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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri Sylejmani, 

kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësit H. K., nga ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson A.L., avokat nga ..., kundër të 

paditurës K. E. e K. (KEK) sh.a., në Prishtinë, të cilën e përfaqëson F. A., sipas autorizimit me 

shkrim, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësit të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3991/2015 datë 

08.07.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 23.04.2020, merr këtë: 

 

 

       A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  

            Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3991/2015 datë 08.07.2019. 

 

 A  r  s  y  e  t  i  m 

  

           Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 445/2009 datë 22.04.2015, është 

miratuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar e paditura që në emër 

të kompensimit të dëmit material dhe jo material, si pasojë e lëndimit të pësuar në vend të punës 

më datë 06.01.2009, për 30% të përgjegjësisë, paditësit t’i paguajë, për dhimbje fizike shumën 

prej 400 €, për frikë shumën prej 300 € dhe për shpenzimet e mjekimit shumën prej 180 €, të 

gjitha me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet në kursim me afat mbi një 

vit e pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 22.04.2015 kur është marrë ky aktgjykim si dhe 



shpenzimet procedurale në shumë prej 1.400 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi. Është refuzuar si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej shumës së 

gjykuar, në emër të dhimbjeve fizike për shumën prej 6.100 €, për frikë në shumën prej 5.700 €, 

kërkesa për kompensim në emër të shëmtimit trupor në shumën prej 8.000 € është refuzuar në 

tërësi, po ashtu edhe kërkesa për ndihmë e kujdes të huaj në shumë prej 540 €, për ushq im të 

përforcuar në shumë prej 400 €, për shërim klimatik në shumë prej 560 € dhe pjesërisht edhe 

kërkesa për shpenzimet e mjekimit në shumë prej 420 €.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të 

paditurës dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur në pjesën ku është gjykuar kompensimi i 

dëmit për dhimbje fizike, frikë, dhe shpenzime të mjekimit së bashku me kamatën e gjykuar, si 

dhe në pjesën refuzuese të kërkesëpadisë përkitazi me kompensimin për tej lartësisë së gjykuar 

për dhimbje fizike, frikë dhe shëmtim trupor, shërim klimatik dhe shpenzime të mjekimit. Me 

pranimin e pjesshëm të ankesës së të autorizuarit të paditësit, të njëjtin aktgjykim e ka ndryshuar  

vetëm sa i përket kompensimit për ndihmë dhe kujdes të huaj si dhe për ushqim të përforcuar, 

duke i pranuar paditësit për këto dy forma të dëmit material nga 42 €. Në pjesën tjetër, ankesa e 

të autorizuarit të paditësit është refuzuar si e pabazuar. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësi me kohë ka paraqitur revizion 

për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale, me propozim që të dy aktgjykimet e lartpërmendura të ndryshonte ashtu 

që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 Përgjigje në revizion nuk pati. 

Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion në kuptim të nenit 215 

të Ligjit për Procedurë Kontestimore (LPK), si dhe pretendimet e revizionit, dhe gjeti se: 

Revizioni i paditësit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura në 

vendin e punës si prijës i ekipit elektricist në mirëmbajtje, se sipas fletë paraqitjes për fatkeqësi 

në punë të bërë nga e paditura më datën 22.01.2009, rezulton se fatkeqësia në punë në të cilën 

paditësi ka pësuar lëndime trupore ka ndodhur më datë 06.01.2009, rreth orës 17:10, minuta, deri 

sa paditësi ka qenë duke kryer detyrat e tij të punës, ku gjatë largimit të copëzave të siguresave të 



shpërthyera në ormanin katër A, ka ardhur deri te lidhja e shkurtër dhe lëndimi i tij. Sipas 

ekspertëve mjekësor Prof.Dr. A. K.-D., dermatologe dhe Dr. N. M., psikiatër, paditësi në këtë 

fatkeqësi në punë ka pësuar djegie të gradës së parë dhe të dytë të lëkurës së regjionit të fytyrës 

të anës së djathtë si dhe lëkurës të dorës së djathtë, cco 2-3%, me ç’rast i është ofruar ndihma  

mjekësore, dhe djegie të konjuktivës dhe kornesë, për çka i është dhënë terapia gjegjëse nga 

oftamologu. Këto lëndime, sipas këtyre ekspertëve janë karakterizuar si lëndime të lehta trupore. 

Si pasojë e tyre paditësi ka pësuar dhimbje fizike dhe frikë me intensitet dhe kohëzgjatje të 

ndryshme. I njëjti ka pasur nevojë për kujdesin e personit tjetër për 14 ditë, dhe për ushqim të 

përforcuar po ashtu për 14 ditë. Sipas ekspertëve të mbrojtjes në punë Prof.Dr. H.N., H. H. dhe 

N.H., deri te lëndimi ka ardhur si pasojë e pakujdesisë së paditësit, mungesës së koncentrimit në 

vendin e punës me rastin e ndërrimit të siguresave dhe mos marrjes së masave adekuate 

paraprake para se të filloi intervenimi. Sipas ekspertëve, paditësi para se të ndërmerr 

intervenimin është dashur që të ndërpres rrymën, blombimin, etiketimin, etj., për çka paditësi 

mban përgjegjësi primare pasi që ka lëshime në zbatueshmërinë e masave mbrojtëse dhe të 

sigurisë lidhur me kryerjen e punëve të tij, ndërsa lëshimet e të paditurës janë lëshime sekondare.  

