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Numri i dokumentit:     02227931 

 

AC.nr.4297/2020 

 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Nora Bllaca-Dula dhe Halide Reka anëtarë, në çështjen juridike sipas padisë së të miturit 

L.H. nga fshati ... Komuna Ferizaj, me përfaqësues ligjor (babai) K.H., të cilin me autorizim e 

përfaqëson av.J.B. nga Ferizaj, kundër të paditurve Komuna Ferizaj të cilën e përfaqëson me 

autorizim Sami Vranovci dhe K..- Distrikti Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim B.S., 

lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jo material, vlera e kontestit 36,000 €, duke 

vendosur lidhur me ankesat e veçanta të të paditurve të paraqitura kundër Aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1213/18 të datës 05 Mars 

2020, në seancën e kolegjit e mbajtur me dt.14.09.2021 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

APROVOHEN pjesërisht të bazuara ankesat e të paditurve, Komuna e Ferizajt dhe K..- Distrikti 

në Ferizaj, NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj,  C.nr.1213/18 i datës 

05 Mars 2020, dhe gjykohet si vijon: DETYROHEN të paditurat Komuna Ferizaj dhe K..-

Distrikti në Ferizaj që të miturit L.H. nga fshati ... Komuna Ferizaj, në  emër të dëmit jo material 

dhe material t’ia paguajnë në mënyrë solidare në bazë të përgjegjësisë së ndarë prej 50% shumat 

si vijon dhe ate : 

 

Për dëmin jo material: 

 

-Për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej ...... 4.000€ 

-Për dhimbje fizike shumën prej......................................................... 4.500€ 

-Për shëmtimin trupor shumën prej..................................................... 6000€ 
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Për dëmin material: 

 

-Për ndihmën e huaj ............................................................................ 1200€ 

-Për ushqim të përforcuar shumën prej .............................................. 1200€, kurse pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara, refuzohet e pa bazuar, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj,  C.nr.1213/18 i datës 05 Mars 2020, në pjesët tjera, VËRTETOHET.  

  

 

  A r s y e t i m  

  

            

Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën e I të dispozitivit, Aprovohet 

në tërësi si e bazuar kërkesë padia e të miturit L.H. nga fshati ... Komuna e Ferizaj, të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi ligjor babai K.H.. 

 

Në pikën e II të dispozitivit, Detyrohen-të paditurat Komuna Ferizaj dhe K.. – Distrikti Ferizaj, 

që të emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material, të shkaktuar si pasojë e aksidentit 

të datës 10.07.2018, ti paguajnë në mënyrë solidare dhe atë në bazë të përgjegjësisë e paditura e 

parë 50% dhe e paditura e dytë 50%, shumën e përgjithshme prej 36,000 €, dhe atë:  

Për dëmin jo material:  

a)Për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 9.000€ ; 

b)Për dhimbje fizike shumën prej 6.500€; 

c) Për frikë shumën e përgjithshme prej 4.500€; 

d) Në emër të shëmtimit trupor shumën prej 12.000€. 

Për dëmin material: 

a)Për ndihmën e huaj shumën prej 2.500€, 

b)Për ushqim të përforcuar shumën prej 1.500€.  

Me po të njëjtin aktgjykim, në pikën e III të dispozitivit, Detyrohen të paditurat që të miturit-

paditësit t’ia paguaj shumat e gjykuara në pikën e II. të këtij diapozitivi, me kamatë vjetore prej 

8% duke filluar prej dt.15.07.2019 (ditë e përpilimit të ekspertizës)  gjerë në pagesën definitive, 

si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 1,649 €, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm.  

 

Kundër këtij aktgjykimi, i padituri i parë brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të 

shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata 

e shkallës së dytë ankesën e tillë ta aprovoj, të prishë aktgjykimin e pjesshëm të atakuar dhe ta 

kthej çështjen në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, i padituri i dytë brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të 

shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar të dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuara të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e 

shkallës së dytë ta anuloj aktgjykimin e atakuar në tërësi, ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit në 

tërësi si të pabazuar, apo të kthej çështjen në rigjykim dhe rivendosje. 

