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C.nr.1153/19 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm si gjykatë 

civile e shkallës së parë, gjyqtari Shaban Shala, me praktikantin A.B. në kontestin e paditësit      

F.H. nga fshati .... Komuna e Dragashit, të cilin e përfaqëson me autorizim av. R.B. nga Prizreni, 

kundër të paditurës “......” Sh.P.K. me seli në Prizren, Lagjja Petrovë, të cilën e përfaqëson me 

autorizim Shoqëria e Avokatëve “......” Sh.P.K. me seli në Prishtinë, për shkak të kompensimit 

të dëmit, vlera e kontestit 35,286.00 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datën 

05.12.2022, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit F.H. nga fshati 

.... Komuna e Dragashit, ashtu që DETYROHET e paditura “....” SH.P.K., nga Prizreni, Lagjja 

.... që në emër të dëmit material dhe jomaterial, paditësit t’ia d[mshpërblejë shumat si në vijim:  

 

- Për dhimbje fizike (trupore) të intensitetit posaçërisht të lartë shumën prej 3.500 €; 

- Për dhimbje fizike (trupore) të intensitetit të lartë shumën prej 2.000 €; 

- Për dhimbje fizike (trupore) të intensitetit mesatar shumën prej 1.500 €; 

- Për frikë shumën prej 2.000 €; 

- Për shëmtim trupor shumën prej 5.000 €; 

- Për zvogëlim të aftësisë së përgjithshme jetësore shumën prej 6.000 €; 

- Për ndihmën e personit të tretë në shumën prej 400 €;  

- Për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej tre muajve shumën prej 600 €;  

 

Respektivisht në shumën e përgjithshme prej 21.000,00 € ( njëzetë e njëmijë euro), të 

gjitha këto shuma të cekura më lartë me kamatë vjetore në lartësi prej 8 %, duke llogaritur nga 

data 13 qershor 2013, kur është shkaktuar dëmi e deri në pagesën përfundimtare. 

 

Në emër të fitimit të humbur për shkak zvogëlimit të aftësisë për punë për periudhën 

kohore nga 01.01.2014 kur paditësi ka pushuar të realizoj të ardhura personale nga e paditura e 

deri më datën 30.06.2022 (data e ekspertizës) rentën mujore në lartësi prej 42.49 € e paguar në 

formë të menjëhershme-kapitalizuar në shumën prej 4,334.00 €, me kamatë të parashikuar ligjore 

prej 8% sipas arritjeve mujore për pagesë, e që kap shumën prej 1,459.00 €, respektivisht shumën 

e përgjithshme për këtë periudhë kohore prej prej 5,793.00 €. 
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Gjithashtu në emër të fitimit të humbur për periudhën tjetër kohore duke filluar nga data 

01.07.2022 e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore-pensionimi ( mosha 65 vjeçare) të njëjtën rentë 

mujore në lartësi prej 42.49 €, e cila paguar në formë të menjëhershme-kapitalizuar në shumën 

prej 8,494.60 €. 

 

Respektivisht shumën e përgjithshme në emër të fitimit të humbur për shkak të zvogëlimit 

të aftësisë për punë nga dy paragrafet paraprak të paguar në mënyrë të menjëhershme-

kapitalizuar ( 5,793.00 + 8,494,60 ) në lartësi prej 14,287.60 € plus kamatën vjetore në lartësi 

prej 8% në shumën prej 5,793.00 € duke llogaritur nga data 01.07.2022 kur është bërë ekspertiza 

e deri në pagesën përfundimtare. 

 

II. DETYROHET e paditura “....” Sh.p.k., nga Prizreni, Lagjja .... që t’ia paguajë 

paditësit dëmshpërblimin sikurse në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi dhe  shpenzimet 

procedurale në lartësi prej 5.303,00 €, në afat prej 15 ditësh pas ditës së plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit të kërkuara mbi shumat e aprovuara sikurse 

në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi  refuzohet si e pabazuar. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi F.H. nga fshati .... Komuna e Dragashit, të cilin e përfaqëson me autorizim av. 

R.B. nga Prizreni, me datë 23.10.2013 në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës 

“....”, Sh.p.k. nga Prizreni, Lagjja .... për shkak të shpërblimit të dëmit. Përmes padisë dhe 

kërkesëpadisë së precizuar ka kërkuar që të detyrohet e paditura që tia kompensojë dëmin, në 

bazë të përgjegjësisë objektive, si pasojë e lëndimeve të pësuara të paditësit F.H. në punë më dt. 

13.06.2013 pranë makinës në të cilën ka punuar tek e paditura dhe si pasojë e lëndimeve të 

pësuara paditësit i janë amputuar gishtërinjtë III, IV dhe V të dorës së majtë, ashtu që t’ia paguajë 

paditësit shumën e kërkuar si në kërkesëpadi me kamatë ligjore si dhe pagimin e shpenzimeve 

procedurale.   

 

Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka 

deklaruar: se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, si dhe deklarimeve në seancat e 

shqyrtimeve të mëparshme, duke propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të 

propozuara në padi të aprovojë kërkesëpadinë si të bazuar. Ndërsa në fjalën përfundimtare pas 

ekspertizave të bëra gjatë procedurës gjyqësore, ka bërë precizimin e kërkesëpadisë të 

parashtruar më dt.05.12.2022 duke kërkuar aprovimin e kërkesave veç e veç të cilat i ka 

specifikuar. Lidhur me fitimin e humbur rentën mujore në lartësinë prej 42,49 € duke filluar nga 

data 01.01.2014 kur ka pushuar realizimin e të ardhurave personale nga e paditura deri më datën 

30.06.2022 kur është bërë ekspertiza me kamatë ligjore në shumën e përgjithshme prej 5.793,00 

