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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4141/15 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Fejzullah Rexhepi 

kryetar, Qerim Ademaj dhe Zenel Leku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit M.R., nga 

Ferizaj, të cilin e përfaqëson avokat E.SH., nga Ferizaj, kundër të paditurës N.I., P.F., SH.P.K, 

Ferizaj, të cilën e përfaqëson Kompania e Avokatëve A., juristi A.SH., në çështjen për 

kompensim dëmi, duke vendosur lidhur me ankesën e të autorizuarit të paditësit, si dhe ankesën 

e të autorizuarit të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj- 

Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, C.nr.97/13, të datës 25.05.2015, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datën 14.02.2020, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHEN SI PJESËRISHT të themelta ankesa e të autorizuarit të paditësit, M.R., nga 

Ferizaj si dhe ankesa e të paditurës N.I., P.F., SH.P.K, Ferizaj, NDRYSHOHET aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, C.nr.97/13, të 

datës 25.05.2015, dhe gjykohet si vijon: PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit 

M.R., nga Ferizaj, si e bazuar, DETYROHET e paditura N.I., P.F., SH.P.K, Ferizaj, t’i paguaj 

paditësit, në emër të dëmit jo material: për shkak të dhimbjeve fizike të përjetuara shumën prej 

8,000.oo€, për frikën e pësuar shumën prej 6,000.oo€, për zvogëlimin e aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor shumën prej 14,000.oo€, për shëmtim trupor shumën prej 6,000.oo€, me 

kamatë e cila do të llogaritet sipas lartësisë që llogarisin bankat për deponimet e rëndomta të 

qytetarëve, të afatizuara për periudhë një vjeçare, pa destinim të caktuar, duke filluar nga data e 

nxjerrjes së aktgjykimit në shkallë të parë 25.05.2015, e deri në pagesën definitive.  

APROVOHET pjesërisht kërkesa e paditësit dhe detyrohet e paditura që paditësit ti paguaj në 

emër të dëmit material, për fitimin e humbur- rentës, për periudhën 01.05.2012 deri më 

29.02.2020, në shumën prej 15,040.oo€, dhe për periudhën e ardhshme 01.03.2020, deri sa të 

ekzistojnë kushtet ligjore në shumat mujore prej 160.oo€, ashtu që shumat mujore të arritura do 

të paguhen deri më datën 5 të muajit vijues. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit, mbi shumën e gjykuar, për kompensimin e dëmit jo 

material: për shkak të dhimbjeve fizike të përjetuara, shumën prej 12,000.oo€, për frikën e 

përjetuar, shumën prej 4,000.oo€, për zvogëlim të aktivitetit jetësor, shumën prej 55,000.oo€, për 

shëmtim trupor, shumën prej 9,000.oo€, si dhe kërkesa e paditësit mbi shumat e gjykuara, si më 

lartë, në emër të dëmit material, për fitimin e humbur- rentës, si e pa bazuar  

Në pjesën tjetër sa i përket aprovimit të kërkesës së paditësit për dëmin material, për ndihmën 

dhe kujdesin e huaj, në shumën prej 2000.oo€, për shpenzimet e shërbimeve të mjekimit dhe 

medikamenteve në shumën prej 5,000.oo€, për ushqim të përforcuar në shumën prej 2,000.oo€, 

dhe refuzimit mbi shumat e aprovuara të këtyre kërkesave, si dhe për shpenzimet e procedurës,  

aktgjykimi i atakuar i Gjykatës Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, C.nr.97/13, të datës 25.05.2015, VËRTETOHET, ndërsa ankesat e të autorizuarit të 

paditësit, si dhe ankesa e të paditurës, REFUZOHEN si të pa themelta.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.97/13, të datës 25.05.2015, në pikën 

një të dispozitivit të saj, e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit M.R., nga 

Ferizaj, dhe detyrohet e paditura N.I., P.F., SH.P.K, Ferizaj, që paditësit në emër të kompensimit 

të dëmit të pësuar, t’ia paguajë shumat si vijojnë: a. Në emër të dëmit jo material: për shkak të 

dhimbjeve fizike të përjetuara, shumën prej 10,000.oo€, për frikën e përjetuar, shumën prej 

