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Numri i lëndës: 2019:106386 

Datë: 17.03.2020 

Numri i dokumentit:     00900540 

 

 

C.nr.1213/18 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, Divizioni 

civil, me gjyqtaren Mirlinda Bytyqi - Rexhepi, në çështjen juridike sipas padisë së  të miturit 

L.H nga fshati ... Komuna Ferizaj, me përfaqësues ligjor (babai) K.H, të cilin me autorizim e 

përfaqëson av.J.B nga Ferizaj, kundër të paditurve Komuna Ferizaj të cilën e përfaqëson me 

autorizim S.V dhe K... - Distrikti Ferizaj të cilën e përfaqëson me autorizim B.S, lidhur me 

kompensimin e dëmit material dhe jomaterial,  vlera e kontestit 36,000 € me datë 5 Mars 2020 

merr këtë:  

 

A K T G J T Y K I M 

I  P J E S S H Ë M 

 

I.APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR –  kërkesëpadia e të miturit L.H nga 

fshati ... Komuna Ferizaj, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor babai K.H. 

 

II.DETYROHEN  -  të paditurat  Komuna Ferizaj dhe K... - Distrikti në Ferizaj, që në 

emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, të shkaktuar si pasojë e 

aksidentit të datës 10.07.2018, ti paguajnë në mënyrë solidare dhe atë në bazë të 

përgjegjësisë e paditura e parë 50% dhe e paditura e dytë 50%, shumën e përgjithshme 

prej 36,000 €, dhe atë  

Për dëmin jo material: 

a)Për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 9.000 €; 

b)Për dhimbje fizike shumën prej 6.500 €; 

c)Për frikë shumën e përgjithshme prej 4.500 €; 

d)Në emër të shëmtimit trupor shumën prej 12.000 €.   

Për dëmin material:   
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a)Për ndihmë e  huaj shumën prej 2.500 €,  

b)Për ushqim të përforcuar shumën prej 1.500 €,  

 

III. DETYROHEN të paditurat që të miturit - paditësit t’ia paguaj shumat e gjykuara në pikën  

II. të këtij dispozitivi, me kamatë vjetore prej 8% duke filluar prej dt 15.07.2019 ( ditë e 

përpilimit të ekspertizës) e gjerë në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 1,649 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e  

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm.  

 

A r s y e t i m i 

 

 

Përfaqësuesi ligjor i të miturit K.H nëpërmjet të autorizuarit të tij me datë 11.12.2018 ka 

parashtruar padi kundër të paditurve, lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jo material. 

 

I autorizuari i paditësit në padi dhe në seanca ka deklaruar se: paditësi, me datë 

10.07.2018 deri sa ishte duke luajtur në oborrin e shkollës së mesme të ulët “B.R” në paralelen 

e ndarë fizike në lagjen ...në fshatin ..., e cila është nën përgjegjësinë e të paditurës së parë, 

është ngjitur në rrethojat e ndërtuara në fushën e sportit dhe pas kontaktit me përçuesit  e 

energjisë elektrike ka pësuar lëndime të rënda trupore. 

Pas aksidentit paditësi, fillimisht ishte dërguar në Qendrën Emergjente në Ferizaj, kurse nga 

Qendra Emergjente në Ferizaj për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, lëndimeve të rënda 

trupore dhe rrezikut për jetë, i njëjti është dërguar në QKUK në Prishtinë, në të cilën qendër i 

është dhënë ndihma e parë mjekësore. Pas ndihmës së parë i njëjti është dërguar në mjekim 

intenziv në Klinikën e Kirurgjisë Plastike me mbikëqyrje të vazhdueshme nga mjekët përkatës. 

E paditura e parë Komuna e Ferizaj – Drejtoria  e shkollës, mbanë përgjegjësi për faktin se 

është e vetmja përgjegjëse dhe mirëmbajtëse për oborrin e shkollës dhe me lejen e së njëjtës 

është ndërtuar rrethoja (në Zonën e Sigurisë) në të cilën është shkaktuar aksidenti kurse edhe 

pse e ka pasur të ditur faktin dhe e ka parashikuar rrezikun dhe mundësinë e ndonjë aksidentit 

të tillë, prapë nuk e ka vendosur masat siguruese për të penguar rrezikun potencial, apo për të 

penguar qasjen. Fakti se aksidenti është shkaktuar në oborrin e shkollës dhe fakti se rrethoja 

është ndërtuar me lejen e drejtorisë së shkollës konsiderojnë se janë fakte notore dhe nuk ka 

nevojë të provohen, kurse fakti se drejtoria e shkollës e ka vlerësuar si të rrezikshme ndërtimin 

e kësaj rrethoje dhe e ka parashikuar rrezikun e një aksidenti të tillë  e tregojnë edhe dy 
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kërkesat e dërguara nga ana e drejtorisë së shkollës në adresën e të paditurës së dytë me të cilat 

kërkohet që të largohen përçuesit elektrik. 

Ndërsa e paditura e dytë K... – distrikti në Ferizaj mbanë përgjegjësi për faktin se edhe pse ka 

qenë e njoftuar për rrezikun e mundshëm nga ana e të paditurës së parë, asnjëherë nuk ka marrë 

ndonjë veprim me të cilin do të shmangte këtë rrezik. E paditura e dytë sipas UA nr.2005/7 mbi 

rregullat e sigurisë  ka qenë e obliguar që të mbikëqyrë zonat e sigurisë dhe të kërkojë nga 

secili që të përmbahen nga ndërtimi ose çfarëdo pune që do të mund të rezultojë me dëm ose 

pasoja në njerëz, mirëpo edhe përkundër faktit se ka qenë e njoftuar për këtë ndërtim asnjëherë 

nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për të rrënuar hequr këtë rrethojë. I autorizuari i paditësit më 

tutje ka deklaruar se paditësi është duke mbajtur vizita të rregullta tek mjeku për shkak të 

lëndimeve të pësuara nga aksidentit dhe do të ketë nevojë për mjekim afatgjatë e ndoshta të 

përhershëm për shkak të lëndimeve të pësuara, djegies në shkallë të lartë dhe vuajtjes 

shpirtërore për shkak shëmtisë së përjetuar. 

 

Si pasojë e lëndimeve të pësuara, i mituri ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit të ndryshëm 

si nga lëndimi -  djegiet, ashtu edhe gjatë ekzaminimeve mjekësore. Vuajtje shpirtërore siç 

shihet edhe nga raportet mjekësore i mituri ka përjetuar shëmti të përhershme e cila duke pas 

bazë se është i moshës së re, kjo do ti shkaktojë vuajtje shpirtërore në të ardhmen. Zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor, frikë të intensitetit të ndryshëm të shfaqura pas aksidentit si 

pasojë e ekzaminimeve  mjekësore dhe terapive që kishin shkaktuar ndjenjë të frikës nga 

vdekja, frika nga invaliditeti. Ndihmë dhe kujdes të huaj i mituri kishte nevojë për ndihmë të 

kujdesit të huaj me qëllim të plotësimit të nevojave themelore biologjike për vete siç janë 

përgatitja e ushqimit, veshja, hixhiena. Më tutje i autorizuari ka theksuar se  nuk ishte 

kontestues nga pala e paditur se aksidenti kishte ndodhur me datën 10.07.2018 në vendin e 