€, ndërsa në emër të fitimit të humbur për shkak të zvogëlimit të aftësisë për punë duke filluar 

nga data 01.07.2022 kur është bërë ekspertiza e në të ardhmen deri në pensionim, rentën e 

kapitalizuar në lartësi të përgjithshme prej 8.494,60 €, me kamatë ligjore. Gjithashtu ka theksuar 

se nga provat e administruara pa mëdyshje është vërtetuar se paditësi është lënduar në punë, në 

vendin e punës dhe gjatë procesit të rregullt të punës në të cilën nuk mbanë kurrfarrë përgjegjësie 

për dëmin e shkaktuar, duke konsideruar se baza juridike për kompensim ekziston se përgjegjësia 

bie në punëdhënësin, përkatësisht të paditurën duke u bazuar në Ligjin nr.2003/19 për Siguri në 
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Punë, Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës konkretisht duke iu referuar 

nenit 2.10 të tij punëdhënsi i përgjigjet punëmarrësit sipas parimit të përgjegjesisë objektive të 

së drejtes së detyrimeve çka nënkupton se punëdhënësi nuk do të përgjigjej në rastet kur dëmi 

është shkaktuar më qëllim apo nga pa kujdesia ekstreme e të dëmtuarit, e që në rastin konkret 

posaqërisht nga ekspertiza e ekspertit për mbrojtje dhe siguri në punë është vërtetuar fakti se 

dëmi nuk është shkaktuar më qëllim apo nga pakujdesia ekstreme e të dëmtuarit. Lartësia e dëmit 

material duke përfshirë dhe rentën  bazohet në provat e paraqitura për fitimin e humbur  dhe atë 

në raportin dhe deklaratën e ekspertit përkatës, veçmas kërkesën për rentën e kapitalizuar e bazon 

në nenin 172 par.5 të LMD-së pasi që kreditori në këtë rast paditësi nuk ka siguri se renta mujore 

do të paguhet dhe realizohet rregullisht  andaj ka propozuar aprovimin e kërkesëpadisë së 

precizuar i ka kërkuar shpenzimet procedurës të cilat i ka specifikuar.  

Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurës  ka 

deklaruar: se mbetet në tërësi pranë përgjigjes me shkrim në padi, duke kërkuar që kërkesëpadia 

e paditësve të refuzohet si e pabazuar. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se të paditurës 

i mungon përgjegjësia për kompensimin e dëmit për shkak se paditësi më dt.13.06.2013 ka 

pësuar lëndime për shkak të veprimeve të tija të pakujdesshme dhe si rezultat i 

papërgjegjshmërisë ngase nuk i ka respektuar udhëzimet e përdorimit të makinerisë. Për 

ekspertizat të cilat janë marrë si provë kanë konsideruar se nuk duhet ti falet besimi me arsyetim 

se të gjithat kanë qenë jo profesionale dhe nuk përbëjnë provë të besueshme, kjo për arsye se 

eksperti nga lëmia e sigurisë dhe shëndetit në punë Inxh. R.G. fare nuk ka dalur në vendin ku 

është lënduar paditësi e nga përdorimi i së cilës supozohet se ka ardhur lëndimi dhe nga 

konstatimi në ekspertizë që thuhet se nuk ka shënime se si ka ndodhur lëndimi i paditësit, atëherë 

nga ky konstatim nuk mund të lihet përgjegjës primar e paditura për aksidentin. Ndërsa për 

ekspertizën e mjekësisë së punës të punuar nga Dr. A.D. e ka kundërshtuar me arsyen se eksperti 

nuk e ka zbatuar mirë rregulloren e BQK-së nr.118/16 të datës 03.06.2016, ku në rastin konkret 

është dashur të jetë zvogëluar afëtsia punuese në 4% e jo si në ekspertizë prej 12% të paditësit. 

Gjithashtu duke marrë për bazë se ekspertiza aktuaristike e ekspertit A.B. është bazuar në 

konstatimin e ekspertit të mjekësisë së punës, respektivisht që është marrë përqindja prej 12% të 

zvogëlimit të aftësis punuese të paditësit, kosiderojnë se është bërë kalkulim i gabuar i lartësisë 

së rentës, andaj e kundërshtojnë. I ka kërkuar shpenzimet procedurale në shumën prej 3.723.20 

€, në kuadër të cilës hynë përfaqësimi për 13 seanca (270,40 x 13) dhe për përgjigje në padi sipas 

Tarifës së OAK.  

Gjykata në shqyrtimin kryesor me qëllim të konstatimit të plotë dhe të drejt të gjendjes 

faktike ka administruar këto prova: ka bërë leximin e ekspertizës mjekësore të punës e datës 

21.12.2022, përpiluar nga eksperti A.D. si dhe ndëgjimin e tij në shqyrtimin kryesor të datës 

09.02.2022 lidhur me humbjen e aftësisë punuese të paditësit, ka bërë leximin e procesverbaleve 

të shqyrtimeve kryesore të datave: 03.07.2014, 11.08.2015, 08.09.2014, 20.10.2014 dhe 

27.10.2014 në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 07.04.2022, ka bërë leximin e ekspertizës 

së ekspertit R.G. e datës 17.05.2022 lidhur me përgjegjësinë e palëve në aksident si dhe 

ndëgjimin e tij në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 21.06.2022, ka bërë leximin e 

ekspertizës aktuare të ekspertit A.B. e datës 28.06.2022 lidhur me fitimin e humbur si dhe 

dëgjimin e tij në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 27.07.2022, ka bërë leximin e plotësimit 

të ekspertizës financiare të ekspertit aktuar A.B. e datës 02.08.2022 në shqyrtimin kryesor me 

datë 15.09.2022 si dhe ndëgjimin e tij në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 26.10.2022 

lidhur me ekspertizën e plotësuar. Andaj gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve 
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ndërgjyqëse, provave të administruara më lartë në kuptim të nenit  8 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore ( LPK ), duke çmuar me kujdes dhe me ndërgjegje çdo provë veç e veç dhe të 

gjitha atë së bashku ka konstatuar se kërkesë padia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi pasi që ka konstatuar këtë gjendje faktike si më 

poshtë. 

