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                                                                                                                Rev -109/2017                                                                                                               

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene Sylejmani, 

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses A. 

I., nga fshati ...,Komuna e ..., të cilën e përfaqëson S. N. avokat nga ..., kundër të paditurës, 

Korporata Energjetike e Kosovës në Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit material, duke 

vendosur  përkitazi me revizionin e të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, AC.nr.4004/2014 të datës 05.01.2017,në seancën e kolegjit të mbajtur më 

20.07.2017, mori këtë: 

                                                          

                                                A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

PRANOHET si i bazuar revizioni i të paditurës, Korporata Energjetike e Kosovës në 

Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi  i Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.4004/2014 të 

datës 05.01.2017 si dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë,C.nr.126/2013 datë 

27.02.2014, dhe REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses A.I., nga fshati ...,Komuna e ..., me të 

cilën  ka kërkuar që të detyrohet e paditura Korporata Energjetike e Kosovës në Prishtinë ,që në 

emër të rentës –mbajtjes së humbur për periudhën prej 01.09.1999 e deri me 30.11.2013, t’ia 

paguaj shumën prej 41.226,86€,në emër të kamatës për këtë periudhë shumën prej 2.853,01 €, në 

emër të mbajtjes së humbur –rentës mujore prej datës 01.12.2013,e deri sa të ekzistojnë kushtet 

ligjore, për çdo muaj shumën prej 242,20€,e më së largu deri më datë 05 të muajit vijues për 

muajin paraprak , e të gjitha këto me kamatë ligjore duke filluar nga data 27.02.2014, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.763 €,e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e 

aktgjykimit nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

    

                                                  A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

    Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.4004/2014 të datës 05.01.2017, 

refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës dhe vërtetohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë,C.nr.126/2013 datë 27.02.2014, me të cilin është 

aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditëses A. I., nga fshati ..., Komuna e ..., dhe detyrohet e 

paditura   Korporata Energjetike e Kosovës në Prishtinë, që paditëses në emër të rentës –mbajtjes 
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së humbur për periudhën prej 01.09.1999 e deri me 30.11.2013 , t’ia paguaj shumën prej 

41.226,86€,në emër të kamatës për këtë periudhë shumën prej 2.853,01 €, në emër të mbajtjes së 

humbur –rentës mujore prej datës 01.12.2013,e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, për çdo muaj 

shumën prej 242,20€,e më së largu deri më datë 05 të muajit vijues për muajin paraprak, e të 

gjitha këto me kamatë ligjore duke filluar nga data 27.02.2014, si dhe shpenzimet e procedurës 

në shumë prej 1.763 €,e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e aktgjykimit nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

    

               Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, revizion me kohë ka paraqitur e paditura, 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave të ndryshohen dhe 

të refuzohet si e pabazuar  kërkesëpadia e paditëses. 

 

   I autorizuari i paditëses ka paraqitur përgjigje në revizion, me propozim që revizioni i të 

paditurës të refuzohet si i pabazuar. 

 

   Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur, sipas nenit 215 të 

LPK, ka gjetur se: 

 

    Revizioni është i  bazuar. 

 

    Nga shkresat e lëndës rezulton se nuk është kontestuese fakti se babai i paditëses, I.I., me 

datën 11.11.1988 , duke punuar tek e paditura në cilësinë e axhustatorit ka humbur jetën në 

vendin e punës, duke e lënë pa prindër të miturën –paditësen A.Z. e lindur më datë 13.6.1988 si 

dhe anëtarët tjerë të familjes. Me aktgjykimin plotësues të Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

C.nr.1706/2090 dt. 13.2.1997, familjes të së ndjerit I. I., i është gjykuar kompensimi i dëmit për 

vuajtjet e pësuara shpirtërore për shkak të humbjes së bashkëshortit dhe babait  paditëseve S. I., 

B., N. dhe A. I., Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr. 159/20  dt. 17.2.1998, 

