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                                                                                                                             Ac.nr.1949/2018                                                                                                                                    

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Zenel 

Leku kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Faton Ademi - anëtarë, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses I.S., me vendbanim në Zvicër, ............., të cilën me autorizim e 

përfaqëson B.N. dhe A.D., avokatë nga Prishtina, kundër të paditurave Byroja Kosovare e 

Sigurimit, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson Leonora Rrecaj dhe Kompania 

e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson Kujtim Pula, lidhur 

me çështjen e kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit së paditësit dhe 

ankesës të autorizuarit të palës së paditur, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Ferizaj, C.nr.166/15, i datës 27.11.2017 , në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

06.09.2021, mori këtë: 

 

 

 

                                                           A K T G J Y K I M  

 

 

I.REFUZOHET pjesërisht e pathemeltë ankesa e të autorizuarit të paditëses I.S., me vendbanim 

në Zvicër dhe ankesa e të autorizuarit të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në 

Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.166/15, i datës 27.11.2017, 

në pikën I të dispozitivit që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material në emër të shëmtimit 

dhe frikës, pikën II  dhe pikën IV të dispozitivit, VËRTETOHET. 

 

II.APROVOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditurës Byroja Kosovare e 

Sigurimit, me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

C.nr.166/15, i datës 27.11.2017, në pikën I sa i përket shumave të gjykuar në emër të zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, dhimbjes fizike si dhe kamatës së gjykuar dhe gjykohet si 

në vijim: DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit, që paditëses I.S., në emër të 

kompensimit të dëmit jo material t’ia paguaj shumat si në vijim: për dhimbje fizike shumën prej 

4,000.00€, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 12,000.00 €, me 

kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse për mjetet e deponuara për një vit 

pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë datë 

27.11.2017, ndërsa mbi shumat e gjykuara refuzohet pjesa tjetër e kërkesëpadisë. 
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III.APROVOHET pjesërisht e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditëses I.S., 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.166/15, i datës 27.11.2017, 

në pikën III të dispozitivit lidhur me pjesën refuzuese në emër të dëmit material për ndihmë dhe 

përkujdesje të huaj si dhe ushqim të përforcuar dhe gjykohet si në vijim: DETYROHET e 

paditura Byroja Kosovare e Sigurimit, që paditëses I.S., në emër të kompensimit të dëmit 

material, për ndihmë dhe për kujdesit të huaj, t’ia paguaj shumën prej 400 € dhe në emër të 

ushqimit të përforcuar shumën prej 400€, me kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste në 

Kosovë, sikurse për mjetet e deponuara për një vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e 

parashtrimit të padisë dt.23.03.2015 e deri në pagesën definitive. 

 

IV. Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.166/15, i datës 27.11.2017, në pikën V të 

dispozitivit, mbetet i pa shqyrtuar. 

 

 

 

                                                               A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.166/15, i datës 27.11.2017 ka vendosur 

si në vijim: “I. PJESËRISHT APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses I.S. dhe 

detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë, që paditëses I.S., t’ia 

paguaj shumat si në vijim: për dhimbje fizike shumën prej 5000 euro, për frikë shumën prej 2000 

euro, për shëmtim shumën prej 3000 euro, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë 

shumën prej 15000 euro, të gjitha këto me kamatë prej 12% në vit, duke filluar nga data 

26.04.2013 e deri në pagesën definitive.  

II. DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë, që paditëses I.S., 

në emër të shpenzimeve procedurale t’ia paguaj shumën e të hollave prej 1951.60 euro. 

III. Refuzohet si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditëses I.S., me të cilën ka kërkuar nga 

gjykata që të detyrohet e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit dhe Kompania e Sigurimeve 

“S...” me seli në Prishtinë, t’ia paguaj shumat si vijon: në emër të ndihmës dhe për kujdesit të 

huaj shumën prej 400 euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 400 euro, në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shumën prej 10000 euro, të gjitha këto me kamatë 

prej 12% në vit, duke filluar nga dt. 18.04.2013 e deri në pagesën definitive. Si dhe refuzohet si 

e pa bazuar kërkesa e paditëses I.S. me të cilën ka kërkuar pagesën e shpenzimeve të udhëtimit.  

