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Numri i lëndës: 2020:114636 

Datë: 20.07.2022 

Numri i dokumentit:     03248022 

 

      C.nr.422/20 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Robert Tunaj, me praktikanten Festina Tahiri, në 

çështjen juridike - kontestimore të paditëses K. K. nga fshati  B., të cilën e përfaqëson av. M.  Q. 

nga Prizreni, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve  “Sigal”  me seli në Prishtinë, të cilën 

e përfaqëson i autorizuari A. N.,  baza juridike, kompensim dëmi,  në prezencën të autorizuarit 

të paditësit dhe të përfaqësuesit  të paditurës, pas mbajtjes se seancës së shqyrtimit kryesor të 

datës 23.06.2022, dhe pranimit të fjalës  përfundimtare të palëve të dt. 06.07.2022 me datën 

20.07.2022 mori dhe përpiloi ketë :  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses K. K. nga fsh. B., për njohjen 

e të drejtës në rend në emër të  zvogëlimit  të aftësisë  punuese si pasoj e aksidentit  

të dt.  31.08.2004. 

  

II. DETYROHET e paditura  Kompania e Sigurimeve  “Sigal” , me seli në 

Prishtinë, që paditëses K. K. ti paguaj rentën mujore  në lartësi 109.84 € në muaj, 

duke filluar  nga dt. 01.04.2022 e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore per një të 

drejtë të tillë. 

III. DETYROHET e paditura  që në emër të rentës së pa paguar  për periudhën 

01.08.2019 e deri me  31.03.2022  të paguaj shumen prej 3581.74 €, me kamat  të 

cilën e paguajnë Banka vendore për   deponimet për kursim në afat mbi një vit të 

pa destinim të caktuar, nga dita e marrjes së aktgjykimit e deri në përmbushjen 

përfundimtare, si dhe shpenzimet e  procedurës kontestimore, të krijuara  në ri 

procedurë  në shumë prej 2162.80 €, të gjitha këto në afat prej 15 dite, nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit të detyruar.  

 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij av. M.  Q. në padi të datës 25.07.2008, ka kërkuar 

kompensimin e demit material dhe jo material dëmet që ka pësuar paditësja në aksidentin e 

ndodhur me datës 31.08.2004.  
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Me aktgjykimin Rev.nr. 366/2019  të dt.  02.06.2020, është vendosur  ne mënyrë të 

plotfuqishme për kompensimin e demit për dhimbjet fizike dhe frika. Ndërsa janë prishur  te dy 

aktgjykimeve   te  instancave  me të ulëta  përkitazi me kompensimin e gjykuar në emër te 

zvogëlimit  të aftësisë  punese  - rentës. 

 

Gjykata ka mbajtur  seancën pas rikthimit të çështjes  lidhur  me rentën  ku i autorizuari 

i paditëses  av. M.  Q. ne procesverbalin e dt.  05.11.2020  ka ngelur  pranë kërkesëpadisë  duke 

propozuar  qe të nxirret  ekspertizë me ekspert te mjekësisë se punës  për tu llogaritur  zvogëlimin 

e aftësisë punuese  për paditësen. 

 

 I autorizuari i te paditurës  A. N. ka propozuar  fillimisht  ndërprerjen e kësaj procedure 

kontestimore pasi që  lidhur  me ketë qështje  sipas  aktgjykimit  të Gjykatës  Supreme  e paditura 

është kompensuar më shumë  dhe se  ka nisur një procedurë të kundër përmbarimit  në  Gjykatën 

Themelore  Dega  në Suharekë. 

 

Gjykata  fillimisht ka refuzuar propozimin e të autorizuarit te paditësit  për ndërprerjen e 

procedurës  ku më pas  ka vazhduar me nxjerrjen  e provave. Ka nxjerrë  ekspertizë  me ekspert 

te punës  Dr. K. Z. me dt. 18.01.2021. ka nxjerrë ekspertizë mjekësore nga ekipa e eksperteve të 

Institutit të mjekësisë  ligjore  të dhënë nga  mjeket  Prof. Dr. N. H., Prof. Dr. Xh.  Sh. dhe  Dr. 

