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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   

           Ac.nr1288/17 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Drita 
Rexhaj, kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit F.D. nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, përfaqësuar nga 
XH.B., avokat në Prishtinë, Rr.”... D, kundër të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës 
(KEK) sh.a në Prishtinë, përfaqësuar nga M.P., për shkak të kompensimit të dëmit, duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurës, e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 
në Prishtinë C.nr.482/12, i datës 31.10.2016, në seancën jo publike të mbajtur me datë 
11.06.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I. PRANOHET pjesërisht e bazuar ankesa e të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës 
(KEK) me seli në Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë -

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.482/12, i datës 31.10.2016, në pjesën e kërkesëpadisë 
lidhur me dëmin jo material për dhimbjet fizike dhe frikës së përjetuar ashtu që gjykohet: 
DETYROHET e paditura, që paditësit F.D. nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, në emër të 

kompensimit për dhimbjet fizike t’ia paguaj shumën prej 1700 Euro dhe në emër të 
kompensimit për frikën e përjetuar t’ia paguajë shumën prej 1300 Euro, ndërsa pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë për dhimbjet fizike dhe frikën e përjetuar, përtej shumave të gjykuara 
REFUZOHET SI E PABAZUAR. 
 

III. REFUZOHET pjesërisht ankesa e të paditurës lidhur me kamatën dhe shpenzimet e 
procedurës, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë -Departamenti i Përgjithshëm, 
C.nr.482/12, i datës 31.10.2016, në ketë pjesë të dispozitivit VËRTETOHET. 

 
IV. Mbetet e pashqyrtuar pika II (dy) dhe III (  tre ) e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. 

A r s y e t i m 

 
 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.482/12, i datës i datës 31.10.2016, 

në pikën I (një) të dispozitivit pjesërisht e ka miratuar kërkesëpadinë e paditësit F.D. nga fshati 
..., Komuna e Vushtrrisë, dhe e ka detyruar të paditurën  KEK sh.a Prishtinë që në afatin kohor 

prej 15 ditësh nga pranimi i këtij  aktgjykimi në emër të kompensimit të dëmit jo material si 
pasojë e fatkeqësisë së datës 09.10.2011 të pësuar nga paditësi në vendin e punës, të paguaj 
shumat e specifikuara si vijon: për dhimbje fizike shumën e parave 2500 euro ( dymijë e 

pesëqind euro), për frikë shumën 2000 euro (dymijë euro), të gjitha këto me kamatë ligjore nga 
data e nxjerrjes së aktgjykimit, deri në pagesën definitive. Në p ikën II (dy) të dispozitivit ka 
refuzuar kërkesëpadinë e paditësit për kompensimin e dëmit jo material mbi shumat e gjykuara  

dhe atë: për dhimbje fizike në vlerë prej 2000 euro dhe për frikë 500 euro. Në pikën III (tre) ka 
refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit për kompensimin e dëmit  material  në emër 
të ushqimit të përforcuar, ndihmës së huaj dhe rehabilitimit klimatik. Dhe në pikën IV ( katër) 
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detyrohet e paditura që në afatin kohor prej 15 dite nga pranimi i këtij aktgjykimit, paditësit t’i a 
kompensoj shpenzimet e procedurës në shumën e parave prej 959 euro.   

 
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur ankesë i autorizuari të paditurës dhe atë për 
shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar dispozitave ligjore, me propozim që të 
aprovohet ankesa e Korporatës Energjetike të Kosovës sh.a si e bazuar dhe aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.482/12, dt.31.10.2016 të ndryshohet duke refuzuar 
kërkesëpadinë si të pabazuar.  
 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësit me propozimin që Gjykata e Apelit 
ankesën e të paditurës ta refuzoj dhe aktgjykimin Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.482/12 
ta vërtetoj. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 
me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200, të Ligjit për 
Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 
 

