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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3519/17 

 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Hunaida Pasuli - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit E.M. nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë , 

të cilin e përfaqëson me autorizim av. B.S. nga Prishtina , kundër të paditurave  Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim I.B. nga Prishtina dhe 

Kompania e Sigurimeve “K...”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim V.R. nga 

Prishtina, me objekt të padisë, kompensimin e dëmit me vlerë të kontestit 47, 115.75 €, duke 

vepruar sipas ankesës së paditësit dhe ankesës së të paditurave, të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë -  Dega në Vushtrri C.nr.154/14 i datës 12.04.2017, në seancën 

e kolegjit të mbajtur  më 11.03.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHEN si të pathemelta ankesa e paditësit E.M. nga fshati ..., Komuna e 

Vushtrrisë dhe ankesat e të paditurës Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë dhe 

Kompania e Sigurimeve “K...”, me seli në Prishtinë, ndërsa pjesët e aprovuara të kërkesëpadisë 

së paditësit, si në pikën I. a) dhe I. b) të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë – Dega në Vushtrri C.nr.154/14, të datës 12.04.2017, që kanë të bëjnë me 

kompensimin e dëmit jo material për dhimbje fizike, për frikë, për shëmtim trupor, si dhe për 

kompensimin e dëmit material për ndihmë dhe kujdes të huaj, ushqim të përforcuar, shpenzime 

të mjekimit, si dhe pika II e dispozitivit që ka të bëjë me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së 

paditësit, VËRTETOHEN. 

II. APROVOHEN pjesërisht si të themelta ankesat e të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë dhe Kompania e Sigurimeve “K...”, me seli në Prishtinë, 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri 

C.nr.154/14, të datës 12.04.2017, në pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë së paditësit si në pikën I. 

a) dhe I. b) të dispozitivit të aktgjykimit, që ka të bëjë me kompensimin e dëmit jo material, në 
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emër të zvoglimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor dhe çështja gjykohet si në vijim: 

DETYROHEN të paditurat Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë dhe Kompania e 

Sigurimeve “K...”, me seli në Prishtinë, që në emër të dëmit jo material, për shkak të zvogëlimit 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, paditësit E.M., në mënyrë solidare t’i kompensojnë shumën 

prej 8000 euro (secila nga 4000 euro), me kamatë ligjore prej 8% në vit, e cila llogaritet nga data 

e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, e deri në pagesën definitive, të gjitha 

këto, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.  

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit E.M., nga shumat e gjykuara si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, në emër të dëmit jo material për zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor, e deri tek shumat e kërkuara, REFUZOHET si e pathemeltë. 

 

IV. APROVOHEN pjesërisht si të themelta ankesat e të paditurave Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë dhe Kompania e Sigurimeve “K...”, me seli në Prishtinë, 

PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri C.nr.154/14, të 

datës 12.04.2017, në pikën I. a) dhe I. b) të dispozitivit të aktgjykimit, që ka të bëjë me 

kompensimin e dëmit material për pagimin e rentës-fitimit të humbur, si dhe në pikën III të 

dispozitivit që ka të bëjë me shpenzimet procedurale, ndërsa për këto pjesë çështja i kthehet të 

njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

Ar s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.154/14  të datës 12.04.2017 , 

në pikën e parë të dispozitivit gjykata e shkallës së parë ka aprovuar si pjesërisht të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit E.M. dhe detyrohen të paditurat që në emër të kompensimit të dëmit 

jomaterial dhe material të shkaktuar si pasojë e lëndimeve të marra në aksidentin e 

komunikacionit të datës 02.01.2014, si vijon: a) KS “ E...”, sipas përgjegjësisë së ndarë prej 50 

% t’ia paguaj paditësit E.M. shumat: për dhimbje fizike trupore shumën prej 2500 €, për frikën e 

pësuar shumën prej 2000 €, për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 5.000 €, për shëmtim 

trupor shumën prej 1000 €, për ndihmë  dhe përkujdesje të huaj shumën prej 300 €, për ushqim të 

përforcuar shumën prej 150 €, për shpenzimet e mjekimit shumën prej 777.87 €.  Shuma e 

tërësishme arrin vlerën prej 11,727.87 € si dhe në emër të fitimit të humbur për periudhën e 

kaluar prej datës 14.10.2015 e deri më 31.03.2017 së bashku me kamatën e llogaritur me normë 

