
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

Ac.nr.876/16 

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

Qerim Ademaj, kryetar i kolegjit, Zenel Leku dhe Nora Bllaca-Dula, anëtar të kolegjit, në 
çështjen juridike kontestimore të paditësit B.I., nga Fushë Kosova, të cilin me autorizim e 
përfaqëson F.C., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “I...”, në 

Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson B.D., punëtor i të njëjtës, për zhdëmtim nga 
baza e autopërgjegjësisë, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, e paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1771/10, i datës 14.12.2015, në seancën 
jo publike të mbajtur më datë 27.07.2020, mori këtë:   
 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET pjesërisht si e pabazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “ I...” 
në Prishtinë, dhe VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.1771/10, i datës 14.12.2015, në pikën I (një) të dispozitivit, në pjesën e aprovuar të 
kërkesëpadisë lidhur me kompensimin e dëmit jo material në emër të zvogëlimit të aktivitetit 

jetësor, kompensim të dëmit material në emër të rentës së arritur dhe rentës mujore, ndihma e 
personit të huaj, shpenzimet e rehabilitimit fizikal, shpenzimeve të shërimit, si dhe pjesërisht 
në pikën II (dy) të dispozitivit që i referohet vendimit lidhur me shpenzimet e procedurës. 

II. Me aprovimin e pjesshëm si të bazuar të ankesës së të paditurës Kompania e Sigurimeve 
“I...” në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.1771/10, i datës 14.12.2015 në pikën I (një) të dispozitivit, në pjesën e aprovuar të 
kërkesëpadisë për kompensimin e dëmit jo material, në emër të dhimbjeve fizike trupore dhe 

frikës së përjetuar si dhe pjesërisht në pikën II (dy) të dispozitivit që i referohet vendimit 
lidhur me kamatën e gjykuar ashtu që kjo pjesë gjykohet: DETYROHET e paditura 
Kompania e Sigurimeve “I...” në Prishtinë, që paditësit B.I., nga Fushë Kosova, në emër të 

kompensimit të dëmi jo material dhe material i cili është shkaktuar në aksidentin e ndodhur 
më datë 23.03.2010,  nga baza e autopërgjegjësisë, t’ia paguajë shumat si vijon: 

-Për dhimbje fizike trupore shumën prej 4,000.00 (katërmijë) euro, 

-Për frikën e përjetuar shumën prej 3,500.00 (tremijepesëqind ) euro,  

Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit për kompensim të dëmit jomaterial në emër të 

dhimbjeve fizike trupore dhe frikës së përjetuar, mbi shumat e gjykuara REFUZOHET si e 
pabazuar. 

- Në shumat e gjykuara me aktgjykimin e shkallës së parë dhe me këtë aktgjykim të paguhet 
kamata në lartësinë të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse për mjetet e 

deponuara pa destinim të caktuar për një vit, duke filluar nga dita  e marrjes së aktgjykimi të 
shkallës së parë, datë 14.12.2015, e deri në pagesën definitive. 
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III. Aktgjykimi i ankimuar i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1771/10, i datës 
14.12.2015, në pikën III (tre) të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar (paprekur). 

 

                                                            A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.1771/10, i datës 14.12.2015, ka 
vendosur: 

I. APROVOHET PJESËRISHTË si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.I., nga Fushë Kosova, 
DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “I...” në Prishtinë, që paditësit në emër të 

kompensimit të dëmit, për aksidentin e datës 23.03.2010, ti paguajë shumat e specifikuara si 
më poshtë: 

Dëmi jo material: 

- kompensim, në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike, shumën prej 6,100.00 Euro 

- kompensim, në emër të frikës së përjetuar, shumën prej 6,000.00Euro  

- kompensim në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësorë, shumën prej 
4,000.00Euro.  

Dëmin material: 

- në emër të kompensimit të dëmit, për rentën e arritur, t’ia paguaj shumën prej 

3,915.21Euro, për periudhën 23.03.2010, e deri më tani 28.02.2015. 

- në emër të rentës mujore t’ia paguaj për çdo muaj shumën prej 69.59euro, duke filluar 

nga 01.03.2015 e derisa të ekzistojnë kushtet ligjore, në afat prej më së voni deri me datën 

10 të çdo muaji të ardhshëm. 

 
- Për ndihmën e personit të huaj, shumën prej 15.00 Euro 

- Shpenzimet e rehabilitimit fizikal, në shumën prej 400.00 Euro 

- Shpenzimet e shërimit sipas faturave, në shumën prej 261.55 Euro 

II. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “I...” në Prishtinë, që paditësit për 

pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë t’ia paguaj edhe kamatën, në lartësinë të cilën e paguajnë 
bankat vendore si për mjetet e afatizuar për një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga 

data 09.08.2010 e deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi 
prej 1522.00€, e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e aktgjykimit e nën kërcënim të 
përmbarimit ligjor. 