IV. Refuzohet si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditëses I.S., me të cilën ka kërkuar nga 

gjykata që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, t’ia 

paguan shumat si vijon: për dhimbje fizike shumën prej 5000 euro, për frikë shumën prej 2000 

euro, për shëmtim shumën prej 3000 euro, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

15000 euro, të gjitha këto me kamatë prej 12 % në vit, duke filluar nga dt. 18.04.2013 e deri në 

pagesën definitive. 

V. Refuzohet si e pa bazuar kërkesa e të autorizuarit të të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S...”, me seli në Prishtinë, K.P., me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i autorizuari i paditëses 

që të paditurës KS “S...”, t’ia paguaj shpenzimet e procedurës dhe atë për shpenzimet e udhëtimit 

në relacionin Ferizaj – Prishtinë dhe anasjelltas për 5 seanca nga 20 euro gjithsejtë 100 euro, 

me kamatë ligjore prej 12 % duke filluar nga data e ushtrimit të padisë e deri në pagesën 

definitive”  

 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditëses ka paraqitur ankesë dhe atë për shkak të shkeljes 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, 

me propozim drejtuar gjykatës së shkallës së dytë, që aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj, ashtu që 
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të aprovohet kërkesëpadia e paditëses dhe të detyrohen të paditurat që solidarisht t’ia paguajnë 

paditëses shumën e tërësishme prej 35.800€, me kamatën ndëshkuese prej 12 % në vit, duke filluar 

nga data 18.04.2013 deri në pagesën definitive, ose i njëjti aktgjykim të prishet dhe lënda ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

Ankesë ka paraqitur edhe e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit dhe atë për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, 

me propozim që të aprovohet ankesa në tërësi si e bazuar, të refuzohet kërkesëpadia në tërësi si e 

pabazuar ose aktgjykimi i atakuar të ndryshohet sipas pretendimeve të të paditurës ose të njëjtin 

aktgjykim ta prish dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje.  
 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit dhe ankesa e të paditurës është pjesërisht e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja I.S., me vendbanim në Zvicër, përmes të autorizuarit 

të saj, me datën 23.03.2015, në gjykatën e shkallës së parë ka paraqitur padi për kompensim 

dëmi, ndaj të paditurave Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë dhe Kompanisë së 

Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, të cilën e ka precizuar me vonë me parashtresën e datës 

24.11.2017. Në padi pala paditëse ka theksuar se paditësja ishte pjesëmarrëse në aksidentin e 

trafikut të dt. 18.07.2012, në fshatin Muzeqine, në Shtime, në cilësi të bashkudhëtares së 

aksidentuar në automjetin Mitsubishi Galant, me targa .... dhe se në këtë aksident në të cilin është 

aksidentuar paditësja, dëmi është shkaktuar me përdorimin e mjeteve motorike Volfsëagen Golf 

me targa ...., i drejtuar nga P.H., i cili në momentin e aksidentit nuk ishte i pajisur me sigurim të 

vlefshëm dhe automjetit Mitsubishi Galant me targa ...., drejtuar nga XH.S., me polisë të 

sigurimit të vlefshëm me nr. 000448454, dhe se duke u nisur nga fakti se aksidenti është 

shkaktuar me përdorimin e disa mjeteve motorike në lëvizje, përgjegjësia deliktore civile e 

pjesëmarrësve në aksident rezulton të jetë përgjegjësi objektive e prezumuar solidare, ku si 

pasojë e këtij aksidenti ka rezultuar me dëm të konsiderueshëm material dhe jo material për të 

lënduarën/paditësen.  

 

Pala e paditur Byroja Kosovare e Sigurimit, përmes përgjigjes në padi dhe gjatë seancave 

gjyqësore ka deklaruar se pasi që paditësja jeton në shtetin e Zvicrës ta këtë parasysh faktin se e 

njëjta mund të jetë përfituese e skemave siguruese atje, po ashtu të ketë parasysh faktin se të 

njëjtës i është ofruar kompensimi në shumë prej 14.200 euro, andaj i ka propozuar gjykatës që 

ta refuzoj si të pa bazuar kërkesëpadinë përtej kësaj shume.  

