
        

 

    Rev.nr.141/2017 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit  N. P., nga Prishtina ,të cilin e përfaqëson me autorizim av. N. M., nga Prishtina, kundër 

të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës(KEK) sh.a. në Prishtinë, për shkak të kompensimit 

të dëmit, përkitazi me revizionin e së paditurës paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.1547/2013 datë 8.11.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 15. 06. 

2017, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I. Refuzohet si i pathemeltë revizioni i së paditurës, paraqitur kundër pjesës së I-rë të 

dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.1547/2013 dt.8.11.2016, që ka 

të bëjë me pjesën e I-rë të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë 

C.nr.399/05 dt.13.11.2012. 

          II. Pjesa e II-të dhe III-të e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, mbetet e 

pashqyrtuar. 

 

A r s y e t i m i 

 

Me dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës,Ac.nr.1547/2013 

dt.8.11.2016, është refuzuar si e pabazuar ankesa e së paditurës, sipas detyrës zyrtare, është 

ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë C.nr.399/05 i dt.13.11.2012, vetëm sa i 

përket kamatës , ashtu që shumat e gjykuara duhet të paguhen me kamatë të cilën ua paguajnë 

bankat në Kosovë, deponuesve për mjetet e afatizuara përtej 1 viti pa destinim të caktuar. 
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Ndërsa, sa i përket pjesëve tjera, e ka refuzuar ankesën dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës 

së parë, me të cilin, me pjesën e I-rë është aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit dhe është 

detyruar e paditura që paditësit, për shkak të lëndimeve trupore në punë, t’i kompensojë për 

dëmin jo material dhe material  dhe atë për dhimbje fizike në shumën prej 2000€, për zvogëlim 

të aktivitetit të përgjithshëm jetësor(10%)shumën prej 2500€, për frikë 1000€, për shëmtim 

trupor 1000€, për ushqim të përforcuar 350€, për ndihmë dhe kujdesin e huaj 400€, me kamatë 

prej 3.5% nga dt.15.03.2005 e deri në pagesën defintive. Me pjesën e II-të, mbi shumat e 

gjykuara, ka refuzuar  kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar dhe me pjesën e III-të e ka 

detyruar të paditurën që t’i paguajë shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.076,96€në afat prej 

7 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit në dorëzim me kërcënim përmbarimi. 

         Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, përkatësisht pjesës së I-rë, të dispozitivit 

të tij, që ka të bëjë me pjesën e I-rë të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, ka paraqitur 

revizion e paditura, për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit 

të gabuar  të së drejtës materiale, me propozim që të prishet aktgjykimi i goditur dhe lënda të 

kthehet në rivendosje ose të ndryshohet dhe të refuzohet kërkesëpadia si e pabazuar.  

        Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të 

goditur në pajtim me nenin 215 të LPK, gjeti se: 

         Revizioni i së paditurës  është i  pathemeltë. 

         Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 28.9.2004 ka pësuar lëndime trupore në 

vendin e punës dhe si pasojë menjëherë është hospitalizuar. Në bazë të gjetjes së ekspertit për 

mbrojtjen në punë, A. M., rrjedh se ekskluzivisht përgjegjës për lëndimin në punë është e 

paditura e cila nuk i ka respektuar përshkrimet e detyrave të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen në 

punë, ashtu që nuk i ka siguruar kushtet në mënyrë që puna të zhvillohet në mënyrë të sigurt, e të 

cilat kushte do të përjashtonin në masën më të vogël të mundshme lëndimet në punë. Kushtet dhe 

lëshimet e së paditurës janë të specifikuara në mendimin dhe konstatimin me shkrim të ekspertit 

të sipër përmendur të datës 25.10.2011. Nga ekspertizat mjekësore, të ortopedit dhe psikiatrit, 

rezulton se lëndimet janë të rënda trupore si pasojë e të cilave paditësi ka përjetuar dhimbje 

fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë në kohëzgjatje prej 90 minuta, të cilat më vonë në formë 

të dhimbjeve të intensitetit të rëndë kanë vazhduar edhe 24 orët e ardhshme, pastaj si dhimbje të 

intensitetit të mesëm edhe 14 ditët e ardhshme, të intensitetit të ulët kanë ekzistuar edhe gjatë 
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kohës së ekspertizës, gjatë tendosjeve fizike ose ndryshimit të kohës. Si pasojë e lëndimit në 

