
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                    CA.nr.4068/2016 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić -  anëtarë, (më tej kolegji)  në 

kontestin e paditësit S.G., nga Prishtina, i përfaqësuar nga B.J., avokat në Prishtinë, kundër 

të paditurës Ndërmarrja Regjionale “Pastrimi” në Prishtinë, e përfaqësuar nga B.M., për 

shpërblimin e  dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1410/2015 të dt. 19.05.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur,  me datë 28.05.2020, jep:  

 

 

A K T G J Y K I M  

  

 

 Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.1410/2015 i 

dt.19.05.2016, dhe gjykohet si vijon: Detyrohet e paditura Ndërmarrja Regjionale 

“Pastrimi” në Prishtinë, që paditësit S.G., për dëmin jo material të pësuar si pasojë e 

lëndimit në punë me dt.19.05.2008, t’i paguaj për dhembje fizike shumën prej 1.000 €, për 

frikë, shumën prej 800 €,  me kamatëvonesë si për mjetet e depozituar në kursim mbi një 

vit, pa destinim të caktuar të Bankat Komerciale në Kosovë, e cila rrjedhë nga data 

19.05.2016, si ditë e dhënies e aktgjykimit ankimor, e deri në pagesën definitive të borxhit.  

 

 Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë së paditësit kundër të paditurës përtej shumës së 

gjykuar si në paragrafin 1 e në shumën prej 1.700 €, si dhe kamatëvonesa në këtë shumë, si 

e pathemeltë. 

 

 Refuzohet ankesa e përfaqësuesit të paditurës, ndërsa aktgjykimi ankimor në 

pjesën që ka të bëjë me vendimin për kompensimin e dëmit material si dhe paragrafi 5 që 

ka të bëjë me vendimin  për refuzimin e kërkesëpadisë së kundër paditësës – të paditurës, 

kundër të paditurit-paditësit -vërtetohet. 

 

 Paragrafi 4 i dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë që ka të bëjë 

me vendimin për shpenzimet procedurale, mbetet i pa ndryshuar. 

  

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin, C.nr.1410/2015 të dt. 

19.05.2016,  ka vendosur si vijon:  

 

 “I. Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.G., nga Prishtina. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Detyrohet e paditura Ndërmarrja Regjionale “Pastrimi” në Prishtinë, që paditësit në 

emër të kompensimit të dëmit, material dhe jo material për lëndimet e pësuara në vendin e 

punës të dt.19.05.2008, t’ia paguaj shumat e specifikuara si më poshtë: 

 

Kompensim në emër të dhembjeve të përjetuara fizike të intensitetit të rëndë, të 

mesëm dhe të lehtë, shumën prej 2.000.  Kompensim në emër të frikës shumë prej 1.500 €, 

gjithsejtë në emër të kompensimit të dëmit jo material  shumën prej 3.500 €. 

 

Kompensimin për ushqim të përforcuar shumën prej 50 €, kompensimin për 

kujdesën e personit të huaj, shumë prej 80 €, gjithsejtë në emër të kompensimit të dëmit 

material shumën prej 130 €. 

 

 Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë së paditësit kundër të paditurës, përtej shumave të 

gjykuara si në pikën një të dispozitivit të aktgjykimit dhe atë në emër të kompensimit për 

dhembje fizike, shumën prej 500 €, në emër të kompensimit sa i përket marrjes me 

veprimtari të rrezikshme dhe operim me mjet të rrezikshëm në emër të dëmit jo material, 

shumën prej 20.000 €, në emër të kompensimit për ndihmën e personit të tretë në shumë 

prej 120 €, për ushqim të përforcuar shumën prej 150 €, gjithsejtë shumën prej 20.770 €, si 

e pabazuar me ligj. 

 

 Detyrohet e paditura që paditësit për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë ti paguaj 

edhe kamatën në shkallë prej 8% në nivel vjetor duke filluar nga data e ushtrimit të padisë 

gjegjës ishte 04.08.2008 deri në pagesën e plotë. 

 

 Detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensoi shpenzimet e procedurës 

kontestimore sipas aktgjykimit nr.310/08 shumën prej 912 €, për ankesë për ekspertizë të 

mbrojtjes në punë shumën prej 100 €, për përfaqësim në seancë për (4 seanca) në lartësi 

prej 540 €, për përpilim të aktgjykimit shumën prej 50 €, gjithsejtë 1.062 €, e të gjitha 

kërkesat në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit ligjor.  