 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim  me dispozitat e nenit 194 të LPK-së, gjeti se: 
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Ankesa e të paditurit të parë, është pjesërisht e bazuar  

Ankesa e të paditurit të dytë, është pjesërisht e bazuar     
         

Nga shkresat e lëndës rezulton se: përfaqësuesi ligjor i të miturit K.H. me datë 11.12.2018 ka 

parashtruar padi kundër të paditurve, lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jo material. I 

autorizuari i paditësit në padi dhe në seancë ka deklaruar se, paditësi me dt.10.07.2018 deri sa 

ishte duke luajtur në oborrin ne SHFMU-së “Besim Rexhepi” në paralelen e ndarë fizike në 

lagjen “Llugaj” në fshatin Komogllavë, e cila është nën përgjegjësinë e paditurës së parë, është 

ngjitur në rrethojat e ndërtuara në fushën e sportit dhe pas kontaktit me përçuesit e energjisë 

elektrike, ka pasur lëndime të rënda trupore. Pas aksidentit, dhe ndihmës së parë, në Qendrën 

Emergjente në Ferizaj, paditësi është dërguar për mjekim intensivë në Kliniken e Kirurgjisë 

Plastike me mbikëqyrje të vazhdueshme nga mjekët përkatës.  

 

Konsideron se e paditura e parë, Komuna e Ferizaj-Drejtoria e shkollës, mbanë përgjegjësi dhe 

është përgjegjëse dhe mirëmbajtëse për oborrin e shkollës dhe me lejen e së njëjtës, është 

ndërtuar rrethoja (në Zonën e Sigurisë) në të cilën është shkaktuar aksidenti. 

 

Ndërsa e paditura e dytë K..- Distrikti Ferizaj, sipas përfaqësuesit të paditësit, mbanë përgjegjësi 

për faktin se, edhe pse ajo ishte e njoftuar për rrezikun e mundshëm, ajo asnjëherë nuk morri 

ndonjë veprim për të shmangë rrezikun. E paditura e dytë sipas UA nr.2005/7 mbi rregullat e 

sigurisë, ka qenë e obliguar t’i mbikëqyrë zonat e sigurisë dhe të kërkoj nga secili që t’i 

përmbahen nga ndërtimi ose çka do tjetër që t’i shmangen rrezikut të mundshëm, edhe pse e 

paditura ishte e njoftuar për këtë, ajo nuk ka ndërmarr ndonjë veprim për të hequr këtë rrethojë.  

 

Si pasojë e lëndimeve të marra nga aksidenti i mituri ka përjetuar dhimbje fizike të intensitetit të 

ndryshëm si nga lëndimi-djegie, vuajtje shpirtërore për shkak të moshës së mitur i cili sipas 

ekspertizave mjekësore, do të ketë shëmti të përhershme, si pasoj e lëndimeve të rënda të miturit 

i është shkaktuar humbje e aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 10 %. Ndihma e kujdesit të 

huaj për të miturin ishte e nevojshme gjatë gjithë kohës me qëllim të plotësimit të nevojave 

themelore biologjike për vete, siç janë përgatitja e ushqimit, veshja, higjiena. Nuk ishte 

kontestuese se aksidenti ka ndodhur me dt.10.07.2018 në vendin e përshkruar më lartë, i 

autorizuari i paditësit thekson se e gjithë përgjegjësia bie mbi të paditurin e parë dhe të dytë, të 

cilët duhet të bëjnë kompensimin e dëmit.  

 

Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat dhe i ka vlerësuar ato dhe ka marrë aktgjykimin 

me të cilin e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si 

në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Në arsyetimin e gjykatës së shkallës së parë është theksuar se me dt.10.07.2018  në ora 13:30 ka 

ndodhur një aksident në fshatin Komogllavë Komuna e Ferizaj, në oborrin e Shkollës fillor të 

mesme të ulët “Besim Rexhepi”  në fushën e sportit, ku paditësi L.H. i moshës së mitur, duke 

luajtur së bashku me bashkëmoshatarin e tij E.G. nga kureshtja kanë shfrytëzuar rrethojën për 

ngjitje, ku në atë moment ka pasur kontakt me përçuesit e energjisë elektrike, ku kanë pësuar 

lëndime trupore.  

Këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga raporti hetues nr.2018-CF-1156 i dt.17.07.2018, Foto 

albumi nga njësia e teknikës kriminalistike e datës 10.07.2018, raportet mjekësore, ekspertizat e 

elektronikës të datës 10.05.2019, të gjitha këto vërtetojnë për lëndime të rënda trupore të 

paditësit. Bazuar në raportin policor dhe shikimi i fotoalbumit të bërë menjëherë pas aksidentit 

nga njësia teknike kriminalistike të dt.10.07.2018, gjykata ka vërtetuar se dy të miturit, pra edhe 
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paditësi në këtë rast, kishin marrë lëndime të rënda trupore. Nga raporti i QKUK në Prishtinë, 

gjykata ka vërtetuar se i mituri pas kontrollit në QKMF për lëndimet e marra në aksidentin  e 

datës 10.07.2018, është udhëzuar menjëherë që të mjekohet në Klinikën e Kirurgjisë Plastike në 

Prishtinë. Në bazë të raportit nga mjeku i dhomës dr.I.K. konstatohet se i mituri është pranuar 

për shkak të djegieve nga energjia elektrike, ku ka pasur djegie të fytyrës, kokës, gjoksit, dhe 

barkut me vrima ulëse dalëse në regjionin e të dy kofshëve në pjesën mediale, ku pas 

ekzaminimeve klinike dhe analizave laboratorike me APET, tek i njëjti realizohet intervenim 

kirurgjik, i cili më pas trajtohet me antibiotikë, anticoagulant dhe analgjetikë. 

 

Gjykata  e shkalles së parë, ka vërtetuar edhe faktin se shkolla fillore e mesme e ulët “ Besim 

Rexhepi” ka bërë dy herë kërkesa në vitin 2015 tek e paditura e dytë që të bëjë riparimin e rrjetit, 

kabllove që shtrihen nëpër oborrin e shkollës që kishin qenë shumë ulët dhe ndërrimin e shtyllave 

të panevojshme në mënyrë që të evitohen incidentet e mundshme. 

 

Në raportin nr.9684 të dt.13.09.2018, anëtarët e komisionit profesional të caktuar nga K.. për 

hulumtimin dhe mbledhjen e hulumtimeve, sipas konkludimeve të tyre, lëndimi nga rryma 

elektrike ishte pasojë e asaj që fëmijët kishin hipur në rrethojën që është ndërtuar nën shtyllën 

elektrike me 10KW, pra nga pakujdesia e tyre, me detaje të tjera si në raportin e këtij komisioni.  

 

Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se, përgjegjëse për dëmin e shkaktuar është K.., sepse 

ka pasur detyrim që ta largojë linjën 10 KW nga vendi ku është ndërtuar fusha e sportit edhe pse 

kishte marrë kërkesë dy herë radhazi për këtë qëllim, ajo nuk kishte marrë asnjë veprim që të 

pengonte shkaktimin e këtij aksidenti. Për të përcaktuar se a kanë përgjegjësi të paditurat për 

dëmin e shkaktuar të miturit, gjykata ka caktuar ekspertizën teknike të punuar nga Inxhinieri 

Ylber Zabërgja, me detaje të cilat gjenden në ekspertizën e dhënë në shkresat e lëndës. Në bazë 

të ekspertizës gjykata ka vërtetuar se të paditurat e ndajnë përgjegjësinë për dëmin material dhe 

jo material në mënyrë të barabartë, që i është shkaktuar paditësit-të miturit L.H..  

 

Ndërkaq për vërtetimin e natyrës së lëndimeve dhe intensitetin e tyre, gjykata vendimin e saj e 

ka bazuar në ekspertiza mjekësore. Gjykata i mori në tërësi si të bazuara dhe i dha besimin e saj 

të plotë, ekspertizave të  ekspertit të Kirurgjisë Plastike dr. SH.D. dhe ekspertit të Neurokirurgjisë 

Dr. N.H., ku të dy ekspertët e lartcekur u dëgjuan  edhe në seancë, si dhe ekspertiza e ekspertes 

së psikiatrisë Dr. N.M., ekspertiza të cilat u dhanë të gjitha elementet e nevojshme mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për 

vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore. K.. ka pasur njohuri dhe 

informacion edhe para ditës kritike se linja 10KW nuk ka plotësuar kushtet teknike, por edhe për 

kundër kësaj nga e paditura nuk është ndërmarrë asnjë veprim i shkyçjes siç përcaktohet me 

dispozitat përkatëse me Rregulla mbi ç’kyçjen dhe kyçjen e konsumatorëve në sektorin e 

energjisë në Kosovë.  