III. REFUZOHET pjesa e kërkesëpadisë dhe atë në emër të zvogëlimit të aktivitetit të 
përgjithshëm jetësorë  shumën prej 4,000.00Euro, në emër të kompensimit për ndihmën e 

huaj në shumën prej 100.00Euro, në emër të kompensimit për ushqim të përforcuar në 
shumën prej 300.00Euro, SI E PABAZUAR. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur e paditura, duke e goditur për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim 

bërë gjykatës së shkallës së dytë që ta aprovojë ankesën si të bazuar, aktgjykimin e shkallës 
së parë ta ndryshojë ose lëndën ta kthej në rigjykim.  

E autorizuara e paditësit ka paraqitur përgjigje në ankesë, me pretendim se nuk qëndrojnë 

thëniet e paraqitura në ankesë, aktgjykimi i shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, mbi 
këto arsye është propozuar që ankesa e palës së paditur të refuzohet si e pabazuar ndërsa 

aktgjykimi i shkallës së parë të vërtetohet.   



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 paditurës është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, përmes të autorizuarit të tij, në gjykatën e shkallës 
së parë ka paraqitur padi kundër të paditurës, të cilën së fundi herë e ka precizuar me 

parashtresën e datës 18.03.2015, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që nga baza 
e autopërgjegjësisë për të siguruarin e saj, në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo 
material i cili paditësit i është shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të ndodhur më datë 

23.03.2010, rreth orës 18:45 minuta në magjistralen Ferizaj-Prishtinë, në fshatin Llapllasellë, 
aksident ky i shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës, paditësit t’ia kompensoj shumat 

në emër të dëmit jomaterial dhe material ashtu siç janë precizuar në parashtresë, me kamatë 
ligjore, duke filluar nga dita e ushtrimit të kërkesëpadisë, e gjer në pagesën definitive, duke 
përfshirë edhe shpenzimet procedurale të cilat do të krijohen, e të gjitha këto e paditura ti 

përmbush në afat prej 15 ditësh e plotfuqishmërisë se aktgjykimit, nën kërcënim të 
përmbarimit të dhunshëm. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë ka caktuar dhe mbajtur seancën e 
shqyrtimit kryesor në të cilën sipas propozimit të te autorizuarve të palëve ndërgjygjëse ka 

nxjerrë dhe administruar provat nga shkresat e lëndës, ku pas analizimit dhe vlerësimit të tyre 
në përputhje me dispozitën ligjore të nenit 8 të LPK-së, ka ardhur në përfundimin se 
kërkëspadia e paditësit është pjesërisht e bazuar në ligj, ku edhe ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar C.nr.1771/10, i datës 14.12.2015, duke vendosur më decidivishtë si në dispozitivin e 
të njëjtit.  

Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar në bazë të 
aktgjykimit penal P.nr.1251/10 dhe ekspertizës penale të siguruar në procedurë penale është 

vërtetuar se deri të aksidentit në të cilin paditësi ka pësuar lëndime ka ardhur me lëshimet e 
drejtuesit të automjetit të siguruar të e paditura, ndërsa është vlerësuar se baza e 

kërkesëpadisë nuk ka qenë kontestuese por vetëm lartësia e me arsyetimin se shumat e 
kërkuara nga paditësi janë tepër të larta. 

Lidhur me vërtetimin e lartësisë së kërkesëpadisë e cila ka qenë kontestuese në mes të 
ndërgjyqësve, gjykata e shkallës së parë në arsyetim ka theksuar se sipas propozimit të palëve 
si provë ka nxjerrë mendimin profesional nga ekspertët mjekësorë, Dr. V.B.- Ortoped 

Traumatolog dhe Dr. N.M.- psikiatër, të cilët pas ekzaminimit klinik fizik bërë paditësit, si 
dhe vlerësimit të dokumentacionit mjekësor nga shkresat e lëndës, kanë konstatuar se paditësi 

si pasojë e aksidentit të ndodhur ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe atë thyerje shumë 
fragmenteshe subtrohanterike të femurit të majtë.  