5,000.oo€, për zvogëlim të aktivitetit jetësor, shumën prej 50,000.oo€, për shëmtim trupor, 

shumën prej 10,000.oo€, për përcjellje të personit të tretë, shumën prej 2,000.oo€. b. Në emër të 

dëmit material: për shpenzimet e shërbimeve të mjekimit dhe medikamenteve, shumën prej 

5,000.oo€, për ushqim të përforcuar, shumën prej 2,000.oo€, dhe për rentë jetësore, shumën prej 

20,500.oo€. Gjithsej shumën prej 104,500.oo€. E që shumat e përgjithshme të kompensimit të 

dëmit material dhe jo material, është 104,500.oo€, të cilën shumë e paditura është e detyruara t’ia 

paguajë paditësit, sëbashku me kamatën, e cila do të llogaritet sipas lartësisë që llogarisin bankat 

për deponimet e rëndomta të qytetarëve, të afatizuara për periudhë një vjeçare, pa destinim të 

caktuar, duke filluar nga data e ushtrimit të padisë 03.04.2012, e deri në pagesën definitive, si 

dhe shpenzimet e kësaj procedure, në shumë prej 2,550.oo€, për përpilimin e aktgjykimit, 

shumën prej 100.oo€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. c. Refuzohet kërkesëpadia e paditësit, në 

shumën prej 62,356.oo€, si e pa bazuar.  

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë i autorizuari i paditësit, sa i 

përket pikës c), të dispozitivit të aktgjykimit, për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të drejtë të 

gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit, të merr vendim që ta aprovojë ankesën, dhe 
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ta ndryshojë aktgjykimin e atakuar, gjithashtu ta ndryshojë kamatën dhe të i paguajë shumat 

paditësit, me kamatë prej 8%, ashtu siç është paraparë me nenin 382 par.2 të LMD-së.  

Kundër këtij aktgjykimi, po ashtu, ka paraqitur ankesë edhe i autorizuari i të paditurës, për shkak 

të shkeljes esenciale apo qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që Gjykata e Apelit, të merr vendim që ankesën si të tillë ta aprovojë, aktgjykimin e 

atakuar ta prishë dhe lëndën t’ia kthej Gjykatës së shkallës së parë, në rishqyrtim dhe rivendosje.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe pretendimet ankimore,  

në kuptim të nenit 194 të LPK-së dhe gjeti se: 

-Ankesat janë pjesërisht të themelta 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi me datë 03.04.2012, ka paraqitur padi ndaj të paditurës, 

me kërkesë për kompensim dëmi, për shkak të lëndimeve në vendin e punës. Me datë 

06.12.2013, paditësi ka paraqitur parashtresë pranë Gjykatës, me të cilën ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë së tij, si dhe në seancën e datë 09.12.2013, paditësi ka bërë precizimin e padisë, sa 

i përket rentës, ndërsa e paditura, në po të njëjtën seancë të datës 09.12.2013, e ka kontestuar 

kërkesëpadinë e paditësit, si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia.  

Me datë 22.04.2015, paditësi ka paraqitur parashtresë, me të cilën ka bërë plotësimin e padisë së 

tij.  

Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së seancës kryesore, ku administroi dhe vlerësoi si prova, 

raportin mjekësor të datës 04.08.2011, letrën referuese për trajtim jashtë vendit të datës 

07.10.2011, historinë e sëmundjes të datës 30.11.2011, raportet e internistit të datës 04.02.2012, 

raportet e QE- Ferizaj, raportin e poliklinikës Z., të datës 30.06.2012, raportin e ordinancës 

internistika të datës 22.10.2012, dhe atë të datës 13.12.2012, 18.03.2013, 18.01.2013, raportin e 

spitali rajonal në Ferizaj, të datës 06.03.2013, fletlëshimin e datës 27.10.2009, fletlëshimin me 

epikrizë të datës 16.10.2009, raportin e QE- QKUK-së, të datës 07.09.2009, raportet e Qendrës 

