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Numri i lëndës: 2019:100714 

Datë: 22.04.2020 

Numri i dokumentit:     00907730 

                   

                                   C.nr.194/15 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega nё Kaçanik si gjykatë civile e 

shkallës së pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, duke vendosur në çështjen 

juridike të paditësit, A.B nga fshati ... Komuna Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson I.M 

avokat në Ferizaj,  kundër të paditurit N.N. “R....” me seli në fshatin .... Komuna Kaçanik, të 

cilin me autorizim e përfaqëson S.K avokat në Lipjan, për çështjen kontestuese kompensim i 

dëmit, në seancën kryesore të mbajtur me datë 04.03.2020, në praninë e të autorizuarve të 

palëve ndërgjyqëse, ndërsa me datën 22.04.2020 bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

 

 I.MIRATOHET pjesërishtë si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A.B nga fshati  .... 

Komuna e Ferizajit  dhe DETYROHET e paditura N.N. “R....” me seli në fshatin ... Komuna e 

Kaçanik me NRB ... që paditësit t’ia kompensoj dëmin e shkaktuar me datёn 27.11.2014 në 

Han të Elezit si vijon: 

 

I/a.Dëmin jomaterial pёr: 

 

Dhimbjet fizike-trupore nё shumën prej............................... 3.600,00€ 

Frikёn e shkaktuar nё shumën prej........................................3.000,00€ 

Shëmtimit trupor nё shumën prej...........................................2.100,00€ 

Zvogëlimit të aktivitetit jetësor shumën prej.........................3.000,00€ 
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I/b.Dëmin material pёr: 

 

Ushqim të përforcuar shumën prej.............................................432,00€ 

Ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë, shumën prej..............270,00€ 

Rehabilitim shëndetësor shumën prej.........................................234,00€ 

Shpenzimet e mjekimit, shumën prej..........................................720,00€ 

 

Për shkak të zvogëlimit të aftësisë punuese – rentës pёr periudhёn e kaluar nga data 

.27.11.2014 e deri me datёn.31.08.2019, nё shumё prej 1.239,84€. 

 

Pёr periudhёn e ardhshme nga data 01.09.2019 e derisa të ekzistojnë kushtet ligjore 

rentën mujore 28.80€, e cila pades do tё bёhet deri mё datёn 05 tё muajit pasues. 

 

II.Nga shuma e gjykuar si në par.I pika a) dhe b) shumёs prej 13,356 € e deri te renta 

mujore që paguhet në të ardhmen, zbritet shuma e siguruar prej 10,450.oo € ku detyrimi i të 

paditurës ndaj paditësit mbetet për pagesë në shumë prej 2,906.84 €.  

 

Kёto shuma me kamatë prej 8 % duke filluar nga data e 04.03.2020 (data e seancёs 

kryesore) e deri nё pagesёn definitive 

 

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumёn e gjykuar edhe ate pёr 

shumёn prej 9.434.00, edhe ate për dhimbje fizike, frikën, shëmtim trupor,  zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor, për ushqim të përforcuar, për përkujdesje të personit të tret, 

rehabilim shëndetësor, shpenzimet e mjekimit, për rentën mujore pёr periudhёn e tashme dhe tё 

ardhme, nё tёrsi SI E PA BAZUAR, për shkak të përgjegjësisë së paditësit.  

 

            IV. DETYROHET, e paditura që paditësit t’ia paguajnë shumën si në pikën I të këtij 

dispozitivi si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1.364.40€, këto pagesa 

do të bëhen në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimit. 
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A r s y e t i m 

 

 

I autorizuari i paditësit si nё padi ashtu edhe gjatё seancave gjyqёsore i ka propozuar 

gjykatёs qe kёrkespadin e paditёsit ta miratoj nё tёrsi si tё bazuar dhe ta detyroj tё paditurё qe t 

i’a paguaj shumat si nё precizimin e kёrkespadisё. Në fillim të seancës kryesore e ka njoftuar 

gjykatën se e paditura i ka paraqitur ofertë me datёn 27.12.2019 për zgjidhjen e këtij kontesti, 

duke ia ofruar shumën prej 5.250.oo €, por ka shtuar se të njëjtën nuk mund ta pranojmë ngase 

është shumë simbolike. Në vazhdim dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se paditësi ka 

qenë punëtor i të paditurës, i cili me datёn 27.11.2014 është caktuar që të punoj në Han të 

Elezit, për heqjen e llamarinave në kulem, ai rrëshqet, dhe bie në brendi të kulmit në thellësi 

rreth 6 metra dhe pëson lëndime të rënda trupore me thyerje të kockës së kofshës së djathtë dhe 

thyerje të olakranit të djathtë, thyerje e krahut të sipërm të kockës së trupit djathtas,  duke 

theksuar se këto lëndime konsiderohen si lëndime të rënda trupore me pasoja të përhershme. 

