
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

             

                        Ac.nr.5137/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, Burim Shala dhe Bujar 

Muzaqi, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit I. M., nga Komuna e Gjilanit, të cilin 

e përfaqëson me autorizim avokati E. A., nga Prishtina, ndaj të paditurës N.N “G...” sh.p.k nga 

Gjilani, të cilën e përfaqëson B. I.,  avokat nga Gjilani, për shkak të kompensimit të dëmit, duke 

vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.847/16, i datës 08.07.2019, në seancën 

jo publike të mbajtur më datë 19.05.2021, mori këtë: 

 

                                             A K T V E N D I M 

 

 

APROVOHET ankesa e të autorizuarit të paditurës N.N “G...” sh.p.k nga Gjilani, PRISHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.847/16, i datës 

08.07.2019 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në  rishqyrtim dhe vendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.847/16 i datës 08.07.2019, me pikën I 

të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar në ligj kërkesëpadinë e paditësit I. M.,  nga 

Komuna e Gjilanit dhe e ka detyruar të paditurën N.N “G...” sh.p.k me seli në Gjilani, me pronar 

Q. Xh., i cili që paditësit në emër të kompensimit të dëmit material t’ia paguaj shumën si vijon: 

për shkak të zvogëlimit të aftësisë së punës në formë të rentës së menjëhershme ( të kapitalizuar) 

shumën prej 8,644.66 Euro, për shkak të ndihmës dhe kujdesit të huaj shumën prej 200.00 Euro, 

për ushqim të përforcuar shumën prej 252.00 euro, për shkak të shpenzimeve të mjekimit 

shumën prej 300.00 euro, për shkak të shpenzimeve për shërim klimatik shumën prej 950.00 

euro. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë në lartësi prej 19.291.31 euro/cent e kërkuar më shumë se 

shuma e gjykuar refuzohet si e pabazuar. 

Në pikën II (dy) të dispozitivit ka vendosur për dëmin jo material: për shkak të dhimbjeve fizike-

trupore në shumën prej 7.000.00 Euro, për shkak të frikës së përjetuar në shumën prej 7.500.00 
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Euro dhe për shkak të shëmtimit trupor në shumë prej 2.500.00 Euro, të gjitha këto me kamatë 

prej 8 % duke filluar nga data e marrjes/pranimit të këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive. 

Në pikën III ( tre) të dispozitivit e ka detyruar të paditurën që shumën e përgjithshme në lartësi 

prej 27,346.00 Euro për kompensimin e dëmit material dhe moral dhe në emër të shpenzimeve të 

procedurës shumën prej 4,518.00 Euro, t’ia paguaj paditësit në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve nga dita e marrjes/pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, i autorizuari i të paditurës në afatin ligjor ka ushtruar ankesë, për shkak 

të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore neni 182 paragrafi 2 pika n) të 

LPK-së, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike-neni 183 paragrafi 1 i LPK-së dhe 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale – neni 184 i LPK-së, me propozim që Gjykata e Apelit, 

që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet ashtu që të refuzohet në tërësi si e pabazë padia dhe 

kërkesëpadia e paditësit, apo të prishet aktgjykimi i atakuar ashtu që të kthehet në rigjykim dhe 

rivendosje. 

 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar paditësi me propozim bërë Gjykatës së Apelit që ankesën e të 

paditurës ta refuzojë si të pabazuar ndërsa aktgjykimin e atakuar ta vërtetojë. 

 

Pas vlerësimit të pretendimeve ankimore, aktgjykimit të atakuar dhe  shkresave në lëndë në 

pajtim me nenin194 të LPK, Gjykata e Apelit ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditurës është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi I.  M.,  nga Komuna e Gjilanit, me datën18.10.2014  

ka ushtruar padi kundër të paditurës N.N “G...” sh.p.k nga Gjilani, për shkak të kompensimit të 

dëmit me të dhëna si në petitumin e kërkesëpadisë si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata e shkallës së parë për të vërtetuar gjendjen faktike në procedurën e provave ka bërë 

nxjerrjen e provave: Kontrata e punës për kohë të caktuar e lidhur në men të N.N “G...” sh.p.k 

dhe I.  M., e datës 01.10.2014, Fletë lëshim me numër të historisë 2146, e lëshuar nga Klinika e 

Ortopedisë dhe Traumatologjisë Lokomotore -Prishtinë në emër të I. M., e datës 27.10.2014, 

Raporti Zyrtar 09, numër 147/14 i datës 07.11.2014, Raport i Veçantë i Stacionit Policor Jug-

Prishtinë i datës 13.10.2015, Tspotyi Fillestar i Incidentit i hartuar nga policia i datës 27.10.2014, 

4 fotot nga vendi i ngjarjes dhe Raporti i Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë i datës 

27.10.2014. Po ashtu gjatë procedurës janë administruar: Ekspertiza mjekësore e datës 

04.01.2018 e punuar nga grupi i ekspertëve mjekësore A.F. dhe F.D., Ekspertiza mjekësore e 

punuar nga doktor XH.SH., Ekspertiza financiare e datës 30.09.2018 e punuar nga profesor A.B. 

si dhe Ekspertiza e datës 20.02.2019 e punuar nga eksperti financiar A. G..  
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Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga palët 

ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerr aktgjykimin e atakuar C.nr.847/16 i datës 