“N...”, raportin e QE Ferizaj, të datës 30.06.2013, ekspertizën e ekspertit të aktuaristikës ..., 

pasqyrën e të ardhurave personale për paditësin, udhëzimin e specialistit të datës 19.11.2009, 

raportin e URL-së, polmologut, ortopedit, traumatologut, raportet e qendrave për terapi fizikale, 

letrën referuese për trajtim jashtë vendit, të datës 15.04.2013, raportin e EKO- kardiografit, të 

datës 12.04.2013, raportin e udhëheqësit për lëndimin në punë të lëshuar nga e paditura me datë 

07.09.2009, procesverbalin për trajnimin e punëtorit në punë të datës 20.04.2009, listën e 

pjesëmarrësve në trajnimin në punë, të datës 20.04.2009, përshkrimin e punës dhe analizave, 

rreziqeve për montimin e sistemit ndriçues, të lëshuar nga e paditura, instruksionet e punës, për 

sigurinë në punë, raportin zyrtar të trupit ekzekutiv të Inspektoratit të punës nr.99/09, të datës 

08.09.2009, raportet për analizat mikrobiologjike, raportin specialistik të dermatovenerologut, 

raportet e poliklinikës Z., në Ferizaj, raportin e radiologjisë, të datës 10.12.2010, fletlëshimin e 

klinikës interne, të datës 24.12.2010, përshkrimin e aksidentit në punë të datës 07.09.2009, 
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certifikatën e lindjes për paditësin, mendimin e ekspertëve Dr. A.K., neurokirurg, Dr. B.I., 

ortoped- traumatolog, dhe Dr. G.H., neuropsikiatër, të dhënë me datë 11.11.2013, ekspertizën e 

ekspertit për mbrojtje në punë, të Dr. H.N., të muajit janar 2014, raportin e QE Ferizaj, të datës 

13.07.2009, dhe datës 23.02.2009, kontratën e punës, super ekspertizën e grupit të ekspertëve Dr. 

F.B., ekspert i mjekësisë ligjore, Dr. SH.D., kirurg torakal, Dr. M.H., ortoped traumatolog, dhe 

Dr. V.S., psikiatër, si dhe faturat për shpenzimet e mjekimit, vendosi si në dispozitiv të 

aktgjykimit të atakuar, duke e aprovuar pjesërisht si të bazuar, kërkesëpadinë e paditësit, në 

pajtim me nenin 173 të LMD-së, si dhe nenit 323 të LPK-së, ndërsa vendimin mbi shpenzimet e 

procedurës kontestimore, e mori konform nenit 452.1 të LPK-së.  

Vlerësimet juridike të Gjykatës së shkallës së parë si të rregullta dhe të bazuara në ligj pjesërisht 

i aprovon edhe kjo gjykatë, sepse aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore  nga neni 182  paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të 

LPK-së, të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Pretendimet e të paditurës dhe të autorizuarit të paditësit, si në ankesë se aktgjykimi i atakuar 

është nxjerrë në shkelje të dispozitave thelbësore dhe se në aktgjykimin e atakuar nuk janë dhënë 

arsye për mënyrën e vendosjes, nuk qëndrojnë dhe janë të pa bazuara. 

Gjykata e Apelit lidhur me aktgjykimin e atakuar sa i përket vërtetimit të gjendjes faktike, 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë rregullisht dhe në tërësi e ka vërtetuar gjendjen faktike sa i 

përket pjesës së ndryshuar dhe vërtetuar sipas këtij aktgjykimi, e cila nuk vihet në dyshim me 

pretendimet ankimore dhe kështu e kishte një pasqyrë reale mbi gjendjen faktike në këtë çështje 

juridike. 