  

 Nga dëgjimi i ekspertit mjekësor Azam Dida, gjykata ka konstatuar se paditësi F.H. në 

aksidentin e përjetuar në punë më datë 13.06.2013, ka pësuar lëndim të rëndë trupor me 

zvogëlim të cilësisë së punës në 12 % dhe ka pësuar shëmtim trupor. Për  vendet e punës në të 

cilën medoemos duhet punuar me të dy duart si dhe gjatë lëvizjeve fine paditësi mund të punoj, 

por me kujdes të shtuar. Aftësia e punuese e paditësit nuk është përherë (permanente) e zvogëluar 

për më tepër se gjysma krahasuar me personin fizikisht dhe mentalisht të shëndosh, por ky 

lëndim prej 12 % të aftësisë për punë është i përhershëm sepse gishtat e dorës së majtë III,IV dhe 

V nuk mund të kthehen. 

Nga dëgjimi i ekspertit të mbrojtjes dhe sigurisë në punë R.G. lidhur me përgjegjësinë në 

aksident, gjykata ka konstatuar se si përgjegjës primar për aksidentin e shkaktuar është e paditura 

“....” sh.p.k. ndërsa paditësi F.H. është përcaktuar si përgjegjës sekondar, bazuar në ligjin e 

sigurisë në punë e cila thotë se përgjegjësia caktohet në bazë të dështimeve të pjesëmarrrësve në 

aksident, të cilat dështime janë përcaktuar për të padituren me vlerë 10 ndërsa paditësin me vlerë 

4. Sa i përketë dy kritereve themelore për përcaktimin e përgjegjësisë eksperti i ka cekur disa 

nene të këtij ligji mbi të cilat përcaktohet përgjegjësia siç janë: trajnimi në vend të punës në 

aspektin e sigurisë në punë dhe udhëzimet për punë të sigurt në vend të punës të cilat udhëzime 

duhet ti jep punëdhënësi ndaj punëtorit. 

Nga dëgjimi i ekspertit aktuar A.B. lidhur me fitimin e humbur të paditësit F.H. gjykata 

ka konstatuar se aftësia punuese e paditësit është zvogëluar në 12 % shkallë invadiliteti, ku ai 

eventualisht mund ti kryej të njejtat punë përsëri si para aksidentit por vetëm me një mund të 

shtuar dhe dhimbje të vazhdueshme. Andaj është caktuar renta mujore prej 42.49 € bazuar në 12 

% të ardhurave të tij bruto tek e paditura deri para aksidentit. Ndërsa sa i përketë kamatës dhe 

praktikës gjyqësore në kontestet lidhur me kamatën e duke pasur parasysh edhe Mendimin 

Juridik të Gjykatës Supreme lidhur me kamatën të datës 01.12.2020, kamata është llogaritur në 

8 % në vit sipas arritjeve mujore për pagesë të detyrimeve e deri në ditën e llogaritjes së kamatës 

përkatësisht përmbarimit. 

Nga leximi i ekspertizës mjekësore lidhur me vlerësimin e aftësisë punuese të paditësit e 

dt.21.12.2021, përpiluar nga specialisti i mjekësisë së punës Dr.A.D. gjykata ka vërtetuar faktin 

se si pasojë e lëndimeve në punë, lëndime këto të kategorizuara si lëndim i rëndë trupor, paditësit 

F.H. i janë amputuar pjesërishëm 3 gishtërinjët të shuplakës së dorës së majtë dhe atë gishti i III 

në nivelin e falangës mediale ku përfshihet një nyje e gishtit ndërsa gishtërinjët IV dhe V në 

nivelin e dy falangjeve distale. Si pasojë e këtij lëndimi të rëndë, paditësit i është zvogëluar 

aftësia punuese e shprehur në përqindje prej 12%, por edhe përkundër këtij dëmtimi paditësi 

edhe më tutje mund të punoj në vende ku nevojitet puna me të dy duart, por me kujdes të shtuar 

sepse aftësia e tij punuese nuk është e zvoglëuar përjetësisht më tepër se gjysma e krahasuar me 

personin fizikisht dhe mentalisht të shëndoshë. Krejt kjo bazuar në rregulloren nr.118/16 të datës 

03.10.2016 të BQK-së, për përcaktimin e kritereve dhe vlerësimin e dëmeve jomateriale dhe 

autopërgjegjësia. Gjithashtu dhe në shqyrtimin gjyqësor të dt.09.02.2022 eksperti ka mbetur në 
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tërësi pranë ekspertizës së mbetur më shkrim të cilës provë, gjykata në tërësi ia fali besimin ngase 

është hartuar në mënyrë profesionale dhe është në harmoni me provat tjera.   

 

Nga leximi i ekspertizës nga lëmia e sigurisë dhe mbrojtjes në punë e dt.17.05.2022, 

përpiluar nga eksperti inxh. R.G. lidhur me konstatimin e lëshimeve eventuale të të punësuarit 

këtu paditësit F.H. dhe të punëdhënësit “......” sh.p.k., me rastin e shkaktimit të aksidentit, gjykata 

ka vërtetuar faktin se e paditura ka përgjegjësi primare me rastin e lëndimit në punë të paditësit 

për shkak se ndërmarrja “......” sh.p.k. nuk i ka përmbushur kërkesat dhe obligimet e parapara që 

dalin nga Ligji për Siguri në Punë, Mbrojtjen e Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës 

nr.2003/19 konkretisht: nenin 2.2 (marja e masave të nevojshme për siguri dhe shëndet në punë), 

nenin 2.3 (caktimin e një personi përgjegjës për siguri dhe shëndet në punë), nenin 2.4 

(vlerësimin e riskut në vendin e punës), nenin 2.5 (pajisjen me pajisje personale mbrojtëse të 

punëtorëve), nenin 2.8 (mbajtjen e trajnimit nga siguria dhe shëndeti në punë), nenin 2.9 

