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Numri i lëndës: 2020:083748 

Datë: 19.05.2022 

Numri i dokumentit:     03029323 

 

C. nr. 766/20  

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJE, Departamenti i përgjithshëm, sipas gjyqtares Merita 

Baloku ne çështjen  kontestimore te paditëses F. (M.) S. nga  P., të cilën e përfaqëson Sh. a ,, N 

& A, në P, e autorizuara P Zh. av. në P., kundër te paditurave K.Ptë cilën e përfaqëson D (S) G 

av. në P., me autorizim në shkresat e lëndës, për  Kompensim dëmi, vlera e kontestit 3000  €, ne 

seancën e shqyrtimit kryesor e mbajtur me dt. 21.04.2022, në prani te autorizuarit te paditëses 

dhe   të autorizuarës   të paditurës  murr dhe përpiloi me dt. 18.05.2022 këtë: 

 

A K T G JY K I M 

 

Pjesërisht  APROVOHET kërkesëpadia e paditëses  F (M) S nga P, SI E  BAZUAR  

 

I.DETYROHET  te paditura  K e P, që paditëses F (M) S  nga P, në emër të   dëmit  jo 

material dhe material të shkaktuar në incidentitn  e datës 30.05.2022, të ia paguaj shumat të 

specifikuara si më  poshtë: 

I. 1 Për demin jo material  

-   në emër te dhembjeve fizike për të gjitha llojet  shumën prej ------------------- 2000 € 

-  në emër të frikës për të gjitha llojet  shumën prej ----------------------------------- 1000 € 

- për shëmtim shumen prej ---------------------------------------------------------------- 1000 € 

I. 2 Për demin material  

- Në emër të ndihmës dhe kujdesit të personit të tretë shumen prej ----------------- 100 € 

- për ushqim të përforcuar shumen prej ---------------------------------------------------100 € 

 

II. DETYROHET të paditura, K.P,  qe paditëses   F (M) S nga  P, në emër të shpenzimeve 

procedurale  të  ia  paguaj shumën prej 1,353.00 €, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimin e nën kërcënim të përmbarimit.. 

 

III. DETYROHET  e paditura, K.P, që shumat e aprovuara  nga pika I.1 dhe pika I.2  të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi  ti paguaj me kamatë ligjore prej 8 %, nga dita kur është bërë 

ekspertiza mjekësore me datë 02.02.2022  e gjer në pagesën definitive, e të gjitha këto ti paguaj  

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

IV. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses  përtej shumës së aprovuar si në piken I. 1 

dhe I.2 të dispozitivit të këtij aktgjykimi SI JO  BAZUAR 

 

 A r s y e t i m  
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Paditësja, nëpërmjet të autorizuarës  të saj  ka ushtruar padi me dt. 13.07.2020, të cilën e 

ka precizuar  me parashtresën e datës 15.02.2022, me të cilat ka theksuar se: në P në rrugën ,,A 

Ç në afërsi të shkollës ,,D në P, me datë 30.05.2020, rreth orës 8:30 derisa paditësja ishte duke 

ecur nëpër rrugën e asfaltuar dy qenë endacak e sulmojnë dhe e kafshojnë në pjesët e ndryshme 

të trupit, me ndihmën e kalimtarëve të rastit mezi arrin t’i largoj qentë. Si pasojë e lëndimeve të 

pësuara nga  kafshimi i qenve në këmbë dhe krahë, me qellim të ofruarjes se ndihmës mjekësore, 

paditësja dërgohet në Qendren e Mjekësisë Familjare të Lagjes ,, D në P, me ç’rast mjeku ordinar 

pas marrjes së veprimeve përkatëse mjekësore ka konstatuar se në trupin të paditëses nga 

kafshimi i qeneve i ishin shkaktuar plagë dhe vragë të theksuara, për çfarë ka marrë serum kundër 

helmimit, si dhe i përshkruan terapia përkatëse. Nga lëndimet e pësuar për shkak të kafshimit  

nga qentë , paditësja ka pësuar dëm jomaterial që i referohet dhimbjeve fizike , shëmtim trupor 

dhe frikës si dhe dëm materialë që ka të bëjë me shpenzimet e mjekimit dhe ushqim të përforcuar. 

Nga të cekurat lartë i propozon gjykatës ta miratoj kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të 

bazuar. 

