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Numri i lëndës: 2019:101758 

Datë: 12.05.2020 

Numri i dokumentit:     00933017 

                                                                                                     C.nr.769/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm–Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike-kontestimore, të paditësit H.A nga fshati ..., Komuna Ferizaj, të cilin me autorizim e 

përfaqëson J.B avokat nga Ferizaj, kundër të paditurave: Kompania Kosovare për Distribuim 

dhe Furnizim me Energji Elektrike – K... sh.a. me seli në Prishtinë, Bulevardi ... nr..., të cilën 

me autorizim e përfaqëson B.S, dhe Kompania e Sigurimeve “K.R” sh.a. me seli në Prishtinë, 

Lagja ..., Bllok ..., nr..., për shkak të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial, në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 12.02.2020, mori ndërsa me 26.03.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit H.A nga fshati ..., 

Komuna Ferizaj.  

 

II. DETYROHET e paditura Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 

Energji Elektrike – K... sh.a. me seli në Prishtinë, që paditësit H.A, në emër të kompensimit të 

dëmit jo-material dhe material në bazë të përgjegjësisë, t`ia paguajë shumat si në vijim: 

 

a). në emër të shpërblimit të dëmit jo-material, për shkak të: 

 

- dhimbjeve fizike të përjetuara …………...………………………….…... 1,500.00 €. 

- frikës së përjetuar (primare e sekondare) …………...………..….…........1,000.00 €. 

- shëmtimit trupor .........................................................................................500.00 €. 

- zvogëlimi i aktivitetit jetësor në shkallë prej 9.75 % ............................. 3,000.00 €. 

 

b). në emër të shpërblimit të dëmit material, për shkak të: 

 

- ushqimit të përforcuar .............................................................................. 350.00 €. 

- ndihmës nga personi i tretë ...................................................................... 300.00 €. 
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- rehabilitim klimaterik ............................................................................... 600.00 €. 

  

                                                                         Gjithësej shumën prej:   7,250.00 €. 

 

III. OBLIGOHET e paditura Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 

Energji Elektrike – K... sh.a. me seli në Prishtinë, që paditësit H.A, në emër të kompensimit të 

dëmit jo-material dhe material  në bazë të përgjegjësisë së ndarë,  t`ia paguajë shumën prej 

7,250.00 € (shtatëmijë e dyqind e pesëdhjetë euro) me kamatë ligjore prej 8% e cila do të 

llogaritet nga data e paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive; si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 1,049.60 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

IV. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit, e kërkuar përtej shumave 

të aprovuara si në paragrafin (I) të dispozitivit dhe atë si në vijim: në emër të dhimbjeve fizike 

të përjetuara refuzohet shuma prej 5,000.00 €, në emër të frikës së përjetuar refuzohet shuma 

prej 4,000.00 €, në emër të zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor refuzohet shuma 

prej 6,000.00 €, në emër të shëmtimit trupor refuzohet shuma prej 6,500.00 €, si të pabazuara, 

në emër të ndihmës nga personi i tretë refuzohet shuma prej 700.00 €; në emër të ushqimit të 

përforcuar refuzohet shuma prej 500.00 €; në emër të rehabilitimit klimaterik refuzohet shuma 

prej 900.00 €, si dhe refuzohet shuma prej 490.00 euro e kërkuar në emër të shpenzimeve të 

mjekimit. 

  V. REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia ndaj të paditurës së dytë Kompania e 

Sigurimeve “K.R” sh.a. me seli në Prishtinë, për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv të 

palës së paditur. 

VI. OBLIGOHET paditësi që të bëjë pagesën e taksës gjyqësore shtesë në shumë prej 

40.00 €, menjëherë pas pranimit të kopjes së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi H.A nga fshati ..., Komuna Ferizaj, me dt.28.10.2016, ka paraqitur padi kundër 

të paditurave: Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike – K... 

