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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

Numri i lëndës: 2019:198488 

Datë: 27.02.2020 

Numri i dokumentit:     00860161 

 

C.nr.3428/12 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Adnan Konushevci, në çështjen juridike - kontestuese, të paditësit F. K. nga fshati P., Komuna 

e P., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit A. L., avokat nga P., Rruga “...”, Nr..p, kundër të 

paditurve Qendra e Mjekësisë Familjare .., me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas 

autorizimit N. Z. – U., juriste e diplomuar, dhe N. K. nga P., Rruga “...”, Nr. .., me objekt 

kontesti, kompensim i dëmit, vlera e kontestit 8,084.47 euro, në seancën e shqyrtimit kryesorë 

publik të mbajtur me datë 20.01.2020, në pranin e paditësit, përfaqësuesit të tij, përfaqësueses 

të paditurës së parë dhe personalisht i padituri i dytë, ndërsa me datë 04.02.2020, jep këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET e pabazuar kërkesëpadia e paditësit F. K. nga fshati P., Komuna e P., me të 

cilën ka kërkuar që të detyrohen, që në mënyrë solidare, te paditurit Qendra e Mjekësisë 

Familjare Nr. ., me seli në Prishtinë, dhe N. K. nga P., Rruga “...”, Nr. .,  që paditësit t’ia 

kompensojnë dëmin material dhe jo material për shkak të lëndimit te rëndë trupor, si pasojë e 

trajtimit të pa ndërgjegjshëm mjekësor dhe atë: në emër të dëmtimit të dhëmbit, shumën prej 

3,377.67 euro, në emër të frikës së përjetuar, shumën prej 1,089.00 euro dhe në emër të 

shqetësimit shpirtnor, shumën 139.00 euro, apo në shumën e përgjithshme, në lartësi prej 

4,605.67 euro (katërmijë e gjashtëqind e pesë euro e gjashtëdhjetë e shtatë cent), me kamatë 

ligjore, në lartësi prej 8%, duke filluar nga dita kur është shkaktuar demi, dhe shpenzimet 

procedurës, në shumën prej 1,484.80 euro, (njëmijë e katërqind e tetëdhjetë e katër euro e 

tetëdhjetë cent), të gjitha këto në afat prej 7 ditëve, nga dita kur aktgjykimi bëhet i 

plotfuqishëm, nën kërcënimin e përmbarimit.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 



2 
 

Paditësi si në padi dhe kërkesëpadi, në seancat gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare, thekson, 

se me datë 07.04.2009 rreth orës 08:15, ka kërkuar ndihmë mjekësore te e paditura e parë, me 

rastin e dhimbjes së dhëmbit dhe nga pakujdesia e të paditurit të dytë, në vend që ta  

 

nxjerr dhëmbin Nr. 7 ashtu siç e ka evidentuar paditësi, mjeku ja dëmton dhëmbin e shëndosh 

Nr. 8, me ç’rast paditësit i shkakton keqësim të gjendjes shëndetësore, dhimbje, lëndim, 

dëmtim fizik të pariparueshëm, rrezikim të shëndetit dhe jetës, si pasojë e trajtimit të 

pandërgjegjshëm mjekësor nga i padituri i dytë. Duke shtuar se për dëmin e shkaktuar ka 

kërkuar kompensim nga te paditurit por deri më tani pa sukses, prokuroria ka bërë kallxim  

penal ku gjykata ka marrë aktgjykim ndaj të paditurit te dytë. Më tej ka theksuar se mendimi i 

mjekëve specialist nuk ka bindje profesionale sepse mendimi i tyre është paushall dhe jo 

korrekt me arsyetimin se nuk janë marrë librat e emergjencës, shënimet, dëshmitarët okular të 

ndërrimit as nga të paditurit dhe as nga ekspertët, ndërsa ekspertizës nuk mund ti besohet ngase 

nuk janë të nënshkruar dhe ka mangësi profesionale dhe nuk kanë as një bazë mjeko ligjore. 