F. M.  me dt. 30.07.2021, ka nxjerrë vendimin plotësues me ekspertin e aktuaristikës  A. B. me 

dt. 15.03.2022. Ka dëgjuar në seancë ekspertet  Dr. K. Z., Prof.. Dr. Xh.  Sh. dhe A. B.. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në 

lidhmëni njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, gjykata erdhi në përfundim se në këtë çështje juridike - kontestimore duhet 

vendosur si në pikën: I, II, III,  të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që:  

 

Nga provat e administruara e veçanërisht nga mendimi  i ekspertit  të  mjekësisë se punës  

Dr.  K. Z. është  provuar  fakti se  te paditësja  me kalimin e kohës gjendja  ka ndryshuar dhe se  

zvogëlimi i aktivitetit  punës nga 50% sa ishte në vitin 2014  ne momentin kur është nxjerrë ky 

mendim është 36,56 % dhe atë duke përshkruar se e paditura  është e pa  afet  për kryerjen e 

punëve që kërkojnë aktivitet  fizik ky hynë në funksion  gjymtyrët e sipërme  dhe punët  qe 

kërkojnë  lëvizje fine. Nga marramendja  permanente  paditësja nuk mund te punoi  në lartësi, 

lëndimet  janë të rënda te përhershme dhe  të përjetshme. Paditësja  është  e pa aftë  për vendet e 

punës  ku kërkohet pozitë e detyruar e trupit  apo pjesëve te trupit, qëndrimi i gjatë në këmbë, 

bartja e peshës   10 kg  është e pa mundur  dhe në pamundësi të ri kualifikohet, ti ndërrohet  vendi 

i punës  apo puna me orar të shkurtuar. Në shqyrtim gjyqësor  në pyetjen se  aktiviteti jetësor  te 

paditësja ka  zvogëlim  në shkallen prej  42.5 %, ndërsa  aktiviteti  punues  36.56 % si shpjegohet  

kjo, ka sqaruar se për  zvogëlimin e aktivitetit  jetësor  nuk është ne domenin tim të vlerësimit  

dhe  të njëjtin e jep dikush tjetër  ndërsa ka ngelur pranë konstatimit  se aktiviteti punues është  

zvogëluar në shkallen 36,56 %. 

 

Me ekspertizën mjekësore te ekipës së eksperteve të dhënë me shkrim është konstatuar  

shkalla e  aftësisë  në vlere prej  41 %  mirëpo i dëgjuar në seancë  gjyqësore  eksperti  Prof. Dr. 

Xh.  Sh. ka sqaruar se në raportin  e ekipës e eksperteve ka pasur  një gabim teknik  ku edhe  

gabimisht  është vlerësuar  shkalla e pa aftësisë  përkatësisht  zvogëlimi i aktivitetit  punese, duke 

sqaruar se pa aftësia  e përhershme e punës  te paditësja është në shkallen prej  36.24 % e qe me 

konstatimin dhe korrektim e bërë në seancë gjyqësore  janë pajtuar të dy palët  ne procedurë dhe 
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nuk kanë pas vrejtje  dhe në këtë drejtim edhe nuk është kontestuar shkalla e zvogëlimit të 

aftësisë punuese.  

 

Eksperti aktuar  A. B. i cili me parë kishte dhënë  ekspertizën në vitin 2014 duke 

përllogaritur  për  humbjen e aktivitetit punës  për  50 %  i ftuar të jep  mendim plotësueses dhe 

te beje  llogaritjen e rentës  në shkallë të zvogëlimit te humbjes se aktivitetit te  punës  në shkallen  

36.24 % në mendimin plotësues  të dt. 15.03.2022  ka ardhur në përfundim se renta  mujore  qe 

duhet ti paguhet  paditëses  është 109,84 €  në muaj, ndërsa për periudhën e kaluar prej aksidentit  

te dt. 31.08.2004 deri  me dt.  31.03.2022  kap shumen 2336,49 €, duke sqaruar mendimin me 

shkrim në seancë gjyqësore ne procesverbalin e dt: 10.05.2022 në pyetjen të autorizuarit të 

paditurës se si është e mundur se shuma që duhet të kompensohet paditësja te jetë sikurse ne 

ekspertizën fillestare para 8 vitesh? 

