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Numri i lëndës: 2019:109596 

Datë: 09.09.2019 

Numri i dokumentit:     00499014 

                                 C.nr.110/16  

 

GJYKATA THEMELORE NЁ FERIZAJ - Dega nё Kaçanik , si gjykatë civile e 

shkallës së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine 

Berish, punëtore e kësaj gjykate, në çështjen juridike të paditësit Y.D. , nga fshati ............. 

Komuna e Kaçanikut, të cilin  me autorizimit e përfaqëson S.K.avokat nga Lipjani, kundër të 

paditurës Korporata Energjetike e Kosovës-KEK me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

F.Sh., me autorizim, për çeshtjën kontestuese pagimi i dёmit material-rentës mujore, në 

seancën kryesore të mbajtur me datës 28.08.2019, në praninë e paditësit, të autorizuarit të tij 

dhe në praninë e të autorizuarit të të paditurës, ndërsa me dt 06.09.2019, bëri përpilimin me 

shkrim të këti : 

 

 

                        A K T GJ Y K I M  

 

 

I. MIRATOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Y.D. nga fshati ............. - 

Komuna e Kaçanikut, e ushtruar me datë 08.08.2016 dhe DETYROHET, e paditura  KEK sh.a,  

me seli në Prishtinë , që paditësit  t’ia paguaj  rentën  siç vijon: 

 

 I/a. Për periudhën e kaluar prej datës 03.08.2013 e deri  më 30.06.2019, datën kur është 

bërë ekspertiza, në shumё prej 8,265.54€,(Shumën prej 7,090.04€në emër të rentës , ndërsa 

shumën prej 1,175.04€ në emër të kamatës. Në shumën prej 7,090.04 €, kamatë nё lartёsi prej 

8% vjetore, duke filluar nga data 01.07.2019, e deri në pagesën definitive. 

 

 I/b .Për periudhёn e ardhёshme  duke filluar nga data 01.07.2019, e tutje deri sa pёr kёtё 

të ekzistojnë kushtet ligjore për çdo muaj t’ia paguaj shumën prej 110.10€, e cila shumë mujore 

do të paguhet më së voni deri më datën 5 të muajit të ardhshëm. 

 

II. DETYROHET, e paditura që paditësit t’ia paguaj  shumën në pikën I/a dhe I/b  si 

dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 854.00€, të gjitha kёto pagesa do tё 

bёhen nё afat prej 15 ditësh nga dita e  marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 
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          A r s y e t i m 

 

  

 Paditësi përmes të autorizuarit si në padi, ashtu edhe në seancat e mbajtura gjyqësore, i 

ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe ta 

detyroi të paditurën që paditësit të i’a kompenzoj dëmin e pësuar-rentën për  periudhën e kaluar 

dhe për periudhën e ardhshme si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Ka theksuar se paditësi këtë dëm e ka pësuar me fajin e të paditurës, e ky fakt është 

vërtetuar nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës. Paditësi i takon  renta mujore sepse 

lëndimet i ka pësuar me fajin e të paditurës, e si rezultat i këtij lëndimi ju ka  zvogëluar  aftësia 

punuese në shkallë prej 30%, e  i cili  fakt  është vërtetuar  nga ekspertiza e ekspertit të 

mjekësisë së punës, i cili në seancën gjyqësore të datës 05.06.2019, ka konstatuar se paditësi 

është i pa aftë për punën e automekanikut në shkallë prej 30%, po ashtu për punë të rënda dhe 

punë precize.  

 

I autorizuari i të paditësit i ka kundërshtuar pretendimet e të paditurës të paraqitura në 

përgjegje në padi. Ka theksuar se kundërshtimet materiale sa i përket legjitimitetit dhe 

parashkrimit të padisë nuk janë të argumentuara dhe janë të bazuara për arsye se në kohën kur i 

është shkaktuar dëmi paditësit e paditura ka pasur  përgjegjësisë objektive për shkak të 

veprimtarisë që ka zhvilluar ish Elektro-Kosova tani  e paditur sepse e njejta i shfrytëzon 

elemntet e njejta dhe pasurinë e paluajtshme dhe të gjitha asetet duke filluar prej prodhimit të 

energjisë dhe shpërndarjes së energjisë së prodhuar. 

 

Sa i përket kundërshtimit për parashkrimin e kërkesës së paraqitur nga ana e palës së 

paditur kjo kërkesë është e pabazuar në ligj për arsye se në kohën kur i është shkaktuar dëmi 

paditësit e që është vendosur për të gjitha format e tjera të dëmit të cilat janë maturuar për 

kompenzim paraardhësja e të paditurës e ka pasur të siguruar dëmin në një subjekt tjetër që 

mund të u’a shaktojë personave të tretë e në këtë mënyrë siguruesi e ka përmbushur detyrimin 

ndaj paditësit e deri në limitin e mbulesës siguruese sipas polisës së sigurimit ky fakt është i 

vërtetuar nga aktgjykimi i cili gjindet në shkresat e lëndës. 