 

 

Sipas gjykatës së shkallës së parë, është vlerësuar se edhe ndërtimi i objekteve të çfarëdo lloji në 

zonën e sigurisë në afërsi të largë përçueseve është e ndaluar, kështu që me ndërtimin e rrethojës 

prapa portës në fushën sportive shkolla në fjalë ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm permanent, 

kështu që edhe shkolla në fjalë ka përgjegjësi në këtë aksident. Lidhur me rrezikun evident është 

deklaruar edhe eksperti Y.Z.. Ndërkaq në anën tjetër, për paditësin gjykata ka vlerësuar se nuk 

ka bërë lëshime në këtë aksident, për faktin se ishin të moshës së mitur dhe se në vendin e ngjarjes 

nuk ka pasur asnjë shenjë e cila e paralajmëron rrezikun. Në anën tjetër, gjykata e shkalles së 

parë duke u bazuar në përgjegjësin e ndarë të të paditurve si dhe konstatimet e eksperteve 
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mjekësor, ka caktuar shumat për të gjitha format e dëmit të specifikuara nga pala paditëse, me 

detaje si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Këtë gjendje faktike të çështjes gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e neneve 136, 

142, 172, 173, 183 par.1 dhe 2 dhe 382 të LMD-së lidhur me nenin 8, 143, 147, 452 par.1, 453 

dhe 449 të LPK-së dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

           

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se, qëndrimi dhe përfundimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 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 nenit 194 të LPK-së, por se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të 

gabuar, sa i përket caktimit të lartësisë së disa shumave për kategoritë e dëmit jo material dhe 

material, ashtu që kjo gjykatë duke vepruar sipas detyrës zyrtare, si dhe bazuar edhe në 

pretendimet ankimore, aktgjykimin  e atakuar e ndryshoi në ato pjesë të dispozitivit të 

aktgjykimit të atakuar.   

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është qartë, e në 

përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike 

dispozitivi me arsyetimin, gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për 

themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar 

faktet përveç atyre jo kontestuese, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin 

fakt të provuar. Prandaj nuk qëndron pretendimi ankimor i të paditurave për shkelje të 

dispozitave të nenit 182 par.2 pika n) të LPK-së.  

Nuk qëndron pretendimi ankimor se, nuk janë caktuar shumat konkrete për të paditurën e parë, 

dhe të paditurën e dytë, sepse nga shumat totale përfshirë edhe shpenzimet e procedurës dhe 

kamatën ligjore, secila e paditur ka obligim të paguaj vetëm 50% të shumës nga përgjegjësia e 

vërtetuar e sajë. Nuk ka tejkalim të kërkesëpadisë, siç pa te drejtë pretendohet në ankesë. 

Gjithashtu sipas Gjykatës së Apelit, në rastin konkret e paditura e parë, ka legjitimitet real pasiv 

të jetë palë e paditur, sepse me ekspertiza përkatëse është vërtetuar përgjegjësia e sajë dhe ate në 

shkallën prej 50%. Pra në këtë rast, nuk mund të thuhet se përgjegjësi kanë prindërit, sepse e 

paditura e parë ka kontribue në këtë aksident, me arsyet e cekura si në ekspertizën e elektros dhe 

konstatimet e gjykatës së shkallës së parë, në aktgjykimin e atakuar.  

Pavarësisht faktit se, kanë arritur apo jo kërkesat e të paditurës për paralajmërim të rrezikut, e 

paditura e dytë K.., ka pasë obligim të verifikoj shkallën e rrezikshmërisë  dhe vendosjen e 

shenjave të rrezikut në atë pjesë, ku ka qenë shkolla e ndërtuar. Kështu që për shkak të mos 

ndërmarrjes së këtyre veprimeve edhe e paditura e dytë e ka përgjegjësinë në këtë rast. Nuk 

qëndron pretendimi se, lartësia e kërkesëpadisë nuk është caktuar nga eksperti financiar, sepse 

në rastin konkret një ekspertizë e tillë ka qenë e pa nevojshme, sepse natyra e lëndimeve është 

caktuar nga eksperti mjekësor, ndërsa lartësia e dëmit në situatën konkrete, caktohet bazuar në 

kriteret dhe praktikën gjyqësore si dhe dispozita përkatëse ligjore, sepse në rastin konkret për 

shkak të moshës së mitur të paditësit, nuk është llogaritur ndonjë rentë. 

