbjet 

shpirtërore për paditësit për humbjen e bashkëshortes, përkatësisht nënës së tyre janë në 

përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit jo material për dhimbje shpirtërore, duke 

pasur parasysh rëndësinë e shkallës së të mirës dhe të qëllimit të cilit shërben ky 

shpërblim siç është paraparë me nenin 201 par.1 të LMD-së, prandaj aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë është marrë me zbatim të drejtë të së drejtës materiale. 

Shpërblimi i dëmit jo material nuk është qëllim, por mjet me të cilin të dëmtuarit duke i 

kënaqur nevojat që nuk do të mund ti plotësonin ju bënë më të lehtë jetën e tyre dhe duke 

bërë atë më të durueshme ju zbutë dhimbjet shpirtërore që i përjetojnë. Kjo gjykatë 

vlerëson se shumat e gjykuara  nga ana e gjykatës së shkallës së parë në emër të dëmit jo 

material për dhimbje shpirtërore janë adekuat dhe në përputhje me natyrën e shpërblimit 

të dëmit jo material siç është paraparë me neni 200 paragraf 1 dhe 2 dhe 201 të LMD, 

duke marrë parasysh rëndësinë  e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky 

kompensim si dhe faktin që ky të mos favorizoi synimet që nuk përkonin me natyrën dhe 

me qëllimin e tyre shoqëror. 

 

Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë ka zbatuar të drejtën materiale dhe 

atë nenin 193 të LMD, lidhur me dëmin material  për shpenzimet e varrimit, sepse këto 

shpenzime pranohen sipas ceremonive fetare dhe sipas dokeve vendore. Gjithashtu kjo 

gjykatë gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur ka aprovuar vetëm 

shumën prej 1.750 € për ngritjen e përmendores, ndërsa pjesën mbi shumën e gjykuar 

drejtë ka refuzuar edhe  pse ekziston fatura, sepse shuma e kërkuar dhe e prezentuar me 

fatur është tepër e lart dhe nuk i shërben qëllimit dhe njëherit nuk është në harmoni me 

praktikat gjyqësore.  

 

Gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur edhe sa i përket kompensimit të 

dëmit material të shkaktuar në automjet e këtë duke angazhuar ekspertin përkatës të 

makinerisë i cili ka bërë vlerësimin e dëmit dhe sipas vlerësimit të ekspertit ky dëm është 

në shumë prej 2.676 € . 

 

Nga arsyet e cekura ankesat e të autorizuarit të  paditësit dhe të paditurit janë të 

pabazuara , prandaj gjykata  vendosi  si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi  në pajtim me 

nenin 195. par. 1 pika d)   të LPK.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

               Ac.nr.4147/2013  me dt.12.06.2015 

 

              

 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                             

                      

                                                                            Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                                            Ac.nr.4147/2013 

  

 

    

PROCESVERBAL MBI KËSHILLIMIN DHE VOTIMIN 

 

 

 I përpiluar pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, në seancën kolegjit 

të mbajtur me datë 12.06.2015 

 

 

    TË PRANISHËM JANË: 

 

 

 Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

 Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Nenad Llaziq e Makifete Saliuka  

  

            Duke vendosur sipas ankesave të autorizuarit të paditësve dhe të  paditurës, të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik,  

C.nr.45/2012  të datës 30.10.2013, në seancën e kolegjit të mbajtur me 12.06.2015 mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHEN si të pathemelta ankesat e të autorizuarit të paditësve dhe të 

paditurës, VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në 

Kaçanik C.nr.45/12  të datës 30.10.2013. 

   

  

           Anëtarët e kolegjit                                                        Kryetari i kolegjit 

 

1. Nenad Llaziq                                                              Kujtim Pasuli 

_____________ 

 

 

2. Makifete Saliuka 

_______________ 