Si shkak i lëndimeve trupore të cilat paditësi i ka pësuar në aksidentin e ndodhur, i njëjti ka 
përjetuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të lartë në kohëzgjatje prej 1 orë, 

intensitetit të rëndë 2 ditë, intensitetit të mesëm 30 ditë dhe dhimbje të intensitetit të ulët 
posedon edhe sot, me ndërrim të motit dhe sforcime fizike. Frikë primare disa sekonda, 
sekondare të intensitetit të lartë 4 ditë, të intensitetit të mesëm 21 ditë dhe frikë sekondare të 

intensitetit të ulët 12 muaj. Zvogëlim të aktivitetit jetësor në shkallë 15%, zvogëlim të 
aktivitetit punues 20%, ka pas nevojë për ndihmë të personit të tretë në kohëzgjatje prej 6 

javë, ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe rehabilitimi klimaterik ka qenë i 
nevojshëm dy vitet e para nga 15 ditë.  



Mendimit profesional të dhënë nga ekspertët mjekësor, gjykata e shkallës së parë del tu ketë 
falur besimin e plotë, duke vlerësuar se mendimet e tyre të dhëna përmbajnë elementet e 

nevojshme dhe të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale, duke përfshirë edhe arsye të 
mjaftueshme për vërtetimin e fakteve vendimtare sipas çështjes kontestimore në fjalë. 

Duke u nisur nga kjo gjendje faktike e vërtetuar dhe pasojat të cilat kanë lindur si rrjedhojë e 
këtij aksidenti, gjykata e shkallës së parë ka gjetur së kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht 

e bazuar, ku edhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, duke vlerësuar se 
është obligim ligjor i këtu të paditurës, që paditësit t’ia paguaj shumat e gjykuara si në pjesën 

e aprovuar të kërkesëpadisë, për të cilat ka vlerësuar se janë në përputhje me dëmin të cilin e 
ka pësuar paditësi në aksidentin e ndodhur, dhe atë duke u mbështetur në dispozitat ligjore të 
nenit 154, 158, 186, 178, 200 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD). 

Vendimin për kamatën, gjykata e ka mbështetur në dispozitën ligjore të nenit 277 të LMD-së, 
ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës kontestimore e ka mbështetur në dispozitën e 

nenit 499 dhe 452 parag.1 të LPK-së, duke pasur parasysh suksesin e palëve në procedurë. 

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 
parag.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 që aktgjykimi është ndryshuar. 

 
Të pathemeltë gjykata e shkallës së dytë e vlerëson pretendimin ankimor të palës së paditur  
për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n) të 

LPK-së, ngase sipas vlerësimit të kësaj gjykate 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 i përmbarueshëm dhe përmban arsye 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. 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, 

e po ashtu gjykata e shkallës së parë del se ka vendosur brenda kërkesës që paditësi ka pasur 
sipas padisë së ushtruar, pra në asnjë rrethanë nuk kemi të bëjmë me tejkalim të kërkespadisë, 
ashtu siç pretendon pala ankuese. 

Të pathemelta qëndrojnë edhe pretendimet e të paditurës për gjendjen faktike, pasi që nga 
shkresat e lëndës konstatohet se të gjitha faktet e çështjes lidhur me çështjen kontestuese në 

fjalë, e që në rastin konkret kanë pasur të bëjnë me lartësinë e kërkesëpadisë e cila ka qenë 
kontestuese në mes të ndërgjygjësve gjatë shqyrtimit kryesor, nga gjykata e shkallës së parë 

janë provuar me prova përkatëse të cilat janë administruar në procedurën kontestimore të 
udhëhequr tek ajo gjykatë. 

Lartësia e kërkesëpadisë e cila ka qenë kontestuese në mes ndërgjygjësve del të  jetë vërtetuar 
përmes nxjerrjes së provës me ekspertizë mjekësore dhënë nga ekspertët mjekësor Dr. V.B.-

Ortoped Traumatolog dhe Dr. N.M.-psikiatër, të cilët në mendimin e tyre profesional pas 
vlerësimit të dokumentacionit mjekësor nga shkresat e lëndës dhe ekzaminimit të 
drejtpërdrejtë bërë paditësit kanë konstatuar natyrën e lëndimeve trupore të cilat i kishte 

pësuar paditësi, mënyrën e manifestimit, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike, 
trupore dhe frikës së përjetuar, zvogëlimi i aktivitetit jetësorë, zvogëlimi i aftësisë punuese 

dhe mendimi i aktuarit-ekspertit financiar për lartësinë e dëmit material në emër të 
kompensimit për zvogëlim të aktivitetit punues, mendimit të te cilëve ekspert besimin e plotë 
ju fal edhe Gjykata e Apelit, pasi që vlerëson se mendimi i tyre ka qenë i qartë, i plotë, duke 

përfshirë edhe arsye të mjaftueshme për vërtetimin e fakteve vendimtare  sipas çështjes 
kontestimore në fjalë. 