 

 Refuzohet si e pabazuar me ligj, kërkesa e kundër paditësit – të paditurës sipas 

kundërpadisë me të cilën ka kërkuar që të detyrohet kundër padituri- paditësi S.G., nga 

Prishtina, që në emër të dëmit material të paguaj shumën në lartësinë që do ta vendos 

gjykata si e pabazuar në ligj”.  

 

Kundër këtij aktgjykimi  përfaqësuesi i të paditurës  ka  paraqitur ankesë, me të 

cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e paditësit 

kundër të paditurës të refuzohet si e pabazuar, ose aktgjykimi të prishet dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke paraqitur këto shkaqe: Shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimi të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike si dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit: kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, e 

në bazë të shkresave të lënës,  vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje 

në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit për gjykatat, (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 79/2010).  
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Vlerësimi i ankesës për pranueshmëri: Kolegji, në bazë shkresave të lëndës  (fletë 

kthesës për dorëzimin e aktgjykimit të shkallës së parë si dhe shenjës së vulës së pranimit 

të gjykatës kompetente në kopjen e ankesës),  konstatoi se  ankesa është  paraqitur në afat 

ligjor, është e  lejueshme dhe të plotë, pra i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 e 

181 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 

38/08), i datës 20 shtator 2008, i cili ka hyrë  në fuqi me 6 tetor 2008 (më tej LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194, të LPK, e ekzaminoj aktgjykimin  e shkallës së 

parë  brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë  si dhe, duke u kujdesur sipas 

detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të 

procedurës  kontestimore dhe gjeti se:  

 

Gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës kontestimore, nuk ka bërë 

shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 197 i LPK.   

 

Nga shkresat në dosje rezulton: Se gjykata e shkallës së parë në seancën për 

shqyrtimin kryesor të çështjes i ka marrë provat e përshkruara në procesverbalin e kësaj 

seance, dhe ka konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit 

ankimor si vijon: 

 

Në mesë të ndërgjyqësve nuk janë kontestuese faktet se paditësi ishte në 

marrëdhënie pune të e paditura në vendin e punës “bartës i mbeturinave“ në kohën e 

aksidentit me dt.19.05.2008. Si pasojë e këtij aksidenti, paditësi kishte pësuar lëndime të 

lehta trupore, duke përjetuar dhembje fizike dhe frikë në kohëzgjatje dhe intensitet të 

caktuar nga mjekët ekspert. Gjithashtu kishte pas nevojë edhe për ushqim të përforcuar, në 

kohëzgjatje prej 10 ditësh, pastaj nevojë për kujdesën e personit të huaj në kohëzgjatje prej 

7 ditësh. 

 

Fakt kontestues në mesë të ndërgjyqësve ishte se me fajin e kujë ishte shkaktuar 

ngjarja aksidentale, si pasojë e të cilës paditësi kishte pësuar dëmtim të shëndetit?   

 

Gjykata e shkallës së parë, për vërtetimin e rrethanave të ngjarjes aksidentale, 

kishte marrë mendimin e ekspertit kompetent nga lëmi i sigurisë në punës. 

 

Eksperti, kishte konstatuar se ngjarja aksidentale nuk është shkaktuar me fajin e 

paditësit, edhe nëse lëshimi i frenit të kamionit është bërë me prekjen e rastësishme të tij, 

nga ana e punëtorit. Aksidenti është shkaktuar me fajin e vozitësit, i cili ka kërkuar 

shërbimin nga punëtori i cili nuk kishte njohuri dhe nuk ishte i trajnuar. 

  

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes gjykata e shkallës së parë, kishte  vendosur si 

në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, duke  aprovuar në emër të shpërblimit të dëmit jo 

material shumat të cilat e paditura ishte detyruar t’ia paguaj paditësit, me arsyetim se janë 

përmbushur kërkesat ligjore nga neni 200 i LMD.  