Eksperti sqaron se për kundër faktit se aktivitetit punues nga 50 % ka rënë në 36.24% 

duke pasur parasysh faktin se ekspertiza fillestare është dhënë ne vitin 2014 ndërsa prej asaj 

periudhe pagat janë rritur ndër vite ka rezultuar  shuma e dhëne si më lartë, duke  u sqaruar lidhur  

me  plotësimin e mendimit të dt.  15.03.2022  dhe dt. 31.05.2022  ka theksuar se shuma që  ka 

arritur per pagesë per periudhën 01.08.2019 deri me  31.03.2022  edhe  kur është kryer  ekspertiza  

është 3581.74 €.ndërsa renta mujore është 109.84€  e që duhet paguahet nga data 01.04.2022deri 

sa ekzistojnë kushtet ligore. 

 

Gjykata në tërësi u fal besimin  ekspertizave  të ekspertit të mjekësisë së punës  Dr. K. Z. 

dhe ekipës së eksperteve të institutit të Mjekësisë ligjore pasi qe te njëjtat  duke vlerësuar  

zvogëlimin e aftësisë se punës  kanë ardhur te përfundimi po thuaj se  identik, ku eksperti  K. Z.  

ka vlerësuar zvogëlimin e aftësisë punuese  ne 36.56 % ndërsa  ekipa e ekspertëve te  Institutit 

të mjekësisë ligjore  ka gjetur se paditësja ka zvogëlim të aktivitetit punës ne shkallen  36.24 %. 

Duke marrë per bazë se mendimi i dhënë nga ekipa e  eksperteve  është  dhënë në mënyrë 

kolegjiale  me ekspert  të lemive të ndryshme  për gjykatën  por edhe për palën ishte bindës  dhe 

mbi bazën e këtij vlerësimi  edhe  është nxjerre ekspertiza me ekspert aktuar. Mendimi të 

ekspertit aktuar  të dhënë  në ri procedurë ku eksperti ka gjetur se  si rezultat i zvogëlimit të  

aktivitetit  punues  paditësja do të realizonte  të ardhura  më të vogla mujore  në shumë prej 

109.84 €. Eksperti  ka sqaruar  se  për periudhën   deri  31.07.2019  paditësja ka realizuar  të 

ardhurat  sipas  vendimit  paraprak, ndërsa  pas kësaj periudhe e deri me datën e vlerësimit 

31.03.2022  shuma  e arritur për pagesë është 3581,65 €, duke llogaritur këtu edhe kamatën e 

arritur, ndërsa për periudhën  nga  01.04.2022  e deri sa te ekzistojnë kushtet ligjore  renta  mujore  

qe duhet ti paguhet paditëses  është 109.84 €, të cilit mendim  edhe  gjykata i fal besimin e plotë 

për qka  edhe  aprovoi kërkesëpadinë e paditëses.  

 

Gjykata duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike si më lartë, vlerësoi se e paditura 

mban përgjegjësi për dëmin që është shkaktuar, palës paditëse, me rastin e lëndimit, dhe dëmit 

të pësuar, në aksidentin e trafikut, për çka e paditura është e obliguar që ta kompensoi mbi bazën 

e përgjegjësisë, sipas dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, 

me nr. 04/L-018, e lidhur dispozitat e nenit: 185, 186 dhe188 të LMD-së.  

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit  277 të LMD-

së.  
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Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 449 dhe 452, e lidhur me nenin 463 të LPK-së. 

 
 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:114636, 20.07.2022 

  

 

P r o c e s m b a j t e s i                                                                                       G j y q t a r i         

 

____________________                                                                                      _____________ 

                                                                                                    Robert Tunaj 

 

 
 

 

 

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

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  