sh.a. me seli në Prishtinë dhe Kompania e Sigurimeve “K.R” sh.a. për kompensimin e dëmit 

material dhe jomaterial. 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit në padi, gjatë shqyrtimit si dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbesin në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar, 
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duke deklaruar se me datën 22.07.2016 në fshatin ..., Komuna Ferizaj, derisa paditësi ishte me 

punë në terren duke bërë kyçje elektrike të një konsumatori, ka ndodhur aksidenti në punë, nga 

i cili aksident i dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda trupore. Për shkaktimin e aksidentit në 

punë është vërtetuar me anë të raportit zyrtar të Inspektoratit të Punës me nr.262-1/16 dhe 

ekspertizave mjekësore. Për sa i përket përgjegjësisë së të paditurës së dytë, kemi kuptuar se 

paditësi kishte polisë sigurimi, mirëpo e njëjta e ka mohuar përgjegjësinë e saj, duke pretenduar 

se polisa e sigurimit mbulon vetëm shpenzimet mjekësore dhe jo kategoritë e kërkuara, ashtu 

që palës paditëse i kishte paguar vetëm shumën prej 80 euro, ndërsa pjesën tjetër të kërkesës e 

kishte refuzuar për këtë arsye, andaj, me që për paditësin është e panjohur nëse punëdhënësi tij 

(e paditura e parë K...) ka paguar paguar polisë sigurimi shëndetësor për të gjitha kategoritë, 

jemi detyruar që të njëjtën ta përfshijmë si palë të paditur në këtë procedurë. Andaj, nga arsyet 

e lartë përmendura, i propozojmë gjykatës që ta aprovoj kërkesëpadinë e precizuar të paditësit, 

në tërësi si të bazuar dhe të detyroj të paditurat që paditësit në emër të dëmit material dhe jo 

material t’ia paguajnë shumën prej 32,290.00 €, me kamatë ligjore prej 12%, duke llogaritur 

nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive. I ka kërkuar edhe 

shpenzimet e procedurës.  

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës së parë, në përgjigjen e tij në padi, gjatë 

shqyrtimit dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e paditura e konsteston në tërësi padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia e saj, sepse deri te 

aksidenti ka ardhur me fajin e paditësit, i cili edhe pse e ka pasur në dispozicion platformën për 

ngritje (shportën) i njejti nuk e ka shfrytëzuar platformën për ngjitje në shtyllë elektrike por 

shkallën, ku nga deklaratat e dëshmitarëve thuhet se paditësi ishte rrëzuar nga shkallët e 

vendosura në shtyllën elektrike dhe atë pasi që e ka hequr rrypin e sigurisë. Gjithashtu e 

paditura thekson se paditësi ka kryer trajnime nga siguria në punë dhe i njejti ka qenë i paisur 

me të gjitha paisjet dhe mjetet mbrojtëse në punë si dhe ka pasur kualifikim përkatës për 

kryerjen e asaj pune dhe veprimin e kyçjes së konsumatorit në shtyllë e ka bërë shumë herë, 

mirëpo, në rastin konkret, i njëjti nuk e ka bërë sigurimin e punës në aspektin e hypjes dhe 

zbritjes nga shkallët e vendosura në shtyllën elektrike dhe nuk e ka bërë vlerësimin e duhur se a 

duhet të hypet në shtyllë me shkallë për të punuar apo duhet të ngritet me platformë. Poashtu i 

autorizuari i të paditurës së parë thekson faktin se të gjithë punëtorët e K... sh.a. ashtu edhe 

paditësi, kanë qenë të siguruar tek e paditura e dytë KS “K.R” sh.a., nga e cila rrjedhin të gjitha 

të drejtat e kompensimit të dëmit si rezultat i sëmundjes apo lëndimeve në punë. Nga kjo 

rezulton se, e paditura e parë nuk ka detyrim ndaj paditësit për lëndim në punë. Andaj, në rastin 

konkret, e paditura i propozon gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pabazuar, 
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për faktin se të paditurës së parë i mungon legjitimiteti pasiv për të qenë palë e paditur në 

procedurë. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës së dytë në përgjigjen në padi, gjatë shqyrtimit si 

dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në bazë të policës së sigurimit shëndetësor të cilën 

e ka poseduar paditësi, e paditura ka pasur obligim të mbulojë vetëm faturat e shpenzimeve të 

mjekimit, ndërsa për kategorinë e dëmit jomaterial polica e sigurimit nuk e ka paraparë 

mbulimin e shpenzimeve. E paditura e dytë në këtë rast, në procedurë jashtë gjyqësore, tashmë 