Mirëpo për kundër vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, gjykata e shkallës së parë gabimisht e 

ka aplikuar të drejtën materiale, aplikimi i gabuar i të drejtës materiale konsiston sa i përket 

dëmit jo material, respektivisht vlerësimit të lartësisë së aprovuar, duke aprovuar shumat tepër të 

larta apo të ulta, të cilat nuk janë në përputhje me qëllimin e kompensimit të dëmit, andaj 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes vlerëson se paditësit i takon e drejta në kompensim të 

dëmit, duke u bazuar në dispozitat e nenit 2 të Ligjit për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të 

punësuarve dhe ambientit të punës  (LIGJI Nr. 2003/19 i aplikueshëm në rastin konkret) , nenit 

190, 195 dhe 200 të LMD-së
1
, si dhe nenit 323 të LPK-së, ku vendosja si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, është bërë duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, vuajtjet e pësuara për shkak të 

ndodhjes së aksidentit – lëndimit në punë, ku shumat e gjykuara në emër të shpërblimit të dëmit 

jo- material dhe material, paraqitet si shpërblim i drejtë dhe se shumat e aprovuara paraqesin një 

formë të satisfakcionit të paditësit i cili me këto mjete mund të plotësojë nevojat dhe të mirat 

materiale të tij, që përndryshe nuk paraqesin si shpërblim absolut të dëmit. 

                                                           

1 LMD-së-ligji për marrëdhëniet e detyrimeve publikuar në GZ të RSFJ-së nr.29, dt.26.05.1978, 
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Gjykata e Apelit duke marrë parasysh të gjitha provat e administruara në këtë çështje juridike, 

raportin e udhëheqësit për lëndimin në punë të lëshuar nga e paditura me datë 07.09.2009, 

procesverbalin për trajnimin e punëtorit në punë të datës 20.04.2009, raportin zyrtar të trupit 

ekzekutiv të Inspektoratit të punës nr.99/09, të datës 08.09.2009, ekspertizën e ekspertit për 

mbrojtje në punë, të Dr. H.N., të muajit janar 2014, ka vërtetuar gjendjen faktike, se aksidenti i 

ka ndodhur paditësit deri sa ishte në marrëdhënie pune tek e paditura, dhe në vendin e punës 

Punëtor, i cili në momentin e aksidentit ishte duke i kryer detyrat e tij të punës, duke bërë 

shtrirjen e kabllos duke qëndruar i pozicionuar në shkallë të cilën e mbante punëtori tjetër Besim 

Bajrami, e që shkalla ka rrëshqitur dhe paditësi ka rënë në tokë, me që rast ka marrë lëndime të 

rënda trupore si pasoj e rrëzimit, ky fakt është vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit për 

mbrojtje në punë, të Dr. H.N., janar 2014, në të cilën ekspertizë nuk është gjetur asnjë lëshim i 

paditësit për të ardhur deri te aksidenti, përveç se nuk është kujdesur për sigurinë dhe shëndetin e 

vet, me që rast ka pranuar të punoj pa pajisje adekuate mbrojtëse dhe nuk e ka njoftuar 

punëdhënësin për gjendjen e shkallëve, për të cilën arsye përgjegjësia është ndarë në primare prej 

80% për të paditurën, dhe në 20% sekundare për paditësin, dhe se meqenëse paditësi është 

lënduar në punë tek e paditura dhe aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve primare të paditurës, 

nga kjo rrjedhë edhe e drejta e paditësit dhe detyrimi i të paditurës për kompensimin e dëmit të 

shkaktuar nga aksidenti.  

Gjykata e Apelit duke e marrë parasysh lëndimet e pësuara të paditësit, ndarjen e përgjegjësisë 

në mes të paditurës me 80% dhe paditësit me 20%, në kontributin në shkaktimin e aksidentit në 

punë, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke konsideruar se lartësia e kompensimit 

të dëmit të gjykuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, sa i përket kompensimit të dëmit 

material: për ndihmën dhe kujdesin e huaj, në shumën prej 2000.oo€, për shpenzimet e 

shërbimeve të mjekimit dhe medikamenteve në shumën prej 5,000.oo€, për ushqim të përforcuar 

në shumën prej 2,000.oo€, është kompensim real, andaj në këtë pjesë aktgjykimi është vërtetuar. 