Gjykata e Apelit duke marrë pjesërisht si të bazuar pretendimin ankimor të paditurës si palë 
ankuese për shkelje të ligjit material, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 195 parag.1 

pika (e) e lidhur me nenin 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK, me pikën II (dy) të dispozitivit të 
këtij aktgjykimi, aktgjykimin e ankimuar e ka ndryshuar në pjesën e aprovuar të 

kërkesëpadisë së paditësit për kompensimin e dëmit jo material në emër të dhimbjeve fizike 
trupore dhe frikës së përjetuar, për faktin se kjo gjykatë konsideron se përcaktimi i 
kompensimit (satisfakcionit), në shumat e gjykuara nga gjykata e shkallës së parë për këto dy 

kategori të dëmit jo material është e lartë dhe nuk përkon me rëndësinë e të mirës së cenuar,  
por edhe qëllimin të cilit i shërben kompensimi ashtu siç përcaktohet me dispozitën e nenit 

200 të LMD, me çka paditësit për këtë lloj dëmi Gjykata e Apelit ja gjykoj shumën e 
përgjithshme prej 7,500.00 (shtatëmijepesëqind ) euro,  duke vlerësuar se kjo shumë e 
gjykuar paditësit do i mundëson që të plotëson disa nevoja të përditshme, duke ja bërë më të  

lehtë jetën e tij dhe për ta harruar përjetimin e pakëndshëm të cilin e ka pësuar si pasojë e 
lëndimeve trupore të marra nga aksidenti i ndodhur, i cili ishte shkaktuar me fajin e të 

siguruarit të paditurës. 
 
Kjo gjykatë ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë në lidhje me shumat e gjykuara për 

kompensim të dëmit jomateila në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, me vlerësim se 
shuma e gjykuar mbi këtë bazë dhe shumat e gjykuar nga kjo gjykatë për dhimbje fizike dhe 

frikën e përjetuar janë reale marrë për bazë natyrën e lëndimeve trupore të cilat i kishte 
pësuar paditësi, që sipas gjetjeve të ekspertit ortoped del se kanë qenë të natyrës së rëndë, 
mënyrën e manifestimit dhe intensitetin e dhimbjeve trupore të pësuara, frikës së përjetuar 

dhe shkalla e zvogëlimit të aktivitetit jetësorë, moshën e paditësit në kohën e ndodhjes së 
aksidentit, rrethanat e ndodhjes së aksidentit, por edhe 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 paditësin,  duke u kujdesur në të njëjtën kohë që kompensimi i 
gjykuar në asnjë rrethanë të mos shërben për qëllime tjera materiale (lukrative) që mund të 

bien ndesh me qëllimin e satisfakcionit në raste të tilla. 
 

Kjo gjykatë në pikën I të dispozitivit ka vërtetuar vendimin edhe sa i përket kërkesës për 
kompensim të dëmit material në emër të përkujdesjes së personit të tretë, kjo nga fakti se 
shumat e gjykuara janë reale dhe në përputhje me konstatimet e ekspertit mjekësorë, në 

kohëzgjatjen e përcaktuar për nevojën e kujdesit të personit të tretë. Duhet pasur parasysh 
faktin se për ketë kategori të dëmit material në shumicën dërmuese të rasteve palët e kanë të 

pamundur apo shumë të vështirë që të sigurojnë dëshmi konkrete, pasi që kryesisht kujdesin 
ndaj të lënduarve e bëjnë familjarët e tyre dhe është vështirë të argumentohet me prova 
konkrete. Drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur lidhur me dëmin material të gjykuar 

paditësit në emër të shpenzimeve të rehabilitimit fizikal shpenzimeve të shërimit, pasi që kjo 
gjykatë me shikim në shkresa të lëndës konstaton se në bazë të faturave të cilët i ka 

administruar si provë gjykata e shkallës së parë, paditësi për rehabilitim në banjë dhe 
shërimin e tij si shkak i lëndimeve trupore të marra në aksidentin e trafikut i cili ishte 
shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditësit ka pasur shpenzime në shumat e gjykuar nga 

gjykata e shkallës së parë.  
 