(informimin e inspektoriatit komunal të punës), nenin 14.1.2 (udhëzimet për punë të sigurt në 

vendin e punës), nenin 14.2.1 (trajnime në vendin e punës), nenin 14.2.2 (kontrollimin sistematik 

mjekësor të punëtorëve), nenin 14.2.4 (evidencë dhe lëshimi i fletëlëndimit në punë), të gjitha 

këto vërtetohen pasi që ndërrmarja nuk kishte dëshmi apo evidencë lidhur me këto obligime të 

kryera. Ndërsa paditësi F.H. mbanë përgjegjësi sekondare sa i përketë aksidentit lidhur me 

lëndimin e tij në punë për shkak se nuk i kishte përmbushur këto obligimet që dalin nga ligji si 

më lartë, konkretisht: neni 3.2 (përmbajtja ndaj masave të nevojshme për siguri në punë që do të 

thotë kujdesja për sigurinë dhe shëndetin e tij), neni 3.4 (njoftimin e punëdhënësit për çdo 

mangësi apo defekt e cila mund ta rrezikoj sigurinë e tij), neni 3.5 (të drejtën e refuzimit të punës 

nëse ai e vlerëson se ekziston rrezik i drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e tij dhe ta informoj 

inspektorin e punës), neni 3.6 (bashkëpunimin me punëmarrsinë dhe personin përgjegjës për 

siguri dhe shëndet në punë për kushtet dhe sigurinë në punë). Gjithashtu eksperti edhe në 

shqyrtimin gjyqësor të dt.21.06.2022 ka mbetur në tërësi pranë ekspertizës, ndërsa duke u 

përgjigjur në pyetjen e gjykatës ka sqaruar se numri i lëshime në punë edhe pse është i 

rëndësishëm nuk është vendimtar dhe se për të përcaktuar përgjegjesinë janë më rëndësi dy 

kritere ligjore e të cilat janë: trajnimi për siguri në punë dhe udhëzimet për punë, e që në rastin 

konkret nuk i ka ndërmarrë e paditura të cilës ekspertizë gjykata ia fali besimin ngase është 

hartuar në mënyrë profesionale dhe shkencore. 

 

           Nga leximi i ekspertizës së ekspertit aktuar prof. A.B. e dt. 28.06.2022, gjykata ka 

vërtetuar faktin se paditësi F.H. si pasojë e lëndimeve të tij në aksidentin në punë më dt. 

13.06.2013, ka pësuar lëndim të rëndë trupor ku si pasojë aftësia profesionale-punuese për punë 

fizike është zvogëluar për 12%, ashtu që nga e paditura i takon kompensimi i dëmit material 

fitimin e humbur-rentës nga periudha kur i janë ndërprerë të ardhurat mujore (pagat) nga e 

paditura, duke filluar nga data 01.04.2014 e deri më datë 30.06.2022 kur është përpiluar 

ekspertiza, në shumën prej 4.334,00 €, e që së bashku me kamatën e llogaritur prej 8% në vitë, 

në shumën prej 1.493.00 €, në vlerë të përgjithshme prej 5.827,00 €. Ndërsa për periudhën e 

ardhshme nga data 01.07.2022 e tutje renta mujore është vlerësuar të jetë prej 42.49 € në muaj 

apo në formën e rentës së kapitalizuar në shumën prej 8.494,60 € llogaritur deri në moshën e 

pensionimit të tij 65 vjeç. Pra shuma e gjithëmbarshme e fitimit të humbur për periudhën e kaluar 

prej 01.01.2014 e deri më 30.06.2022, së bashku me kamatën dhe për periudhën e ardhshme e 

paguar në formë të menjëhershme-të kapitalizuar prej 8.494,60 €, arrin vlerën e përgjithshme 

prej 14.287,60 €. Në raportin plotësues të ekspertizës lidhur me sqarimet se sa përqind paditësi 

ka realizuar pagë më të ulët pas aksidentit në raport me pagën e kontraktuar e të realizuar tek e 

paditura “......” sh.p.k., gjykata ka vëretuar faktin se paditësi pas aksidentit të datës 13.06.2013, 

konkretisht pas ndërprerjes së pagave nga e paditura më datë 01.01.2014 e deri më 30.06.2022, 

ka realizuar të ardhura prej gjithsej prej 2.187 €, që në raport me pagat e kontraktuara nga e 

paditra prej 350 € në muaj, gjatë kësaj periudhe do të kishte realizuar në shumën e përgjithshme 
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prej gjithsej 35.700 €, që në fakt shuma e arritur pas aksidentin e arrin vetëm 6.14% të shumës 

të cilën do të mund ta realizonet paditësi tek e paditura. Andaj llogaritja e fitimit të humbur të 

paditësit sipas ekspertizës së datës 28.06.2022 mbetet e pa ndryshuar.  

 

 Nga leximi i procesverbaleve të datave 03.07.2014, 11.08.2014, 08.09.2014, 20.10.2014 

dhe 27.10.2014, gjykata i ka konsideruar si të administruara provat të cilat ishin administruar në 

këto seanca. Në këto seanca janë bërë administrimet e këtyre provave: leximi i formularit të 

caktimit të punëdhënësit kryesor të SHPK Zinkunie(tani ....) me nr. serial 1856506 të datës 

12.11.2012, leximi i kontratës së punës të datës 01.03.2013 në mes të Zinkunie dhe F.H. leximi 

i raportit specialistik në emër të F.H. me datë 02.07.2013, më datë 27.06.2013, më datë 

06.07.2013, më datë 10.07.2013 dhe 15.07.2013, shiqimi në kuponat tatimor të datës 13.06.2013, 

17.06.2013, 14.06.2013, 21.06.2013, 16.06.2013 dhe dëftesën e datës 13.06.2013, shikimi në 26 

kupona fiskal nëpër barnatore të ndryshme, shiqimi në tabelën e pagesave mujore nga libri i 

kontributeve dhe tatimeve të SHPK Zinkunie për vitin 2013 me numër rendor 17, për vitin 2012 

me numër rendor 33 dhe vitin 2011 me numër rendor 25, leximi i deklaratës së datës 24.06.2013 

nga ana e F.H. dhënë në SHPK Zinkunie dhe deklarata e datës 11.07.2013, dëgjimi i ekspertit të 

psikiatrisë Dr. N.F. shikimi në fletëdaljen nga Spitali i Qarkut në Prizren në emër të F.H. me 

numër të historisë 9331 të datës 24.06.2013, shikimi në çertifikatën e biznesit të Ministrisë së 

Tregtisë dhe Industrisë të RKS të datës 30.06.2014, leximi i ekspertizës së ekspertit mjekësor 

ortoped Dr. O.Zh. të datës 29.09.2014 si dhe dëgjimi i tij në seancë dhe shikimi në vend të 

punëtorisë-ndërrmarjes “......” SHPK në Prizren. 