 

Ndërsa e paditura e dytë Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë, me përgjigjen në 

padi dhe gjatë seancës kryesore, ka theksuar se nga ekspertiza e komunikacionit del qartë se 

përgjegjësia për aksidentin i takon ekskluzivisht drejtuesit të automjetit A, i cili në kohën e 

aksidentit nuk ka qenë i regjistruar, prandaj në raste të tilla detyrimin e merr Byroja Kosovare e 

Sigurimit, duke propozuar që në raport me të paditurën KS “S...”, kërkesë padia të refuzohet në 

tërësi si e pa bazë. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, precizimit të kërkesëpadisë, 

pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse si dhe të gjitha 

shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar, me të cilin pjesërisht ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke vendosur me decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.      
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Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se kërkesëpadia është pjesërisht e bazuar, sepse 

nga provat e administruara dhe faktet jo kontestuese, u vërtetua se me dt. 18.07.2012, ka ndodhur 

një aksident i komunikacionit rrugor, i cili është shkaktuar nga ngasësi i veturës VË Golf, P.H., 

kurse automjeti në fjalë në kohën e aksidentit ka qenë i pa siguruar, dhe si pasojë e këtij aksidenti 

ashtu siç është konstatuar në ekspertizën mjekësore të lëmis së ortopedisë dhe psikiatrisë, 

paditësja I.S. kishte pësuar lëndime të rënda trupore e që për pasojë ka përjetuar dhimbje fizike 

të të gjitha intensiteteve, frikë të të gjitha intensiteteve, shëmtim të shkallës së mesme dhe 

zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallën 30%.  Për të vendosur lidhur me 

lartësinë  e kërkesëpadisë i është referuar dispozitës së nenit 200 të LMD – të vitit 1978. Ka 

konstatuar se ka refuzuar një pjesë të kërkesëpadisë, duke marr parasysh rrethanat e parapara me 

nenin 200 par 2 të LMD –së, duke e konsideruar këtë pjesë të kërkesëpadisë si të lartë, pasi që 

paditësja si pasojë e aksidentit ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 30 

% dhe se kompensimi në shumën si në dispozitiv është adekuat dhe në pajtim me dispozitën e 

lartcekur. 

 

Ka refuzuar pjesën e kërkesëpadisë, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura Byroja 

Kosovare e Sigurimit në shumat e cekura si në pikën III të dispozitivit, në emër të ndihmës dhe 

përkujdesit të huaj dhe ushqimit të përforcuar nga 400 euro, në mungesë të provave që i 

mbështesin këto pretendime. Gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses të parashtruar ndaj 

të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, sikur në dispozitiv, duke u bazuar në faktin se nga 

ekspertiza e komunikacionit e dt. 15.12.2012, gjeti e ngasësi i veturës Mitsubishi Galant XH.S., 

nuk ka bërë ndonjë veprim që ka quar deri te aksidenti dhe as që ka ndikuar në përmasat e tij, e 

po ashtu duke u mbështetur në nenin 178 të LMD –së të vitit 1978. Për shpenzimet vendosi 

konform neneve 452.5, 454.1, 453 të LPK –së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se 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, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, por e drejta materiale është 

aplikuar gabimisht në pjesën ku aktgjykimi i shkallës së parë është ndryshuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të  

paditëses dhe të paditurës se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Aktgjykimi 

nuk është i përfshirë në të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri 

me këtë dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe për të gjitha faktet vendimtare të cilat janë 

marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë e sipas të cilave edhe është vendosë lidhur me 

themelësinë e kërkesëpadisë janë dhënë arsye. Në këtë kontekst në arsyetim të aktgjykimit janë 

dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e administruara dhe për 

vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre.   

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndrojnë pretendimi ankimor të autorizuarit të 

paditëses dhe të autorizuarit të të paditurës se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në zbatim 

të gabuar të dispozitave materialo-juridike sa i përket pjesës së vërtetuar lidhur me kompensimi 

e dëmit jo material në emër të frikës dhe shëmtimit, pasi që kjo gjykatë vlerëson se në kuptim të 

dispozitave të cilave u është referuar gjykata e shkallës së parë e në përputhje me gjendjen faktike 

të konstatuar, sipas ekspertizave nga mjekët psikiatër dhe ortoped – traumatolog dhe duke marrë 