 

Ndërsa kërkesëpadinë e kundërpadisë -s -të paditurës kundër të kundër paditurit – 

paditësit lidhur me shpërblimin e dëmit material e kishte refuzuar me arsyetim se ishte e pa  

argumentuar. 
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Pretendimet ankimore: E paditura në ankesë ka pohuar se aktgjykimi ankimor 

është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, sepse nuk 

janë zbatuar udhëzimet e Gjykatës së Apelit të dhëna me aktvendimin e saj 

CA.nr.852/2013 të dt.04.06.2015. 

 

 Në këtë rast gjendja faktike,  nuk është vërtetuar në mënyrë dhe drejtë dhe të plotë, 

sepse aktgjykimi ankimor bazohet kryesisht në ekspertizat e ekspertëve, por pa analizim 

dhe vlerësim të tyre. E drejta materiale është zbatuar gabimisht, sepse neni 170.1 i LMD, 

ka të bëjë me dëmin u shkaktohet personave të tretë, e jo për dëmin e punëmarrësve.  

 

Në rastin konkret, kamioni është vënë në lëvizje me veprimin e “rastësishëm të 

paditësit”,  pastaj është shkaktuar dëmi jo material dhe material. Andaj, në këtë rast 

rezulton se në shkaktimin e dëmit ka kontribuar vet paditësi. 

 

Vendimi për kamatëvonesën nga data e paraqitjes së padisë, është në kundërshtim 

edhe me praktikën gjyqësore, të krijuar nga Gjykata Supreme e Kosovës. 

 

Kolegji, vlerëson se gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe plotësisht ka konstatuar 

gjendjen faktike, por në raport me të paditurën, gabimisht  e ka zbatuar nenin 200 të LMD, 

të ish RSFJ, si ligj i zbatueshëm në kohën e shkaktimit të dëmit, kur ka gjykuar shumat si 

në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, të cilat është detyruar e paditura që paditësit t’ia 

paguaj, në emër të shpërblimit të dëmit jo material. 

 

Me nenin 2.2 të Ligjit nr.2003/19  për sigurinë në punë mbrojtje të shëndetit të 

punësuarve dhe ambientit të punës  (më tej LSPMSHPAP) është përcaktuar:  

 

“Punëdhënësi është i obliguar të organizoi dhe të ndërmerr masa të nevojshme 

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

përfshirë  parandalimin e rreziqeve në punë, ofrimin e informatave, trajnimeve, 

organizimit   përkatës dhe masave të duhura për të siguruar, mirëmbajtur makinerinë, 

instrumentet,  pajisjet, veglat, vendin e punës, mundësitë për të shkuar në vendin e punës”. 

 

Kolegji, konstaton se e paditura, deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e 

shkallës së parë e as në procedurë sipas ankesës, nuk dëshmoi se paditësi ditën kritike 

është lënduar në punë, pa fajin e saj, respektivisht nuk dëshmoi se ajo ka organizuar dhe 

ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për sigurinë në punë ashtu siç është përcaktuar me 

paragrafin 2.2 të nenit të ligjit të lartë cituar, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e 

provës.  

 

Për ngjarjen aksidentale të dt.19.05.2008, punëtori i të paditurës A.K., (drejtues i 

kamionit), me aktvendimin e Gjykatës Komunale për Kundërvajtje në Prishtinë,  

Regj.nr.1413/2008 i dt. 27.06.2008, ishte shpallur përgjegjës për kundërvajtje për shkak se 

me rastin e parkingut të kamionit “IVECO- kamion” me targa të regjistrimit ..., nuk e ka 

siguruar, ashtu që të e ka lëshuar freri i dorës, me ç’rast kishte kryer kundërvajtje,  nga 

neni 40.3 i Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor, dhe ishte dënuar me gjobë në të 

holla në shumë prej 70 €. 

 

 Në rastin konkret e paditura, nuk dëshmoi se ka udhëzuar dhe trajnuar drejtuesin e 

kamionit si punëtor përgjegjës, gjatë kryerjes së shërbimeve të bartjes së mbeturinave, së 
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ai nuk ka të drejtë të kërkoj  e as të lejoj ndërmarrjen e veprimeve nga punëtorët të cilët 

nuk kanë të drejtë të manipulojnë me kamionin përkatës.  