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare të dorëzuar edhe në formë të 

shkruar,  e nëpërmjet të autorizuarës së saj paditësja ka deklaruar se: ,,mbesim ne tërësi pranë 

padisë dhe kërkesës se saj respektivisht precizimit  te krekës padisë te dorëzuar ne ketë gjykatë 

me datë 15.02.2022. e paditura ne përgjigje ne padi ka kundërshtuar legjitimitetin pasiv si dhe 

përgjegjësinë për kompensimin e demit jo material dhe material ndaj paditëses. E autorizuara e 

paditëses me rastin e parashtrimit te padisë e ka marr parasysh përgjegjësinë objektive te te 

paditurës e cila nënkupton qe për mbrojtjen e te drejtave personale dhe pasurore te qytetareve 

është e domosdoshme qe te evitohet përgjegjësia për demin ne bazë te vet faktit se demi është 

shkaktuar nga sendi qe krijon rrezik te shtuar për rrethin. Ne rastin konkret përgjegjësia objektive 

bie mbi komunën e P. sepse është nen mbikëqyrjen e saj kapja e qenve te rrugës dhe ofrimi 

sigurisë se qytetarëve.  

Neni 13 pika c e ligjit nr. 2004/21, të Ligjit për Veterinari shprehimisht thotë: ne pajtim 

me procedurat e vendosura nga ministri , autoritetet komunale kryejnë: kapjen e qeneve dhe 

maceve te rrugës dhe nëse ishte e nevojshëm eutanazinë e tyre. Gjithashtu raporti me 

rekomandime ex oficcio nr.517/2019 ne lidhje me rrezikun qe ju kanose qytetareve nga qentë 

endacak i lëshuar nga institucioni i avokatit te popullit i është drejtuar komunave te Kosovës si 

dhe Komunës se P,  me saktësisht kryetarit te komunës G.M, duke kërkuar qe te merret komuna 

si autoriteti lokal me kapjen ne e qenve dhe ofrimin e sigurisë për qytetaret. Mungesa e strehimit 

te qeneve endacak është problem serioz ne nivel vendi dhe komunat duhet te përkujdesen qe 

qytetaret te jen te lire te dalin ne qytet dhe kjo është e drejt dhe liri themelore e çdo qytetari. Sa 

i përket lartësisë se kërkesë padisë, te vërtetuar me nxjerrën ekspertizës nga lëmi i mjekësisë ku 

eksperti përkatës me an te mendimit personal bazuar ne shkresat e lëndës kana konstatuar 

lëndime trupore te cilat i ka pësuar paditësja ditën kritike si pasoj e kafshimit nga qentë endacak. 

Andaj nga sa u tha me lart i propozojmë gjykatës qe padinë e paditëse s ta miratoj ne tersi si te 

bazuar dhe te ligjshëm’’. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar 

 

E paditura K e P, në shqyrtimin kryesor dhe në dhënien e fjalës përfundimtare ka 

deklaruar se: E kundërshton në tërësi  padinë dhe kërkesën e saj, sepse konsideron se këtu të 

paditures K.P i mungon legjitimiteti pasiv që të jetë palë në procedurë. Këtë fakt e argumenton 

me kontratën Publike Kornizë e cila është e lidhur me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë   

dhe NTSH, V. Pra kjo kontratë tregon apo argumenton se K e P, nuk ka legjitimitet por 

ekskluzivisht legjitimiteti bie mbi mbi AUVK-it e cila Agjenci është në ombrellën e zyrës së 

kryeministrit. Më tej deklaron se: gjatë këtij shqyrtimi ne si te paditur kemi dorëzuar provën 

materiale – kontratën publike kornizë e cila prove materiale është e lidhur ne mes te agresionit 

te ushqimit dhe veterinarisë e cila  është nen ombrellën e kryeministrit ku te njëjtit kanë lidhur 
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kontrata me NTSH V, si ofruese e shërbimeve pikërisht shërbimeve te menaxhimit kontrollit te 

qenve endacak konkretisht ne regjionin e P. me nr. iden...., pra ne ketë drejtim te paditurës K.P 

e kemi argumentuar se i mungon legjitimiteti real pasiv qe te jetë pale ne këtë procedurë, ndërsa 

sa i përket raportit me rekomandime nga instituti i avokatit te popullit veç ky raport e argumenton 

se kompetenca  ekskluzive e këtij instituti është vetëm rekomandimi dhe asgjë  tjetër dhe në këtë 

raport përveç komunave te Kosovës qe i është drejtuar ky institut. i është drejtuar me shkresë 

zyrtare me datën 11.09.2019 edhe agjenisonit te ushqimit dhe veterinarisë dhe ky raport nuk e  

argumenton ne asnjë rast përgjegjësin e komunës se P. ne rastin konkret. Përveç  kësaj kemi 

vërejtje edhe  ne precizimin e kërkesë padisë sepse lartësia e çmimit sipas kësaj kërkese duke u 

bazuar ne ekzaminimin e mjekeve adekuat për ketë çështje nuk është ne përputhshmëri dhe 

përveç këtij elaborimi te shkurtër Mbi këtë baze i propozoj gjykatës qe ta refuzoj kërkesë padinë 

e paditëse si te pa bazuar e ne veçanti sa i përket lartësisë sipas kërkesë padis se paditëses. 