e ka kompensuar paditësin për shpenzimet e mjekimit sipas faturave të paraqitura. Si rezultat i 

kësaj, të paditurës së dytë i mungon legjitimiteti real pasiv për të qenë palë e paditur në këtë 

procedurë, sepse e njëjta është paditur për shpenzimet të cilat me polisë sigurimi nuk e ka 

obligim ti mbulojë, andaj i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit në 

drejtim të saj, sa i përket dëmeve materiale dhe jomateriale, si dhe shkallës së invaliditetit, ta 

refuzoj në tërësi si të pabazuar. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijon: vendimi nga inspektorati i punës i Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale me nr.262-1/16 i dt.24.08.2016; polisa e sigurimit shëndetësor me 

nr.104184 e dt.01.05.2015; fletëlëshimi nga QKUK me nr.5919 i dt.05.08.2016; raporti 

specialistik nga Klinika e Radiologjisë, i dt.26.07.2016; raporti i terapisë fizikale nga 

Ambulanca Shpëtimi, i dt.22.09.2016 dhe 03.09.2016; dëshmia e pagesës nga KS “K.R” mbi 

kompensimin e shumës për paditësin, e dt.24.02.2017; ekspertiza nga lëmia e punës e ekspertit 

A.K e hartuar në muajin gusht 2019; mendimi i ekspertit ortoped dhe psikiatër, i dt.24.12.2019.  

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 par.1 të 

LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga vendimi nr.262-1/16 i dt.24.08.2016 i lëshuar nga Inspektorati i Punës në Ferizaj, 

gjykata ka vërtetuar faktin se pas shkaktimit të aksidenti, inspektorati i punës e ka dënuar të 

padituren me gjobë në vlerë prej 3,500.00 € sepse e paditura K... sh.a. është përgjegjëse për 

aksidentin me pasoja lëndim në vendin e punës të punëtorit H.A. Mëtej, sipas vendimit të 

njejtë, është konstatuar fakti se punëdhënësi është përgjegjës ngase nuk ka vepruar në zbatim të 

masave mbrojtëse sipas të Ligjit për Sigurinë në Punë, ngase punimet janë kryer me shkallë 

metalike dhe gjatë zbritjes punëtori ka qenë i detyruar ta heqë rripin e sigurisë ngase shkalla 

largohej nga shtylla. 
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Nga polica e sigurimit shëndetësor me nr.104184 e dt.01.05.2015, gjykata e ka 

vërtetuar faktin se paditësi në kohën e aksidentit ka poseduar policë sigurimi shëndetësor tek e 

paditura e dytë KS “K.R” sipas së cilës, mbulohen shpenzimet e mjekimit në shkallë prej 80% 

dhe fizioterapisë shtëpiake në shkallë prej 80%, duke përjashtuar disa lloje të dëmit material 

(siç janë: rehabilitimi klimaterik, ndihma e personit të tretë, frika e përjetuar, shëmtimi) si dhe 

duke përjashtuar kompensimin e çfarëdo forme të dëmit jo-material. 

Nga dëshmia e pagesës e dt.24.02.2017 gjykata ka vërtetuar faktin se e paditura KS 

“K.R” në procedurë jashtëgjyqësore paditësit ia ka paguar shumën prej 176.80 € në emër të 

kompensimit material për shpenzimet e mjekimit që lidhen me aksidentin në vendin e punës.  

Nga raporti i terapisë fizikale nga Ambulanca Shpëtimi, i dt.22.09.2016 dhe 03.09.2016 

gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi ka marrë terapi fizikale në ordinancën private “Shpëtimi” 

ku i njëjti është trajtuar në dy periudha dhe për këto trajtime ka paguar shumën e përgjithshme 

prej 300.00 €, shumë e cila është e vërtetuar edhe me kupona të rregullt fiskal. 