8 % në vit, të paguaj shumën e përgjithshme prej 837.41 € si dhe për periudhën e ardhshme prej 

datës 01.04.2016 e tutje derisa për këtë të ekzistojnë kushtet ligjore, t’ia paguan shumën mujore 

47.63 € . b) KS “K...” sipas përgjegjësisë së ndarë prej 50 %t’ia paguaj paditësit E.M. shumat : 

për dhimbje fizike trupore shumën prej 2500 €, për frikën e pësuar shumën prej 2000 €, për 

zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 5.000 € , për shëmtim trupor shumën prej 1000 €, për 

ndihmë dhe përkujdesje të huaj shumën prej 300 €, për ushqim të përforcuar shumën prej 150 €, 

për shpenzimet e mjekimit shumën prej 777.87 € . Shuma e tërësishme e arrin vlerën prej 

11.727.87 € si dhe në emër të fitimit të humbur për periudhën e kaluar prej datës 14.10.2015 e 

deri më 31.03.2017 së bashku me kamatën e llogaritur me normë 8 % në vit, të paguaj shumën e 
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përgjithshme prej 837.41 € si dhe për periudhën e ardhshme prej datës 01.04.2016 e tutje derisa 

për këtë ekzistojnë kushtet ligjore, t’ia paguan shumën mujore nga 47.63 €. Në pikën e dytë të 

dispozitivit, gjykata e shkallës së parë ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë të paditësit mbi 

shumat e gjykuara dhe atë : për dhimbje fizike trupore shumën prej 2000 €, për frikën e pësuar 

shumën prej 2000 €, për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 15.000 €, për shëmtim trupor 

shumën prej 3000 €, për ndihmë dhe përkujdesje të huaj shumën prej 200 €, për ushqim të 

përforcuar shumën prej 100  si dhe për rehabilitim klimatik shumën prej 760 €.  Në pikën e tretë 

të dispozitivit gjykata ka detyruar të paditurat që në mënyrë solidare, pjesërisht t’ia paguajnë 

shpenzimet e procedurës civil paditësit në shumën prej 2,109.00 € sipas përgjegjësisë së ndarë 

respektivisht si vijon: a) KS “E...” sipas përgjegjësisë së ndarë prej 50 % t’ia paguaj shumën prej 

1,054.50 € dhe b) KS “K...” sipas përgjegjësisë së ndarë prej 50 % t’ia paguaj shumën prej 

1,054.50 € . Të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh nag dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, me kamatë ligjore prej 8 % duke filluar nga data 12.04.2017 e deri në përmbushjen 

definitivë të detyrimit. 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, kanë paraqitur ankesë pala paditëse dhe 

palët e paditura për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë te gjendjes faktike  si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet sipas propozimit të tyre. 

Pala paditëse nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës të neneve  194 dhe 195, pikat d) dhe 

e), lidhur me nenin 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

-Ankesa e palës paditëse është e pathemeltë, ndërsa ankesat e palës së paditur janë 

pjesërisht të themelta. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me padinë e parashtruar në gjykatën e shkallës 

së parë ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit E.M., e parashtruar kundër të 

paditurave KS “ E...” dhe KS “K...”, të dyja me seli në Prishtinë, ashtu që të obligohen të 

paditurat që paditësit t’ia kompensojnë shumën e precizuar me kërkesëpadi, në emër të dëmit 

material dhe jomaterial të shkaktuar në aksidentin e datës 02.02.2014. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave: raporti i aksidentit 2014- BR- 002 e datës 02.01.2014,  raportet 

mjeksësore  në emër të paditësit E.M., ekspertiza e ekspertit të komunikacionit S.B. të datës 

18.04.2014, aktgjykimi P.nr.104/2015 i datës 30.06.2015, eksperizat mjekësore nga Dr. V.B. dhe 

Dr. N.M., ekspertizat mjekësore nga lëmia e punës nga K.Z. e datës 12.04.2016, ekspertiza nga 

lëmia e sigurimeve, aktuaristikes dhe financave e punuar nga Prof. A.B. të datës 11.05.2016, 

deklarata e papunësisë e lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e datës 

13.05.2016, ekspertiza mjekësore për zvogëlimin e aktivitetit punues nga Dr. F.B., Dr.A.T. dhe 

Dr.F.D. e datës 19.12.2016, ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit sikurse në dispozitiv 

të aktgjykimit të atakuar. 
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Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, mes tjerash, gjykata e shkallës së parë thekson se 

baza juridike të kërkesëpadisë, është vërtetuar përmes ekspertizave të komunikacionit dhe 

aktgjykimit penal, ndërsa lartësia e kompensimin është vendosur duke pasur parasysh ekspertizat 

mjekësore dhe provat tjera të administruara. Kështu, gjykata ka vendosur si në dispozitiv sipas 

neneve 183 të LMD-së. Vendimin mbi shpezimet procedurale Gjykata e ka marrë në bazë të 

dispozitave të nenit 449 dhe 452.1 të LPK-së si  dhe në bazë të tarifës së OAK. 