përshkruar më lartë. Përgjegjësia e të paditurve secila veç e veç është konfirmuar nga e 

paditura e parë në cilësinë e mbikëqyrësit të shkollave ishte në dijeni për rrezikun që u kanosej 

fëmijëve, ndërsa e paditura e dytë K... mban përgjegjësi ngase edhe pse kishte qenë e njoftuar 

nga e paditura e parë për rrezikun e mundshëm asnjëherë nuk kishte ndërmarrë një veprim me 

të cilin do të shmangte rrezikun siç përcaktohet me aktet ligjore dhe nën ligjore që rregullojnë 

fushën e energjisë duke përfshirë edhe udhëzimin administrativ 2005/7.  Me anë të raporteve 

mjekësore, ekzaminimeve të ndryshme mjekësore, kliniko laboratorike si dhe me anë të 

ekspertizave mjekësore është vërtetuar shkalla e lëndimit të paditësit dhe shkalla e ZAJ-së, me 

të cilin është vërtetuar se paditësi L.H si pasojë e kontaktit me rrymën kishte pësuar djegie me 

humbje të aktivitetit të përgjithshëm jetësor  prej 10 %  Duke qenë se dëmtimet e paditësit janë 
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të pakthyeshme – iverzibile i vetmi satisfaksion për paditësit do të ishte kompensimi material 

dhe jo material i precizuar përmes seancës nëpërmjet parashtresës. Sa i përket kërkesëpadisë 

për Rent jetësore, humbje e aftësisë punuese dhe shpenzimeve të shërimit për të ardhmen padia 

të mbetet e pashqyrtuar derisa paditësi të arrij moshën madhore. I ka kërkuar të gjitha 

shpenzimet e procedurës siç janë të precizuara në parashtresën e precizimit të padisë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

I autorizuari i të paditurës së parë Komuna Ferizaj S.V në përgjigje në padi dhe në 

seanca ka deklaruar se pretendimet e paditësit se shkolla është përgjegjëse për shkaktimin e 

lëndimeve të shkaktuara nga energjia elektrike nuk qëndrojnë sepse në kohën kur është 

vendosur rrjeti mbrojtës pas fushës sportive telat përçues të rrymës elektrike kanë qenë në 

lartësinë e duhur. Paditësi nuk sqaron arsyen e ngjitjes në rrethojën mbrojtëse.  Për të ekzistuar 

përgjegjësia me rastin e dëmit duhet në mënyrë komplementare të plotësohen këto kushte: 

dëmi i shkaktuar, veprimi i paligjshëm, lidhja shkakësore shkak – pasojë dhe ekzistimi i fajit. 

Nuk qëndron theksimet në padinë e paditësit se “drejtoria e shkollës e vlerësuar si të 

rrezikshme ndërtimin e kësaj rrethoje dhe e ka parashikuar rrezikun e një aksidenti të tillë, e 

tregojnë edhe dy kërkesat e dërguara nga ana e drejtorisë së shkollës në adresën e të paditurës 

së dytë” Bëhet fjalë për kërkesën me nr.36/2015 dt.11.03.2015 dhe kërkesën me nr.62/2015 e 

dt.15.03.2015, ku në këto kërkesa është kërkuar nga distributori i rrymës elektrike që të bëhet 

largimi i një shtylle të panevojshme që gjendet në oborrin e shkollës si dhe nivelimi i telave të 

rrymës që lidhen nga oborri i shkollës me shtyllën matanë rrugës, kabllo nuk është në nivelin e 

duhur nga toka të ngritët  sipas standardeve. Në këto kërkesa paraqitet gjendja faktike e 

shtyllave elektrike dhe telave përçues që paraqesin në vazhdimësi rrezik për nxënësit. Nga 

përmbajtja  e padisë konstatohet se fatkeqësia ka ndodhur më datën 10.07.2018 në kohën kur të 

gjithë nxënësit kanë qenë në pushime verore dhe  nuk ka pas asnjë obligim që fëmiu të 

paraqitet në oborrin e shkollës dhe as që ka qenë banor i këtij fshati dhe e ka hapur derën e 

hyrjes së oborrit të shkollës. 

Përgjegjësinë sipas fajit, rezulton nga vetë paditësi se me veprimet e tija është shkaktuar 

pasojat dëmtimet e këto i janë shkaktuar nga përçuesit e rrymës, zotërues është distributori i 

rrjetit energjetik dhe përgjegjësinë konform nenit 155 të LPD-re bazuar në 140 të LMD-re. Në 

rastin konkret me asnjë provë se paditësit i është shkaktuar dëmi nga Komuna Ferizaj, por dëmi 

është shkaktuar me fajin e paditësit sepse në momentin e shkaktimit të dëmit ka qenë i aftë për 

të gjykuar.  Një parakusht përkitazi me përgjegjësinë për dëmin e shkaktuar është veprimi fakti 

dëmtues i personit përgjegjës, e që nënkupton veprimin me të cilin është shkaktuar dëmi. Fakt 

dëmtues mund të jetë aktiv ose pasiv. Fakti dëmtues aktiv është në rast se dëmi është shkaktuar 
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me ndërmarrjen e një veprimi të caktuar, në rastin konkret vetë i dëmtuari ka vepruar në 

shkaktimin e dëmit dhe se ekziston edhe veprimi  fakti pasiv sepse prindi i të dëmtuarit si 

përgjegjës nuk ka ndërmarrë veprime të caktuar të cilin me ligj ka qenë i detyruar ta ndërmarrë 

me qëllim që fëmijën të mos e lejojë vetë të lëvizë në këtë ambient të panjohur. Konkludon se 

Komuna e Ferizajt nuk ka legjitimitet që të jetë palë e paditur, i mungon legjitimiteti pasiv. 

Bazuar në dispozitën e nenit 32 par 1 të  Ligjit Nr.05/L-081 për energjinë që e rregullon 

çështjen e zonës së sigurisë të rrjetit elektrik K... ka qenë i detyruar që të kërkojë nga Komuna 

e Ferizajt që në afatin ligjor të i heq ndërtimet ilegale ose ndalimin e aktiviteteve kur konstaton 

se pronarët ose shfrytëzuesit e pronës bëjnë ndërtimin e palejuar, rrethin, prerjen ose aktivitetet 

të tjera që janë në kundërshtim me rregullat për zonat e sigurisë. Kurse Komuna Ferizaj me dy . 

kërkesa  drejtuar K... nr.36/2015 dt.11.03.2015 dhe kërkesën me nr.62/2015 e dt.15.03.2015, 

për largimin e shtyllës elektrike dhe përçuesve elektrik. 