Në fund ka kërkuar që të aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe atë në 

emër të dëmtimit të dhëmbit, shumën prej 3,377.67 euro, në emër të frikës së përjetuar, shumën 

prej 1,089.00 euro dhe në emër të shqetësimit shpirtnor, shumën 139.00 euro, apo në shumën 

e përgjithshme, në lartësi prej 4,605.67 euro, me kamatë ligjore, në lartësi prej 8%, duke filluar 

nga dita kur është shkaktuar demi, të gjitha këto në afat prej 7 ditëve, nën kërcënimin e 

përmbarimit.    

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura e parë, përmes të autorizuarës së saj, gjatë seancave gjyqësore dhe në fjalën 

përfundimtare, e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, duke theksuar se nuk 

ekziston baza juridike e natyrës objektive dhe subjektive për arsye se nuk kontestohet fakti se 

i punësuari tani i padituri i dytë është në marrëdhënie pune të rregullt tek e paditura e parë në 

pozitën e mjekut stomatolog dhe se e paditura e parë konform dispozitave ligjore ka ndërmarrë 

të gjitha veprimet e nevojshme për të ofruar sigurinë në punë në kuptim të kryerjes dhe ofrimit 

të shërbimeve shëndetësore profesionale me cilësi të lartë. E paditura e dytë mëtej thekson se 

në tërësi e konsideron padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, sa i përket kërkesës 

së paditësit në lidhje me përgjegjësinë e të paditurës së parë, bazuar në dispozitën e nenit 5 

paragrafi 1, të Ligjit mbi Përgjegjësinë e Personave Juridik. Me propozim për gjykatën, që ta 

refuzoj kërkesëpadinë si të pabazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

  

I padituri i dytë, gjatë seancave gjyqësore si dhe në fjalë përfundimtare, e ka kundërshtuar në 

tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar duke theksuar se në kohën kur 

pacienti tani paditësi kishte shkuar në ordinancë për t’u vizituar ka qenë me dhimbje të mëdha 

të dhëmbit. Pasi që është ulur në ulësen stomatologjike, pas marrjes së anamnezës dhe 

perkusionit si dhe pas reagimit të pacientit në dhimbje atëherë e kishte pyetur se a është për ta 

hjekur dhëmbin i njëjti ishte përgjigjur dhe i ka thënë hiqe dhëmbin. Po ashtu ka shtuar se ndaj 

vendimit në procedurë penale mbi të cilin është ushtruar edhe kërkesëpadia e paditësit kishte 

ushtruar ankesë dhe se asnjëherë nuk ishte njoftuar lidhur me kundërshtimin që e kishte bërë 

ndaj aktgjykimit mirëpo vetëm për shkak të ekonomizimit të kohës e kishte bërë pagesën, në 
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shumën prej 400 euro, që i ishte shqiptuar me urdhër ndëshkimor. Me propozim për gjykatën 

që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pa bazuar 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

Më qëllim për ta vërtetuar gjendjen faktike, gjykata vlerësoi dhe administroi provat si në vijim: 

Aktgjykimi i nxjerr nga Gjykata Komunale në Prishtinë P.nr.792/2011 i datës 21.12.2012, Lista 

e dëshmive e datës 07.04.2009, Ekspertiza mjekësore e datës 10.07.2019 së bashku me 

mendimin plotësues të dhënë në seancat e datës 18.12.2019 dhe 20.01.2020.  

 

Pasi që gjykata, bëri vlerësimin e pohimeve të palëve ndërgjyqëse, vlerësimin e secilës provë 

veç e veç dhe të gjitha provave së bashku, poashtu duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8  të  

Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar nga 

arsyet  në vijim: 

 

Nuk është kontestuese për ndërgjyqësit dhe gjykatën në këtë procedurë, fakti se i padituri i 

dytë, është dënuar me gjobë sipas Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë - Urdhër 

Ndëshkimor P.nr.792/2011 të datës 21.12.2012, për veprën penale Trajtim i pandërgjegjshëm 

nga neni 219 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së, poashtu nuk është kontestuese se i 

padituri i dytë ja kishte nxjerr dhëmbin Nr. 8 paditësit në Qendrën e Mjekësisë Familjare Nr.. 