Mirëpo, edhe përkundër kësaj, gjykata e shkallës së parë paditësit edhe përkundër lëndimeve të 

pësuara, të cilat sipas ekspertëve përkatës janë të natyrës së rëndë trupore, megjithatë shumat e 

caktuara nga gjykata e shkallës së parë ishin  të  larta dhe jo në harmoni me kriteret dhe praktikën 

gjyqësore në gjykatat e Kosovës të kohëve të fundit. Kështu që, pretendimet ankimore të 

paditurave u pranuan si pjesërisht të bazuara nga kjo gjykatë.  

Prandaj, Gjykata e Apelit duke u kujdesur edhe sipas detyrës zyrtare për zbatimin e drejte të së 

drejtës materiale, por edhe duke marrë parasysh pretendimin ankimor të dy të paditurve, 
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aktgjykimin e atakuar në këtë pjesë e ndryshojë dhe paditësit ia gjykoi shumat në lartësitë e 

cekura si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, dhe ate për dëmin jo material: Për zvogëlim të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 4.000€, për dhimbje fizike shumën prej 4.500€, 

për shëmtimin trupor shumën prej 6000€. Ndërsa, për dëmin material: Për ndihmën e huaj 

shumën prej 1200€ dhe për ushqim të përforcuar shumën prej 1200€, duke i vlerësuar të gjitha 

këto shuma si reale dhe që i përgjigjen lëndimeve të pësuara tek paditësi si dhe në pajtim me 

kriteret dhe praktikën e mirë gjyqësore të gjykatave në Kosovë të kohëve të fundit,duke vlerësuar 

se shumat e tilla do të i shërbejnë paditësit vetëm si sadisfakcion për zvogëlimin sa do pak të 

dhimbjeve të pësuara në këtë aksident e asgjë më tepër. Ndërkaq, pjesa tjetër e kërkesëpadisë 

mbi shumat e gjykuara refuzohet e pa bazuar, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Ferizaj,  C.nr.1213/18 i datës 05 Mars 2020, në pjesët tjera, vërtetohet.  

Prandaj, në këtë aspekt pretendimi ankimor se aktgjykimi i atakuar është rrjedhojë e konstatimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike është i pa bazuar sepse, gjykata e shkallës së parë, 

bazuar në provat e administruara dhe vlerësimit të tyre si dhe ekspertizat e ekspertëve të lëmive 

përkatëse, ka vërtetuar në tërësi gjendjen faktike dhe ka nxjerr konkludimin e drejtë dhe të 

ligjshëm, duke e llogaritur dëmin e shkaktuar në këtë aksident, me përgjegjësi të ndarë 50:50 për 

kontributin e vërtetuar me ekspertizë për secilën të paditur, me përjashtim të zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale në disa pjesë të dispozitivit, për të cilat pjesë aktgjykimi i atakuar u 

ndryshua dhe u vendos si me këtë aktgjykim.   

 

Sipas Gjykatës së Apelit, është i pa bazuar dhe i pa qëndrueshëm edhe pretendimi ankimor i të 

paditurit, për përfshirje të aktgjykimit të atakuar me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës kontestimore, me arsyetim se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje të 

tilla, e as me shkelje të tjera për të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare 

konform dispozitës së nenit 194 të LPK-së, me përjashtim të shkeljes së të drejtës materiale që 

iu theksua më sipër. 

 

Gjithashtu, edhe përgjegjësia e të paditurve, në rastit konkret, sipas Gjykatës së Apelit, është 

reale dhe konform gjendjes së vërtetuar faktike lidhur me rastin konkret, edhe nga ekspertët 

përkatës, të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional në ekspertizat e tyre. Kështu që siç 

dihet ndërtimi i objekteve nën zonën e sigurisë është i ndaluar me Ligjin për Energjinë 

konkretisht në nenin 31 dhe 32 të të njëjtit ligj. 