Ndërsa sa i përket kompensimit në emër të dëmit jo material, kanë qenë të larta apo të ulëta, 

andaj edhe e ka ndryshuar aktgjykimin e atakuar, duke gjykuar që paditësit të ia njoh 

kompensimin në emër të demit jo material: për shkak të dhimbjeve fizike të përjetuara shumën 

prej 8,000.oo€, për frikën e pësuar shumën prej 6,000.oo€, për zvogëlimin e aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor shumën prej 14,000.oo€, për shëmtim trupor shumën prej 6,000.oo€. Ndërsa 

është refuzuar kërkesëpadia e paditësit përtej shumës së gjykuar, në emër të dëmit jo material: 

për shkak të dhimbjeve fizike të përjetuara shumën prej 12,000.oo€, për frikën e përjetuar 

shumën prej 4,000.oo€, për zvogëlim të aktivitetit jetësor shumën prej 55,000.oo€, për shëmtim 

trupor shumën prej 9,000.oo€, duke i konsideruar is tepër të larta.  

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes ka marrë për bazë mendimin dhe konstatimin e 

ekspertëve Dr. A.K., neurokirurg, Dr. B.I., ortoped- traumatolog, dhe Dr. G.H., neuropsikiatër, të 

dhënë me datë 11.11.2013, dhe super ekspertizën e grupit të ekspertëve Dr. F.B., ekspert i 

mjekësisë ligjore, Dr. SH.D., kirurg torakal, Dr. M.H., ortoped traumatolog, dhe Dr. V.S., 

psikiatër, kanë treguar se në bazë të dokumentacionit mjekësor, i njëjti ka pësuar lëndime të 
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rënda trupore për shkak të shkaktimit të politraumës, ndrydhje të indeve të buta të kraharorit të 

mushkërive, gjendje pas komës trunore, odem trunore fokale në regjionet zverkore dhe murore, 

grumbullim gjaku në zgavrat e kraharorit, grumbullim lëngu në qeskën e zemrës, ndrydhje 

hemorrogjike minimale brenda mushkërore, op: traschostemia chirurgica, gjendje pas thyerjes së 

filxhanit të kofshës së majtë, NAU e kokës së femurit të majtë kontrakturë sekondare e 

kordhokuës së majtë, katar tubotimpanik, bronkit spastik, defekt interartial (midis barkusheve të 

zemrës), kardiomiopati, inflirtim në të dy mushkëritë, nudili hemarohoiadilis interni, të cilat 

dëmtime të përshkruara paraqesin dëmtime të rënda trupore dhe me pasoja të përhershme. Dhe si 

pasoj ka pasur dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë që ka zgjatur 1 orë, si dhe 

dhimbje fizike të intensitetit të rëndë kanë zgjatur 2 ditë dhe e mesëm 60 ditë, paditësi ka pësuar 

frikë në rastin e ndodhjes së aksidentit, e cila është manifestuar me frikë sekundare të intensitetit 

të lartë 6 ditë, frikë sekundare të intensitetit të ultë 6 muaj, frikë sekundare të intensitetit të ultë 

në vazhdimësi duke i përjetua r pasojat e shkaktuara si pasoj e lëndimeve, zvogëlim të aktivitetit 

të përgjithshëm të zvogëluar prej 50%, zvogëlim të aktivitetit punues prej 100%, shëmtim të 

shkallës së mesme, ndihmë dhe kujdes i personit të tretë 6 muaj, ushqim të përforcuar për 8 

muaj, rehabilitim klimaterik, 60 ditë (brenda tri viteve pas aksidentit), dhe se këto përfundime si 

në super ekspertizën e ekspertëve Dr. F.B., ekspert i mjekësisë ligjore, Dr. SH.D., kirurg torakal, 

Dr. M.H., ortoped traumatolog, dhe Dr. V.S., psikiatër janë të arsyetuara dhe i janë dhënë 

përgjigje edhe dilemës së ngritur nga e paditura nëse paditësi ka pasur sëmundje paraprake, të 

cilës dilemë ekspertet i janë përgjigjur se sëmundja që paditësi ka pasur para aksidentit, nuk ka 

ndikuar në fatkeqësinë e pësuar, andaj ekspertiza është e plotë, ka marr për bazë të gjithë 

parametrat, dhe e njëjta është punuar në mënyrë profesionale dhe të argumentuar, që përndryshe 

do të vinte në dyshim validitetin e saj, të cilës Gjykata me të drejtë ia fali besimin e plotë dhe 

vendosi konform saj, duke marrë parasysh se lëndimet e pësuara të paditësit janë të natyrës së 

rëndë trupore, pasojat të cilat janë shkaktuar, shuma e gjykuar në emër të kompensimit të dëmit 

jo material, është në përpjesëtim dhe në harmoni me natyrën lëndimeve të marra. 

