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Rev.nr.480/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri, 

kryetar,  Fejzullah  Rexhepi dhe Beshir  Islami, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit B.  M., 

nga O. ,të cilin sipas autorizimit e përfaqëson av.Afrim Krasniqi, nga P., kundër të paditurës K. 

e S. ‘’S.’’, me seli në P., lidhur me shpërblimin e  dëmit material-rentës, duke vendosur lidhur 

me revizionin e  të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.3908/18 datë 12.05.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 15,08.2022, merr këtë: 

     

                                      A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Aprovohet si i bazuar revizioni i të paditurës,  ndryshohet aktgjykimi Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.3908/18 datë 12.05.2021,  dhe ai i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.3499/17 

datë 14.5.2018  , ashtu që gjykohet  renta për periodën prej 14.05.2009 e deri më 14.5.2010 në 

shumën  shuma prej 1,062,70 € (Njëmijë e gjashte e dy euro e shtatëdhjetë centë) me kamatë që 

paguajnë bankat në mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar duke llogaritur nga 

data 12.10.2009,nga dita e parashtrimit të padisë e gjerë në pagesën definitive .  

  

                                          

                                         A  r  s  y  e  t  i  m i  

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë   C.nr3499/117 datë 14.05.20188 në pikën I 

të dispozitivit  ,është aprovuar kërkesëpadia e paditësit dhe është obliguar e paditura  që  ti paguaj 

paditësit në emër të dëmit material në formë të  rentës ,për shkak zvogëlimit e aftësisë  punuese, 

të pësuar në aksidentin e komunikacionit  të datës14.05.20209 dhe atë :për periudhën e kaluar 
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duke filluar prej 14.05.2009 e deri më 14.03.2018, në shkallën prej 50% në gjashtëmujorin e 

parë, në shkallën prej 30% në gjashtëmujorin e  dytë pas aksidentit, ndërsa në vitin e dytë  

20%,pas vitit të dytë 10% ,shumën e përgjithshme prej 3,407,95 € me kamatë si në mjetet e 

deponuara  në bankë në afat më tepër se një vit , duke filluar  nga data e parashtrimit të padisë 

12.10.2009 e deri në pagesën definitive, si dhe në të ardhmen  duke filluar nga data 14.03.2018  

e tutje , derisa për këtë ekzistojnë kushtet ligjore , për çdo muaj  t’i paguaj  shumën prej 22,13 € 

,  nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.      

Në pikën II  të dispozitivit  është obliguar e paditura , t’i paguaj shpenzimet e  procedurës  në 

shumën prej 3,180,40 €,  në afat prej 15 dite nga dita e dorëzimit të aktgjykimit nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë . 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit  

, dhe ka aprovuar pjesërisht ankesën e të paditurës  duke ndryshuar vetëm vendimin  e gjykatës 

së shkallës së parë sa i përket shpenzimeve procedurale . 

Kundër aktgjykimit të goditur,  të Gjykatës së shkallës së dytë e paditura në afat ka paraqitur 

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

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës 

më të ulët t’i ndryshoj dhe t’i  gjykohet shuma  prej 1,062.70 € dhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë 

paditësit për rentë të refuzohet.  

Në afat ligjor paditësi ka paraqitur përgjigje në revizion duke propozuar që revizioni i të 

paditurës të refuzohet si i pabazë  dhe aktgjykimi i goditur  të vërtetohet . 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë Kontestimore (LPK), 

shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion , pretendimet e revizionit si dhe shkresat e lëndës, 

dhe gjeti se: 

Revizioni   është i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se në aksidentin e  komunikacionit  që ka ndodhur ,më datën  

14.08.2009,  në P. , në rrugën ‘’G. Z. ‘’  të shkaktuar me fajin e drejtuesit të A. H. nga P. ,  

drejtuesi motoçikletës  të tipit M.  .... me targa ....,e cila në momentin e shkaktimit ë aksidentit 

ka qenë e siguruar te e paditura, ndërsa paditësi B. M. si pasojë të aksidentit  ka pësuar lëndime   

rënda trupore  ,të cilat lëndime kanë bërë që i njëjti të ketë zvogëlim të aktivitetit jetësor  ,në 

gjashtëmujorin e parë 50%,ndërsa në gjashtëmujorin e dytë 30 %. 
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 Gjykata e shkallës së parë përveç tjerave ka administruar provat si  super ekspertizën mjekësore 

të datës 14.02.2018, të hartuar nga Dr. F. B.-mjek ligjor, Dr. Xh. Sh.-mjek i punës dhe Dr. M. 

H.-Ortoped Traumatolog; ekspertiza e  aktuaristikës të datës 14.03.2018, të punuar nga ekspertja 

G. Sh.; plotësimin e ekspertizës së aktuaristikës të punuar nga G. Sh. më datë 10.04.2018; si dhe 

në séance kryesore  të datës 23.03.2018, ka  bërë dëgjimi eekspertit Dr. F.B. i cili ka deklaruar 

se pas vitit të parë nga ngjarja aksidentale  paditësi  ka pas mundësi të kryej punën pa pengesa  

si në aspektin e punës intelektuale ashtu edhe punë fizike  . 