në konsideratë kohëzgjatjen e frikës, intensitetin e saj dhe shkallës së shëmtimit (të mesëm) si 

dhe rrethanat tjera, moshën e paditëses, praktika gjyqësore, rezulton se shumat e gjykuara janë 
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në përputhje me qëllimin e kompensimit. Gjykata ka vendosur në mënyrë të ekuilibruar në mes 

të shumave të gjykuara dhe natyrës përkatësisht dëmeve që ka pësuar paditësja.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të paditëses ku i referohet asaj se gjykata 

gabimisht ka zbatuar dispozitat materiale duke e detyruar vetëm të paditurën e parë në vend që 

ti detyroj të paditurat solidarisht ta kompensojnë dëmin, për faktin se kjo është vërtetuar me 

ekspertizën nga eksperti i komunikacionit rrugor V. D. e dt. 15.12.2012, ku theksohet se 

aksidenti i ndodhur ka ardhur si pasojë e lëshimeve ekskluzive të drejtuesit të automjetit A ËË 

Golf P.H., i cili gjatë ngasjes e ka humb kontrollin mbi automjetin dhe si pasojë del në shiritin e 

kundërt ku ndeshet me automjetin e markës Mitsubishi Galant në të cilin në cilësinë e pasagjeres 

ndodhej paditësja. Automjeti ËË GOLF në momentin e aksidentit nuk ishte i siguruar, andaj edhe 

përgjegjësin për kompensim në këtë rast e merr e paditura Byroja Kosovare e Sigurimit. I 

autorizuari i paditëses thirret në përgjegjësi solidare, mirëpo në situatat të tilla kur dihet se kush 

është shkaktari i aksidentit, siç është vërtetuar në këtë rast me ekspertizë të komunikacionit, në 

të cilën ekspertizë pala paditëse nuk ka pasur vërejtje dhe as propozim për një provë të re të kësaj 

lëmie, atëherë rezulton se me të drejtë gjykata ka detyruar në kompensim të dëmit vetëm të 

paditurën Byroja Kosovare e Sigurimit ndërsa e ka refuzuar në raport me të paditurën Kompania 

e Sigurimeve “S...”.  Në rrethana të tilla Gjykata e Apelit mbështet vlerësimin e gjykatës së 

shkallës së parë se në këtë rast nuk ka përgjegjësi solidare, andaj vendosi si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke e vërtetuar pjesën e aktgjykimit të atakuar që ka të bëjë me 

refuzimin e kërkesëpadisë sa i përket të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, me seli në 

Prishtinë.   

 

Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e të drejtës materiale por 

duke marrë për bazë edhe pretendimet ankimore të palës së paditur vendosi që ta ndryshoj 

aktgjykimin e shkallës së parë, si në pikën II (dy) të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke 

vlerësuar se shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së parë për kompensim të dëmit jo material 

në emër të dhimbjeve fizike dhe zvogëlimit të aktivitetit jetësor janë shuma të larta në raport me 

natyrën e lëndimit, pasojat, shkallën e zvogëlimit të aktivitetit jetësor dhe intensitetin e 

dhimbjeve fizike. Kjo do të thotë se për këto kategori të dëmit jo material është zbatuar gabimisht 

e drejta materiale për të cilën gjykata e shkallës së dytë kujdeset edhe sipas detyrës zyrtare në 

kuptim të nenit 194 të LPK-së, prandaj aktgjykimi i goditur në këtë pjesë ndryshohet në bazë të 

nenit 201 par.1 pika d) e LPK-së, ashtu që paditëses në emër të dhimbjeve fizike i është njohur 

kompensimin në shumën prej 4,000.00 € dhe për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 

12,000.00€. Lidhur më lartësinë e kompensimit për këtë lloj dëmi jo material, Gjykata e Apelit 

mori posaçërisht parasysh natyrën e lëndimeve trupore te cilat i kishte pësuar paditësja, që sipas 

gjetjeve të ekspertit ortoped – traumatolog del se kanë qenë të natyrës së rëndë dhe me pasoja, 

mënyrën e manifestimit dhe intensitetin e dhimbjeve trupore të pësuara dhe shkallën e zvogëlimit 

të aktivitetit jetësorë, moshën e paditëses në kohën e ndodhjes së aksidentit, rrethanat e ndodhjes 

se aksidentit, por dhe praktikën e gjertanishme gjyqësore, duke u siguruar që kompensimi në 

shumën e gjykuar për këto dy kategori të dëmit jo material të paraqesin satisfakcion për 

paditësen, duke u kujdesur në të njëjtën kohë që kompensimi i gjykuar në asnjë rrethanë të mos 

shërben për qëllime tjera materiale që mund të bien ndesh më qëllimin e satisfakcionit në raste 

të tilla. 