 

I autorizuari i të paditurës së dytë K... – Distrikti në Ferizaj B.S në përgjigje në padi si 

dhe në seanca ka deklaruar se: në tërësi e kundërshton kërkesëpadinë e  paditësit si të 

pabazuar.  Paditësi apo i autorizuari i tij nuk ka arritur ta argumentoj dhe vërtetoj se baza e 

kërkesëpadisë duhet ti bie barrë të paditurës K... sh.a Ferizaj. Kjo për faktin se paditësi nga 

provat e prezantuara nuk ka arritur ta argumentoj faktin se e paditura e dyte ka pasur te njohur 

faktin se Komuna e Ferizajt përkatësisht Drejtoria për Arsim ka ndërtuar fushë sportive  nën 

përçuesit elektrik të tensionit të mesëm 10kv. Raporti nga ekspertiza e ekspertit nga lëmia e 

Elektroteknikës ka ardhur në konstatim se: Ndërtimi i çfarëdo objekti nën zonën e sigurisë në 

afërsi të përçuesve është e ndaluar. Komuna Ferizaj ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm dhe atë 

të vazhdueshëm. Eksperti po ashtu ka konkluduar se objektet e tilla janë joshëse për fëmijët të 

cilët e kanë shfrytëzuar rrethojën e saj për ngjitje. Nxënësit e moshës së mitur nuk mund të 

kuptojnë dhe vlerësojnë shkallën e rrezikut që paraqet ngjitja dhe afrimi me përçuesit elektrik. 

Ekspertiza e ekspertit pohon se në rrethojën e ndërtuar nuk ka pasur shenja të rrezikut edhe 

përkundër faktit se kjo rrethojë është e ndërtuar në zonën e rrezikshmërisë nën linjën 10kv. 

Ekspertiza e ekspertit deklaron se K... ka respektuar rregullat e lidhur me lartësinë e linjës 10kv 

e cila duhet të ketë nga 6.5m deri në 7.5m dhe mbi 7.5m. Ditën kritike lartësia e rrjetit ka qenë 

6.9m. 

 

Po ashtu lidhur me ndërtimin e kësaj fushe sportive në fjalë autoritet komunale përkatëse nuk e 

kanë parë të arsyeshme të pajisen me leje ndërtimore nga drejtoria përkatëse. Me këtë veprim – 

leje do të ishte evituar mundësia që të ndërtohet fusha sportive nën përçuesit elektrik pa 
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zgjidhjen e këtyre dy çështjeve, ja të largohen përçuesit elektrik ja të ndërtohet fusha sportive 

diku përreth. Nga përshkrimi i kërkesëpadisë sshihet qartë se e paditura e dytë K...- distrikti ne 

Ferizaj nuk është përgjegjëse për rastin e aksidentit me pasoja të lëndimeve trupore, andaj e 

paditura e dytë K... nuk mbanë kurrfarë përgjegjësie për rastin në fjalë.  

 

Sipas ligjit për Energjinë nr.05/L-081, - neni 31 thotë Zonat e sigurisë - Brenda çfarëdo zone të 

sigurisë është i ndaluar ose i kufizuar ndërtimi ose ngritja e çfarëdo ndërtese apo godine, prerja 

e bimëve ose pemëve, ose ushtrimi i aktiviteteve që mund të paraqesin rrezik ndaj sigurisë ose 

veprimtarisë së pandërprerë të instalimeve energjetike, sigurisë së shëndetit, jetës dhe pronës. 

Rrjeti i TM (Tensioni i Mesëm 10 KV) është projektuar dhe ndërtuar me standarde dhe norma 

teknike të parapara dhe lartësia e përçuesit të rrjetit elektrik 10 Kv në ditën kritike ka qenë 6.9 

dhe se është e ndërtuar para se të ndërtohet shkolla dhe fusha e sportit si dhe rrethoja dhe 

objektet tjera të shkollës, prandaj siç theksuan më lartë sipas Ligjit për energjinë ndërtimi 

objekteve nën zonën e sigurisë Tensioni i Mesëm 10KV është i ndaluar. Duhet theksuar se 

secili objekt ndërtimor për të për tu pajisur me leje ndërtimore për tu pajisur me leje ndërtimore 

valide nga 10KV është i ndaluar. Duhet theksuar se secili objekt ndërtimor për tu pajisur me 

leje ndërtimore valide nga Komuna përkatëse, paraprakisht ndërtuesi – pronari i objektit është i 

detyruar të siguroj (marrë) pëlqimin parimor nga Kompania e K... si furnizues publik me 

energji elektrike, gjë që pronari i objektit nuk e ka siguruar. Paditësi në padi thekson se e 

paditura e parë Komuna e Ferizajt (Drejtoria e Shkollës) mban përgjegjësi për faktin se është 

përgjegjëse dhe mirëmbajtëse për oborrin e shkollës dhe se me lejen e së njëjtës është rrethuar 

rrethoja (në Zonën e Sigurisë) pra nga investitori apo punë kryesi fare nuk është marrë pëlqim 

parimor nga K...-i, se në këtë zonë të sigurisë do të ndërtohet fusha e më pastaj edhe rrjeta e 

fushës e cila është ndërtuar nën përçues elektrik. Ndërsa kur thotë se përgjegjësia e të paditurës 

së dytë ekziston sepse e paditura e dytë duhet të mbikëqyrë zonën e sigurisë, kjo nuk qëndron 

sepse e paditura e parë as që e ka aplikuar për pëlqim  parim për ndërtimin e objektit duke e 

ditur se është duke e ndërtuar përçuesin elektrik (pra në zonën e sigurisë) e cila zonë është e 

ndaluar për ndërtime apo zhvillime të çfarëdo aktiviteti në këtë zonë. 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit sa më të drejtë  të gjendjes së fakteve të çështjes. Për aq sa 

palët ndërgjyqëse  përmbushin detyrimin e tyre për t’i parashtruar ato,  në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, ka administruar në sër provash:  padia C.nr. 1213/18 e datës 11.12.2018,  kërkesë nga 

Drejtoria e shkollës së mesme e ulët “B.R”  në fshatin ... drejtuar K...-it e datës 15.03.2015, 

kërkesë nga Drejtoria e shkollës së mesme e ulët “B.R”  në fshatin ... drejtuar 11.03.2015,  
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raporti hetues nr.2018-CF-1156 e datës 17.07.2018, Foto album nga njësia e teknikës 

kriminalistike e datës 10.07.2018, raporte mjekësore në emër të të miturit L.H,  Fotografi të të 

miturit, Përgjigje në padi nga e paditura e parë e datës 28.01.2019, Përgjigje në padi nga e 

paditura e dytë 01.02.2019, raport nga K... nr 9684 e datës 13.09.2018,  Skema e matjeve të 

bëra në vendin  e ngjarjes nga K..., ekspertizë mjekësore e punuar nga Dr.SH.D dhe Dr.N.H, 

ekspertizë e punuar nga dr.N.M e datës 15.07.2019, Ekspertizë mjekësore  e punuar nga dr.A.S, 

Parashtresë për precizimin e kërkesëpadisë e datës 07.02.2020, ekspertizë  teknike e punuar 

nga eksperti Y.Z. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartcekura, në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegjje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së 

bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: me datë 10.07.2018 në ora 13:30 ka ndodhur një 

aksident  në fshatin ... Komuna Ferizaj, në oborrin e Shkollës fillore të mesme të ulët “B.R” më 

saktësisht në fushën e sportit të të njëjtës, ku paditësi L.H i moshës së mitur teksa ishte duke 

luajtur së bashku me bashkëmoshatarin e tij  Y.Z në fushën e sportit nga kureshtja dhe mos dija 

e tij e ka shfrytëzuar rrethojën për ngjitje dhe në atë moment  pas kontaktit me përçuesit  e 

energjisë elektrike ka pësuar lëndime të rënda trupore,  këtë fakt Gjykata e vërtetoi nga raporti 

hetues nr.2018-CF-1156 i datës 17.07.2018, Foto album nga njësia e teknikës kriminalistike e 

datës 10.07.2018, raporte mjekësore në emër të të miturit Y.Z si dhe ekspertiza e 

elektroteknikës e datës 10.05.2019. Të gjitha këto vërtetojnë për lëndime të rënda trupore të 

paditësit. 