punë (gjatë saldimit) paditësi ka pasur frikë sekondare të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 3 

orëve, të intensitetit të mesëm edhe 3 javët e ardhshme, të intensitetit të ulët edhe 4 muajt e 

ardhshëm. Për shkak të lëndimeve të shkaktuara tek paditësi është zvogëluar aftësia e 

përgjithshme jetësore në shkallën prej 10%, ka pasur nevojë për ndihmën dhe kujdesin e huaj në 

kohëzgjatje prej 60 ditëve, për ushqim të përforcuar 7 ditë, për terapi fizikale vitin e parë dhe të 

dytë në kohëzgjatje prej 15 ditëve si dhe nga lëndimi i pësuar ka pasur edhe shëmtim trupor të 

shkallës së mesme. 

 Në bazë të kësaj gjendje faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit  është pjesërisht e bazuar, duke pasur parasysh natyrën e lëndimeve të 

pësuara, pasojat, llojet e lëndimeve dhe dëmeve të pësuara, intensitetin e kohëzgjatjen e 

dhimbjeve, frikën e përjetuar, përgjegjësinë dhe më pas ka vendosur si në dispozitivin e 

aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, përveç se sipas detyrës zyrtare e ka 

ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm përkitazi me kamatën, ndërsa, në pjesët tjera e ka 

refuzuar ankesën si të pabazuar dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të sajë. 

           Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së dytë dhe ajo e 

shkallës së parë kanë zbatuar në mënyrë të drejtë dispozitat e së drejtës materiale, kur kanë 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimeve përkatëse, ndaj, aktgjykimi i goditur nuk përmban as 

shkelje të karakterit thelbësor të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i 

vëren sipas detyrës zyrtare. Prandaj, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme 

e Kosovës, ka gjetur se gjykatat e instancës më të ulët, duke vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të 

plotë gjendjen faktike, drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën 

materiale, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 Për sa i përket shumave të gjykuara nga gjykata e instancës më të ulët, përkitazi me llojet 

e sipër përmendura të dëmit jo material dhe material, drejtë është aplikuar dispozita e nenit  

154.2,nenit 195 si dhe nenit 200 të LMD-ës e lidhur me nenin 323 të LPK-ës, duke pasur 

parasysh ekspertizat e bëra, konstatimet dhe mendimet e ekspertëve mjekësor, ekspertit të 

mbrojtjes në punë, lëndimet e pësuara, natyrën, peshën, intensitetin e dhimbjeve, frikës  dhe 
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shkallën e zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor të paditësit (10%),shëmtimin e shkallës 

së mesme. Vlerësimi i shpërblimit për dëmin jo material (si një satisfakcion që nuk ka qëllim 

lukrativ-fitimprurës),përfaqëson zbatimin e së drejtës materiale. Gjatë caktimit të lartësisë së 

shpërblimit për format e caktuara të dëmit jo material, edhe të frikës si lloj i mëvetësishëm i 

dëmit jo material, gjykata sipas nenit 200 të LMD-së, duhet të kujdeset për rëndësinë e së mirës 

së dëmtuar dhe qëllimit të cilit i shërben ai  shpërblim, por, edhe për çështjen që të mos 

favorizojnë synimet të cilat nuk janë në përputhje me natyrën e shpërblimit të tillë të dëmit jo 

material dhe qëllimin shoqëror, prandaj, duke pasur parasysh këto kritere të parapara me 

dispozitën e lartë cekur, shumat e caktuara nga gjykata e shkallës së parë, përkitazi me llojet e 

sipërcekura të dëmit jo material dhe material, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate janë reale, në 

përputhje me kriteret e parapara ligjore dhe në harmoni me praktikën gjyqësore. Prandaj, nga 

këtu, thëniet e revizionit lidhur me lartësinë e shumave të gjykuara dhe  kontributit në kontekst të 

përgjegjësisë eventuale edhe të palës tjetër, kjo Gjykatë i vlerësojë si të pathemelta.(shih edhe 

ekspertizën e ekspertit të mbrojtjes në punë). 

 

 Pjesa e II-të dhe e III-të e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, mbetet e 

pashqyrtuar ngase nuk është goditur me revizion. 

 Nga sa u theksua më lartë, e në mbështetje të dispozitës së nenit  222  të LPK, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.141/2017 datë 15. 06. 2017 

                         

                   

                                                                                                       Kryetari kolegjit 

                                                                                                    Mr.Sc.Muhamet Rexha 
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