 

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë, në pjesët në të cilat i njëjti është vërtetuar nga kjo gjykatë e 

shkallës së dytë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që në këto 

pjesë, aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182, par. 2, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) të LPK-së, as në 

lidhje me zbatimin e të drejtës materiale, e as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të pretenduara me ankesë, përveç pjesës së ndryshuar, për të cilën është ardhur në 

përfundim se gjykata e shkallës së parë, gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, për çka edhe 

ajo pjesë e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, është dashur të ndryshohet dhe pjesës së prishur 

për rentë-fitim të humbur për të cilën është konstatuar se gjykata e shkallës së parë ka vendosur 

duke mos respektuar dispozitat përkatëse të procedurë kontestimore.  

 

Meqenëse nuk ka pretendime ankimore të palës së paditur në lidhje me bazën juridike të 

kërkesëpadisë dhe ndarjes së përgjegjësisë (e njëjta bazë është vërtetuar me ekspertizën 

përkatëse të komunikacionit, të hartuar me datë 18.04.2014, nga eksperti S.B. dhe nga 

aktgjykimi penal P.nr.104/15, datë 30.06.2015), Gjykata e Apelit nuk e pa të arsyeshme që ta 

trajtojë më tutje këtë çështje. 

 

Në anën tjetër, lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë, Gjykata e Apelit i ka refuzuar ankesat 

e palëve ndërgjyqëse, si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, me të cilat  janë atakuar 

shumat e kompensimit të dëmit jo material dhe material për dhimbje fizike, frikë, shëmtim 

trupor, ndihmë dhe kujdes të huaj, ushqim të përforcuar dhe shpenzime mjekësore, për paditësin 

E.M.. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke marrë parasysh natyrën e lëndimeve, si dhe 

kohëzgjatjen e dhimbjeve dhe frikës, shëmtimin trupor, është vendosur që të vërtetohen këto 

shuma të kompensimit, mbështetur edhe në thëniet e ekspertizave mjekësore ku janë trajtuar këto 

forma të dëmit. Gjatë vendosjes lidhur me to, përkatësisht, për shumat e kompensimit të dëmit jo 

material, gjykata e shkallës së parë, është mbështetur siç duhet në nenin 183, par. 2 të LMD-së, i 

cili decidivisht thotë se: “Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi kompensimin e dëmit 

jomaterial si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do të ketë parasysh për rëndësinë e 

shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cilit shërbën ky kompensim e gjithashtu edhe për faktin se 

mos të u shkojë përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me natyrën e saj dhe me qëllimin 

shoqëror“. Nga interpretimi i kësaj dispozite ligjore, rezulton se kompensimi duhet të jetë 

adekuat me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve të përjetuara, si dhe 

frikës së palës së dëmtuar, ashtu që kompensimi të përfaqësojë një lehtësim në përballimin dhe 

tejkalimin e pasojave të dëmit që në këtë rast pala paditëse ka pësuar në aksidentin e ndodhur, e 

që në të njëjtën kohë, ato të jenë reale dhe të paraqesin satisfakcion të vërtetë, për aq sa është e 
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mundur, duke u shkuar për shtati synimeve shoqërore për kompensimin e dëmit. Në kuptim të 

kësaj, konstatohet se gjykata e shkallës së parë ka vepruar konform një dispozite të tillë. Ndërsa, 

edhe sa i përket shumave të kompensimit të dëmit material, gjykata e shkallës së parë, me të 

drejtë ua ka aprovuar paditësve në fjalë, kompensimin e ndihmës dhe kujdesit të huaj, si dhe të 

ushqimit të përforcuar, pasi që forma të tilla të dëmit, është e vështirë, e pothuajse e pamundur, 

që të vërtetohen me prova konkrete, por praktika e Gjykatave të Kosovës, njeh forma të tilla të 

kompensimit, sa herë që konstatohet nevoja për to. Kështu, meqë nga ekspertizat mjekësore të 