 

Kërkesën  për të i’u kompenzuar dëmi material-renta paditësi bazën juridike e ka në 

nenin 188 të LMD-së që ka qenë në fuqi. Dispozita e nenit 372 e sanksionon afatin e 

parashkrimit të kërkesave periodike e me këtë rast kërkesat periodike e paditësit është 

parashkruar 3 vite pasi ka arritur kërkesa për maturim.  

 

Në këtë rast padia është paraqitur me datë 08.08.2016 ndërsa kërkesë padia e paditësit 

për rentë është nga data 08.08.2013 dhe në këtë rast nuk mund të aplikohet dispozitat e nenit 

373 për parashkrimin e të drejtës, e cila ka të bëjë me një rrethanë tjetër dhe mbi këto 

kundërshtime rezulton që e paditura ka legjitimitet  procedural dhe material si dhe kërkesa nuk 

është parashkruar.  
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Sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë e njejta është llogaritur nga eksperti gjyqësorë - 

aktuarë mbi bazën e ekspertizës së mjekësisë së punës e cila është bazuar në përgaditjen 

profesionale të paditësit dhe lartësisë së të ardhurave mujore që do ti realizonte paditësi në rast 

të rrjedhjes normale të jetës. Nga këto baza ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadinë ta 

miratojë në tërsi si të bazuar. 

 

 Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura  si në përgjegjje në padi ashtu edhe në seancat  e mbajtura gjyqësore, kërkesë 

padinë e paditësit e ka kontestuar në tërësi dhe i ka propozuar gjykatës që të njejtën ta  refuzoj 

në tërësi si të  pa bazuar. 

 

Ka theksuar se pales paditese i mungon legjitimiteti për te qen palë në këtë procedurë 

pasi që dihet se e paditura nuk mund ti bartë obligimet dhe kompenzimet e shkaktuar nga një 

ish subjekt tjeter juridik sepse e paditura eshte e regjistruar si subjekt juridik pranë shtyllës së 

katërt të UNMIK-ut në atë kohë. 

 

E paditura thekson se padija e paditësit ështe ushtruar pas gjdo afati ligjore te parapare 

me dispozitat ligjore të LMD-së. Ka thekësuar se paditësi padi e ka ushtruar pasi kanë kaluar 

19 vite , e këtë fakt gjykata e vërteton nga provat të ciat gjinden në shkresat e lëndës.  

 

 Ka thekësuar se me dispozitën e nenit 376, kërkesa për shpërblimin e dëmit është 

parashkruar, për 3 vjetë  në kuptim të qdo afati sipas LMD-së. Në këtë dispozit thuhet se 

kërkesa për shpërblimin e dëmit të caktuar parashkruhet për 3 vjet dhe afati fillon të ecë kur i 

dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe personin që e ka bërë dëmin. Po ashtu ka thekësuar se kjo 

kërkesë parshkruhet për 5 vjetë nga data kur është krijuar dëmi sepse është parashkruar edhe  e 

drejta për ta kërkuar dëmin.  

 

 Shpenzimet i ka kërkuar  

  

 Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje 

juridike me propozimin e palëve ndërgjyqëse e zhvilloi procedurën e provave: u lexuan 

ekstrakti nga regjistri qendror, aktgjykimi C.nr............/86, diploma e datës 11.03.2001, 

përgjigja në padi, çertifikata e biznesit, mendimi i ekspertit të mjeksisë së punës, ekspertiza e 

ekspertit aktuar, pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veq e veq si dhe bindjes së lirë të 

gjykatës dhe konform nenit 8 të LPK-së, Gjykata lidhur me këtë qështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Paditësi është lënduar me datë 17.11.1984, këtë lëndim e ka pësuar me fajin e të 

paditurës. Si rezultat i këtij lëndimi paditësit i është zvogëluar aftësia e përhershme punuese në 
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shkallë prej 30%. Paditësi si rezultat i këtij lëndimi ka pësuar dëm material në formë të fitimit 

të humbur-rentës, kërkesa e palës paditëse për kompenzimin e dëmit nuk është parashkruar. 