 

Nga leximi i raporti hetues nr.2018-CF-1156 i datës 10.07.2018, gjykata ka vërtetuar se në 

oborrin e Shkollës fillore e mesme të ulët “B.R”  në fshatin ..., Komuna Ferizaj, në ditën kritike 

ka ndodhur një aksident ku paditësi L.H dhe bashkëmoshatari i tij Y.Z nga padijenia për 

rrezikun që mund të i kanoset ndërmarrin veprime ashtu që ngjiten në rrethojën prapa portës së 

fushës së futbollit dhe prekin përçuesit e Linjës 10 kV,  me që rast goditen nga energjia 

elektrike dhe pësojnë lëndime të rënda trupore. 

Nga shikimi i fotoalbumit të bërë menjëherë pas aksidentit nga njësia e teknikës kriminalistike 

e datës 10.07.2018,  gjykata ka vërtetuar se dy të miturit përkatësisht L.H dhe bashkëmoshatari 

i tij Y.Z kishin marrë lëndime si pasojë e aksidentit dhe si dëshmi janë gjetur në vendin e 

ngjarjes njollat e kuqe të gjakut dhe mbathjet e të miturve.  
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Nga shikimi i fotografive që i janë bërë të miturit në ditën kritike, gjykata ka konstatuar se të 

njëjtat paraqesin lëndime të rënda trupore, djegie e thellë e lëkurës, dhe dhimbjet e të miturit – 

paditësit. 

 

Nga leximi i raportit mjekësor nga QKUK në Prishtinë,  gjykata ka vërtetuar se i mituri pas 

kontrollit paraprak në QKMF për lëndimet e marra në aksidentin e datës 10.07.2018,  për shkak 

të gjendjes së rëndë shëndetësorë dhe djegieve të thella është udhëzuar menjëherë që të 

mjekohet në QKUK gjegjësisht në Klinikën e Kirurgjisë Plastike në Prishtinë, ku në të cilin 

raport nga mjekja e dhomës dr.I.K konstatohet se i mituri është pranuar për shkak të djegieve 

nga energjia elektrike, ku edhe kishte pësuar djegie të fytyrës, kokës, gjoksit,  dhe barkut me 

vrima ulëse dalëse në regjionin e të dy kofshëve në pjesën mediale. Pas ekzaminimeve klinike 

dhe analizave laboratorike me APET, tek i njëjti realizohet intervenim kirurgjik. Gjatë 

qëndrimit paditësi është trajtuar me antibiotik, anticoagulant dhe analgjetikë.  

 

Nga leximi i Kërkesave nga Shkolla fillore e mesme e ulët “B.R” ... gjegjësisht Kërkesa me nr 

prot.36/2015 e datës 13.03.2015 dhe Kërkesa me nr prot.62/2015 të datës 15.03.2015 drejtuar 

K... – Distrikti në Ferizaj, gjykata ka vërtetuar se  Drejtori i shkollës të lartë cekur ka paraqitur 

dy kërkesa K...-it që e njëjta të bëj riparimin e rrjetit elektrik, kabllove që shtrihen nëpër 

oborrin e shkollës tek paralelja e ndarë në Lagjen .... që kishin qenë shumë ulët si dhe 

ndërrimet e shtyllave të panevojshme në mënyrë që të evitohen incidentet e mundshme. 

 

Nga leximi i raportit me nr 9684 të datës 13.09.2018,  se anëtaret e komisionit profesional të 

caktuar nga ana e K... për të hulumtimin dhe mbledhjen e hulumtimeve, konkludimeve të tyre 

kanë konstatuar se lëndimi me rrymë elektrike i fëmijëve L.H dhe Y.Z ka ardhur nga 

pakujdesia e tyre duke hipur në rrethojën që është  ndërtuar nën linjn 10kV dhe duke mos i 

respektuar rregullat e sigurisë me c rast fëmijët kanë pasur kontakt me linjën 10kV. Rrjeti i TM 

(tensionit të mesëm) 10kV është para se të ndërtohet shkolla dhe fusha e sportit, andaj ndërtimi 

i objekteve nen zonën e sigurisë është i ndaluar me ligjin per energjinë  neni 31 dhe 32. 

Gjykata ka vërtetuar se K... ka përgjegjësi lidhur me dëmin e shkaktuar sepse  ka pasur detyrim 

që ta largojë  Linjën 10kV nga vendi ku është ndërtuar fusha e sportit, ndërsa e njëjta 

Ndërmarrja e energjisë është e autorizuar që të kërkojë nga komuna ndalimin dhe heqjen e 

ndërtimeve ilegale ose ndalimin e aktiviteteve, përkundër kësaj K... nuk ka ndërmarrë asnjë 

veprim me të cilin do ta pengonte shkaktimin e këtij aksidenti. 
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Në këtë rast, kontestuese ishte përcaktimi i përgjegjësisë – fajësisë deri tek shkaktimi i 

aksidentit, pra kontestuese mes palëve ndërgjyqëse ishte fakti se me lëshimin e kujt ka ardhur 

deri tek shkaktimi i këtij aksidenti dhe kush duhet të jetë përgjegjës për shpërblimin e dëmit. 

Lidhur me këtë çështje kontestimore dhe për vendosjen në mënyrë sa më të drejtë dhe ligjore, 

gjykata ka marrë për bazë ekspertizat e ekspertëve të lëmive përkatëse, e në veçanti për t’iu 

përgjigjur dilemës se me fajin e kujt ka ardhur deri tek aksidenti ku dy fëmijë kanë pësuar 

lëndime të rënda trupore, Gjykata është bazuar në ekspertizën teknike të ekspertit, ndërsa për 

përcaktimin e lëndimeve dhe intensitetin e lëndimeve është bazuar në ekspertizat e mjekëve  

 

Për të përcaktuar se a kanë përgjegjësi të paditurat për dëmin që i është shkaktuar të miturit në 

vendin objekt kontesti gjykata ka caktuar ekspertizën teknike të punuar nga Inxhinieri Y.Z, e 

cila në mënyrë profesionale dhe të saktë ka konstatuar se ndryshim i konfiguracionit nga 

ndërtimi i rrethojës prapa portës në fushën që është në oborrin e shkollës, ka ndikuar që 

distanca prej përçuesve të Linjës 10kV dhe rrethojës të zvogëlohet deri në atë masë sa që 

fëmijët që janë ngjitur apo kacavjerrë në rrethojë kanë arritur që të prekin përçuesit e Linjës 