– te paditura e parë ku edhe punon si mjek stomotolog i padituri i dytë.   

  

Kontestuese në këtë rast, ndërmjet palëve ndërgjygjëse dhe gjykatën, ishte baza juridike e 

kërkesëpadisë, në raport me përgjegjësinë për kompensim dëmi të paditurve ngase nuk është 

vërtetuar shkaktimi i dëmit si pasojë e veprimit të paditurit të dytë, prej nga do të mund të 

krijohej-vërtetohej baza juridike e kërkesëpadisë dhe përgjegjësia e të paditurve për 

kompensimin e dëmit ndaj paditësit. 

 

Nga Lista e dëshmive e datës 07.04.2009, gjykata konstatoi se më datë 07.04.2009, përshkrimin 

e dëshmisë – fotografim i dhëmbëve me anë të rentgenit – një dhëmballë dhe vendin e gjetjes 

së dëshmisë. 

 

Me propozimin e përfaqësuesit të paditësit gjykata ka nxjerr provën me ekspertizë mjekësore 

nga lëmia Kirurgjisë Maxsilofaciale, dhe për ekspert është caktuar Dr. N. H., Kirurg 

Maxsilofacial, i cili e ka hartuar  njëren pjesë te ekspertizëz të hartuar me shkrim, për këtë lëmi, 

të datës 10.07.2019, dhe ka dhënë sqarime plotësuese në seancën e datës 20.01.2020, nga te 

cilat gjykata konstaton se pretendimet e paditësit që është dasht për ta hjekur dhëmbin nr. 7 siç 

e quan paditësit, ndërsa eksperti mjekësor e quan numrin 47 të dhëmbit, është hjekur gabimisht 

dhëmbi me numrër 8 apo 48, Nga ekspertiza e lartcekur rezulton se nuk ka kurrfarë baze që 

mjeku ka shkaktuar dëm profesional në trajtimin e pacientit. E argumentuar me faktin se për 

dhëmbin që ka pasur ankesa paditësi nuk ka qenë dhëmbi nr. 47 për hjekje, kurse për dhëmbin 

të cilin e ka hjekur, nr. 48 nuk kemi rentgen paraprak, se a ka qenë i dëmtuar, por në bazë të te 

dhënave anamnestike mjeku ka pasur të drejtë për largimin e dhëmbit 48, se ka qenë me siguri 

dhëmbë gangrenoz. Mjeku – i padituri i dytë, ka vepruar në suaza profesionale në trajtimin e 

pacientit për arsye se dhimbja ka qenë prej dhëmbit me Nr.48, e jo prej dhëmbit Nr. 47 siç 

pretendon paditësi, d.mt.h dhëmbi nr. 47 në rentgen është dhëmb i trajtuar (i shëruar). Dhimbja 



4 
 

e shkaktuar nga dhembi është dhimbje që përfshinë pjesën e nofullës së anës së djathtë ku 

pacienti nuk mund me përcaktue vet se cili dhëmbë është shkaktar i dhimbjes, por këtë e cakton 

mjeku – stomatologu me egzaminimin klinik dhe rentgenologjik. Ndërsa  nga  mendimi  

plotësues  i  të  njëjtit  ekspert i dhënë në seancën e datës 20.01.2020,  

 

gjykata konstaton se është nxjerr dhëmbi Nr. 48, ndërsa dhëmbi Nr. 47 është i shëruar në 

mënyrë profesionale ku nuk ka pas nevojë të largohet apo hjeket dhe po ta kishte hjek dhëmbin 

Nr. 47 siç pretendon se ka kërkuar paditësi që ti hjeket, atëherë mjeku – i padituri i dytë, kishte 

për të bërë një gabim po në rastin konkret mjeku-i padituri i dytë, ka bërë ekstracionin e dhëmbit 