Nuk qëndron pretendimi ankimor as në pikën e dispozitivit ku është gjykuar kompensimi i 
dëmit material në emër të rentës, kjo pasi që paditësi si pasoj e aksidentit, lëndimeve të 
marra, ndër të tjera ka pasur edhe zvogëlim të aktivitetit punues që me ekspertizë mjekësore 

është konstatuar se është në shkallës 20% për  kryerjen të rënda fizike ku kërkohet ngritje e 
peshës dhe ecje të gjata. Këtë gjendjen faktike për dëmin material në emër të zvogëlimit të 

aktivitetit punues gjykata e ka provuar përmes ekspertizës mjekësore për të cilën janë dhënë 
shpjegimet në arsyetim të aktgjykimit. Për të vendosur lidhur me lartësinë e dëmit material 
në emër të rentës gjykata si bazë ka marrë ekspertizën financiare të aktuaristikës, ku eksperti 

duke marrë për bazë shkallën e zvogëlimit të aktivitetit punues të paditësit, të dhënat e 
botuara në Agjensioni i Statistikave të Kosovës mbi të ardhurat personale sipas muajve të 



punëtorëve të kualifikuar në Kosovës, ka nxjerr përfundimin se për periudhën nga data e 
aksidentit 23.03.2010 e deri me datën 28.02.2015 kompensimi për këtë kategori të dëmit 

material arrin në shumën prej 3,915.21 € ndërsa për periudhën e ardhshme, për çdo muaj, 
deri sa të ekzistojnë kushte ligjore në shumën prej 69.59 € në muaj. Eksperti qartë në 

ekspertizë ka konstatuar se paditësi është agjustator i kualifikuar por që nuk ka qenë në 
marrëdhënie të rregullt të punës dhe si bazë për llogaritjen e fitimit të humbur-rentës ka 
marrë të hyrat mesatare të punëtorëve të kualifikuar, që hedhë poshtë pretendimet e të 

paditurës për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.  Shkalla e zvogëlimit të  
aktivitetit punues prej 20% e konstatuar në ekspertizë mjekësore  është e pranueshme që të 

caktohet kompensimi i dëmit material ne emër të fitimit të humbur-rentës, kjo pasi që këtu 
është vërtetuar se është shkaktuar dëmi dhe në çdo rrethanë kompensimi duhet të bëhet nga 
pala që ka obligim për ta kompensuar. Duhet pasur parasysh se edhe praktika gjyqësore njeh 

raste të tilla të kompensimit duke marrë për bazë shkallën e zvogëlimit të aktivitetit punues 
prej 20%.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit gjykata e shkallës së parë duke marrë për bazë 
ekspertizën mjekësore dhe atë të aktuaristikes, të cilat ekspertiza kanë vërtetuar faktet 

kryesore të çështjes, drejtë është aplikuar e drejta material në pjesën e dispozitivit ku është 
vendosur për shumat e gjykuara në emër të dëmit material për fitimin e humbur për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit punues, qoftë sa i për ketë rentës së arritur por edhe rentës për 
periudhën e ardhshme. 

Gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin e shkallës së parë sa i përket kamatës së gjykuar, me 
vlerësim se ajo nuk është në përputhshmëri me të drejtën materiale, andaj në këtë rast është 
vendosur që kamata të jetë në lartësi si për mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të 

caktuar, e cila fillon të rrjedh nga data e nxjerrjes së aktgjykimit të shkallës së parë. 
 

I drejtë del të jetë edhe vendimi për shpenzimet e procedurës, pasi që e paditura si palë e cila 
ka humbur kontestin gjyqësor në kuptim të nenit 452.1 të LPK, ka për detyrim që paditësit si 
palë gjyq fituese t’ia shpërblej shpenzimet gjyqësore, ku shpenzimet e njohura me shikim në 

shkresat e lëndës rezulton se janë në përputhje të plotë me shpenzimet e nevojshme që 
paditësi ka pasur gjatë procedurës për ndjekjen e çështjes së tij në gjyq, e që i referohen 

shpenzimeve rreth taksave gjyqësore të paguara për pad i dhe aktgjykim, përfaqësimit në 
procedurë nga i autorizuari i tij si dhe nxjerrjen e provave me ekspertim nga lëmia mjekësore. 

Aktgjykimi i ankimuar në pikën II (dy) të dispozitivit, e cila ka të bëjë me pjesën e refuzuar 
të kërkesëpadisë nga gjykata e shkallës së parë, nuk është shqyrtuar nga gjykata e shkallës së 

dytë, pasi që kjo gjykatë me analizimin e thënieve nga ankesa e ushtruar nga pala ankuese, ka 
konstatuar se  aktgjykimi i ankimuar në këtë pjesë nuk është goditur.  

Prandaj, nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të nenit 195.1 pika d) dhe e), e lidhur me 
nenin 200 dhe 201 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK) u vendos si në dispozitiv të  
këtij aktgjykimi.   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.876/16,  datë 27.07.2020 
            

        Kryetari i Kolegjit, 
         Qerim Ademaj, d.v 