 

Për vërtetimin e gjendjes plote faktike, gjykuar drejtë lidhur me këtë çështje 

kontestimore,  gjykata beri administrimin e këtyre provave dhe atë: bëri shikimin i letërnjoftimit 

te paditëses, lexoi: udhëzimet nga konsulta nga fq.5 deri ne fq 7, te shkresave te lendes , pasaporta 

e imunizimit,  raportet mjekësore te dr. B.N te datës 30.05,2020 dhe një raport pa date dr, B. N. 

, bëri  shikimin e fotove te paditëses pas sulmit nga qentë endacak, lajmi ne portalin NJËSHI 

lidhur me sulmin qe ka pësuar paditësja nga qentë endacak te datës 30.05.20202, raporti 

informues i stacionit policor sektori i hetimeve me REF.../...-...-...-.../...- i datës 06.07.20220 , 

raporti i policit   nr. ..,.. i datës 31.05.2020, deklaratat e paditëses te dhënë pranë policisë me date 

31.05.2020, ekspertiza  ekspertit mjekësor dr. N.M dhe dr. M B. , të  datës 02..02.2022 si dhe 

bëri leximin e  shkresave tjera te lende c.nr.766/20. 

 

Pasi vlerësimit të  të gjitha provave me kujdes dhe ndërgjegje te secilës prove veç e veç 

e te gjitha bashkërisht e ne kuptim te nenit 8 të LPK –së si dhe ne baze te rezultatit te tërësishëm 

te procedurës së zhvilluar, lidhur me këtë çështje kontestimore,  gjykata vërtetoi këtë gjendje 

faktike: 

 

Se paditësen  me datë 30.05.2020, në orën 08:30 min, në P,  në afërsi të shkollës Fillore 

,,D në P, deri sa ishte duke ecur në rrugën e asfaltuar dy qenë endacak e sulmojnë dhe e kafshojnë 

në pjesë të ndryshme të trupit  e cila  menjëherë dërgohet në Qendrën e mjekësisë Familjare të 

Lagjes ,,D në P. Si pasojë e gjithë kësaj, paditësja pëson lëndime trupore.  

 

Këtë gjendje gjykata e vërtetoi nga raporti informues i stacionit policor sektori i hetimeve 

me REF.../...-...-...-.../...- i datës 06.07.20220 , raporti i policit  nr. ... i datës 31.05.2020. 

   

Si pasojë e kafshimit të qeneve endacak, paditësja  kishte pësuar lëndime të lehta trupore 

e cila kishte përjetuar dhembje të intensitetit  posaçërisht të lartë në kohëzgjatje prej 1 minute, 

dhembje te intensitetit te larte ne kohe zgjatje prej 1 orëve, dhembje të intensitetit të mesëm në 

kohëzgjatje prej 2 jave,  si dhe dhembje  të intensitetit të ulët edhe 4 javë tjera. 

 

Ndihma e personit të huaj ka qenë  e nevojshme në kohë zgjatje prej 1 jave. Ushqimi i 

përforcuar me proteine, vitamina ka qenë i nevojshëm në kohë zgjatje prej 2 jave. Shëmtim është 

i shkalles së ulet.  

Ndërsa sa i përket frikës gjykata vërtetoi se  paditësja si pasojë e këtij incidentit    ka 

përjetuar  frikë primare në kohëzgjatje prej 5 minuta. Frikë dytësore - sekondare  ka përjetuar 

dhe atë me intensitet të lartë në kohëzgjatje prej 2 orëve, frikë të intensitetit të mesëm në 

kohëzgjatje prej 15 ditëve dhe frikë të intensitetit të ulët ka edhe tani. 
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Nga tërë procedura e zhvilluar dhe bazuar në provat e administruara e duke u mbështetur 

në këtë gjendje të vërtetuar faktike e sidomos  bazuar ne raporti informues i stacionit policor 

sektori i hetimeve me REF.../...-...-......../..- i datës 06.07.20220 , raporti i policit  nr. .. i datës 

31.05.2020. dhe fotot që gjenden në shkresat e lëndës, gjykata e vërtetoi  bazën e kërkesë padisë 

së paditëses. 