10kV. Ndryshimi i gjendjes nga ndërtimi i rrethojës, ka ndryshuar edhe kushtet teknike dhe 

kushtet e sigurisë. Kjo linjë nuk ka qenë më Linjë e sigurt dhe ka paraqitur rrezik të 

përgjithshëm për shëndetin dhe sigurinë publike. K... është dashur të veproj sipas rregullave 

për çkyqje: të çkyq  Linjën 10kV nga rrjeti elektrik, sepse mangësitë teknike të cilat janë 

shprehur si pasojë e ndryshimit të konfiguracionit, kanë paraqitur rrezik të përgjithshëm për 

shëndetin dhe sigurinë publike. Operatori i furnizimit me energji elektrike është i autorizuar që 

të shkyçë menjëherë çdo konsumator në rast se shkyçja është e  nevojshme për të larguar 

ndonjë rrezik të menjëhershëm ndaj shëndetit dhe sigurisë së përgjithshme. K... ka pasur 

njohuri dhe informacion edhe para ditës kritike e Linja 10kV nuk ka plotësuar kushtet teknike, 

përkundër kësaj informate ata nuk kanë marrë veprimin e shkyçjes sipas nenit 9.1, nenit 9.2, 

nenit 9.3, nenit 9.4, nenit 10.1, si dhe nenit 10.2, siç përcaktohet në Rregulla mbi ç’kyçjen dhe 

rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë në Kosovë. K... nuk ka vepruar sipas 

procedurave dhe rregullave për ç’kyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë 

në Kosovë, është dashur që Linja 10kV pasi ka paraqitur rrezik të përgjithshëm dhe permanent 

të ç’kyqet me kohë dhe të rikyçet vetëm pasi të plotësohen kushtet teknike dhe largimit të 

rrezikut.  
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Më tutje ka konstatuar se ndërtimi i objekteve të çfarëdo lloji në zonën e sigurisë në afërsi të 

largpërçuesve është e ndaluar. Komuna Ferizaj përkatësisht Shkolla e mesme e ulët “B.R” me 

ndërtimin e rrethojës prapa portës në fushën sportive ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm 

permanent. Objektet e tilla në fusha të sportive janë joshëse për fëmijët, të cilët kanë 

shfrytëzuar këtë rrethojë për ngjitje në të. Nxënësit e moshës së mitur për objekte të tilla nuk 

rezonojnë dhe nuk vlerësojnë shkallën e rrezikut.  Në rrethojë nuk ka pasur shenja rreziku 

përkundër faktit se kjo rrethojë është e ndërtuar në zonën e rrezikshmërisë nën linjën 10kV.  

 

Operatori i rrjetit të furnizimit me energji elektrike nuk ka respektuar Rregullat mbi  ç’kyqjen 

dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë në Kosovë saktësisht neni 9.1, 9.2, 9.4, 

10.1, dhe 10.3. Lartësia e Linjës 10kV në gjendje të rregullt të pranueshme duhet të jetë 

h=6.5m, deri në h=7.5m dhe mbi h=7.5m. Operatori i rrjetit të furnizimit me energji elektrike 

ka pasur informata të mjaftueshme, shumë kohë para ditës kritike të datës 10.07.2020, e të cilat 

janë Kërkesë 15.03.2015 dhe 11.03.2015 mbi gjendjen e parregullt të Linjës 10kV. Operatori i 

rrjetit për furnizim me energji elektrike është përgjegjës për inspektim, mirëmbajtje dhe 

gjendje të rregullte të rrjetit të furnizimit me energji elektrike. K... është dashur që Linjën 

10kVpasi ka paraqitur rrezik permanent të përgjithshëm ta ç’kyq me kohë dhe ta rikyç vetëm 

pasi Linja 10kV ti plotësoj kushtet teknike të kyçjes. Me këtë mos veprim dëshmohet 

neglizhenca nga ana e K....  Në ato dy kërkesa kërkohet nga K...-i që të zhvendoset nga ajo 

zonë kurse K... ka për detyrë dhe obligim sipas procedurave të brendshme që asetet e veta të i 

kontrollojë në periudha kohore të caktuara dhe ti evidentoj të gjitha mangësitë të cilat hasen në 

teren dhe të bëj një plan për evitimin e këtyre mangësive gjë të cilën K... nuk e ka bërë, ata 

duhet së paku një herë në vit të bëjë inspektimin e linjave 10kV,  kurse objekti është ndërtuar 

në vitin 2018 faktikisht aty i bije 13 vite pa një inspektim të aseteve te veta. 

Në konstatimet e mësipërme eksperti Y.Z përfundon se KK Ferizaj Shkolla e mesme e ulët ... – 

... ka ndërtuar një objekt në zonën e rrezikshmërisë  nën Linjën 10kVm ky objekt ka shkaktuar 

rrezik të përgjithshëm dhe permanent, si pasojë janë lënduar dy fëmijët në kontakt me 

përçuesin e Linjës 10kV. K... ka qenë e njoftuar shumë kohë para ditës kritike se në zonën e 

sigurisë ka një objekt që paraqet rrezik permanent dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. K...-i 

është përgjegjës sepse nuk ka ndërmarrë veprimin e ç’kyqjes me kohë për Linjën 10kV sipas 

rregullave mbi ç’kyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë në Kosovë 

gjegjësisht neni 9.1, 9.2, neni 9.3, neni 10.1 dhe 10.2. Pasi që Linja 10kV ka paraqitur rrezik 

permanent të përgjithshëm. Në këtë rast kemi të bëjmë me përgjegjësi të ndarë nga të dy 

paditurit. Gjykata në bazë të ekspertizës së lartë cekur ka vërtetuar se e paditura e parë 
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Komuna Ferizaj - Shkolla e merme e ulët “B.R” dhe e paditura e dytë K... - distrikti në Ferizaj 

ndajnë përgjegjësinë për dëmin material dhe jo material dhe atë në mënyrë të barabartë që i 

është shkaktuar paditësit – të miturit L.H. 

 

Përgjegjësia e të paditurës së parë në aksidentin e lartpërmendur qëndron në faktin se e njëjta 

në bazë të Ligjit për energji Nr. 05/L -081 më saktësisht neni 31 par.2 përcaktohet: Brenda 

çfarëdo zone të sigurisë është i ndaluar ose i kufizuar ndërtimi ose ngritja e çfarëdo ndërtese 

apo godine, prerja e bimëve ose pemëve, ose ushtrimi i aktiviteteve që mund të paraqesin 

rrezik ndaj sigurisë ose veprimtarisë së pandërprerë të instalimeve energjetike, sigurisë së 

shëndetit, jetës dhe pronës. Ndërsa e paditura ka vepruar kundërligjshëm duke ndërtuar objekt 

në një zonë sigurie i cili do të dedikohej më vonë për qendër sportive në oborrin e Shkollës së 

mesme të ulët në fshatin ... Ferizaj,  

 

Sa i përket pretendimit të të paditurës së parë se e njëjta ka mungesë të legjitimitetit pasiv  

gjykata ka konstatuar se e paditura kur ka ndërtuar objektin gjegjësisht fushën e sportit së 

bashku me rrethojën e cila ishte afër në distancë vertikale me Linjën 10kV, ka vepruar në 

mënyrë të kundërligjshme dhe për shkak të këtij veprimi ka ardhur edhe pasoja e dëmit të 

shkaktuar, e që pasoja nuk do të shkaktohej nëse rrethoja nuk do të ishte ndërtuar, e tërë kjo për 

shkak të pamundësisë që fëmijët të ngjiten dhe të kenë kontakt me linjën 10kV.  

