
 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

 

Ac.nr.751/2015 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë prej 

gjyqtarëve Kujtim Pasuli-kryetar i kolegjit dhe Gëzim Llulluni e Nora Bllaca-Dula, 

anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit D.M. nga Graqanica, të cilin e 

përfaqëson  me autorizim av. Dobrica Llaziq, kundër të paditurit R.Z. nga Graqanica, për 

shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditësit, të 

ushtruar kundër Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Graqanicë, 

C.nr.1431/2007 të datës 16.12.2014, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 16.01.2020, 

mori këtë:  

 

 

A K T V E N D I M 
 

 

PRANOHET ankesa e paditësit D.M. nga Graqanica, PRISHET Aktvendimi i  Gjykatës 

Themelore në Prishtinë - Dega në Graqanicë, C.nr.1431/2007 të datës 16.12.2014, dhe 

lënda i kthehet  gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

 

A r s y e t i m 

 

   

Me aktvendimin e goditur nën I të dispozitivit  është hedhur poshtë padia dhe 

kërkesëpadia e paditësit D.M. nga Graqanica, kundër të paditurit R.Z. nga Graqanica, e 

lidhur me kompensimin e dëmit për shkak të parashkrimit të kërkesës për kompensim. 

Nën II të dispozitivit është vendosur që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale.  

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë i autorizuari i  paditësit av. 

Llaziq Dobrica, për shkak të:  

 

- Shkeljeve Thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale dhe  

-Vendimit lidhur me shpenzimet e procedurës,  me propozim që Gjykata e Apelit e 

Kosovës, të aprovoj ankesën, ashtu që ta prish aktvendimin e goditur dhe çështjen ta 

ktheje gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

Përgjigja në ankesë nuk është parashtruar. 

 

Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 

194 e lidhur me nenin 208 të Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktvendimin 
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e goditur në kuadër të kufijve të arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas 

detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 par. 2 dhe gjeti se: 

 

Ankesa është e bazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi lidhur me kompensimin e 

dëmit të shkaktuar nga ana e paditurit me datë 23.04.2002, ashtu që ka goditur paditësin 

disa herë me grusht në pjesën e fytyrës dhe kokës, me ç rast ia ka thyer dy dhëmb të 

përparme dhe i ka shkaktuar edhe dëme tjera. I autorizuari i paditësit me parashtresën e 

datës 19.11.2014, ka precizuar kërkesëpadinë duke kërkuar që të detyrohet i padituri që 

paditësit në emër të dëmit jo material në emër  të dhimbjeve shpirtërore për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor të paguaj shumën prej 5.000 €, në emër të 

dhimbjeve fizike shumën prej 1.500 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1.500 € 

dhe në emër të dhimbjeve shpirtërore për shkak të shëmtimit shumën prej 1.400 €, dhe në 

emër të kompensimit të dëmit material lidhur me shpenzimet e mjekimit në Spitalin  e 

Graqanicës shumën prej 300 €, dhe në emër të shpenzimeve të mjekimit në Krushevac 

shumën prej 500 €, me kamatë ligjore nga dita e vendosjes e deri në pagesën definitive, 

nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë si dhe t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore.    

 

Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së seancave, sigurimin e provave të caktuara dhe 

vlerësimin e atyre provave, ka gjetur se kërkesëpadia është parashkruar, kjo për faktin se 

edhe i padituri në seancat e mbajtura dhe përgjigjes në padi ka kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit e duke u bazuar në nenin 376 të LMD-së, duke u thirr që 

kërkesa e paditësit është parashkruar pasi që dëmi është shkaktuar me datë 23.04.2002, 

ndërsa padia është dorëzuar me datë 12.06.2007, pra pas kalimit të afateve të parapara në 

nenin 376 të LMD-së. Prandaj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se ka ardhur deri te 

parashkrimi e duke u bazuar në dispozitat e nenit 377 të LMD-së, pasi që dëmi të 

paditurit i është shkaktuar me datë 23.04.2002, ndërsa padia është dorëzuar me datë 