 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka aprovuar  si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit ,duke vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të saj. Gjykata  e 

shkallës së parë vlerëson se lartësia e aprovuara në emër të shpërblimit të dëmit për paditësin 

paraqesin shpërblim real dhe të drejtë pasi që paditësi në periudhën nga data e shkaktimit të 

aksidentit 14.05.2009 e deri me tani, nga lëndimet të cilat i ka marrë në aksidentin e shkaktuar, 

ka pësuar zvogëlim të përgjithshëm të aktivitetit punues në shkallë prej 10%, andaj edhe vendosi 

që edhe në të ardhmen e paditura të paguaj rentë për muajt vijues e deri sa të ekzistojnë kushtet 

ligjore. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, ka gjetur se gjykata e shkallës së parë duke 

vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt ka zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, 

prandaj,  pjesërisht ka aprovuar ankesën e duke ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë vetëm për shpenzimet procedurale ndërsa në pjesën tjetër sa i përket rentës së gjykuar ka 

refuzuar ankesën e të paditurës  si të pabazuar dhe në këtë pjesë ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë . 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës shuma e gjykuar nga ana e gjykatës së shkallës 

së dytë që ka të bëjë me shpërblim të dëmit material  në emër të rentës për shkak të zvogëlimit 

të aftësisë punuese ,nuk mund të pranohet nga fakti se në séancë kryesore  të datë 

23.03.2018,gjykata e shkallës së parë ka  bërë dëgjimiei ekspertit Dr. F. B. i cili ka deklaruar se 

pas vitit të parë nga ngjarja aksidentale  paditësi  ka pas mundësi të kryej punën pa pengesa  si 

në aspektin e punës intelektuale ashtu edhe punë fizike , nga kjo del se paditësi nuk ka zvogëlim 

të përheshëm të aktivitit punues .  

Në bazë të nenit 189 par.1 të Ligjit mbi detyrimet(Gazeta Zyrtare e RSFJ 29/78), i dëmtuari ka 

të drejtë në shpërblimin e dëmit të thjeshtë dhe fitimit të humbur. Sipas par. 3 të këtij neni, 

gjykata gjatë vlerësimit të lartësisë së fitimit të humbur  merr  parasysh fitimin që ka mundur të 
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pritet si pas rrjedhjes së rregullt të sendeve apo rrethanave të veçanta, realizimi i së cilës është 

penguar me veprimet ose mosveprimet e  dëmtuesit. Sipas dispozitës në fjalë të dëmtuarit duhet 

ti pranohet shpërblimi i demit në emër të fitimit të humbur nëse plotësohen kushtet e caktuara 

dhe ato janë:  se dëmi në formën e fitimit të humbur është evidente dhe ekzistojnë elementet në 

bazë të së cilës mund të caktohet fitimi i humbur e që ajo nuk do të ishte në kundërshtim me 

dispozitat në fuqi dhe me doket e mira afariste. Paditësit me shkaktimin  e lëndimeve   nuk  i 

është  zvogëluar aftësia punuese , paditësi  ka pas mundësi të kryej punën pa pengesa  si në 

aspektin e punës intelektuale ashtu edhe punë fizike  , këtë vlersim ka dhënë eksperti Dr. F. B.dhe 

se nuk bazë juridke  për caktimin e rentës mujore . 

 Gjykata Supreme e Kosovës ka ndryshuar aktgjykimet e gjykatave të instances ma të ultë sa I 

përket shumës së llogaritur  në emër të fitimit të humbur për periodën 14.5.2009 e deri më 

14.05.2010 , sa ka qenë paditësi përkohësisht i paaftë punë  i takon shuma prej 1,062,70 €  , kjo 

llogaritje është bërë nga ekspertja Aktuar G.  Sh. .Nuk mund të pranohet nga Gjykata Supreme  

shuma prej 2.043,07 € , ku është llogaritur edhe kamata për periodën prej 12.10.2009 e deri më 

10.4.2018 , ku edhe gjykata e  shkallës së parë llogaritë edhe njëherë kamatën , ashtu që kamata 

është llogaritur dy here . 

Ligji i aplikueshëm në këtë rast është Ligji mbi marëdhëniet e detyrimeve (Gazeta Zyrtare  RSFJ 

nr 29/78,39/85 dhe 57/89) pasi që marrëdhëna e dytyrimeve ka lindur para datës 20.12.2012  kur 

ka hyrë në fuqi LMD i Republikës së Kosvës nr 04/L-077, ashtu edhe lartësia e kamatës duhet 

të llogarite me ligjin kur ka lindur  marrëdhënia e detyrimeve   e që lartësia e kamatës caktohet 

si në mjetet e depozituara në bankë , mbi një vit, pa destinim të caktua, në pajtim me nenin 277 

të LMD të vjetër .. 

Nga arsyet e sipërpërmendura, u vendos si në pikën I të   dispozitivit  të këtij aktgjykimi në bazë 

të nenit 224.2   të LPK-së . 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.480/2021  datë 15 .gusht . 2022 

                                                                                                        Kryetar i kolegjit  

                                       Erdogan Haxhibeqiri 

 