 

 Nga leximi i formularit të caktimit të punëdhënësit kryesor të Administratës Tatimore të 

Kosovës-Ministria e Financave më numër serie 1856506, gjykata ka vërtetuar se për F.H. është 

caktuar si punëdhënës kryesor biznesi SHPK Zinkunie, me pronar L.H. me fillim të datës së 

punësimit 26.10.2012. 

 

 Nga leximi i kontratës së punës të SHPK Zinkunie të datës 01.03.2013, gjykata vërtetoi 

se e njejta është e lidhur dhe e nënshkruar në mes punëtorit F.H. dhe punëdhënësit SHPK 

Zinkunie duke filluar prej datës 01.03.2013 deri më 31.07.2013. Pagesa mujore e të punësuarit 

është në lartësi prej 350 €, kontrata përmbanë 11 nene dhe në të janë të rregulluara të drejtat dhe 

obligimet e të dy palëve dhe në nenin 10 është cekur se nëse në kontratë nuk janë cekur elementet 

që i parasheh Rregullorja nr.3/L-2012 atëherë obligimet kryhen sipas kësaj rregulloreje.   

 

 Nga shikimi dhe leximi i raporteve specialistike mjekësore në emër të F.H. me datë 

02.07.2013, 27.06.2013, 16.06.2013, dëftesën e datës 13.06.2013 dhe shikimin në 26 kupona 

fiskal nëpër barnatore të ndryshme, gjykata ka vërtetuar se F.H. është mjekuar për shkak të 

lëndimeve dhe ka pasur shpenzime për shërim, por që për këto shpenzime dhe dëmin material i 

autorizuar i paditësit ka hequr dorë nga kjo kërkesë, kështu që këto prova nuk janë relevante. 

 

 Nga shikimi në tabelën e pagesave mujore nga libri i kontributeve dhe tatimeve të SHPK 

Zinkunie për vitin 2013 më nr.17, vitin 2012 më nr.33 dhe vitin 2011 më nr.25, gjykata vërtetoi 

se F.H. në vitin 2013 ka qenë i evidentuar në librin e kontributeve dhe tatimeve në SHPK 

Zinkunie gjatë tërë vitit ndërsa për vitin 2012 ka punuar për muajt tetor, nëntor, dhjetor dhe vitin 

2011 është paguar vetëm për muajin gusht. Nga deklarata e datës 24.06.2013 dhe 11.07.2013 të 

nënshkruara dhe të vulosur është vërtetuar se F.H. për shpenzimet mjekësore i është paguar 455 

€ dhe 200 €. 

 

 Nga dëgjimi i ekspertit të psikiatrisë Dr. N.F. gjykata vërtetoi se i njejti pas shiqimit në 

dokumentacionin mjekësor dhe ekzaminimin e drejtëpërdrejt të paditësit F.H. konstatoi se 

paditësi me rastin e lëndimit ka përjetuar frikë primare e cila ka zgjatur 2 minuta dhe që është 
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manifestuar si mpirje emocionale si pasojë e vërshimit intensiv të frikës lidhur me mundësinë e 

pasojave fatale për jetë, ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatur 1 javë, 

të manifestuar si brengosje e vazhdueshme lidhur me aksidentin, pasojat për të ardhmen dhe 

dhimbjet e kohë pas kohëshme si përkujtes në aksident, i cili për këtë periudhë ka përdorur edhe 

barëra për pengimin e dhimbjeve. Ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit të ulët, e cila ka 

zgjatur 6 muaj të manifestuar si çrregullim të gjumit dhe me ëndrra të frikshme, nervozizëm të 

shtuar dhe frustrim të lehtë me përkujtim të kohëpaskohshme të aksidentit. 

 

 Nga leximi i ekspertizës së ekspertit mjekoligjor otoped-traumatolog Dr. O.Zh. gjykata 

ka konstatuar se paditësi si pasojë e lëndimeve të marrura në vendin e punës, në ndërrmarjen 

“Zinkunie” të përshkruara më hollesisht në këtë ekspertizë ka përjetuar lëndim të rëndë trupor. 

Këto lëndime paditësit i kanë shkaktuar dhimbje fizike dhe atë: a) të intensitetit posaçërisht të 

lartë - në kohëzgjatje prej 1 ore, b) të intensitetit të lartë – në kohëzgjatje prej 1 dite, c) të 

intensitetit të mesëm - në kohëzgjatje prej 3 jave dhe d) të intensitetit të ulët – në kohëzgjatje 

prej 3 jave. Si pasojë e këtij lëndimi Paditësi gjithashtu ka pësuar shëmtim trupor të shkallës së 

mesme, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 6% dhe zvogëlim të aftësisë 

punuese prej 10%. Gjithashtu ndihma e personit të tretë - i është nevojitur në kohëzgjatje prej 2 

muajve pas lëndimit, për shkak të komplikimit të varës operatore dhe dhimbjeve, ushqim i 

përforcuar i është nevojitur në kohëzgjatje prej 2 muajve dhe nevoja për blerjen e medikamenteve 

e vizitave të shpeshta te mjeku për 2 muaj. Gjith ashtu edhe gjatë dëgjimit të ekspertit në seancën 

e dates 20.10.2014, i njejti ka mbetur pranë ekspertizës së tij.  

 

 Nga shiqimi në fletëdaljen nga Spitali i Qarkut në Prizren me numër 9331 të datës 

24.06.2013, gjykata vërtetoi se F.H. në spital ka qenë i shtrirë në pavionin e ortopedisë më datë 

13.06.2013 dhe është larguar me datë 24.06.2013 me diagnozë të sëmundjes të përcaktuar – 

Amputacio dig. III, IV e V. 