12.06.2007, ndërsa nga ana tjetër me aktgjykimin P.nr.765/2003, të datës 06.06.2006, i 

padituri është shpallur fajtor për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 39 al. 1 të 

Ligjit Penal të KSAK, sipas të cilës është paraparë maksimumi i dënimit prej një viti, 

prandaj, duke u nisur nga dispozita e nenit 96 të Ligjit Penal të RFJ-së, parashkrimi 

absolut për këtë vepër penale është 4 vite dhe përfundon se padia është dorëzuar me 

vonesë më tepër se një vit.   

 

Pranë gjendjes së këtillë të çështjes  Gjykata e Apelit të Kosovës, vlerëson se aktvendimi 

i goditur është marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale dhe me që nuk ka kushte 

për ndryshimin e saj detyrimisht është dashur të prishet. Kjo për arsye se gjykata e 

shkallës së parë gabimisht ka zbatuar dispozitën e së drejtës materiale përkatësisht 

gabimisht e bazon vendimin në dispozitat ligjore të neneve 391 parg.1 pika f) të LPK-së 

dhe 376 të LMD-së, kur e hedhë poshtë padinë e paditësit për shkak të parashkrimit. Në 

fakt Gjykata e shkallës së parë edhe vet ka konstatuar në aktvendimin e goditur se ka 

mbajtur seancat, ka administruar provat dhe se është dhënë edhe fjala përfundimtare e 

palëve e pastaj ka vendosur që të hedh padinë duke  vërtetuar se në këtë çështje kërkesa e 

paditësit është e parashkruar. Duke u nisur se kundërshtimi i parashkrimit, është 

kundërshtim materialo juridik dhe gjykata është lëshuar në shqyrtim dhe pas përfundimit 

të shqyrtimit ka vërtetuar se padia është e paafatshme, atëherë nuk ka mundur asesi të 

merr aktvendim për të hedhur padinë e paditësit, por është dashur në këtë situatë që të 

vlerësoj se kundërshtimi a është i bazuar apo jo dhe të vendos meritorisht lidhur me 

kërkesëpadinë.  



 

Në ri procedurë Gjykata e shkallës së parë duhet të eliminojë të cekurat si më lartë, ashtu 

që ta vlerëson kundërshtimin materialo juridik lidhur me parashkrimin dhe varësisht nga 

ajo se çka vërteton, përkatësisht konstaton, atëherë të merr vendim meritor lidhur me 

kërkesëpadinë, përkatësisht të vendos meritorisht lidhur me kërkesëpadinë e paditësit.  

 

Prandaj, nga të paraqiturat  e në kuptim të nenit 209 par. 1 pika d) të LPK-së, është 

vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 751/2015 të datës 16.01.2020 

 

 

Kryetar i kolegjit – gjyqtari 

       Kujtim Pasul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ac.nr.751/15 
  

    

PROCESVERBAL 

MBI KËSHILLIMIN DHE VOTIMIN 

 

 

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

mbajtur me datë 16.01.2020. 

 

TË PRANISHËM JANË: 

 

Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca- Dula . 

  

Duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditësit, të ushtruar kundër Aktvendimit 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Graqanicë, C.nr.1431/2007 të datës 

16.12.2014, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 16.01.2020, mori këtë:  

 

 

A K T V E N D I M 
 

 

PRANOHET ankesa e paditësit D.M. nga Graqanica, PRISHET Aktvendimi i  Gjykatës 

Themelore në Prishtinë - Dega në Graqanicë, C.nr.1431/2007 të datës 16.12.2014, dhe 

lënda i kthehet  gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

  
  

 

 Anëtarët e kolegjit                                                               Kryetari i kolegjit 

 

1.  Gëzim Llulluni                                                                   Kujtim Pasuli 

_____________ 

 

 

2. Nora Bllaca-Dula  

_______________ 

 

 