08.07.2019, me të cilin  ka vendosur që t’a aprovojë pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit me përmbajtje si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i përshkruar edhe më lartë në 

arsyetim të këtij aktvendimi.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit, gjykata ka theksuar se mbi bazën e kësaj gjendje faktike, ka 

vlerësuar qe e paditura mban përgjegjësi në bazë të fajit për dëmin që i është shkaktuar paditësit 

me rastin e lëndimit në vendin e punës për çka e paditura është e obliguar që paditësit t’ia 

kompensoj dëmin, me që shkaktuesi i dëmit ka lidhur kontratë me paditësin po nuk i është 

përmbajtur nenit 13 të Ligjit për Sigurimin dhe Shëndetin në Punë nr. 0/L-161 dhe në këto 

rrethana kompensimin e dëmit e bën e paditura mbi bazën e përgjegjësisë në mbështetje të neni 

159 dhe 136  të LMD-së, dhe nenit 183 paragrafi 1 dhe neni 184 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve. Pra, gjykata duke u bazuar në dispozitat e cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të 

gjitha kriteret dhe masat për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit jo material, e në veçanti 

duke marrë parasysh natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore që i janë shkaktuar paditësit dhe 

moshës së tij, në bazë të vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si më lartë, gjykata e 

miratoi kërkesëpadinë e paditësit pjesërisht. Sa i përket shpenzimeve procedurale, gjykata e 

shkallës së parë e ka mbështetur në dispozitat e neneve 449 dhe 452 të LPK-së. 

 

Në këtë gjendje të vërtetuar, përfundimin e këtillë të gjykatës së shkallës së parë kjo gjykatë tani 

për tani nuk mund ta pranoj si të drejtë sepse i njëjti është përfshirë në shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.1, 182.2 pika n) e lidhur me nenin 356 të 

LPK-së, e kjo konsiston në faktin se gjykata gjatë procedurës nuk i ka zbatuar në mënyrë të 

drejtë dispozitat e këtij ligji dhe kjo ka ndikuar në nxjerrjen  e aktgjykimit  jo të drejtë dhe jo të 

ligjshëm. 

 

Aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së nga neni 

182 paragrafi 2, pika (n) i LPK-së sepse dispozitivi i aktgjykimit të atakuar nuk mund të 

ekzaminohet për shkak se i njëjti është krejtësisht i pa kuptueshëm dhe në kundërshtim edhe me 

arsyet e aktgjykimit. 

 

Në këtë kontekst Gjykata e Apelit vlerëson se në rastin konkret aktgjykimi i atakuar është 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe si i tillë nuk mund 

të vlerësohet si real dhe i drejtë, andaj edhe në këtë drejtim rezulton se dispozitivi i aktgjykimit 

është në kundërshtim me arsyetimin e aktgjykimit, andaj  pretendimet ankimore të autorizuarit të 

paditurës rezultojnë si të bazuara me çka aktgjykimi është prishur dhe lënda është dashur ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe vendosje. 
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Gjykata e Apelit tani për tani nuk mund ta pranojë qëndrimin dhe përfundimin juridik të gjykatës 

së shkallës së parë, për faktin se gjykata me rastin e vendosjes nuk e ka bërë sqarimin e duhur të 

bazës juridike të kërkesëpadisë, ngase e njëjta nuk është vërtetuar me ekspertizë nga lëmia e 

mbrojtjes në punë, e rrjedhimisht në këtë çështje juridike kontestimore janë bërë shkelje të 

dispozitave nga neni 356 i LPK-së e cila në mënyrë taksative përcakton se: “Gjykata mund të 

bëjë të provuarit me anë të ekspertizës sa herë që për vërtetimin apo sqarimin e fakteve, apo 

rrethanave të caktuara i nevojitet dijeni profesionale të cilën nuk e ka gjyqtari i çështjes”, e kjo 

konsiston në faktin se gjykata e shkallës së parë është dashur që të caktoj ekspertizë nga lëmia e 

mbrojtjes në punë me të cilën do të vërtetohej përgjegjësia e të paditurës respektivisht që të 

vërtetohet baza juridike e kërkesëpadisë. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

nga neni 357 paragrafi 2 lidhur me nenin 362 paragrafi 1, ku është shprehimisht përcaktohet se: 

eksperti gjithmonë thirret në seancën për shqyrtim kryesor për më tepër palët kanë pas 

kundërshtime gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore në gjykatën e shkallës së parë sa i 

përket bazës juridike të kërkesëpadisë kur e paditura edhe me përgjigje në padi e ka ku e ka 

kontestuar përgjegjësinë e saj. Gjykata e shkallës së parë është dashur ta ftojë ekspertin për ta 

paraqitur ekspertizën me qëllim që ai të jap sqarimet e nevojshme për sa i përket  ndarjes së 

përgjegjësisë në aksident apo eventualisht kontributin e tyre në aksident, në mënyrë që të 

sqarohet kjo çështje e cila me të drejtë tani ngritët me ankesë.  

 

Gjykata e shkallës së parë është e detyruar që në ri procedurë të evitoi të metat e 

sipërpërmendura duke i zhvilluar të gjitha provat e cekura më lartë,  si dhe të caktoj ekspert nga 

lëmia e mbrojtjes në punë me anë të cilës do të vërtetohej baza juridike e kërkesëpadisë dhe pas 

vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, fakteve dhe rrethanave të sipërpërmendura  të 

merr vendim të drejtë, meritor dhe të bazuar në ligj. 

 

Nga të cekurat më lartë e në mbështetje të dispozitave të nenit 195.1 pika nën c) të LPK u 

vendosë si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

                 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                      Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

                               Ac.nr.5137/19 me datë 19.05.2021 

                                                                                       

                                                                                     Kryetari i kolegjit-Gjyqtari, 

                                                                                                  Nehat Idrizi d.v  