administruara nga gjykata e shkallës së parë, është konstatuar se paditësit E.M., i është nevojitur 

përkujdesje e huaj për 6 muaj dhe ushqim i përforcuar për 6 muaj, atëherë del se të dëmtuarit u 

njihet e drejta e kompensimit për këto forma të dëmit, për çka me të drejtë e njëjta i është njohur 

paditësve edhe në shuma adekuate të të hollave. Edhe shpenzimet e mjekimit janë gjykuar drejtë, 

pasi që pala paditëse për lartësinë e tyre gjykatës i ka ofruar provat përkatëse (faturat), të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. Gjithashtu vlerësohet si e drejtë dhe e ligjshme kamata e gjykuar 

për shumat e vërtetuara, pasi e njëjta është bërë në përputhje me nenin 382.2 të LMD-së. 

Sa i përket ankesave të palës së paditur, lidhur me shumat e kompensimit të dëmit jo 

material për shkak të zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor për paditësin e cekur më 

lartë, Gjykata e Apelit e aprovoi atë, pjesërisht si të bazuar dhe vendosi si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. Në këtë pikë, Gjykata e Apelit i ndryshoi shumat e kompensimit 

të gjykuara nga gjykata e shkallës së parë, në emër të  zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor në shkallën 25 % për paditësin E.M.. Shumat e vendosura lidhur me këto forma të dëmit, 

janë vlerësuar si shumë të larta, për të përmbushur qëllimin e satisfakcionit material të palës së 

dëmtuar. Gjatë vendosjes lidhur me to, gjykata e shkallës së parë, nuk është mbështetur siç duhet 

në nenin 183 të LMD-së, i cili decidivisht thotë se: “Me rastin e vendosjes për kërkesën mbi 

kompensimin e dëmit jomaterial si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, gjykata do të ketë 

parasysh për rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cilit shërbën ky kompensim e 

gjithashtu edhe për faktin se mos të u shkojë përshtat synimeve që nuk janë të pajtueshme me 

natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror“. Nga interpretimi i kësaj dispozite ligjore, rezulton se 

kompensimi duhet të jetë adekuat me natyrën e lëndimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhimbjeve të përjetuara, si dhe frikës së palës së dëmtuar, ashtu që kompensimi të përfaqësojë 

një lehtësim në përballimin dhe tejkalimin e pasojave të dëmit që në këtë rast pala paditëse ka 

pësuar në aksidentin e ndodhur, e që në të njëjtën kohë, ato të jenë reale dhe të paraqesin 

satisfakcion të vërtetë, për aq sa është e mundur, duke u shkuar për shtati synimeve shoqërore për 

kompensimin e dëmit. Marrë këtë parasysh, Gjykata e Apelit i vendosi shumën e kompensimit 

për këtë formë të dëmit, si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në kriteret 

e zbatueshme për vlerësim, si dhe në praktikën gjyqësore të krijuar nga Gjykatat e Kosovës, për 

këto forma të shpërblimit të dëmit. Duke u mbështetur në nenin 183 të LMD-së, lidhur me nenin 

323 të LPK-së (marrë parasysh edhe moshën e re të paditësit në kohën e shkaktimit të aksidentit, 

natyrën e lëndimit, si dhe shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor), kjo shumë e 

vendosur tani, përfaqëson një satisfakcion adekuat që pala e dëmtuar t’i përballojë më lehtë 

dëmet jo materiale të pësuara, edhe pse këto forma të dëmit, nuk mund të vlerësohen e as të 

kompensohen realisht me para, por të paktën, mund të bëhet kompensimi i ligjshëm i tyre. Për 

këtë arsye edhe është refuzuar si e pathemeltë edhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve të 
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cekur më lartë, nga shumat e gjykuara si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në emër të 

dëmit jo material për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, e deri tek shumat e kërkuara, 

sikurse në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Në anën tjetër, Gjykatës së Apelit i rezultuan si të bazuara pretendimet ankimore  të palës 

së paditur lidhur me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së paditësit lidhur me pagesën për rentën 

e aaritur dhe atë të ardhshme për shkak të fitimit të humbur. Kjo për faktin se gjykata e shkallës 

së parë para se të caktonte lartësinë e kësaj rente, paraprakisht me prova konkrete është dashur të 

vërtetojë bazën juridike të kësaj pjese të kërkesëpadisë. Si rrjedhojë, referuar shkresave të lëndës, 

rezulton se gjykata e shkallës së parë për vërtetimin e shkallës së zvogëlimit të aktivitetit punues, 