Gjykata e Apelit ka vlerësuar si reale shumën sa i përket vendosjes së kompensimit të paditësit 

në emër të dëmit material, për ndihmë dhe përkujdesje të personit tjetër dhe për ushqimin e 

përforcuar, ku edhe e ka vërtetuar aktgjykimin e atakuar, pasi në bazë të mendimit të ekspertëve 

mjekësor, të cilët kanë vlerësuar se paditësi ndihmë dhe kujdes i personit të tretë 6 muaj, dhe  

ushqim të përforcuar për 8 muaj, andaj këtë pjesë edhe e ka vërtetuar, si reale dhe të drejtë. 

Sa i përket kërkesës për kompensimin e dëmit material, për shpenzimet e shërbimeve të mjekimit 

dhe medikamenteve në shumën prej 5,000.oo€, të njëjtën Gjykata e Apelit e ka vërtetuar, pasi në 

shkresat e lëndës gjenden faturat të cilat i arsyetojnë të njëjtat shpenzime, ndërsa pala e paditur 

nuk ka pasur pretendime ankimore të specifikuara sa i përket kësaj kërkese dhe aprovimit të 

shumës prej 5,000.oo€. 

Gjykata e shkallës së parë me aprovimin e kërkesës për paditësin në emër të dëmit material, në 

emër të fitimit të humbur- rentës, ku ishte gjykuar renta në formën e kapitalizuar, në shumën prej 

20,500.oo€, për që arsye Gjykata e Apelit aktgjykimin e atakuar e ka ndryshuar në këtë pjesë, 
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dhe e ka detyruar të paditurën që paditësit ti paguaj në emër të dëmit material, për fitimin e 

humbur- rentës, për periudhën 01.05.2012 deri më 29.02.2020, në shumën prej 15,040.oo€, dhe 

për periudhën e ardhshme 01.03.2020, deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore në shumat mujore prej 

160.oo€, ashtu që shumat mujore të arritura do të paguhen deri më datën 5 të muajit vijues, duke 

u bazuar në nenin 188 par.1 dhe 2, LMD-së
2
, ndërsa vlerëson se nuk janë plotësuar kushtet nga 

paragrafi 3 dhe 4, i këtij neni për të gjykuar rentën e kapitalizuar.  

Me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e rentës në shumën e gjykuar, gjykata është bazuar në 

bazë të ekspertizës së ekspertit financiar ..., të  datës 18.11.2013, i cili mendim për gjykatën është 

i drejtë dhe me rastin e dhënies së mendimit janë marrë parasysh të gjithë parametrat vlerësues 

për llogaritjen e fitimit të munguar për paditësin, i cili për shkak të lëndimeve të marra ka pësuar 

zvogëlim të aktivitetit punues në shkallën prej 100%, bazuar në bazë të super ekspertizës së bërë 

nga grupi të ekspertëve Dr. F.B., ekspert i mjekësisë ligjore, Dr. SH.D., kirurg torakal, Dr. M.H., 

ortoped traumatolog, dhe Dr. V.S., psikiatër, por edhe nga ekspertiza dhe mendimi i  ekspertëve 

Dr. A.K., neurokirurg, Dr. B.I., ortoped- traumatolog, dhe Dr. G.H., neuropsikiatër, të dhënë me 

datë 11.11.2013, mendimet e të cilëve përputhen në tërësi sa i përket mendimit se te paditësi 

ekziston zvogëlimi i aktivitetit punues në shkallën prej 100%.  