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se duke 

marrë parasysh kontributin e paditësit për shkaktimin e lëndimeve të pësuara në vend pune, i cili 

është cilësuar si lëshim primar, përgjegjësia e tij në shkaktimin e dëmit është 70% ndërsa e të 

paditurës është 30%. Mbi këtë bazë faktike, me zbatimin e nenit 173, 174, 192 paragrafi 1 dhe 

202 paragrafi 1 të LMD, gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si në dispozitiv të 

aktgjykimit të saj, ndërsa pjesën tjetër e ka refuzuar si të pabazuar, duke gjetur se përtej shumës 

së gjykuar, shuma e kërkuar nga ana e paditësit është e lart dhe jo në përputhje me kriteret 

relevante për caktimin e kompensimit  të dëmit si pasojë e lëndimeve të lehta trupore të pësuara 

si më lart. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar ankesën e të paditurës duke 

gjetur se kompensimi i gjykuar për dhimbje fizike dhe frikë, është i drejt dhe i arsyeshëm, dhe si 

i tillë nuk është në kundërshtim me synimet që ligji i ka paraparë që kompensimi i tillë të arrijë 

tek i dëmtuari, ndërsa me aprovimin e pjesshëm të ankesës së paditësi t ka ndryshuar aktgjykimin 

e lartpërmendur vetëm sa i përket kompensimit për ndihmë e kujdes të huaj dhe për ushqim të 

përforcuar  duke i pranuar nga 42 € për këto dy forma të dëmit material, në përputhje me 



kohëzgjatjen e përjetimit të tij.  Pjesën tjetër të ankesës së paditësit e ka refuzuar si të pabazuar, 

për arsyet e dhëna më afër në arsyetimin e këtij aktgjykimi. 

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me pranimin e pjesshëm të 

kërkesëpadisë së paditësit, pasi që aktgjykimet e këtyre gjykatave në këtë çështje kontestimore 

nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e revizionit kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Në revizionin e paditësit vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se aktgjykimet e këtyre 

gjykatave në këtë çështje kontestimore përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, pa u sqaruar konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo Gjykatë konstaton 

se janë të pabazuara thëniet në revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave 

procedurale. 

Në revizion paditësi konteston lartësinë e shumave të aprovuara, me pretendim se ato 

janë tepër të ulëta dhe me propozim që duhet të aprovohet ajo pjesë e kërkesëpadisë përtej 

shumave të gjykuara deri në lartësinë e pjesës së refuzuar të kërkesëpadisë. Pretendimet e tilla të 

revizionit u vlerësuan si të pabazuara sepse, duke marrë parasysh faktin se lëndimet të cilat 

paditësi i ka pësuar kanë qenë lëndime të lehta trupore, se kontributi i tij në shkaktimin e dëmit 

është vlerësuar në lartësi prej 70%, e duke marrë parasysh intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

dhimbjeve fizike dhe frikës së përjetuar , standardin jetësor ku paditësi jeton dhe praktikën 

gjyqësore të gjertanishme të kompensimit të dëmit të shkaktuar si pasojë e lëndimeve të lehta 

trupore, rezulton se shumat e aprovuara nga gjykata e shkallës së parë dhe e dytë janë reale dhe 

paraqesin një satisfakcion të pranueshëm për paditësin.  

Paditësi në revizion ka kontestuar edhe vendimin për kompensimin e shpenzimeve 

procedurale me arsyetim se lartësia e shpenzimeve që gjykata është dashtë të aprovojë është 

2.476 €, e jo 1.400 € sa ka aprovuar gjykata e shkallës së parë. Edhe ky pretendim i revizionit, u 

vlerësua si i pabazuar ngase në përputhje me suksesin e paditësit në procedurë dhe në pajtim me 

nenin 452.2 të LPK, gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka aprovuar kërkesën për shpenzimet 

procedurale vetëm pjesërisht në lartësi prej 1.400 €. Edhe pretendimi tjetër lidhur me kamatën e 

aprovuar, po ashtu nga gjykata e revizionit, është refuzuar si i pabazuar ngase vendimi i gjykatës 

lidhur me kamatën e aprovuar është i drejt dhe ka mbështetje ligjore, si i tillë nuk vihet në pyetje 



me pretendimet e revizionit. Kamata e pretenduar në lartësi prej 8% në rastin konkret nuk mund 

të aplikohet pasi që dëmi tek paditësi është shkaktuar  në kohën e LMD-së së vjetër, në të cilin, 

sipas nenit 277 parashihet kamata në normën të cilën e ka aprovuar gjykata e shkallës së parë.  

Për faktin se me pretendimet e revizionit vërtet nuk vihet në pyetje ligjshmëria e 

aktgjykimit të goditur me revizion, as në aspektin procedural e as në aspektin material, revizioni 

i paditësit u refuzua si i pabazuar.  

Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij  

aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 
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          Kryetari i kolegjit,  

           Shukri Sylejmani 

 