ka caktuar tri ekspertiza mjekësore, të cilat në fakt kanë dallime esenciale në mes vete për 

shkallën e zvogëlimit të aktivitetit punues, nga i cili edhe varet e drejta e paditësit për të kërkuar 

kompensimin e dëmit mbi këtë bazë. Fillimisht gjykata e shkallës së parë e ka caktuar kryerjen e 

ekspertizës nga eksperti i punës Dr. K.Z., i cili në ekpertizën e tij ka theksuar se paditësi ka 

zvoglim të aktivitetit punues në shkallën 25 %. Më pas është caktuar eksperti i punës XH.P. i cili 

ka konstatuar se paditësi ka zvoglim të aktivitetit punues në shkallën 17,5 %. Në fund, gjykata ka 

caktuar kryerjen e ekspertizës nga grupi i ekspertëve nga Insituti i Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë, të cilët kanë ardhur në përfundim se paditësi ka zvoglim të aktivitetit punues në 

shkallën 100 % në vitin e parë pas aksidentit, ndërsa 30 % deri në vitin e pestë pas aksidentit, ku 

edhe duhet të bëhet rivlerësimi i gjendjës. Nga kjo rezulton, se ka dallime esenciale në mes 

këtyre ekspertizave, ndërsa gjykata e shkallës së parë nuk ka kërkuar fare ballafaqimin e këtyre 

ekspertëve ashtu siç parashihet me dispozitat e LPK-së, por nuk ka kërkuar edhe plotësimin 

eventual të këtyre ekspertizave. Gjithashtu nuk është qartësuar si duhet edhe fakti se ekspertiza e 

fundit e hartuar nga ekspertë, përkatësisht këta të fundit a e kanë përgaditjen dhe kualifikimin 

përkatës profesional (të lëmisë së punës) për tu deklaruar edhe për këtë formë të dëmit, ashtu siç 

përcaktohet me dispozitat përkatëse ligjore të LPK-së. Për shkak të këtyre mangësive dhe 

dallimeve esenciale të këtyre ekspertizave të cilat e kanë përcaktuar shkallën e zvogëlimit të 

aktivitetit punues te paditësi, ka qenë e pamundur që të vërtetohet edhe kjo pjesë e dispozitivit të 

aktgjykimit të atakuar, por e njëjta është dashur të prishet dhe të kthehet në rishqyrtim në 

gjykatën e shkallës së parë, në mënyrë që kjo e fundit edhe njëherë të bëjë verifikimet e 

nevojshme për ekspertet të cilët e kanë hartuar këtë ekspertizë se a i kanë kualifikimin përkatës të 

lëmisë së punës, për tu deklaruar për këtë formë të dëmit, të bëhet edhe ballafaqimi i ekspertëve 

në lidhje me konstatimet e tyre për shkallën e zvogëlimit të aktivitetit punues, në mënyrë që të 

ketë një qartësim të këtyre qëndrimeve. Ndërsa pas eliminimin të këtyre paqartësive dhe 

dallimeve esenciale të këtyre ekspertizave (të merret parasysh edhe shkalla e zvogëlimit të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor të paditësit), të vendoset në lidhje me këtë kategori të dëmit. 

Meqenëse është prishur pjesa e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar për çështjen e rentës-

fitimit të humbur, atëherë Gjykata e Apelit vlerëson se edhe pjesa e gjykuar në emër të 

shpenzimeve të procedurës, duhet të kthehet në rishqyrtim dhe vendosje, për shkak të krijimit të 

shpenzimeve të reja në procedurë, për të cilat gjykata e shkallës së parë duhet të vendos edhe 

njëherë me rastin e rigjykimit. 
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Gjykata e Apelit, me rastin e vendosjes, i shqyrtoi edhe të gjitha pretendimet tjera 

ankimore të palëve ndërgjyqëse, por të njëjtat nuk patën ndikim relevant në vendosjen ndryshe 

në këtë çështje juridike.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykatës së Apelit i rezultoi se gjykata e shkallës së parë, 

në pjesët e vërtetuara të aktgjykimit të atakuar, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur 

në këtë çështje juridike, përveç pjesës së ndryshuar dhe të prishur, andaj, në mbështetje të 

dispozitave të neneve 194 dhe 195, pikat d), c) dhe e), lidhur me nenin 200 dhe 201 pika d) të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3519/17, datë 11.03.2020 

 

                                                                            Kryetari i kolegjit,      

                                        Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