  

Sipas Gjykatës së Apelit, me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar faktin se, të paditurat 

kanë përgjegjësi të ndarë dhe atë e paditura e parë për shkak të ndërtimit të objekteve nën zonën 

e sigurisë e që ndalohet me Ligjin për Energjinë që u theksua me lartë, ndërsa edhe e paditura e 

dytë e ka përgjegjësinë e saj në këtë aksident për faktin se, ka pasur detyrim të largoj linjën 10 

KW nga vendi ku është ndërtuar fusha e sportit e shkollës në të cilën është lënduar paditësi dhe 

bashkëmoshatari i tij Erioni. 

 

Ndërsa në rastin konkret, e paditura e dytë nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në këtë drejtim, 

prandaj nën përgjegjësinë e të paditurës së parë dhe të paditurës së dytë, dy fëmijët e mitur në 

këtë rast kanë pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat janë vërtetuar nga ekspertët mjekësor. 

 

Edhe eksperti Y.Z. në mes të tjerash ka konstatuar se kjo linjë nuk ka qenë më linjë e sigurt dhe 

ka paraqitur rrezik të përgjithshëm për shëndetin dhe sigurinë publike. Kështu që e paditura e 

dytë K.. është dashur të veproj sipas rregullave për shkyçje për shkak të rrezikut të përgjithshëm 

për shëndetin dhe sigurinë publike. 
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Sipas Gjykatës së Apelit, në këtë drejtim gjykata e shkallës së parë sa i përket përgjegjësisë të 

dy të paditurave, ka dhënë arsyetimin e mjaftueshëm dhe adekuat në pjesën arsyetuese e 

aktgjykimi të atakuar. Gjithashtu nga gjykata është konstatuar edhe fakti se ndërtimi i objekteve 

të çfarëdo lloji në zonën e sigurisë në afërsi të larg përçuesve është e ndaluar duke cekur kështu 

Komunën e Ferizajt gjegjësisht shkollën në këtë rast, e cila me ndërtimin e rrethojës prapa portës 

në fushën sportive ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm permanent, ndërsa në rrethojë nuk ka 

pasur shenja rreziku edhe pse rrethoja ishte ndërtuar në zonën e rrezikshmërisë nën linjën 10KW. 

 

Gjykatë e Apelit vlerëson se, me të drejtë gjykata e shkallës së parë, pretendimet e të paditurës 

së parë i ka refuzuar të pa bazuara dhe të pa qëndrueshme, me arsyetim se paditësi nuk ka bërë 

lëshime në këtë aksident për shkak të moshës së mitur të tij, siç konstaton edhe eksperti në 

ekspertizën e tij, sepse fëmijët e mitur për objekte të tilla nuk rezonojnë dhe nuk vlerësojnë 

shkallën e rrezikut, e aq më pak kur në vendin e ngjarjes nuk ka pasur ndonjë paralajmërim - 

shenja për rrezikun. 

 

Duke u bazuar në faktin se baza juridike e kërkesëpadisë është vërtetuar në tërësi, gjykata e 

shkallës së parë lartësinë e kërkesëpadisë e ka bazuar në ekspertizën e elektros si dhe ato 

mjekësore, me të cilat ka vërtetuar përgjegjësinë dhe kontributin e secilit të paditur, si dhe 

natyrën e lëndimeve të pësuara tek paditësi, duke i specifikuar dhimbjet fizike, frikën e përjetuar, 

shëmtimin trupor dhe zvogëlimin e aktivitet jetësor të përgjithshëm në shkallën 10%, pastaj 

intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve të pësuara dhe frikës së përjetuar, e po ashtu edhe 

shkallën e shëmtimit. Mirëpo gjykata e shkallës së parë edhe për kundër vërtetimit të plotë të 

gjendjes faktike duke mos bërë shkelje esenciale të procedurës, në anën tjetër gabimisht ka 

zbatuar të drejtën materiale, për disa kategori të dëmit, kur paditësit i ka caktuar shumat të cilat 

i tejkalojnë kriteret, të cilat aplikohen nga praktika gjyqësore në Kosovë. 

  

Me sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozita e  nenit 194 dhe 195 par.1 pika d) lidhur me pikën 

e) të LPK-së, u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.        

             

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, NË PRISHTINË 

AC.nr. 4297/20 me dt.14.09.2021 
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