 

Nuk qëndron pretendimi i të paditurës së parë se paditësi me veprimet e tija ka shkaktuar 

pasojën  dhe dëmtimet, e që këto janë shkaktuar nga përçuesit e rrymës, zotërues është 

distributori i rrjetit energjetik dhe përgjegjësinë konform nenit 155 të LMD-re bazuar në 140 

të LMD-re.  Paditësi nuk ka bërë lëshime në këtë aksident, për faktin se  siç konstatohet edhe 

në ekspertizë paditësi L.H për shkak të moshës së mitur fëmijët për objekte të tilla nuk 

rezonojnë dhe nuk vlerësojnë shkallën e rrezikut, në vendin e ngjarjes nuk ka pasur asnjë 

shenjë që do të paralajmëronte rrezikun, si dhe duke u mbështetur në në nenin 142 të LMD-së 

lidhur me përgjegjësinë e të miturit - I mituri prej moshës shtatë (7) vjeçare, deri në moshën 

katërmbëdhjetë (14) vjeçare, nuk përgjigjet për dëmin e shkaktuar, përveç në qoftë se provohet 

se gjatë shkaktimit të dëmit ka qenë i aftë për të gjykuar.  Paditësi në kohën kur është shkaktuar 

dëmi ka qenë i moshës 10 vjeçare e kjo vërteton se i mituri nuk ka qenë i aftë për të gjykuar në 

mënyrë të drejtë për shkak të moshës së tij të re, rrethanave siç kanë qenë se vendi ka qenë 

hapësire e dedikuar për fëmijë, nuk ka pasur asnjë shenjë që do të paralajmëronte rrezikun që 

vie nga përçuesi elektrik, fëmijët janë të prirur të eksperimentojnë gjera të reja, dhe nuk kanë 
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mundur të kuptojnë rrezikun real që i kanoset në rast se ngiten në rrethojën e  sipër theksuar, të 

gjitha këto ishin të konstatuara edhe në ekspertizën e elektroteknikës të lartë përmendur.  

 

Pretendimi i të paditurës së parë se në kohën kur ka ndodhur aksidenti, ka qenë kohë e pushimit 

veror dhe nuk ka pasur asnjë obligim që i mituri të paraqitet në oborrin e shkollës, nuk qëndron 

dhe për më tepër nuk ka rëndësi për shkak se edhe sikur të ishte shkaktuar dëmi në një kohe 

tjetër dhe në vendin e njëjtë të ishte prapë përgjegjëse e paditura e parë për lëshimet teknike që 

i ka bërë dhe si pasojë e asaj ka ardhur deri tek aksidenti. 

 

Përgjegjësia e të paditurës së dytë në aksidentin e lartpërmendur qëndron se në bazë të neni 31, 

par 1 dhe 2 të Ligjit për Energji Nr. 05/L -081 - Kur pronarët ose shfrytëzuesit e pronës bëjnë 

ndërtime të palejuara, rrethime, prerje ose aktivitete të tjera që janë në kundërshtim me 

rregullat për zonat e sigurisë, dhe kur dështojnë përpjekjet për ndalimin e ndërtimeve ose 

aktiviteteve të tilla ilegale të paautorizuara Brenda afateve kohore të vendosura nga 

ndërmarrjet e energjisë. Ndërmarrja e energjisë është e autorizuar që të kërkojë nga komuna 

ndalimin dhe heqjen e ndërtimeve ilegale ose ndalimin e aktiviteteve, me shpenzime të pronarit 

ose shfrytëzuesit.  E paditura e dytë në bazë të kërkesës me nr prot.36/2015 e datës 13.03.2015 

dhe kërkesës me nr prot.62/2015 të datës 15.03.2015 të paraqitura nga ana e Drejtorisë së 

Shkollës së mesme të ulët “B.R” ka ditur për ndërtimin e paligjshëm në zonën e sigurisë dhe 

prapë nuk ka ndërmarrë veprime që të ndaloj ndërtimin ilegal që është bërë në zonën e sigurisë. 

Sipas  nenit 31 par 1 dhe 2 K... ka pasur për obligim që të kontrollojë ndërtimet e pa lejuara që 

janë në kundërshtim me rregullat për zonat e sigurisë si dhe të kërkoj ndalimin e ndërtimeve të 

tilla ndërsa nëse këto përpjekje nuk funksionojnë atëherë të kërkoj nga Komuna ndalimin dhe 

heqjen e ndërtimeve të tilla. Nga ana tjetër nuk ka pasur ndonjë kërkesë nga ana e të paditurës 

së dytë K...,  që Komuna ta ndalojë objektin ose të heq ndërtimin ilegal  në zonën e sigurisë në 

të cilin ka ndodhur aksidenti i datës 10.07.2018.  

 

Nga e tërë kjo kuptojmë se nëse vërtetohet fakti i paligjshëm dhe lidhja shkakësore e tij me 

dëmin, lind marrëdhënia e detyrimit, e drejta subjektive e personit të dëmtuar për të kërkuar 

dëmshpërblim dhe detyrimi i personit përgjegjës për ta shlyer atë. Për mbulimin e dëmeve 

materiale dhe jo materiale  në këtë rast janë të paditurat, fakte të cilat sipas të nenit 136,  nenit 

173 dhe 183 të LMD-së paraqesin bazë për kompensimin e dëmit. 
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Si pasojë e këtij aksidenti i mituri ka pësuar lëndime të rënda trupore,  kjo është vërtetuar nga 

raportet dhe ekspertizat mjekësore. Si rezultat i këtyre lëndimeve paditësi ka pësuar dhimbje 

fizike, vuajtje shpirtërore për shkak të shëmtimit të përhershëm, zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor, frikë, gjithashtu ka pasur nevojë për ndihmë dhe kujdes të personit të 

tretë, ka pasur nevoje për shërim dhe rehabilitim klimaterik, ushqim të përforcuar si dhe 

shpenzime gjatë shërimit. 

 

Në këtë aksident i mituri ka përjetuar dhimbje fizike, këtë fakt gjykata e vërtetoi  nga  mendimi 

i ekspertëve gjegjësisht ekspertit të Kirurgjisë Plastike Dr.SH.D dhe ekspertit të 

Neurokirurgjisë  Dr.N.H,  të cilët mendimin e tyre e kanë dhënë në formë të shkruar dhe të cilët 

kanë konstatuar se paditësi ka pësuar këto lëndime trupore: Mbi intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhimbjes fizike nga momenti i shkaktimit të djegies deri në dhënien e ndihmës së parë, pacienti 

ka pasur dhimbje të intensitetit posaçërisht të lartë e cila ka zgjatur 1 e 30 min, ku pacienti ka 

qenë i mbuluar me analgjetik në mënyrë intensive, kurse pas javës së parë deri në regjenerimin 

e plotë të djegies, dhimbjet kanë qenë me intensitet të mesëm të ulët. Po ashtu gjatë qëndrimit 

në klinikë një herë i është nënshtruar intervenimit kirurgjikal për shkak të djegies së thellë: 

Necrectomi dhe autotransplant – sutur direkte, sa që prapë i është nevojitur terapia me 

analgjetik, por jo të intensitetit si në fillim të djegies e cila ka zgjatë më shumë se 4 muaj. 

Kurse për shkak të tecikatiriksit, si pasojë e djegies së thellë, në ekspozim të të ftohtit, apo të 

nxehtit kemi dhimbje të intensitetit të ulët. Shëmtimi pa pengesa në motilitet është 6-7%. Këto 

lëndime karakterizohen si lëndime të rënda. Nga këto konstatime të ekspertëve Gjykata 

vendosi se shuma prej 6,500 euro për këtë kategori të dëmit është në harmoni me dhimbjet e 

përjetuara. 