Gjykata me rastin e vendosjes dhe aprovimit të shumave të gjykuara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi ka marrë për bazë ndarjen e përgjegjësisë së ndarë në primare prej 80% për të 

paditurën, dhe në 20% sekundare për paditësin, ashtu që me rastin e përllogaritjes ka bërë 

zbritjen e pagës për 20%, ashtu që për periudhën 01.05.2012 deri më 29.02.2020, në shumën prej 

15,040.oo€, është llogaritur paga prej 200 euro(pagë e cila është marrë për bazë nga eksperti) e 

zbritur për 20%, në shumën prej 160 euro, e cila shumë kur shumëzohet për periudhën prej 94 

muaj, na jep shumën e gjykuar prej 15,040.oo€. Ndërsa gjykimi i shumës për periudhën e 

ardhmen prej 160euro në muaj, është bërë duke e zbritur pagën prej 200 euro, në bazë të 

përgjegjësisë së ndarë dhe kontributit të paditësit në shkaktimin e aksidentit prej 20%. 

Gjykata e ka ndryshuar aktgjykimin e atakuar edhe sa i përket kamatës për dëmin jo material dhe 

ka gjykuar: me kamatë e cila do të llogaritet sipas lartësisë që llogarisin bankat për deponimet e 

rëndomta të qytetarëve, të afatizuara për periudhë një vjeçare, pa destinim të caktuar, duke filluar 

nga data e nxjerrjes së aktgjykimit në shkallë të parë 25.05.2015, e deri në pagesën definitive, në 

kuptim të nenit 277 paragrafi 1 të LMD-së. 

Pretendimi se e drejta materiale është zbatuar gabimisht, dhe se nuk ekziston përgjegjësia e të 

paditurës për kompensimin e dëmit, në raport me paditësin, është tërësisht e pa bazuar, pasi 

përgjegjësia e të paditurës rrjedh në bazë të nenit 2 Ligjit për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit 

të punësuarve dhe ambientit të punës  (LIGJI Nr. 2003/19, i aplikueshëm në rastin konkret) në të 

cilën dispozitë është përcaktuar obligimi i punëdhënësit që të kujdeset për sigurinë dhe shëndetin 

e të punësuarve, si dhe punëdhënësi është i obliguar për ti mbuluar të gjitha shpenzimet për 

                                                           

2 LMD-së-ligji për marrëdhëniet e detyrimeve publikuar në GZ të RSFJ-së nr.29, dt.26.05.1978, 
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kurimin e të lënduarve në punë, ndërsa e paditura nuk ka qenë në gjendje të ofroj prova se i është 

përmbajtur kësaj dispozite lidhur me ofrimin e sigurisë në punë. Ndërsa në këtë rast nuk kemi 

përgjegjësi të punëmarrësit sipas nenit  3, të njëjtit ligj. 

Sa i përket pretendimit se seanca përfundimtare e shqyrtimit është mbajtur pa praninë e të 

paditurës, është pretendim i pa bazë pasi e paditura ka qenë e ftuar në mënyrë të rregullt, dhe nuk 

ka dhënë arsye për të justifikuar mungesën e tyre në seancë, andaj gjykata nuk ka pasur arse që 

seancën ta shtyjë. 

Sa i përket pretendimit se nuk janë dëgjuar ekspertët mjekësor në seancë, ky pretendim është i pa 

bazuar pasi e paditura ekspertizën e grupit të ekspertëve Dr. F.B., ekspert i mjekësisë ligjore, Dr. 

SH.D., kirurg torakal, Dr. M.H., ortoped traumatolog, dhe Dr. V.S., psikiatër, e ka pranuar me 

datë 19.12.2014, dhe nuk ka dhënë asnjë vërejtje në të njëjtën dhe as nuk ka pasur propozim për 

dëgjimin e ekspertëve. 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e vërtetuar pjesën për 

shpenzimet e procedurës, duke aprovuar dhe obliguar të paditurën që në emër të shpenzimeve të 

procedurës, t’ia paguajë paditëses shumën prej 2,550.oo€,, dhe të njëjtat i ka arsyetuar. Gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur drejtë lidhur me shpenzimet e procedurës duke u bazuar në nenin 

452 të LPK-së, duke i arsyetuar të njëjtat, ndërsa e paditura nuk ka pasur pretendime ankimore. 

Nga të cekurat u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në bazë të nenit 195.1 pika d) 

dhe e), e lidhur me nenin 200 të LPK-së.    

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4141/2015, me datë 14.02.2020 
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