Në vazhdim ka theksuar  se precizimin e kërkesëpadisë e ka paraqitur me parashtresën e datёs 

16.12.2019 dhe me precizimin e paraqitur kamatën e ka kërkuar me 8 % vjetore nga dita e 

ushtrimit të padisë,  kurse në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim dhe të shtjelluar në 

pika të shkurtura. 

 

Si bazë juridike i autorizuari i paditësit si në padi ashtu edhe në precizimin e 

kërkesëpadisë  ka përmendur dispozitat e nenit 152 par.1, par.2 dhe par.3 të LMD-së lidhur me 

nenin 169, nenin 172, nenin 182 dhe nenin 183 të LMD-së. Gjykatës i ka propozuar që me 

rastin e vendosjes përgjegjësin e paditësit për veprimet e marruar dhe dëmin e shkaktuar ta 

ndan në proporcion 20 % për paditësin dhe 80 % për të padituren. Prandaj duke i pasur pёr 

bazё kёto fakte tё konstatuara ka kёrkuar nga gjykta qe kёrkespadin e paditёsit ta miratoj nё 

tёrsi si tё bazuar. 

  

Shpenzimet e procedures i ka kërkuar. 

 

E paditura përmes të autorizuarit të saj, në përgjegje në padi dhe në dy shqyrtimet e 

mbajtura, e ka kundërshtuar pjesërisht padinë dhe kërkesëpadinë, e sidomos me detyrimin që 

kanë kërkuar ndaj të paditurës, duke e njoftuar gjykatën se e paditura paditësin e ka siguruar në 

KS. “S....” me kontratë për sigurimin – policen e sigurimit nr.... nga datёs.14.07.2014 deri me 

datёn.13.07.2015, ku ka sqaruar se paditësi sipas kësaj police të sigurimit ka qenë i siguruar për 

katër lloje të produktit të sigurimit, të cilat janë bërë në rast të vdekjes, për pasojat e 
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përhershme shëndetësore, pasojat e përkohshme shëndetësore, shpenzimet e shërimit si dhe për 

shpenzimet ditore, ku paditësi ka qenë i siguruar sipas regjistrit me nr.4 rendor nga gjithësejt 

69 punëtoret e të paditurës.  

 

Në vazhdim ka theksuar se e paditura nuk ka kurrfarë detyrimi për pagesën  e borxhit 

deri në shumën e siguruar, ndërsa në seancën kryesore e ka kundërshtuar bazën juridike të 

padisë, duke theksuar se dispozita e nenit 152 të LDM-së që i referohet paditësi, ka të bëjë me 

institutin e përgjegjësisë për dëmin që e ka shkaktuar punëtori personit të tretë, ndërsa e ka 

specifikuar se paditësi nuk  i ka shfrytëzuar tri produkte nga kontrata e sigurimit, të cilat 

produkte kanë të bëjnë me pasoja të përhershme trupore në shumë prej 10.000.00 €, për 

shpenzime të shërimit në shumë prej 400.00 € dhe për kompensim ditor në shumë prej 5 € në 

ditë.    

 

E ka kontestuar edhe faktin se paditësi nuk ka dhenë deklarat te eksperti i mbrojtjes në 

punë, por në vend të tij është deklaruar vëllai i tij, çka është në kundërshtim me të drejtën 

subjektive në këtë rast të paditësit, kurse në fund ka theksuar se në rastin konkret duhet të 

zbatohet nenin 158 par.1, par.2 dhe par.3 të LMD-së, lidhur me vlerësimin e përgjegjësisë së të 

paditurës, krejt kjo bazuar në përshkrim të padisë dhe në ekspertizë të ekspertit të mbrojtjes në 

punë. 

 

Shpenzimet e procedures nuk i ka kërkuar, por i ka propozuar gjykatës që për 

shpenzimet e procedurës ti gjykoj në bazë të suksesit në procedur.      

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike të kompensimit të 

dëmit, gjykata në procedurën e provave bëri administrimin e këtyre provave: kontratën e punës, 

raportin e qendrës emergjente, fletëlëshimin nr.8889, raportin e inspektorit të punës, vendimin 

e shqiptimit të gjobës, dëftesat për particip të pagesës, raportet mjekësore, aktakuzën e datës 

25.06.2015, mendimin e ekspertëve gjyqësor të mjekësis, ekspertizën e ekspertit të mbrojtjes 

në punë, ekspertizën e ekspertit gjyqësor të aktuaristikes, policen e sigurimit dhe aktgjykimin 

P.nr.265/15. 