 

Duke i pranuar si të bazuara pretendimet ankimore të të autorizuarit të paditëses, sa i përket 

pjesës refuzuese lidhur me dëmin material për kujdesin nga personi tjetër dhe ushqimit të 

përforcuar, Gjykata ankimore, me pikën III të këtij dispozitivi, vendosi ta ndryshoj aktgjykimin 

e atakuar në këtë pjesë, e me vlerësim se shumat e gjykuara me këtë aktgjykim janë reale dhe në 

përputhje me kohëzgjatjen e nevojës për përkujdesjen e personit të tretë dhe ushqimin e 
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përforcuar të konstatuar në ekspertizë mjekësore për paditësen si dhe nga fakti që praktika 

gjyqësore i njeh raste të tilla të kompensimit. Duhet pasur parasysh faktin se për këto forma të 

dëmit në shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë pothuajse të pamundur apo shumë të vështirë 

që të sigurojnë dëshmi konkrete, pasi që kryesisht kujdesin ndaj të dëmtuarve e bëjnë familjarët 

e tyre dhe ushqimi i përforcuar i cili përfshin ushqim shtesë të ushqimit të zakonshëm është 

vështirë të argumentohet me prova konkrete. Mirëpo, pasi që paditësja ka pasur nevojë për 

ndihmë e huaj dhe ushqim të përforcuar (të konstatuar ne ekspertizë për paditësen), të njëjtës 

ligjërisht i takon ky lloj dëmi i kërkuar në shumat e gjykuara, pasi që edhe më vet kriteret e 

caktuara nga Kompanitë e Sigurimeve në Kosovë, të cilat nuk janë obliguese për Gjykatat me 

rastin e vendosjes, por mund të merren si kritere orientuese, andaj edhe vendosi që ta ndryshoj 

aktgjykimin e atakuar në këtë pjesë. 

 

Kjo gjykatë ka vlerësuar të bazuar pretendimin e të paditurës edhe sa i përket vendosjes lidhur 

me kamatën për dy kategoritë e dëmit material dhe jo material, me vlerësim se vendimi i shkallës 

së parë sa i përket kamatës së gjykuar është në kundërshtim me të drejtën materiale përkatësisht 

nenit 277 e LMD-së, pasi që kamata nuk është përcaktuar në përputhshmëri me këtë dispozitë. 

Në këtë rast vendimi është ndryshuar sa i përket kamatës së gjykuar dhe është vendosur që të 

jetë në lartësi si për mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar, e cila për dëmin jo 

material fillon të rrjedh nga data e nxjerrjes së aktgjykimit të shkallës së parë, ndërsa për atë 

material nga dita e parashtrimit të padisë, bazuar në dispozitat e nenit 186 dhe 277 të LMD-së 

(viti 1978), i cili ka qenë në fuqi kur është shkaktuar dëmi dhe duhet të aplikohet në këtë rast. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është vlerësuar se është në përputhje me veprimet e 

ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, dhe në përputhje me tarifën për përcaktimin e 

lartësisë se shpenzimeve dhe në pajtim me dispozita e nenit 452 të LPK-së, andaj edhe u vërtetua 

aktgjykimi i atakuar në këtë pjesë. 

Është vendosur sikur në pikën IV të këtij dispozitivi, duke mos e shqyrtuar pikën V të aktgjykimit 

të atakuar, pasi që në këtë drejtim nuk ka pasur pretendime ankimore.  

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 194, 195 

paragrafi 1 pika (d) dhe (e), dhe 201 par.1 pika d) e LPK-së.  

 

                                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                         Ac.nr.1949/18, me datë 06.09.2021     

                                        

                               

   Kryetari i kolegjit 

                                       Zenel Leku  

 

 