është vërtetuar aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përkitazi me kompensimin e dëmit jo 

material paditësve ndërsa është prishur në pjesën që i referohet kompensimit të dëmit material 

për rentë. 
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Nuk është kontestuese fakti se shkresat e lëndës Ac.nr. 159/20  dt. 17.2.1998, në shkrimore 

të gjykatës nuk janë gjetur andaj, Gjykata Komunale në Prishtinë, ka refuzuar kërkesën e 

paditëses për përtëritjen e shkresave të lëndës .Përfaqësuesja ligjore e paditëses ka paraqitur padi 

në Gjykatës Komunale në Prishtinë, me datë 10.4.2002, sipas të cilës padi është zhvilluar 

kontesti në këtë çështje juridikë. Paditësja  në padinë e parashtruar  kërkon kompensimin e dëmit 

në emër të rentës –mbajtjes së humbur për periudhën precizuar si në dispozitiv të aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë.  

 

        Gjykata e shkallës së parë, duke u nisur nga gjendja e këtillë e çështjes ka miratuar si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditëses dhe ka detyruar të paditurën që paditës që paditëses në emër të 

rentës –mbajtjes së humbur për periudhën prej 01.09.1999 e deri me 30.11.2013, t’ia paguaj 

shumën prej 41.226,86  €,në emër të kamatës për këtë periudhë shumën prej 2.853,01 €, në emër 

të mbajtjes së humbur –rentës mujore prej datës 01.12.2013,e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore 

,për çdo muaj shumën prej 242,20€,e më së largu deri më datë 05 të muajit vijues për muajin 

paraprak. Sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së  parë në rastin konkret e paditura është 

përgjegjëse për kompensimin e dëmit paditëses, dhe nuk ka parashkrim të kërkesës së paditëses 

në bazë të  nenit 373 .3 të LMD-së. Ndërsa lartësinë e kërkesës gjykata ka caktuar duke u bazuar 

në ekspertizën e aktuarit të cilin e ka kryer R. B., ekspert nga fusha e aktuaristikës dhe çështjeve 

financiare.  

 

  Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën e ankimimit  ka refuzuar  ankesën e të paditurës, 

si të pa bazuar duke pranuar në tërësi konstatimin faktik dhe qëndrimin juridik të gjykatës së 

shkallës së parë si të drejtë dhe të ligjshme.  

 

      Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se 

gjykata e shkallës së dytë në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, 

gabimisht kanë aplikuar të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e 

bazuar dhe si të tillë e kanë  aprovuar, për të cilat arsye u deshtë që të pranohet revizioni i të 

paditurës si i bazuar, të ndryshohen aktgjykimet e të dy gjykatave  dhe të refuzohet kërkesëpadia 

e paditëses . 

      Vdekja dhe shkaktimi i saj mund të jetë faktor relevant nga aspekti juridik përkatësisht 

rregullave të  së drejtës detyrimore për shpërblimin e dëmit. Dispozita e nenit 194.1 të LMD-së, 

përmban rrethana të veçanta lidhur me shpërblimin e dëmit material përkitazi me humbjen e 
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ushqimisë , të cilin e ka marrë i dëmtuari deri në momentin e vdekjes së personit nga i cili ka 

marrë atë. Kjo dispozitë ligjore përmban rregulla dhe afate përkitazi me gjykimin e kësaj forme 

të dëmit material shkaktuar si pasoj e vdekjes së personit. Me dispozitën e nenit 376 të LMD, 

është paraparë se kërkesat për shpërblimin e dëmit të shkaktuar parashkruhen për tri vjet nga data 

kur i dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe për personin që ka bërë dëmin. Ky afat  i parashkrimit 

është afat subjektiv që përbëhet prej dy fakteve dhe atë, nga fakti kur i dëmtuari kupton për 

dëmin, si dhe nga fakti kur kupton për personin që ka shkaktuar dëmin. 