 

Pas leximit dhe vlerësimit të provave, e duke u bazuar në nenin 8 par.1 dhe 2 të LPK-

së, gjykata në bazë të vlerësimit me ndërgjegje dhe me kujdes të të gjitha provave veç e veç 

dhe të gjithave së bashku, e në bazë të rezultatit të përgjithshëm të procedurës kontestimore, 
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vlerësojë se duhet ti bëjë analizë dhe vlerësim juridik vetëm fakteve kontestuese në mes të 

palëve. 

 

Për vlerësimin e fakteve kontestuese në mes të palëve gjykata vërtetoj këtë gjendje 

faktike :  

 

Paditësi ka qenë punëtor i të paditurës, ku marrëdhënien e punës e ka themeluar në bazë 

të kontratës në kohë të pacaktuar për vendin e punës dhe detyrave të punës punëtor në objekte 

të ndryshme duke filluar nga dtёs 12.05.2014, me urdhëres të personit përgjegjës të të paditurës 

me datёs 27.11.2014 është urdhëruar për të punuar në Han të Elezit, për heqjen e kulmit të 

vjetër prej llamarine dhe punve tjera sipas detyrave të punëdhënësit. 

 

Paditësi gjatë kryerjes së detyrave të punës është lënduar dhe për pasoj ka pësuar 

lëndime të rënda trupore ashtu siç janë konstatuar nga grupi i ekspertëve mjekësor, me pasoja 

të përhershme jetësore, duke pësuar thyerje në mes të trohanterve të kockës së kofshës së 

djathtë dhe thyerje të olakranit të djathtë, thyerje e krahut të sipërm të kockës së trupit djathtas, 

ku për pasojë të këtyre lëndimeve ka pasur dhimbje trupore të intensitetit posaqerisht të rëndë 

30 minuta, pastaj pas ekzaminimit mjekësor dhe marrjes së terapisë mjeksore dhimbje të 

intensitetit të rëndë ka pasur edhe 3 ditë, ku në vazhdimësi në bazë të trajtimit mjekësor ka 

pasur pastaj dhimbje të intensitet të mesëm që i kanë zgjatur edhe për 42 ditë  dhe dhimbje të 

intensitetit më të ulët të cilat vinë në shprehje gjatë ndryshimeve klimatike dhe në sforcime 

fizike. 

Sa i përket zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor ekspertet kanë vlerësuar se 

ekziston në shkallen 10 %, kanë konstatuar se ka shëmtim të shkallës së mesme për shkak të 

ekzistimit të dy vrrajave operatore në brrylin e djathtë në gjatësi prej 9 cm dhe në kofshën e 

djathtë 14.5 cm. 

 

Për përkujdesjen e personit të tretë ekspertet kanë shprehur mendimin se përkujdesi ka 

qenë i domosdoshëm për 90 ditë, për ushqim të përforcuar për 120 ditë, dhe rehabilitimi 

fizioterapeutik ka qenë i domosdoshem për 50 ditë, ndërsa zvogëlimi i aftësisë punuse për punë 

të rënda ka konstatuar se është në shkallen 15 %. 

 

Sa i përket frikës ekspertët kanë konstatuar se frika primare te paditësi ka zgjatur disa 

sekonda në momentin e rrëximit, pastaj ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka 
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zgjatur për 3 ditë, pastaj kjo frikë sekondare me intensitet të mesëm ka zgjatur edhe 1 muaj, ku 

është shëndrruar më von në frikë sekondare të intensiteti të ultë ku është prezentë herë pas here 

edhe sot. 

 

Mbi bazën e kësaj ekspertize mjekësore është nxjerrë edhe ekspertiza e aktuarit, i cili në 

llogaritjen e tij ka konstatuar se fitimi i humbur në emër të rentës nga data e shkaktimit të 

lëndimit 27.11.2014 e deri me datёs 31.08.2019 ka arritur në shumë prej 2066.40 € kurse nga 

datёs 01.09.2019 e derisa të ekzistojnë kushtet ligjore rentën mujore në shumë prej 48 €. 