 

Ekspertit nga lëmia e punës A.K, në ekspertizën e hartuar në muajin gusht 2019, ka 

theksuar se shkaqet e lëndimit të punëtorit H.A, nga aspekti i sigurisë dhe mbrojtjes në punë, 

kanë të bëjnë me lëshimet e punëdhënësit (K...-it) dhe vetë punëmarrësit (paditësit). Si lëshime 

të K...-it eksperti ka përmendur rrethanat: se punëmarrësi e ka angazhuar punëtorin për punë në 

lartësi pa i plotësuar si duhet kushtet nga aspekti i sigurisë në punë; se shkallët e aluminit të 

përbëra prej tre pjesëve, të cilat punëtori i ka shfrytëzuar për ngjitje në shtyllë elektrike, nuk 

janë të sigurta për kryerjen e veprimeve të tilla në shtylla, nuk garantojnë stabilitet në ngjitje në 

lartësi të tilla, respektivisht ato mund të rrëshqasin ose rrotullohen gjatë lëvizjes së punëtorit në 

to. Mëtej, si lëshim i punëdhënësit (të paditurës K... sh.a.) eksperti e ka konstatuar edhe faktin 

se punëdhënësi, përkundër që ka qenë i obliguar të siguroj automjetin me shportë për ngritjen 

dhe zbritjen e sigurt të punëtorit nga shtylla elektrike, dhe faktit që terreni prej rrugës kryesore 

deri tek shtylla elektrike dhe përreth saj ka qenë i përshtatshëm për përdorimin e automjetit me 

shportë, këtë gjë punëdhënësi (e paditura K...) nuk e ka bërë. Ndërsa si lëshime të punëtorit (në 

këtë rast paditësit) eksperti ka përmendur faktin se punëtori me veprimet e veta e ka rrezikuar 

jetën e vet dhe të tjerët, ngase punëtori ka kryer veprimin punues në lartësi me shkallë të cilat 

nuk kanë qenë të përshtatshme për atë veprim. Sipas ekspertit, punëtori është dashtë të kërkoj 

nga eprori i tij që ta angazhojë automjetin me shportë për kryerjen e veprimeve në lartësi, pra 

punëtori ka pasur të drejtë ta refuzoj hipjen në shtyllë përmes atyre shkallëve. Prandaj, eksperti 

është i mendimit se punëdhënësi dhe punëmarrësi janë bashkëpjesëmarrës në krijimin e 
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kushteve për lëndimin e punëtorit në punë, në përpjesëtim me numrin e lëshimeve të tyre të 

elaboruara si më lartë. 

 

Ekspertët nga lëmia e ortopedisë-traumatologjisë Dr.XH.S dhe nga lëmia e psikiatrisë 

Dr.N.M, në ekspertizën e tyre me shkrim të dt.24.12.2019, kanë konstatuar se paditësi H.A, si 

rezultat i aksidentit në punë, ka pësuar lëndime si: zhvendosje traumatike e hapur e bërrylit të 

djathë; prerje komplet e arteries brahiale, venës brahiale dhe venës bazilika të djathtë; OP 

rekonstruksion T-T e arteries brahiale të djathtë. Sipas ekspertëve mjekësor, këto lëndime 

konsiderohen si lëndime të rënda trupore. Ekspertët mjekësor më tej kanë konstatuar se si 

rezultat i lëndimeve të pësuara, punëtori ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të 

rëndë në kohëzgjatje prej 40 minuta; dhimbje fizike të intensitetit të rëndë në kohëzgjatje prej 

48 orë; dhimbje fizike të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 21 ditë; dhimbje fizike të 

intensitetit më të ulët të cilat janë prezentë edhe sot e asaj dite. Sa i përket frikës, ekspertët kanë 

konstatuar se punëtori ka përjetuar frikë primare që ka zgjatur disa sekonda; frikë sekondare e 

intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 3 ditë; frikë sekondare të intensitetit të mesëm që ka 

zgjatur 1 muaj; frikë sekondare të intensitetit të ulët që ka zgjatur 12 muaj. Nga aksidenti i 

pësuar, tek punëtori është shkaktuar zvogëlim i aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë 

prej 9.75%. Nga aksidenti i pësuar, tek punëtori është shkaktuar shëmtim trupor në shkallë të 

mesme, për shkak të vragës në krahun dhe bërrylin e djathtë në formë të germës T, me gjatësi 

tërthore prej 7 cm dhe gjatësore prej 4 cm. Si rezultat i aksidentit, tek i lënduari, është paraqitur 

nevoja për përkujdesje nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 30 ditë; nevoja për ushqim të 

përforcuar në kohëzgjatje prej 50 ditë; nevoja për rehabilitim fizioterapeutik klimaterik në 

kohëzgjatje prej 20 ditë brenda vitit të parë dhe 10 ditë brenda vitit të dytë pas aksidentit.   