 

I mituri në këtë aksident ka pësuar dëmtime trupore e që kanë ndikuar në zvogëlim të aktivitetit 

fizik, në bazë të ekspertizës së Kirurgjisë Plastike Dr.SH.D dhe ekspertit të Neurokirurgjisë 

Dr.N.H dhe sqarimeve të tyre në seancë, paditësi ka pasur  kufizim të lëvizjes së krahëve, të 

boshtit kurrizor, për shkak të kontraksioneve neuromuskulare dhe aktiviteteve fizike kanë 

shkaktuar dhimbje dhe e kanë kufizuar  pacientin që në periudhë prej 5 /pesë/ muaj të ketë ulje 

të aktivitetit punues. Gjykata vendosi  që shuma prej 9,000 euro do të përbente  satisfaksion 

moral. 

 

I mituri në këtë aksident ka përjetuar edhe frikë, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga ekspertiza e 

ekspertes së psikiatrisë Dr. N.M, e cila konstatoi se paditësi ka pësuar frikë primare në formë të 
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frikës nga vdekja dhe kërcënimi i drejtpërdrejte për jetë që ka zgjatur rreth 1-2 sekonda,  në 

momentin e hudhjes nga rrethojat e fushës së sportit,  frikë sekondare të  intensitetit të lartë e 

cila ka zgjatur 5 ditë nga momenti i rikthimit të plotë të vetëdijes, e shoqëruar me ankthe, 

pagjumësi, ëndrra të këqija, frikë nga invaliditeti dhe pasojat e djegies në pjesë mjaftë të 

ndjeshme trupore, ka pësuar trishtim dhe gjendje reaktive emocionale duke u ndjerë i pasigurte 

për të ardhmen e tij, stres intensiv sidomos gjatë procedurës të intervenimit kirurgjik plastik 

dhe metodës së intervenimit kirurgjikal nga pasojat e nekrozës dhe transplantit të lëkurës e cila 

është marrë nga vet paditësi në pjesë të këmbëve. Frikë sekondare e intensitetit të mesëm 

paditësi ka përjetuar për 2 muaj periudhë e rikuperimit nga djegiet dhe sanimit të pasojave që i 

ka shkaktuar në lëkurë djegia nga rryma. Gjatë kësaj periudhe paditësi ka manifestuar 

çrregullim gjumi ankthe, rikujtime të ngjarjes traumatike cila i ka shkaktuar  ndjenja dhe 

emocione negative, nervozë, iritabilitet, vështirësi të adaptimit me kushtet e trajtimit mjekësor, 

frikës nga invaliditeti i përhershëm dhe pasojat në shëndet dhe pamjen e tij në të ardhmen.  

Frika sekondare të intensitetit të ulët e cila është prezentë sot e asaj dite e shoqëruar me ankthe, 

pasiguri, ende kërkon të bëj gjumë me vëllaun e tij, sheh ëndrra të këqija, nervoz, vështirësi 

koncentrimi, rënie disponimi, zgjimeve të shpeshta gjatë natës, pasiguria dhe humbjes së 

vetëbesimit me dëmtim të përhershëm, të dinamikës dhe ekuilibrit psikik të personalitetit në 

zhvillim duke e bërë më të ndjeshëm dhe vulnerabil në situata të ndryshme jetësore ku 

kërkohet angazhim të mekanizmave mbrojtës psikologjik. Gjykata ka vlerësuar se shuma prej 

4,500 euro është e drejtë dhe nuk është tjetër pos një satisfaksion moral për frikën e përjetuar. 

 

I mituri në aksidentin objekt kontesti ka pësuar shëmtim trupor gjegjësisht prishje të aspektit 

estetik, gjykata këtë fakt e ka vërtetuar nëpërmjet ekspertizës së mjekut të Kirurgjisë Plastike 

Dr.SH.D  dhe sqarimeve të tij në seancë se  tek paditësi ekziston shëmtim i mesëm trupor për 

shkak të sipërfaqes së lëkurës së djegur prej 7%, dhe tek vendi ku është operuar shenjat janë 

permanente gjegjësisht tek duart këmbët, dhe në kokë të shkaktuar nga aksidenti i datës 

10.07.2018 nga energjia elektrike. Nga ekspertiza e punuar nga Dr.Psikiatër N.M, gjykata 

konstatoi se i mituri ka pësuar shëmtim trupor në shkallë të rëndë për shkak të  kontrakturës se 

tre gishtave të mesëm të dorës së djathtë – dominonte, vrrajave te çrregullta ne te dy anët  e 

regjionit perineal – gjenital me përmasa 7cm x 7 cm, që duken sidomos kur heqen veshjet, si 

dhe vrajave siperfaqësore te kufizuara mirë në të dy anët të brendshme të kofshëve ku është 

marrë. Ky shëmtim i rëndë trupor shkakton stres intensiv dhe vuajtje me dhimbje të 

vazhdueshme shpirtërore te paditësi duke marrë parasysh se shkakton neveri dhe njerëzit e 

pyesin vazhdimisht se çka ka?” duke i shkaktuar iritabilitet dhe ndjenja te pakëndshme marrë 
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parasysh moshën delikate të paditësit dhe periudhën e zhvillimit të tij emocional të 

personalitetit. Gjykata ka vlerësuar se shuma e 12,000 euro është një vendim i drejt dhe se 

shpërblimi i dëmit jomaterial ka karakter të satisfaksionit moral dhe asnjëherë nuk ka qëllim 

dhe nuk ka mundësi për të kompensuar në tërësi dëmin e shkaktuar. 

 

I mituri ka pësuar zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nëpërmjet ekspertizës së punuar nga ekspert Kirurgjisë Plastike Dr.SH.D dhe 

ekspertit të Neurokirurgjisë Dr.N.H, dhe sqarimeve të tyre në seancë gjyqësore e të cilët kanë 

konstatuar se: për shkak të aksidentit me përçuesin elektrik paditësi ka pësuar lëndime të rënda 

trupore nga të cilat lëndime më saktësisht është vlerësuar se sipërfaqja e lëkurës së djegur është 

7% për shkak të djegies së thellë që ka kaluar shtresën e tretë, dhe për këto arsye zvogëlimi i 

përgjithshëm i aktivitetit jetësor është 10%. Paditësi ka pasur  kufizim të lëvizjes së krahëve, të 

boshtit kurrizor, për shkak të kontraksioneve neuromuskulare dhe aktiviteteve fizike kanë 

shkaktuar dhimbje dhe e kanë kufizuar  pacientin që në periudhë prej 5 /pesë/ muaj të ketë ulje 

të aktivitetit punues. Nga e tërë kjo gjykata ka vërtetuar në mënyrë të pamohueshme se gjendja 

shëndetësore e paditësit është keqësuar deri në atë masë saqë është zvogëluar aktiviteti i 

përgjithshëm jetësor e si pasojë e kësaj paditësi në të ardhmen do të hasë në vështirësi të cilat 

do të ndikojnë në gjendjen  e tij. 