Ankesa e të paditurës pjesërisht është e bazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi F.D. nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, përmes të 
autorizuarit të tij, më datën 05.03.2012, në Gjykatën Komunale ( tash themelore) në Prishtinë, 

ka paraqitur padi kundër të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) për kompensim 
dëmi, precizuar  kërkesëpadia me datë 17.10.2016: për të gjitha format e dhembjes fizike 
shumën prej, 4.500.00Є, për  gjitha format e frikës shumën prej 2.500.00Є, për ushqimin e 

përforcuar 70.00 euro, për ndihmën e huaj shuma prej 70.00 euro, për rehabilitim klimatik 
shumën prej 140.00 euro. Me propozim që të obligohet Korporata Energjetike e Kosovës që 
për të gjitha format e dëmit që ka pësuar paditësi F.D., si pasojë e lëndimit në vendin e punës 

me datë 09.12.2011 ta kompensoj në shumë prej 7.280.00 euro. Të obligohet Korporata 
Energjetike e Kosovës që për shpenzimet e procedurës kontestimore për përpilimin e padisë 
shuma prej 104.00 Є, taksa e padisë 21.00 Є, për shpenzimet e eksperteve të mjekësisë në 

shumë prej 200.00 Є, për ekspertizë të ekspertit të punës shumën prej 150.00 Є, për seancat e 
mbajtura 135x3=405.00 Є, për precizimin e kërkesëpadisë 104.00 Є, si dhe taksa për 
aktgjykim në shumë prej 100.00 Є, në shumë të përgjithshme prej 1.084.00 euro. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të provave dhe të gjitha shkresave të lëndës ka 
nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.482/12, i datës 31.10.2016, me të cilën pjesërisht ka 
miratuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka  theksuar se nuk është kontestuese që paditësi 
është punëtor i të paditurës dhe që me datën 09.12.2011, gjatë orarit të punës derisa ishte në 
kryerjen e detyrave të punës ka pësuar lëndim trupor. Mirëpo çështja kontestuese ishte se me 

lëshimet e cilës palë është shkaktuar fatkeqësia në punë dhe nëse e paditura duhet të mbahet 
përgjegjëse për kompensimin e dëmit material dhe jo material për shkak të lëndimit të paditësit. 
Për vlerësimin e fakteve kontestuese lidhur me përgjegjësinë për lëndimin e paditësit, gjykata 

nxori si provë ekspertizën nga lëmi i mbrojtjes dhe sigurisë në punë, të përpiluar nga eksperti 
M.sc. H.H., inxhinier i diplomuar. Mbi bazën e kësaj ekspertize të cilës gjykata ia fali besimin në 
tërësi është vërtetuar se e paditura mban përgjegjësi primare për lëndimin e paditësit në punë 

që sipas vlerësimit të gjykatës është në shkallë 80%, pasi që organizimi dhe kryerja e punëve 
konkrete të asaj dite nuk është bërë në pajtim me Ligjin për Siguri në Punë Mbrojtje të 

Shëndetit të Punësuarve edhe Ambientit të Punës, Ligji Nr.04/L-161-Neni 5 pika 1,2,3,4 si dhe 
neni 6, pika 1,2,3 – siç konstatohet në ekspertizën e sigurisë në punë. Ndërsa në bazë të Ligjit 
për Siguri në Punë Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve edhe Ambientit të Punës, Ligji Nr.04/L-
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161-Neni 21 pika 1 dhe 2, si dhe pikat 2.1 deri në pikat 2.5 gjykata vlerësoi se një pjesë të 
përgjegjësisë mban edhe punëmarrësi- punëtori, sepse ai duke pasur njohuri për pengesat në 

transporter nuk ka paraqitur ndonjë vërejtje te punëdhënësi me qëllimi që të krijohen kushte më 
të mira për punë, duke u kujdesur kështu për jetën dhe sigurinë e vetë. Për vërtetimin e natyrës 
së  lëndimit, frikës dhe pasojave të lëndimit, gjykata sipas propozimit të paditësit ka vendosur 

për nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore nga ekspertët mjekësor nga lëmi 
Ortopedi/Traumatologji-Dr.XH.S. dhe Psikiatri Dr.sci.N.M.. Të cilët me ekspertizën e datës  