 

Konstatimeve të ekspertëve në ekspertizën nga lëmia e punës dhe ekspertizës mjekësore 

nga lëmia e ortopedisë-traumatologjisë dhe psikiatrisë, gjykata u’a fali besimin e plotë dhe të 

njejtat, i pranoi në tërësi, si të sakta, të paanshme dhe profesionale. 

 

Me qenë se të paditurat e kanë kontestuar bazën juridike dhe lartësinë e kërkesëpadisë, 

gjykata i ka shfrytëzuar ekspertizat e lartpërmendura nga lëmia e punës dhe atyre  mjekësore, si 

dhe policën e sigurimit shëndetësor në emër të paditësit, për të përcaktuar barrën e fajit dhe 

lartësinë e kompensimit të dëmit. 

 

Nga ekspertiza e lëmit të punës gjykata ka vërtetuar faktin se nga katër shkaqet që kanë 

quar në shkaktimin e aksidentit në punë, tri prej tyre janë kontribut ekskluziv i punëdhënësit (të 

paditurës K... sh.a.) ndërsa shkaku i katërt është kontribut i punëmarrësit (paditësit) andaj, në 
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bazë të kësaj, gjykata ka ardhur në përfundim se e paditura e parë K... sh.a. është përgjegjëse 

për kompensimin e dëmit në bazë të përgjegjësisë në shkallë prej 75% ndërsa paditësi është 

bashkëpërgjegjës në shkallë prej 25% të vlerës së dëmit. 

 

Sa i përket të paditurës së dytë KS “K.R” sh.a., e njëjta në bazë të policës së sigurimit 

shëndetësor, ka qenë e obliguar të mbuloj vetëm shpenzimet e mjekimit shkallë prej 80% dhe 

trajtimin fizioterapeutik në shkallë prej 80% apo në shumë prej maksimum 100.00 €. Po nga e 

njëjta policë sigurimi gjykata ka gjetur se e paditura e dytë nuk ka qenë e kontraktuar të 

mbulojë shpenzimet e dëmit material dhe jo-material të përfshira në kërkesëpadi, siç janë: 

zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor, dhimbjet fizike, frikës, shëmtimit, ndihmës nga 

personi i tretë, ushqimit të përforcuar dhe trajtimit klimaterik. 

 

Sa i përket shpenzimeve të mjekimit, paditësi nuk ka sjellur asnjë dëshmi apo faturë të 

rregullt për të dëshmuar lartësinë e shpenzimeve të mjekimit, përveç se faturat e fizioterapisë 

shtëpiake (jospitalore) në shumë të përgjithshme prej 300.00 €.  

 

Andaj, me qenë se, e paditura e dytë KS “K.R” sh.a., e ka kompensuar paditësin tashmë 

në procedurë jashtë gjyqësore në shumë prej 176.80 €, konform shkallës së përgjegjësisë prej 

80% për shpenzimet e mjekimit dhe fizioterapisë shtëpiake, e me qenë se për llojet tjera të 

dëmit nuk ka përgjegjësi të kontraktuar, atëherë, gjykata vlerëson se detyrimi ndaj paditësit 

tashmë është shuar, për pasojë, padia dhe kërkesëpadia e paditësit ndaj të paditurës së dytë 

duhet të refuzohet para së gjithash për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv të palës së 

paditur për të qenë palë në këtë procedurë. 

 

Gjykata ka vlerësuar se llojet e dëmit të cilat nuk kanë qenë të mbuluara me policë të 

sigurimit shëndetësor, duhet të bien në barrë të të paditurës së parë K... sh.a. Andaj, gjykata e 

ka aprovu padinë dhe kërkesëpadinë ndaj të paditurës së parë dhe atë në lartësi prej 75% të 

përgjegjësisë, konform ekspertizës nga lëmia e punës.  