Nr. 48 dhe me siguri ka pas të drejtë në mënyrë profesionale për ta bërë ekstracionin e dhëmbit 

48, siç edhe ka vepruar. Në shumicën e rasteve të gjitha problemet ndodhin te dhëmbi 48, ku 

nuk ka hapësire për me dal dhëmbi i përhershëm ku dhe në shumicën e rasteve kemi dhëmbë 

gjysmë të dalur apo jo të dalur kurse në këtë rast në mungesë të rentgenit nuk mundet me u 

konstatuar se a kemi pas edhe në këtë çështje rast të njëjtë, mirëpo po te kishte bërë  gabim 

mjeku – i padituri i dytë, dhe ta kishte hjekur dhëmbin e shëndosh dhe e ka lënë në proces 

atëherë pse dhëmbi Nr.47 është në nofullën e paditësit aktualisht dhe nuk ka asnjë problem.  

 

Lidhur me pjesën e ekspertizës mjekësore të psikiatrisë, gjykata nuk u lëshua në vlerësimin e 

të njëjtës pasi që paraprakisht do të duhej të krijohet baza juridike e mëpastaj të vlerësohet e 

njëjta.  

 

Gjykata, me rastin e vendosjes në këtë çështje kontestimore, ka marr parasysh nenin 14 të Ligjit 

të Procedurës Kontestimore (LPK), nga i cili rezulton se kjo procedurë në pikëpamje të 

përgjegjësisë penale dhe veprës penale është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të 

gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor. Por në rastin konkret me 

propozimin e vetë paditësit është nxjerr ekspertiza nga lëmia e Kirurgjisë Maxsilofaciale, e cila 

ekspertizë  është punuar dhe hartuar me datë 10.07.2019 dhe është plotësuar në seancën e datës 

20.01.2020. Prandaj gjykata me rastin e vendosjes lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë ja 

fali besimin të njëjtës, sepse e njëjta është profesionale dhe në mënyrë profesionale është 

argumentuar se i padituri i dytë, ka vepruar në mënyrë profesionale me rastin e trajtimit të 

paditësit dhe nuk është pacienti apo paditësi në këtë rast për ta përcaktuar se cilin dhëmb do te 

duhet të hjeket, por është mjeku profesional që e bënë këtë punë siç edhe ka vepruar në rastin 

konkret i padituri i dytë ngase dhëmbin me Nr. 47, të cilin ka kërkuar paditësi që te hiqet qysh 

në vitin 2009, edhe sot e kësaj dite këtë dhëmbë paditësi e ka në nofullën e tij, sepse ka qenë 

dhëmbë i shërueshëm dhe do të bëhej gabim profesional nga i padituri i dytë po që se do ta 

hjekte dhëmbin Nr. 47, siç ka kërkuar paditësi në atë kohë, por i padituri i dytë pas identifikimit 

e ka hjekur më të drejtë dhëmbin Nr. 48, i cili edhe i ka shkaktuar dhimbje paditësit dhe ka 

qenë për hjekje.  

 

Gjykata, ka ardhur në përfundim dhe ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit nuk ka bazë 

juridike, sa i përket fakteve mbi te cilat paditësi e mbështet kërkesëpadinë për kompensim dëmi 

material dhe jo material. Prandaj gjykata duke u nisur nga te gjitha arsyet e theksuara më lartë, 

kjartë rezulton se në këtë rast mungon baza faktike në të cilën paditësi e mbështetë kërkesë 

padinë, e në mungesë të së cilës mungon edhe baza juridike për aprovimin e saj, prandaj në 

kuptim të nenit 319 paragrafi 1 dhe nenit 322 paragrafi 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore 

(LPK), gjykata vendosi që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. 
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Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së, ashtu që është 

vendosur që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

 Nga sa u tha më lartë u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

C.nr.3428/12  datë 04.02.2020 

                                                                                                        Gjyqtari, 

                                                                                                Adnan Konushevci 

  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes së tij , Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa dorëzohet  përmes  kësaj 

gjykate. 
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