26.07.2016, kanë konstatuar se në aksidentin e punës paditësi ka pësuar: ndrydhje e 
shoqëruar me gjak mbledhje në regjionin e kofshës së majtë që klasifikohet si lëndim i lehtë 
trupor. Pasi gjykata vërtetoi gjendjen faktike gjeti se baza juridike e kërkesëpadisë që e 

paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar dëmin për lëndim e paditësit në punë, ka 
mbështetje në dispozitat e nenit 173 dhe 174 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, lidhur 
me nenin 2 par. 2.10, të Ligjit nr.2003/19, për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të 

punësuarve dhe ambientit në punë ( i shpallur me rregulloren e UMNIK-ut 2003/33), i cili ka 
qenë në fuqi kur ka ndodhur fatkeqësia. Duke marrë parasysh natyrën e lëndimit të paditësit, 
dhimbjet fizike, përfshirë dhimbjet e intensitetit posaçërisht të rëndë, intensitetin e frikës së 

përjetuar, nga këto dhe rrethana të tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompensimit 
(si mosha e të dëmtuarit), gjykata ka vendosur që kërkesëpadinë për kompensimin e dëmit jo 
material ta aprovoj në shumën e specifikuar si në paragrafin I të aktgjykimit të kundërshtuar. 

Për lartësinë e kërkesëpadisë dhe kategoritë  e caktuara të dëmit jo material, gjykata vendosi 
në kuptim të nenit 200 lidhur me nenin 192 par. 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe 

sipas bindjes së lirë, duke pasur parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i 
shërben kompensimi  i gjykuar, gjithmonë duke  pasur parasysh që kompensimi nuk është i 
plotë por, është një satisfaksion për të dëmtuarin. Për pjesën e refuzuar e të kërkesëpadisë që 

ndërlidhet me dëmin jo material dhe atë për frikë gjykata vendosi duke marrë  parasysh 
përgjegjësinë e ndarë dhe se vlera  e gjykuar nuk do ishte në harmoni me natyrën e lëndimit, 
intensitetin dhe llojin e frikës si dhe me praktikën gjyqësore. Për pjesën e refuzuar të 

kërkesëpadisë që ndërlidhet dëmin material që ka të bëjë me kompensimin në emër të 
rehabilitimit klimaterik, ndihmës së huaj dhe ushqimit të përforcuar gjykata vendosi ashtu pasi 
që nga ana e palës paditës nuk është provuar lartësia e dëmit. Për kamatën gjykata vendosi në 

mbështetje të dispozitave  të nenit 277 të  Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, ndërsa 
vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, e ka mbështetur në dispozitën 

nga nenet 449, 452 par.1 dhe 453 par.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk është i 
përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 
paragrafi 2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, por e drejta materiale 
është aplikuar gabimisht në pjesën që aktgjykimi është ndryshuar.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës se Apelit nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të të paditurës të 
paraqitura me ankesë për shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika n) e LPK-së. Nuk mund të pranohet pretendimi për këtë shkelje sepse pjesa e 
ndryshuar e aktgjykimit ka të bëjë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale e jo me 
arsyetimin e gabuar.  

Zbatimi i gabuar i të drejtës materiale nga gjykata e shkallës së parë  e ka paracaktuar edhe 
arsyetimin e aktgjykimit për secilën kategori të dëmit në atë mënyrë që përfundimi meritor 
është arsyetuar në përputhje me dispozitat e LPK-së, pavarësisht se një përfundim të tillë të 

gjykatës së shkallës së parë, gjykata ankimore në një pjesë e ka ndryshuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha faktet 
vendimtare të cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave 
edhe është vendosë lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë.  Në këtë kontekst në arsyetim të 
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aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e 
administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre.  