 

E paditura, nuk dëshmoi se janë udhëzuar punëtorët përfshirë edhe paditësin se nuk 

kanë të drejtë të marrin veprime lidhur me drejtimin ose ndaljen apo manipulimet tjera me  

kamion, duke marrë parasysh se ai është “mjet i rrezikshëm” dhe duhet që përdoruesi i tij 

të ketë aftësitë e duhura profesionale për drejtim dhe manipulim me të. 

 

Me nenin 200 të LMD, së ish RSFJ-së, (si ligj i zbatueshëm në kohën e shkaktimit 

të dëmit) është përcaktuar: “Për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor... si dhe për frikën,  gjykata po të 

konstatoj se rrethanat e rastit, sidomos intensiteti i dhembjeve dhe frikës dhe zgjatja e tyre 

e justifikon këtë do të gjykojë kompensim të drejtë në të holla ... me rastin e vendosjes për 

kërkesën mbi kompensimin e dëmit jo material si dhe mbi shumën e kompensimit të tij, 

gjykata do të ketë parasysh rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben 

ky kompensim.” 

 

Andaj, kolegji vlerëson se shumat e caktuara në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, 

të cilat e paditura është detyruar t’ia paguaj paditësit  për dhembje fizike dhe frikën, nuk 

janë në përputhje me  natyrën e lëndimeve trupore, intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhembjeve fizike dhe frikës, si dhe me kriteret  për caktimin e kompensimit, dhe janë në 

kundërshtim me praktikën gjyqësore, të krijuar nga gjykatat në rastin e zgjidhjes së 

kontesteve të tilla, e që ka rezultuar me zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Kolegji, vlerëson se shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së dytë, janë në përputhje me kriteret, praktikën gjyqësore dhe zbatimin e drejtë 

të së drejtës materiale, ato përfaqësojnë një shpërblim të drejtë  dhe janë në përputhje me 

nenin 200 të LMD. 

 

Sa i përket ndryshimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë,  lidhur me 

kamatë vonesën, kolegji vendosi, duke u bazuar në nenin 277  të LMD, si dhe në praktikën 

gjyqësore të krijuar nga Gjykata Supreme e Kosovës, e shprehur në aktgjykimet  e saj të 

dhëna në procedurën e revizionit. 

 

Për shumat e gjykuara në emër të shpërblimit të dëmit jo material, kamatëvonesa 

rrjedhë nga momenti i dhënies aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, sepse nga ky 

moment e paditura dinë se paditësit, ka për detyrë t’i paguaj në emër të shpërblimit të 

dëmit shumën e caktuar në të holla. 

  

 Shumat e gjykuara në emër të dëmit material, në emër të kujdesi nga personi i huaj, 

si dhe për ushqim të përforcuar janë të bazuara në  dispozitën ligjore të nenit 193 të LMD 

si dhe në  nenin 323 të LPK, dhe në praktikën gjyqësore, vlerësoi se kërkesëpadia e 

paditësit për këto dy format të shpërblimit material ishte pjesërisht e bazuar dhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 Pretendimet ankimore të paditurës në raport me aktgjykimin e shkallës së parë 

lidhur me vendimin për refuzimin e kundërpadisë së saj, kundër paditësit ishin të 

pathemelta.  E paditura – kundër paditësja në mbështetje të kundër padisë, nuk kishte 

paraqitur fakte që argumentojnë themelësinë  e pretendimeve të saja  edhe për kundër 

faktit që e kishte barrën e provës. Kërkesëpadinë nuk e kishte përcaktuar në shumë. 
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Pra, e paditura – kundër paditësja nuk dëshmoi ekzistimin e dëmit  dhe lartësinë e 

tij,  në kamionin përkatës, dhe nuk ishte provuar se dëmi ishte shkaktuar me fajin e 

paditësit – të kundër paditurit.  

 

 Paragrafi IV. i dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, që ka të bëjë me 

vendimin për shpenzimet procedurale, nuk është ekzaminuar, duke u bazuar në nenin 194 

të LPK, sepse në këtë pjesë aktgjykimi i  gjykatës shkallës së parë,  nuk ishte i goditur me 

ankesë.  

  

Gjykata e shkallës së dytë-kolegji, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet 

200 e 201  të LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                   CA.nr.4068/2016,  dt. 28.05.2020   

  

 

                                                                         Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                Gani Avdiu  