 

a) Se paditësi është lënduar me datë 17.11.1984, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga  provat 

të cilat gjinden në shkresat e lëndës ku është konstatuar se me datën 17.11.1984 në afërsi të 

shkollës “...........” në Kaçanik  nga teli i energjisë elektrike i cili ishte këputur nga shtyllat 

elektrike në afërsi të kësaj shkolle ka ardhur deri te lëndimii paditësit i cili ka pësuar djegie të  

shkallës së tretë e si rezultat i kësaj djegie ka ardhur deri te amputimi i gishtit të madh të dorës 

së majtë, dy fallangave të gishtit të mesëm dhe të tretë të dorës së majtë dhe shumë vrrajave në 

pjesët e ndryshme të trupit, ky fakt nuk ishte kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

 b) Se paditësit i është zvogëluar aftësia për punë, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga 

mendimi i ekspertit të mjeksisë së punës, i cili në seancën gjyqësore të datës 05.06.2019  ka 

konsatuar se aftësia punuese e paditësit për punët e automekanikut është zvogluar në shkallë 

prej 30% për shkak të pamundësisë së plotë të përdorimit të forcës së të dy duarve për një herë 

në punë të rënda fizike siq është bartja e ndonjë peshe të theksuar prej një vendi në vendin 

tjetër ne lartësi dhe në punët precize të ndërtimtarisë.  

 

Ky zvogëlim në këtë shkallë ka konstatuar se është për shkak të amputimit-humbjes së 

plotë të gishtit të madh të dorës së majtë, amputimi i dy fallangave të gishtit të mesëm dhe të 

tretë të dorës së majtë si dhe vrrajeve (cikatrikseve) të theksuara në gjoks me shenja të 

theksuara të dëmtimit të lëkurës së indeve nënlëkurore, për të gjitha këto lëndime është 

zvogëluar aftësia punuese. 

 

c) Si rezultat i këtyre lëndimeve paditësi ka pësuar dëm material në formë të fitimit të 

humbur, sepse për shkak të lëndimeve i njejti nuk ka pasur mundësi që të punoj në punën e 

automekanikut sepse ka pengesa në përdorimin e forcës së të dy duarve për një herë edhe ate 

në punë të rënda fizike dhe bartjen e ndonjë peshe nga një vend në vendin tjetër apo në lartësi 

edhe kjo qështje nuk ishte kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse. 

  

d) Paditësi dëm material  e ka pësuar edhe për kohën e kaluar dhe për kohën e ardhme 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e eksperit aktuar i cili ka konstatuar se paditësi 

për kohën e kaluar (prej datës 03.08.2013) data e paraqitje së padisë, e deri me datë  

30.06.2019 arrinë  vlerën prej 7.090.04€ ndërsa për periudhen e ardhshme prej datës 

01.07.2019 e deri sa të egzistojnë kushtet ligjore përkatësisht arritja e moshës 65 vjeqare për 

çdo muaj ka detyrim ta paguaj shumën nga 110€. 

   

Gjykata pas analizimit të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës, theksimeve të 

palëve ndërgjyqëse të bëra në seancat gjyqësore , kërkesëpadin e poaditësit e miratoj në tërsi si 

t bazuar dhe e detyroj të paditurën që paditësit të i,a paguaj dëmin material në emërë të fitimit 

të humburë. Këtë damë gjykata e detyroj ta paguaj të paditurën sepse këtë dam e ka pësuar me 

fajin e të paditurës, ky faktë është vërtetuar nga aktgjykimi C.nr............/86, i datës 22.10.1986, 

i cili është i formës së prerë që nga data 02.02.1988. Këtë dëm e ka detyruar ta paguaj sepse me 
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dispozitën e nenit 179 të LMD-së së vjetër ,është parapar se për dëmn nga sendi i rrezikshëm 

përgjegjës ësht zotruesi i sendit. Poashtu gjykata me rastin e vendosjes është bazuar në nenin 

188 të LMD-së me të cilën dispozitë është paraparë se në rast të vdekjes ose të lezionimit 

turporë ose dëmtimit të shëndetit kompenzimi caktohet si rregull në formë të rentës në të holla 

për gjithë jetën ose për një kohë të caktuar . 

 

Gjykata e detyroi të paditurës që paditësit të i’a paguaj këtë dëm sepse me dispozitën e 

nenit 179.2 të LMD –së ose (nenit 195.2 LMD-së së vjetër), është paraparë se kush i shkakton 

tjetrit lezionim truporë ose i’a prishë shëndetin ka për detyrë të i’a kompenzojë shpenzimet e 

mjekimit dhe shpenzimet e tjera si dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë. Poashtu 

nëqoftëse i lezionuari për shkak të paaftësisë së plotë ose të pjesëshme për punë e humbë 

fitimin ose nevojat i janë shtuar vazhdimisht, apo mundësitë e zhvillimit të tij të matutjeshëm 

dhe të përparimit janë zhdukur ose janë pakësuar, personi përgjegjës ka për detyrë të i’a paguaj 

rentën e caktuar në të holla si kompenzim për këtë dëm.  