 

Gjykata i ka aprovuar pjesërisht shumat e kompensimit për format e dëmit jo-material 

dhe material të pretenduara nga paditësi, konform ekspertizës mjekësore nga lëmi i ortopedisë-

traumatologjisë dhe psikiatrisë, si dhe duke marrë përbazë praktikën gjyqësore të gjertanishme. 

 

Lidhur me lartësinë e shumave të pretenduara nga paditësi, gjykata ka pasur vërejtje për 

të gjitha format e tyre dhe atë si në vijim: për zvogëlim të aktivitetit jetësor në shkallë prej 

9.75%, paditësi ka kërkuar shumën prej 9,000.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën prej 

3,000.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 6,000.00 €, e ka refuzuar si të babazuar; për dhimbjet 
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fizike paditësi ka kërkuar shumën prej 6,500.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën 1,500.00 

€, ndërsa shumën tjetër prej 5,000.00 €, e ka refuzuar si të pabazuar; për frikën e përjetuar, 

paditësi ka kërkuar shumën prej 5,000.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën prej 1,000.00 €, 

ndërsa shumën tjetër prej 4,000.00 € e ka refuzuar si të pabazuar; për shëmtim trupor, paditësi 

ka kërkuar shumën prej 7,000.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën prej 500.00 €, ndërsa 

shumën tjetër prej 6,500.00 €, e ka refuzuar si të pabazuar; në emër të ndihmës nga personi i 

tretë, paditësi ka kërkuar shumën prej 1,000.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën 300.00 €, 

ndërsa shumën tjetër prej 700.00 €, e ka refuzuar si të pabazuar; për ushqim të përforcuar, 

paditësi ka kërkuar shumën prej 800.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën prej 300.00 €, 

ndërsa shumën tjetër prej 500.00 €, e ka refuzuar si të pabazuar; për rehabilitim klimaterik 

paditësi ka kërkuar shumën prej 1500.00 €, por gjykata e ka aprovuar shumën prej  600.00, 

ndërsa shumën tjetër prej 900.00 €, e ka refuzuar si të pabazuar.   

 

Sa i përket shpenzimeve të mjekimit, paditësi ka kërkuar shumën prej 490.00 €, mirëpo 

gjykata e ka refuzuar në tërësi këtë formë të kompensimit, sepse për këtë lloj të dëmit, e 

paditura e dytë tashmë e ka kompensuar paditësin në procedurë jashtëgjyqësore. 

 

Gjykata konsideron se lartësia e shumave të aprovuara  në emër  të shpërblimit të dëmit 

jo-material dhe material është shpërblim i drejtë, i gjykuar konform ekspertizës mjekësore 

ligjore nga lëmi i ortopedisë-traaumatologjisë dhe ekspertizës nga lëmi i punës, rregullores së 

BQK-së për kompensimet e tilla, si dhe praktikës gjyqësore të gjertanishme, e që këto shuma, 

paraqesin një formë të satisfaksionit që paditësi me këto mjete të plotësojë nevojat dhe të mirat 

materiale të dëmtuara, që përndryshe, në asnjë rast, nuk nënkuptojnë shpërblim absolut të 

dëmit të pësuar. 

 

Nga arsyet e lartëcekura, konform nenit 143 të LPK-së, lidhur me nenet 136, 137, 169, 

170, 173, 174 dhe 382 të LMD-së, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenin 452.1 të LPK-

së, dhe në bazë të suksesit në procedurës, duke e detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguan 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 1,029.60 € dhe atë si në vijim: për përpilim të padisë 

shumën 104.00 €, për tri seanca të mbajtura secila nga 135.20 € apo të tria së bashku në shumë 

prej 405.60 €, për ekspertizën mjekoligjore (II) shumën prej 300.00 €, për ekspertizën nga 

lëmia e punës shumën prej 200.00 €, dhe për taksën gjyqësore në shumë prej 20.00 €. 
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Paditësi është obliguar të paguaj taksën gjyqësore shtesë në shumë prej 40.00 €, 

konform nenit 12.1 të UA nr.1/2017 të KGJK-së për Unifikimin e Taksave Gjyqësore. 

  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.769/16 me datë 26.03.2020 

 

                                                                         Gjyqtari, 

                                                                        Bekim Salihu 

 

         KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