 

 Duke u bazuar në faktin se lënda është kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit,  duke 

vepruar sipas udhëzimeve të saj gjykata e shkallës së parë ka caktuar ekspert nga lëmitë e 

udhëzuara  dhe i ka dëgjuar ekspertët në shqyrtim gjyqësor ashtu që i ka nxjerrë provat me 

ekspertizë nga lëmia e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, mjekesisë së punës dhe ekspertizën e 

aktuaristikës. Andaj mbi bazën e këtyre ekspertizave gjykata së pari e ka vërtetuar përgjegjësinë 

e të paditurës në raport me shkaktimin e dëmit ndaj paditësit, pastaj ka vërtetuar zvogëlimin e 

përgjithshëm të aftësisë punuese të paditësit pas aksidentin të shkaktuar të shprehur në përqindje 

prej 12% dhe mbi bazën e këtyre ka nxjerrë shumën e fitmit të humbur të paditësit si pasojë e 

zvogëlimit të aktivitetit punues të paditësit prej 12% në shumën e cekur si në dispozitiv të 

aktgjykimit.   

   

         Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në këtë procedurë, gjykata  konstatoi se 

kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet sikurse në 

dispozitiv nën I të këtij aktgjykimi. Nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve  gjyqësore për 

gjykatën nuk është kontestues fakti se më datën 13.06.2013 deri sa paditësi F.H. ishte duke 

punuar tek e paditura në makinën për stampimin e llamarinës kishte ardhur deri te lëndimi trupor 

i tij. Gjithashtu nuk është kontestuese se si pasojë e lëndimit trupor paditësi i ka humbur 

gishtërinjtë III, IV dhe V të dorës së majtë. Për gjykatën mbetet kontestuese se e paditura a mund 

të mbahet përgjegjëse për lëndimin e paditësit F.H. në vendin e tij të punës deri sa ishte duke 

punuar në makinën, nëse po atëherë kontestuese mbetet vendosja sa i përket lartësisë së 

shpërblimit të dëmit material dhe jo material në të holla.  
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           Në këtë çështje juridike kontestimore do të zbatohen dispozitat ligjore të parapara me 

Ligjin e Marrëdhënieve të Detyrimit dhe dispozitat e Ligjit 203/19 për Sigurinë në Punë, 

Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës.   

 

        Neni 1 pika 1.3 e Ligjit për Sigurinë në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe 

Ambientit të Punës 2003/19, përcakton se: “Siguria në punë, mbrojtja e shëndetit të të 

punësuarve dhe e ambientit të punës, është pjesë integrale e organizimit të punës dhe e 

procesit të punës. Ajo duhet të vihet në funksion përmes aktivitetit të punëdhënësit dhe të 

punëmarrësit, përmes marrëveshjeve obliguese, rregullave të kontraktuara dhe të 

pranuara për siguri në punë, mbrojtjen e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të 

punës, masave tjera shtuese...”, ndërsa pika 1.4 e po këtij ligji përcakton se: “ Të drejtë për 

siguri në punë, mbrojtje shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës në pajtim me 

këtë ligj kanë punëmarrësit që kanë themeluar marrëdhënie pune...”. Neni 2 pika 2.10 e po 

këtij ligji përcakton se “ Punëdhënësi i përgjigjet punëmarrësit për dëmin e shkaktuar me 

rastin e lëndimit në punë, dhe sëmundjen profesionale që ka të bëjë me punën, sipas parimit 

të përgjegjësisë objektive të së drejtës së detyrimeve”. Lidhur me këtë çështje neni 154 i Ligjit 

mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), përcakton se: “ Dëmi lidhur me sendin e rrezikshëm, 

respektivisht me veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se rrjedh nga ky send 

përkatësisht nga kjo veprimtari, përveç nëse provohet se ato nuk kanë qenë shkak i dëmit”, 

ndërsa neni 155 i po këtij ligji përcakton se: “Për dëmin nga sendi i rrezikshëm përgjigjet 

zotëruesi i saj, kurse për dëmin nga veprimtaria e rrezikshme përgjigjet personi që merret 

me të”. 
 

          Në bazë të provave të administruara në këtë procedurë kontestimore, gjykata vërteton 

faktin se paditësi ka qenë i obliguar ti kryej punët si punëtorë ku detyrat dhe obligimet se çka 

duhet të punojë punëmarrësi në kontratë të punës nuk i kishte të specifikuar. E paditura për punët 

e përcaktuara për paditësin sipas kontratës së punës dhe punët faktike të cilat i ka kryer në bazë 

të urdhrave të tij ka qenë i obliguar që të zbatojë kushtet për mbrojtjen në punë në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi. Nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor është vërtetuar se 

punëdhënësi këtu e paditura, paditësin nuk e kishte pajisur me mjete për siguri në punë dhe 

trajnime të tjera të nevojshme të cilat detyrime rrjedhin nga Ligji për Siguri në Punë. Si rrjedhojë 

është vërtetuar se lëndimi i paditësit konkretisht humbja e gishtërinjeve të dorës së majtë ditën 

kritike ka ardhur si pasojë e lëshimeve të paditurës, nga mos pajisja e paditësit me pajisjet 

personale të mbrojtjes në punë, nga mos mbajtja e trajnimeve adekuate dhe udhëzimeve për punë 

të sigurtë në vendin e punës, pra në rastin konkret kemi të bëjmë me përgjegjësi objektive. Andaj 

nga të gjitha të dhënat e cekura më lartë, pa mëdyshje është vërtetuar fakti se makina e cila ka 

shërbyer për stampimin e llamarinës, duke pasur parasysh vetit dhe karakteristikat e makinës ajo 

paraqet send të rrezikshëm. Në rastin konkret lëndimet trupore të paditësit vijnë nga sendi i 

rrezikshëm, ndërsa e paditura në rastin konkret si pronare dhe përdoruese e këtij sendi përgjigjet 

për dëmin që është shkaktuar nga kjo makinë paditësit. Si rrjedhojë e kësaj dhe bazuar në 

dispozitat ligjore të lartcekura, gjykata konsideron se e paditura është përgjegjëse për 

shpërblimin e dëmit material dhe jo material e që rrjedh nga baza e përgjegjësisë objektive për 

shkak të aksidentit të ndodhur në punë me datë 13.06.2013. Se e paditura ka përgjegjësi objektive 

në këtë rast primare, gjykata e vërteton dhe nga ekspertiza e ekspertit për mbrojtje dhe siguri në 

punë në të cilën eksperti detalisht ka përcaktuar se cilat janë ato lëshime të cilat e mbajnë të 

paditurën si përgjegjëse primare, konkretisht pra mungesa e trajnimeve dhe udhëzimeve për punë 

gjë që për të padituren paraqesin dy kriteret themelore të cilat determinojnë përgjegjesinë 

primare.  