          Nga shkresat e lëndës del se fatkeqësia në punë në të cilën ka humbur jetën babai i 

paditëses I. I., ka ndodhur me datë 11.11.1988, padia në gjykatë sipas të cilës zhvillohet 

procedura gjyqësore është paraqitur me datë 10.4.2002, nga nëna e paditëses S. I., si 

përfaqësuese ligjore e saj pasi që paditësja në atë kohë ka qenë e mitur. Përfaqësuesja ligjore e 

paditëses ka marrë dijeni për dëmin dhe për personat që kanë shkaktuar dëmin në momentin e 

shkaktimit të fatkeqësisë në vitin 1988, pasi që fatkeqësia ka qenë me pasoja të vdekjes, ndërsa 

padinë  në gjykatë e ka parashtruar me datën  datë 10.4.2002, që do të thotë se kërkesëpadia 

është parashtruar jashtë afatit të përcaktuar me   nenin 376 të LMD. Afati i parashkrimit ,si 

element i rëndësishëm i tij , është koha e caktuar me ligje pas kalimit të së cilës e drejtë kërkesës 

nuk mund të realizohet përmes rrugës gjyqësore. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate kërkesëpadia e 

paditëses është parashtruar në bazë të nenit 376 të LMD, andaj kundërshtimi i parashkrimit të 

paditurës në këtë kontest duhet të vlerësohet në bazë të nenit 376 të LMD-së, pasi kemi të bëjmë 

me kërkesën për shpërblim material në të holla në emër të mbajtjes së humbur - rentës  dhe në 

këtë situatë  nuk ka vend për zbatimin e nenit 373 par 3 të LMD ,ashtu si gabimisht kanë 

vlerësuar të dy gjykatat.  

Prandaj, janë të bazuara parashtrimet në revizion se aktgjykimet e të dy gjykatave janë 

marrë në bazë të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale kur kanë aprovuar kërkesëpadinë e 

paditëses, për çka u deshtë që të dy aktgjykimet të prishen. 

 Gjykata e Revizionit gjen se të dy gjykatat gabimisht e kanë zbatuar të drejtën materiale 

kur kanë aprovuar kërkesëpadinë e paditëses duke vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit nuk është 

parashkruar. Rregullat për shpërblimin e dëmit material, në formë të rentës  (nenit 194.1 të 

LMD)  për shkak të humbjes së ushqimisë, nuk janë në varësi dhe lidhshmëri me rregullat nga e 

drejta familjare përkitazi me ushqimin. Kjo dispozitë ligjore për shpërblimin e dëmit dhe as 

ndonjë dispozitë tjetër e LMD, nuk shërben e as që përfaqëson bazë juridike për caktimin e 



5 
 

ushqimit në kuptim që ka ushqimi nga e drejta familjare ashtu si gabimisht kanë vlerësuar të dy 

gjykatat kur kanë miratuar kërkesëpadinë e paditëses .  

 Ushqimia e përcaktuar  ligjore në kuptim të par. 3 të nenit  373 të LMD-së, nënkupton 

detyrimet të vërtetuara me ligj,  pra këtu nuk hyjnë rastet kur mbajtja rrjedhë nga kontrata për 

mbajtjen e përjetshme, nga testamenti, nga shpërblimi i  dëmit për mbajtjen e humbur. Rastet më 

të shpeshta të ushqimisë të përcaktuar me  ligj janë ushqimi i fëmijëve të mitur nga ana e 

prindërve, mbajtja e prindërve, përkatësisht të atyre që kanë detyrim në vijë të drejtë gjithmonë 

nën kushtet e parashikua me Ligjin për Familjen i Kosovës, ku në këto raste mundë të ndodhë 

vetëm parashkrim të dhënave periodike, por jo edhe parashkrim të vetë të drejtës nga e cila 

rrjedhin kërkesat periodike.   

         Objekt shqyrtimi ishin edhe parashtrimet në përgjigje revizion por nuk patën ndikim në 

marrjen e vendimit më të favorshëm për paditësen për arsyet e dhëna nga kjo Gjykatë.  

          Nga sa u tha më sipër, e  në mbështetje të nenit 224.1 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi 

                      

                         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

                                       Rev-109/2017   më 20.07.2017                                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                         Kryetare e kolegjit,  

                                                Gyltene Sylejmani        

                                                                                                             

    

 

 

 

 

 

 