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitura nga e paditura sipas vlerësimit të Gjykatës së 
Apelit nuk janë pranuar si të themelta për arsye se gjykata e shkallës së parë në procedurën e 
të provuarit përmes mjeteve provuese i ka vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare si për 
bazën juridike të kërkesëpadisë ashtu edhe për lartësinë e kërkesës. Gjykata ekspertizat e 

nxjerra në cilësinë e provës materiale i ka pranuar si të besueshme, me të cilin përfundim 
pajtohet edhe gjykata e shkallës së dytë, sepse sa herë që gjykatës i mungon dija profesionale 

dhe shkencore për të vërtetuar ndonjë fakt vendimtar ajo duhet që të nxjerrë ekspertizën 
përkatëse. Lidhur me përgjegjësinë e ndarë për kompensimin e dëmit gjykata e shkallës së 
parë duke i pasur në konsideratë lëshimet e palëve ndërgjyqësore të cilat për të paditurën janë 

kualifikuar si lëshime primare, ndërsa për paditësin si lëshime sekondare, drejtë ka bërë 
ndarjen e përgjegjësisë në shkallë prej 80% për të paditurën dhe 20% për paditësin.  

Në këtë kuptim gjykata përmes ekspertizës së mbrojtjes në punë e ka provuar përgjegjësinë e 
të paditurës e cila rezulton si përgjegjësi e ndarë (primare për të paditurën) dhe (sekondare për 

punëtorin), të cilën përgjegjësi e ka ndarë me rastin e vendosjes meritore për themelësinë e 
kërkesëpadisë. Me këtë ndarje të përgjegjësisë duke i pasur në konsideratë lëshimet e palëve 
ndërgjyqësore është pajtuar edhe gjykata ankimore sepse sipas ekspertizës së mbrojtjes në 

punë lëshimet e paditësit janë kualifikuar si lëshime sekondare të cilat me të drejtë 
proporcionalisht tërheqin përgjegjësi për 20%, ndërsa lëshimet e të paditurës të kualifikuara si 

lëshime primare me të drejtë gjykata në mënyrë proporcionale ka konstatuar se tërheqin 
përgjegjësi në masën prej 80%. 

Në lidhje me pretendimet e palëve ndërgjyqësore për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, 
Gjykata e Apelit vlerësojë se në pjesën e ndryshuar të aktgjykimit në relacion me gjendjen 

faktike të konstatuar nga gjykata e shkallës së parë gabimisht është zbatuar e drejta materiale. 

Gjykata e Apelit vendosi si në pikën I (një) të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e ndryshuar 
aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë për kategorinë e dëmit jo material, lidhur me 
dhimbjet fizike dhe frikën e përjetuar pasi që vlerësojë se shuma e gjykuar nuk ishte në 

harmoni me qëllimin e kompensimit për dëmin jo material e që është satisfaksion dhe asesi 
qëllime tjera lukrative që do të binin ndesh me qëllimin e kompensimit për dëmin jo material. 
Shuma e gjykuar ishte e lartë dhe në sh’përputhje me kategoritë tjera të dëmit dhe rrjedhimisht 

edhe me praktikën gjyqësore. Gjykata e Apelit duke vendosur për dhimbjet fizike dhe frikën 
mori në konsideratë llojin, intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve dhe frikës së përjetuar e 

konstatuar nga ekspertet përkatës si dhe duke marrë për bazë edhe rrethanat tjera si moshën 
e paditësit dhe praktikën e mirë gjyqësore vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Për pjesën 
e refuzuar të kërkesëpadisë përtej shumës së aprovuar për këto kategori të dëmit gjykata 

ankimore vlerësojë se kërkesëpadia nuk ishte në harmoni me qëllimin e kompensimin për 
dëmin jo material. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje më veprimet e ndërmarra në këtë 
çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë se 

shpenzimeve dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së, andaj edhe i ka refuzuar pretendimet e të 
paditurës sa i përket shpenzime të procedurës kontestimore me çka edhe ka vendosur si në 
pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit nuk ka gjetur se 
aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë 
vlerësuar si të pabazuara. 
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Aktgjykimi i atakuar në pikat II (dy) dhe III (tre) të dispozitivit nuk është shqyrtuar sepse ankesa 
nuk është drejtuar në këtë pjesë. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë 
dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga 
neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) dhe (e) e lidhur 201 pika (d) të LPK-së, u vendos si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1288/17,  me datë 11.06.2020 

Kryetare  e kolegjit 

          Drita Rexhaj, d.v 

 

 
 