 

Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompensimin e dëmit, Gjykata me kërkesën 

e paditësit dhe në bazë të nenit 382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësit  në shumën e 

gjykuara në pikën I/a (shumën prej 7.090.04€) t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% vjetore duke 

filluar nga data 01.07.2019, kur është përpiluar ekspertiza e ekspertit aktuar sepse për kohën 

më parshme kamata është llogaritur në ekspertizën e aktuarit dhe është gjykuar nga kjo gjykatë. 

   

Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të paditësit, i cili i propozoi gjykatës qe ta 

miratoj kërkesëpadinë e paditësit. Këtyre theksime Gjykata u’a fali besimin dhe vendosi si në 

dispozitv të këtij aktgjykimi, sepse paditësi këtë dëm e ka pësuar pa fajin e tij dhe me fajin e të 

paditurës, fakte të konstatuara nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës.  

 

Gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e paditësit i cili ka kërkuar që kamata të 

paguhet nga data 03.08.2013 e deri me datën 30.06.2019 kur është bërë ekspertiza këto 

theksime gjykata nuk i miratoi sepse për kohën e kaluar deri në datën e përpilimit të 

ekspertizës, kamata është llogaritur nga eksperti aktuar, ky fakt mund të vërtetohet nga 

eskpertiza e aktuarit. 

  

Gjykata poashtu i ka analizuar edhe kundërshtimet e palës së paditur e cila i ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërsi si të pa bazuar për arsye se 

palës së paditur i mungon legjitimiteti aktiv për të qenë palë në procedurë dhe kërkesëpadia e 

paditësit është parashkruar. Gjykata këto pretendime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes 

sepse: së pari paditësi këto lëndime i ka pësuar me fajin e të të paditurës e këtë fakt e ka 

vërtetuar nga Aktgjykimi C.nr............/86. Pastaj gjykata ka gjetur se të paditurës nuk i mungon 

legjitimiteti pasiv për të qenë palë në këtë procedurë sepse e paditura ka përgjegjësi objektive 

për kompenzimin e dëmit sepse është poseduese e sendit të rrezikshëm. Me dispozitën e nenit 

174 par. 1 të LMD-së së vjetër është paraparë se për dëmin nga sendi i rrezikshem përgjigjet 

zotëruesi i saj, kurse për dëmin nga veprimtaria e rrëzikshme përgjigjet personi që mirret me të. 

 



 Numri i lëndës: 2019:109596 
 Datë: 09.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00499014 
 

6 (6)  

 2
0

1
9

:1
0

9
5

9
7

 

Gjykata poashtu e ka analizuar edhe kundërshtimin e palës së paditur se kërkesëpadia e 

paditësit është parashkruar, gjykata këto pretendime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes 

sepse kërkesa e palës paditëse nuk është parashkruar. 

 

Për këto kërkesa afati fillon të rrjedhë nga data – koha kur kërkesa bëhet e arritshme për 

pagesë-maturohet. Në rastin konkret paditësi padinë e ka paraqitur me datë 08.08.2016 dhe ka 

kërkuar që ti paguhet renta nga data 03.08.2013 pra ka kërkuar që pagesa ti bëhet kur kërkesa 

është bërë e arritshme dhe e kërkueshme për pagesë. 

 

Gjykata këto pretendime nuk i ka marrë për bazë sepse nuk mund të parashkruhen 

kërkesat periodike të cilat nuk janë bërë të arritshme për pagesë. Gjykata këto theksime i ka 

refuzuar sepse kërkesa nga renta bëhet e kërkueshme nga koha kur arrihet afati për pagesë e 

nëse nga ky afat kalojnë 3 vite atëherë kërkesat parashkruhen dhe në rastin konkret gjenë 

zbatim dispozita e nenit 373.3 të LMD-së, sepse kërkesat nga renta kanë karakter të njejtë me 

kërkesat nga ushqimia. 

 

 Gjykata e detyroi të paditurën që paditësit i’a paguajë shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 854€ edhe ate shumën prej 104€ për përplimin e padisë, shumën 

prej 150€ për ekspertizën e ekspertit aktuar, shumën prej 540  për përfaqsim në 4 seanca 

gjyqësore, shumën prej 60€ në emër të taksës gjyqësore, vendimi mbi shpenzimet e procedures 

kontestimore është marrë konform nen. 452.1 të LPK-së.  

 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 Dega në Kaçanik 

  C.nr.110/16 prej datës 28.08.2019 

   Gjyqtari 

               Riza LIVOREKA  

 

KËSHILLA JURIDIKE:Kundër këtij 

aktgjykimi është e lejuar ankesa në 

afat prej 15 ditësh  nga dita e marrjës,  

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë përmes kësaj gjykate në  

kopje të mjaftushme. 

 