 

Me ekspertizën gjyqësore të mbrojtjes në punë në vlerësimin përfundimtar eksperti ka 

vlerësuar se në bazë të nivelit të përgjegjësisë dhe rrethanat e krijuar në bazë të të cilave është 

lënduar paditësi ka konstatuar se përgjegjësia është e dyanshme dhe përgjegjësi primare ka 

punëdhënës ndërsa përgjegjësia sekondare bie mbi paditësin. 

 

Gjykata këto ekspertiza i vlerëson të drejta dhe profesionale, mirëpo vlerësimin juridik 

të përgjegjësisë së paditësit dhe të paditurit e shprehur në përqindje e llogariti 60 % përgjegjësi 

të të paditurit dhe 40 % përgjegjësin e paditësit. 

 

Kjo bazuar kryesisht në ekspertizën e ekspertit të  mbrojtjes në punë, i cili në faqen 10 

në pjesën ku i numëron përgjegjësit dhe lëshimet e punëmarrësit, në mes tjerave ka deklaruar 

se punëmarrësi nuk ka pritur që të bëhet përgatitja adekuate nga punëdhënës për punë të sigurit 

– sigurimi i brezit mbrojtëse dhe skeleve adekuate, lëndimi ka ndodhur në munges të mos 

përfillit të planit për çmontimin e qatisë – mbulojës së bazenit, mos kujdesi adekuat për pasojat 

e mundshme në rast të përkuljes dhe thyerjes së pllakave të qatisë që kanë shpie deri te 

aksidenti, kryerja e punve pa pëlqimin e eprorit dhe përgatitjes adekuate për punë të sigurt, dhe 

vërejtjet tjera të numruara të cilat i murr për bazë me rastin e ndarjes së përgjegjësisë, dhe mbi 

bazën e kësaj ndarje, i ka gjykuar edhe lartësin e dëmit të vendosur të vendosur si në par.I pika 

a) dhe b) të dispozitivit të aktgjykimit. 

 

Gjykata në caktimin e lartësisë së shumës për kompensim, për dhimbje fizike, e ka 

marrë për bazë lartësinë e kërkesëpadisë prej 6000 €, së cilës shumë ia ka zbritur përgjegjësinë 

e paditësit prej 40 % e shprehur në shifra 2400 € dhe ia ka miratuar kërkesën në shumë prej 

3600 €. 
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Për shkak të frikës së përjetuar gjykata e ka marrë për bazë lartësinë prej 5.000 .00€, 

prej së cilës shumë ia ka zbritur përgjegjësinë prej 40 % të paditësit dhe ia ka miratur 

kërkesëpadinë në shumë prej 3.000.00 €. 

 

Për shëmtim trupor gjykata për bazë e ka marrë shumën e kërkuar prej 3500 €, prej së 

cilës shumë ia ka zbritur përgjegjësin prej 40 % paditësit duke ia miratuar kërkesëpadinë në 

shumë prej 2100 €. 

 

Për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor gjykata e ka marrë për bazë shumën e 

kërkuar prej 5000 € dhe së cilës ia ka zbritur përgjegjësinë prej 40 % të paditësit, duke e 

miratuar kërkesën në shumë prej 3.000.00 €.  

 

Te dëmi material për ushqim të përforcuar gjykata e ka miratuar kërkesën e paditësit 

duke u bazuar në ekspertizën mjeksore që ka konstatuar se ushqimi është i nevojshëm për 120 

ditë, duke e llogaritur 6 € në ditë dhe ka rezultuar shuma prej 720 € të cilës shumë ia ka zbritur 

përgjegjësin prej 40 % të paditësit dhe e ka miratur kërkesën prej 432 €. 

 

Për përkujdesjen ndaj personit të tretë gjykata për 90 ditë e ka vlerësuar si të ligjshme 

shumen prej 450 €, prej së cilës e ka zbitur përgjegjësinë e paditësit prej 40 % dhe e ka 

miratuar shumen prej 270 €. 

 

Për rehabilitim shëndetësor gjykata e ka pranuar shumen e kërkuar prej 390 € duke e 

zbritur përgjegjësinë e paditësit prej 40 % dhe ia ka miratuar kërkesën prej 234 €. 

 

Për shpenzimet e mjekimit gjykata e ka pranuar kërkesën e paditësit prej 1200 € dhe 

nga kjo shumë e ka zbritur përgjegjësinë e paditësit prej 40 % duke ia miratuar kërkesën prej 

720 €. 