 

Ndërsa, për lartësinë e kërkesëpadisë gjatë vendosjes për gjykatën, ishte me ndikim  

ekspertiza e ekspertëve nga lëmi i mjekësisë,  dr. N.M ortoped  dhe dr. M.b neuropsikiatër, të 

cilët pas ekzaminimit të paditëses, dhanë mendimin e tyre lidhur me lëndimet e pësuar të 

paditëses si pasojë e kafshimit të qeneve të rrugës, e të cilët ekspertet mjekësorë i vlerësuan si 

lëndime të lehta trupore, nga kjo  gjykata vendosi dhe i aprovoi shumat si ne piken I.   .1 dhe 

piken I.2 te dispozitivit te këtij aktgjykimi . 

 

Andaj, duke u bazuar ne  dispozitat e nenit 169 dhe nenit 183 al. 1.  2 te Ligjit Nr.04/L-

077, si dhe bazuar ne  gjitha kriteret dhe masat për caktimin e shpërblimit jo material, e 

posaçërisht duke  marrë për bazë shkallën e dhembjeve fizike, frikës si dhe  zgjatja e tyre, e duke 

u  bazuar në ekspertizën mjekësore  të dr. N.M  dhe dr. M.B, si dhe  duke u kujdesur për rëndësinë 

e cenimit të së mirës dhe shpërblimit për çfarë i shërben ky shpërblim, gjykata  pjesërisht e 

aprovoi  kërkesëpadinë e paditëses  dhe caktoi vlerat e shpërblimit te përshkruar  si ne dispozitiv 

te  këtij aktgjykimi.  

   

Bazuar në këtë gjendje zë vërtetuar faktike  si dhe duke bere zbatimin e dispozitave 

materiale te cilat u ceken me larte gjykata erdhi deri te  përfundimi  dhe qëndrimi  juridik se  

kërkesëpadia  e paditëses është  pjesërisht e bazuar dhe vendosi si ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi. 

 

Për kamatën gjykata vendosi konform dispozitave të nenit 382 të ligjit Nr.04/L-077, për 

faktin se mendimi i  mjekëve lidhur me lëndimet trupore është dhënë me dt. 02.02.2022,në bazë 

të cilit gjykata vendosi mbi lartësinë e kërkesëpadisë andaj u vendos  si në pikën III. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si në piken IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe e refuzoi 

kërkesëpadinë e paditëses përtej shumave të aprovuara, me që  siç u cek më lartë, gjykata është 

kujdesur për rëndësinë e cenimit të së mirës  dhe qëllimit për çfarë i shërben ky shpërblim dhe 

vlerësoi se  shumat e aprovuara janë shpërblim real për rastin konkret. 

 

Gjatë vendosjes gjykata pati parasysh edhe kundërshtimet e palës së paditur K së P, gjatë 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare,  mirëpo të njëjtat nuk qenë me ndikim për të 

vendosur ndryshe, për faktin se e paditura K.P nuk e ka argumentuar faktin se, bazuar në  Ligjin 

nr. 2004/21 Ligji për Veterinari neni 13 pika c dhe pika e, vërtetohet legjitimiteti pasiv i të 

paditurës K e P, andaj gjykata e obligoi të paditurën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve te procedurës kontestimore gjykata e bazoi  ne 

kërkesën e përfaqësuesit të autorizuar te paditësit ne pajtim me dispozitat e nenit 449 dhe 452.2 

dhe 463.1, të LPK-së si dhe tarifën e Odes së Avokateve te Kosovës. Ne këto shpenzime janë 

llogaritur shpenzimet për  përpilimin e padisë ne shuma prej 104 €, për 7 seancat e mbajtura nga 

135 € e në shumë të përgjithshme 904 €, për shpenzimet e eksperteve mjeko ligjor  për secilin 

nga 100 € shumen të përgjithshme prej  200€, për precizimin e kërkesëpadisë shumen prej 104 

€,  e ne shumë totale prej 1,353.00 € . 
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 NGA GJYKATA  THEMELORE  NE PEJE, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

C.nr.766/20 me datë 21.04.2022  

                                                   Gjyqtarja 

                          Merita Baloku  

 

UDHËZIM JURIDIK 

Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka te drejtë te  

paraqes ankese ne afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