 

Gjithashtu i mituri ka pasur nevojë për ndihmën dhe kujdesin e huaj si pasojë të marra në këtë 

aksident, kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertëve të Kirurgjisë Plastike Dr.SH.D dhe 

ekspertit të Neurokirurgjisë Dr.N.H dhe sqarimet e tyre në seancë,  të njëjtët  konstatuan se 

paditësi ka pasur nevojë për ndihmën e personit të tretë përafërsisht 4 /muaj/ muaj, Gjykata 

vlerësoi se shuma prej 2,500 euro është në proporcion real me nevojat e tij. 

 

I mituri ka pasur nevojë edhe për ushqim të përforcuar këtë e ka konstatuar ekspertiza e 

ekspertit të Kirurgjisë Plastike Dr.SH.D dhe ekspertit të Neurokirurgjisë Dr.N.H si dhe 

sqarimet e tyre në seancë,  se paditësi ka pasur nevojë patjetër për ushqim të përforcuar 4 

/katër/ javë andaj Gjykata vlerësoi se shuma prej 1,500 euro është e drejtë dhe e arsyeshme në 

raport me nevojën për ushqim të përforcuar të paditësit 

 

I mituri ka pasur nevojë për terapi fizikale, kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit të 

Kirurgjisë Plastike Dr.SH.D dhe ekspertit të Neurokirurgjisë  Dr.N.H dhe sqarimet e tyre në 

seancë se paditësi ka nevojë për terapi fizikale dhe atë për 3 vite dy herë në vit nga 2 javë. 
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Mirëpo meqenëse në kërkesëpadi nuk është e përfshirë kërkesa për terapi fizikale gjykata nuk 

ka vendosur lidhur me të njëjtën. 

 

Gjykata i mori në tërësi si të bazuara dhe ia dha besimin e plotë ekspertizave të lartpërmendura, 

ngase të njëjtat i përmbanin elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e njohurive 

profesionale dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për vërtetimin e 

fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore. 

 

Me dispozitën e nenit 183 paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së janë parashikuar llojet apo format e 

shpërblimit të demit jomaterial: për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të autoritetit, të 

nderit, të lirive ose të të drejtave të personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe frikës, 

gjykata, po të konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës dhe 

zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, do të gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga 

shpërblimi i dëmit material si dhe nga mungesa e dëmit material, si dhe “Me rastin e vendosjes 

për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, 

gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky 

shpërblim, por edhe për atë, se me te mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me 

natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror.” prandaj edhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në dispozitat e cekura më lart si dhe duke i vlerësuar të gjitha kriteret dhe masat 

për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit e posaçërisht duke marrë parasysh natyrën dhe 

shkallën e dëmtimeve trupore që i janë shkaktuar paditësit, në bazë të vlerësimit të ekspertizave 

të përshkruar si më lart, gjykata e miratoi kërkesëpadinë e paditësit duke e vlerësuar si 

shpërblim real dhe objektiv dhe me bindjen se ky shpërblim është në pajtueshmëri me natyrën 

dhe pasojat e lëndimit.  

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara si në piken II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

paraqesin një satisfikacion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të miturit në 

aksidentin e datës 10.07.2018, lëndimin dhe pasojat, duke marrë parasysh edhe kriteret e 

parapara me dispozitën e nenit 183 të LMD-së, duke e marrë parasysh standardin jetësor të 

qytetarëve të Kosovës dhe praktikën e deritanishme të Gjykatave të Kosovës.  
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Meqenëse të paditurat ka rënë në vonesë me kompensimin e dëmit Gjykata me kërkesën e 

paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, i detyroi të paditurat që paditësit në shumat e 

gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8%  nga data 15.07.2019 ( ditë e përpilimit të 

ekspertizës). 

 

Gjykata e detyroi palët e paditura që në mënyrë solidare të ia paguajnë paditësit shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumën e përgjithshme prej 1,649 Euro, (prej te cilave shpenzime 

për 4 ekspertiza mjekësore 600 euro, 135 euro për një seancë (7 seanca të mbajtura), për 

përpilimin e padisë 104 € bazuar në nenin 452 të LPK-së, ndërsa gjykata e ka liruar palën 

paditëse të paguaj në emër të taksës për padi meqenëse i njëjti ka dorëzuar në gjykatë dëshmi 

se i njëjti është shfrytëzues i ndihmës sociale ( kartonin me nr.27865) e gjithë kjo duke u 

bazuar në  udhëzimin administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë),  gjykata vendimi mbi 

shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës i ka refuzuar shumën përtej vlerës –prej 1,649 

euro sepse ka konsideruar se shuma e aprovuar është në harmoni me punën e realizuar dhe e 

njëjta është konform tarifës së OAK-së. 

 

Gjykata ka vendosur se janë plotësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit të pjesshëm, 

për shkak të pohimit të një pjese të kërkesëpadisë, ashtu siç përcaktohet  me nenin 147 të LPK-

së, i cilinë paragrafin 1 përcakton se ‘’ në qoftë se prej disa kërkesëpadive, për shkak të pohimit 

ose në bazë të shqyrtimit të mjaftueshëm, njëra ose disa sosh, janë pjekur për vendim definitiv 

dhe meritor apo në qoftë se vetëm pjesa e një kërkese  është pjekur për vendim meritor, gjykata 

mundet, në pikëpamje të kërkesave të përgatitura, përkatësisht të pjesës së kërkesës së 

përgatitur, ta përfundoj shqyrtimin dhe ta jap aktgjykimin ( aktgjykim i pjesshëm)’’. 

 

Gjykata sa i përket kërkesës së të autorizuarit të paditësit që pjesa e padisë dhe kërkesë padisë 

të mbetet AKTIVE -  dhe e pashqyrtuar derisa i mituri paditësi L.H, ta arrijë moshën madhore 

(18 vjet) më saktësisht për rentën jetësore, humbjen e aftësisë së punës,  dhe për shpenzime të 

shërimit për dëmin e ardhshëm, vendosi që ta aprovoj meqenëse kjo kërkesë ishte e bazuar në 

nenin 172 te LMD-se  ku më saktësisht përcaktohet se: Për shkaqe serioze kreditori mundet 

edhe në raste të tjera të kërkojë menjëherë ose më vonë, që në vend të rentës t`i paguhet një 

shumë e përgjithshme dhe nenit 23 të Rregullores se BQK-së, Për lëndimet trupore me paaftësi 

për personat nën moshën 18 vjeç nuk pranohet kompensim për fitimin e humbur (rentën), por 
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pranohet pagesa për kujdesin e personit të huaj (personit të tretë) për aq kohë sa përcaktohet 

nga mjeku. Kurse e drejta në rentë të formës së fitimit të humbur do t'i njihet pas arritjes së 

moshës madhore dhe nëse për atë do përmbushen kushtet ligjore.  

 

Gjykata, pas pohimit të pjesshëm të kërkesëpadisë nga ana e të paditurit, ka gjetur se kërkesat 

janë të disponueshme   për palët, prandaj bazuar në dispozitën e lartëcekur, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, bazuar në Ligji mbi 

Marrëdhënieve të Detyrimeve nenet; 136, 142 par 2, 173, 183, 190, 382, si dhe nenin 143 të 

LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm-  Divizioni Civil 

C.nr.1327/18, me datën 09.03.2020 

                                                                                                   

                   Gjyqtarja  

Mirlinda Bytyqi - Rexhepi  

                                                                                                             

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtine, e të dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