 

Ngjajshëm gjykata ka vendosur edhe te renta e llogaritur me ekspertizë të aktuarit ku 

renat e arritur për pagesë deri me dt.31.08.2019 është pranuar në shumë prej 2066.40 € dhe nga 

kjo shumë është zbritur kontributi i paditësit me pjesëmarrje prej 40 % dhe është miratuar 

shuma prej 1239.84 €, ashtu siç është vendosur edhe për rentën mujore në të ardhmen nga 

dt.01.09.2019 e derisa të ekzistojnë kushtet ligjore shuma prej 48 € mujore e zbritur me 40 %, 

që është miratuar prej 28.80 € mujore.  
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Mbi bazën e kësaj gjendje të vërtetuar faktike e cila u vërtetua në mënyr të plot dhe të 

drejt që rezultoi nga të gjitha provat e nxjerrura dhe të vlersuars, gjykat vlerëson se janë 

eliminuar të gjitha faktet kontestuese për vendim marrje dhe kërkesëpadinë e paditësit e miratoi 

në tërësi si të bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, duke zbatuar edhe dispozitën e 

nenit 323të LPK-së. 

 

Meqenëse tё paditurat kan rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit, Gjykata me 

kërkesën e paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësit në 

shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% duke filluar nga data 04.03.2020 (data 

nxjerrjes së këtijë aktgjykimi , e deri në pagesën definitive. 

 

Sa i përketë bazës juridike për vendosje si në dispozitiv duke e llogaritur 

bashkëpërgjegjësinë, gjykata si dispozita materiale ka zbatuar nenin 158 par.3 i LMD-së, duke 

vlerësuar se ndarja e përgjegjësisë 60 % e të paditurit me 40 % e paditësit është qëndrim i 

drejtë juridik dhe i bazuar në këtë dispozitë ligjore dhe në tërësi e ka vlerësuar në bazë të 

ekspertizës gjyqësore nga lëmia e mbrojtjes në punë e ekspertit B.B e cila nuk u kontestua dhe 

nuk u vu në dyshim me asnjë kundërprovë. 

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe kundërshtimet e paraqitura nga pala e paditur, sidomos 

faktet kontestuese, prej të cilave kundërshtime gjykata e ka pranuar si të drejtë dhe të ligjshëm 

faktin që paditësi ka qenë i siguruar nga e paditura dhe kërkesën deri në mbulesën e sigurimit 

në shumë prej 10 450 €, për produktin e sigurimit për paaftësinë totale të përkohshme prej 10 

000 €, shpenzimet mjekësore, hospitalizim prej 400 € dhe kompensimin ditor prej 5 €, nuk ia 

ka miratuar paditësit duke e zbritur këtë shumë nga kërkesa e padisë, ndërsa kundërshtimet 

tjera i ka refuzuar. 

 

Gjykata vlerëson se janë plotësuar të gjitha kushtet procedurale për t’i zbatuar 

dispozitat materiale të arsyetuara në këtë pjesë të aktgjykimit, për çka është vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit, me bindje se ka zbatuar procedurën dhe dispozitat ligjore siç e 

detyrojnë gjykatën për vendim marrje.   

 

Vendimin për shpenzimet e procedures kontestimore gjykata e ka bazuar  në dispoziten 

e nenit 449 lidhur me nenin 453, 452, dhe me nenin 463 të LPK-së, pasiqë  paditësi në këtë 

çështje kontestimore pjesërishtë e ka fituar kontestin dhe është përfaqësuar nga avokati, gjykata 

ka llogaritur këto shpenzime: për përpilim të padisë shumën prej 104 €, për taksë gjyqësore për 

padi shumën prej 100 €, për përfaqësim për 6 seanca të mbajtura shumën nga 270 €, gjithsejt 
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1620 €, për ekspertiza mjekësore shumën prej 300 €, për ekspertizë aktuarisitike shumën prej 

150 €, gjithësejt 2,274 €, duke e zbritur suksesin në procedurë me 40 %, e ka gjykuar shumën 

prej 1,364.4o € të parapara sipas TA-së.  

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura dhe rezultati i përgjithshem i procedures kontestimore, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  

Dega nё Kaçanik 

  C.nr.194/15 prej datёs 20.04.2020 

                                                                                                                                                                                                     

Gjyqtari   

              Riza LIVOREKA

                                                                                                                        

UDHËZIM JURIDIK:  

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakenaqur  

ka të drejtë të paraqes ankesë në afatë prej 

15 ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së 

Apelit të Republikës së Kosovës me seli  

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate Ankesa 

paraqitet në kopje të mjaftueshme për  

palët dhe gjykatat. 

 

Ekspeduar me datën 22.04.2020 

Paditësit 1x1 

Të paditurit 1x1 

 

 

 