 

Gjykata lidhur me lartësinë e dëmit jo material dhe material ka vendosur sipas shkallës 

së përgjegjësisë për këto dëme  të shkaktuara të përcaktuara sipas dispozitave të neneve 169, 
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172, 173, 179 dhe 183 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), si dhe duke u bazuar në mendimin e ekspertëve të lëmisë së sigurisë dhe mbrojtjes në 

punë inxh. R.G. të mjekësisë së punës Dr. A.D. dhe të aktuaristikës Prof. A.B.  

 

Lidhur me kërkesat e aprovuara  për paditësin gjykata ka caktuar që në emër të gjitha 

formave të dëmit, ka caktuar lartësinë e shpërblimit në shumën e përcaktuar si në dispozitivin 

nën I të këtij aktgjykimi, ndërsa ka refuzuar shumën tjetër të kërkuar mbi lartësinë e aprovuar 

pasi që gjykata e ka konsideruar si tepër të lartë dhe jo proporcionale me qëllimin e kompensimit 

të dëmit të shkaktuar. Gjykata vendimin e saj sa i përket dhimbjeve fizike e ka bazuar në 

mendimin e ekspertit mjekësor Dr. O.Zh. ashtu që i dëmtuari në këtë rast paditësi në këtë aksident 

ka pësuar lëndime të cilit me diagnozë i është përcaktuar amputimi i pjesërishëm i gishtërinjëve 

III, IV dhe V të shuplakës së dorës së majtë, i cili lëndim tek paditësit ka shkaktuar dhimbje 

fizike nga momenti i aksidentimit e deri në fillimin e mjekimit i aksidentuari ka pësuar dhimbje 

fizike posaçërisht të lartë prej 60 min, dhimbje intensitetit të lartë 1 ditë, dhimbje të intensitetit 

të mesëm 3 javë dhe dhimbje të intensitetit të ulët 3 javë.  

 

Për frikën e pësuar gjykata ka caktuar shumën si në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, 

ndërsa e ka refuzuar shumën mbi lartësinë e aprovuar si më lartë sepse e tejkalon qëllimin e 

shpërblimit të dëmit, duke u bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor të Dr. N.F. frikë e cila 

është manifestuar si frikë primare e cila ka zgjatur 2 minuta e që është manifestuar si mpirje 

emocionale si pasojë e vërshimit intensiv të frikës lidhur me mundësinë e pasojave fatale për 

jetë, frikë sekondare të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 1 jave, e që është manifestuar në 

formë të brengosjes së vazhdueshme lidhur me aksidentin. Kjo frikë pastaj kalon në frikë 

sekondare të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej një 6 muajve e manifestuar në formë të 

çrregullimit të gjumit me andrra të frikshme, nervozizëm të shtuar dhe frustrim të lehtë. 

 

Për shëmtimin trupor gjykata ka caktuar shumën si në dispozitivin nën I të këtij 

aktgjykimi, ndërsa e ka refuzuar shumën mbi lartësinë e aprovuar si më lartë sepse e tejkalon 

qëllimin e shpërblimit, e kjo bazuar në mendimin e ekspertit  Dr. O.Zh. ortoped-traumatolog, në 

të cilën ekspertizë është konstatuar se paditësi ka shëmtim trupor në shkallë të mesme për shkak 

të dëmtimeve dhe deformimeve të shuplakës së dorës së majtë.  

 

Gjykata më rastin e aprovimit të kërkesëpadisë sa i përket kërkesës për zvogëlimin e 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor ka vendosur si në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, ndërsa 

e ka refuzuar shumën mbi lartësinë e aprovuar si të lartë duke vlerësuar se shuma e aprovuar 

është në përputhje me aktivitetin e zvogëluar jetësor prej 6%, ndërsa shuma e refuzuar është 

konsideruar si tepër të lartë dhe e tejkalon qëllimin e shpërblimit të dëmit në rastin konkret, duke 

u bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor Dr. O.Zh. sipas të cilit te paditësi ka zvogëlim të 

aktivitetit jetësor në këtë shkallë për shkak të humbjes së 3 gishërinjëve të dorës së majtë. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes për ndihmën dhe kujdesin nga personi i tretë e ka aprovuar 

pjesërisht kërkesën duke vendosur si në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, ndërsa ka refuzuar 

shumën  mbi lartësinë e aprovuar dhe atë duke u bazuar në mendimin e ekspertit mjekësor se 

ndihma dhe kujdesi i personit tjetër ka qenë i nevojshëm për 2 muaj për të gjitha llojet e ndihmës, 

e cila është shumë reale me standardin e tanishëm të jetës.    

 

Gjykata me rastin e vendosjes për ushqim të përforcuar ka aprovuar pjesërisht kërkesën 

duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa ka refuzuar shumën mbi lartësinë e 

aprovuar, duke vlerësuar se në bazë të mendimit të ekspertit paditësi ka pasur nevojë për ushqim 

të përforcuar në kohëzgjatje prej 3 muaj e që në rastin konkret gjykata ka vlerësuar se shuma e 
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aprovuar është reale me nevojat të një personi ndërsa shuma e refuzuar është konsideruar si tepër 

të lartë dhe e tejkalon qëllimin e shpërblimit të dëmit në rastin konkret.  

 

Sa i përket fitimit të humbur-rentës gjykata ka aprovuar në tërësi kërkesën e paditësit në 

shumën prej 42.49 € në muaj në formë të rentës mujore për periudhën 13.06.2013 datë kur ka 

ndodhur aksidenti deri më datën 30.06.2022 kur është bërë ekspertiza nga eksperti i aktuaristikës 

në shumën prej 5.793 € në kuadër të cilës hynë dhe shuma prej 1.459,00 € e llogaritur si kamatë 

si dhe për periudhën e ardhshme në formë të rentës së kapitalizuar nga data 01.07.2022 deri sa 

të ekzistojnë kushtet ligjore shumën e përgjithshme prej 8.494,60 € respektivisht shumën e 

përgjithshme prej 14.287,60 € dhe kamatën vjetore prej 8% në shumën prej 5,793,00 €. Gjykata 

lartësinë e fitimit të humbur-rentës e ka gjykuar duke marrë për bazë mendimin e dhënë nga 

eksperti i mjekësisë së punës Dr. A.D. ku ka përcaktuar se paditësi ka pësuar zvogëlim të 

aktivitetit të punës në shkallë prej 12% dhe nga ekspertiza e ekspertit aktuar prof. A.B. dhe nga 

dëgjimi i tij në bazë të cilës eksperti ka bërë përllogaritjen e fitimit të humbur për paditësin ku si 

bazë për përllogaritje  ka marrë kontratën e punës të lidhur në mes paditësit dhe të paditurit sipas 

pagës mujore prej 350 €, të cilat do ti realizonte po të mos aksidentohej, aftësinë e tij të zvogëluar 

jetësore për punë në shkallën prej 12% dhe dokumentacionet tjera në shkresat e lëndës, andaj 

gjykata e ka marrë të besueshme ekspertizën, e cila pasqyron gjendje faktike dhe reale të 

paditësit. 

 

Gjykata ka vendosur që e paditura tia paguaj paditësit rentën e kapitalizuar ashtu siç është 

vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi edhe për periudhën e ardhshme kohore përpos tjerash 

duke marr për bazë faktin se renta mujore prej 42.49 € mujore për paditësin nuk paraqet 

garancion se ai do mund ta siguron as edhe minimumin për jetesë, ndërsa në anën tjetër pagesa 

e menjëhershme në formë të kapitalizuar do ti mundësonte paditësit që të realizon respektivisht 

rregullon ndonjë aspekt të jetesës së tij si në aspektin shëndetësor apo material. Gjithashtu në 

favor të kësaj mënyre të vendosjes gjykata ka marr për bazë dhe faktin se paditësi nuk është në 

tërësi i pa aftë për punë, pra mundet të punon, e që në fakt e bënë një gjë të tillë duke u bazuar 

në nenin 172 të LMD-së. 

 

Në rastin konkret gjykata vlerëson se lartësia e aprovuar në emër të shpërblimit të dëmit 

material dhe jo material është shpërblim i drejtë dhe adekuat, e krejt këto duke marrë parasysh 

dëmin që i është shkaktuar paditësit dhe se lartësia e shumës së të hollave në emër të kompensimit 

do t’i mundëson të dëmtuarit këtu paditësit F.H. satisfaksion që ai të jetë në gjendje që deri në 

një masë t’i kompensojë të mirat jo materiale nga të cilat është privuar, respektivisht atë shkallë 

të satisfaksionit të cilën ai do të kishte po qese të njëjtat nuk do t’i kishte humbur, e krejt kjo 

duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve dhe 

të frikës, kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit, nevojat e shtuara të ushqimit,  

kujdesin e personit të huaj dhe mbi të gjitha zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 

6% të përshkruara si në ekspertizë.  

 

Mbi bazën e të dhënave të cekura më lartë dhe në bazë të bindjes së lirë të formuar mbi 

bazën e gjendjes faktike të vërtetuar në këtë procedurë, gjykata vlerësoi se kërkesëpadia e 

paditësit është pjesërisht e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në lartësinë sikurse në 

dispozitiv I të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata lidhur me kamatën ka vendosur si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, duke 

u bazuar në dispozitat e nenit 378 dhe 382 të LMD-së dhe në Mendimin Juridik për  Kamatën të 

Gjykatës Supreme të Kosovës nr.265/2020 të datës 02.12.2020, pasi që në rastin konkret pala e 

paditur është vonuar në përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse, ku gjykata ka pranuar si 
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moment të fillimit të llogaritjes së kamatës datën e shkaktimit të dëmit duke llogaritur kamatën 

prej 8 % në vit. 

 

Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese të kërkesëpadisë së paditësit respektivisht shumës 

mbi shumat e aprovuara sikurse në dispozitiv I të këtij aktgjykimi, e deri tek shumat e kërkuara 

për dhimbjet fizike, për frikë, shëmtim trupor, për  zvogëlim të aftësisë së përgjithshme jetësore, 

për ndihmën e personit të tretë dhe për ushqim të përforcuar rrjedh se kjo kërkesëpadi është e 

pabazuar. Mbi bazën e lartcekurave, gjykata vlerëson se shumat e kërkuara për këtë pjesë të 

kërkesëpadisë, përtej shumave të aprovuara nuk janë reale dhe se të njëjtat nuk i përgjigjen 

gjendjes faktike të vërtetuar, për çka edhe kjo pjesë e shumës së kërkuar në kërkesëpadi  

refuzohet si e pa bazuar.   

 

Më rastin e caktimin të vlerave kompensuese për paditësin gjykata ka marr për bazë 

ekspertizën e ekspertit të mbrojtjes dhe sigurisë në punë sipas të cilës e paditura mban përgjegjësi 

primare me rastin e shkaktimit të aksidentit, ndërsa paditësi F.H. përgjegjësi sekondare. 

 

         Gjykata i ka vlerësuar edhe pretendimet e palës së paditur, por ka konstatuar se të njëjtat 

janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.   

  

         Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenin 452 të LPK-së duke e obliguar të 

paditurën të paguaj shpenzimet procedurale si dhe t’ia paguaj paditësit shumën prej 5.303.00 € 

në kuadër të cilës hyjnë 208 € në emër të përpilimit të padisë, taksës gjyqësore për padi 118 €, 

shpërblimi për ekspertët gjyqësor 682 €, për përpilimin e ankesës 208 €, taksa për ankesë 31 €, 

dhe për 14 seanca nga 270,40 € duke u bazuar në tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës  për 

shkak se e paditura e  ka humbur kontestin.   

 

        Nga të dhënat e cekura më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar 

në dispozitat ligjore të cekura në arsyetimin e këtij aktgjykimi, lidhur me nenin 143 të LPK-së.  

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

 -Departamenti i përgjithshëm- 

                C.nr.1153/19, datë 05.12.2022 

Praktikanti                     Gjyqtari 

Ardi Brando                  Shaban Shala  

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 dite pas marrjës së të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 


