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Numri i lëndës: 2019:103801 

Datë: 06.01.2020 

Numri i dokumentit:     00769896 

                                                                                                     C.nr.912/17 
 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

civil, gjyqtari Bekim Salihu, me bashkëpunëtori profesional Fatlum Halimi, në çështjen juridiko-

civile të paditëses B.B nga fshati ..., Komuna Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson avokat 

M.I nga Ferizaj, kundër të paditurave: Republika e Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural, si dhe Komuna Ferizaj, për kompensim dëmi jo-material dhe material, në 

prani të paditëses dhe përfaqësuesit të autorizuar të saj, e në mungesë të paditurave, në seancën 

e mbajtur me datë 11.12.2019,mori, ndërsa përpiloi me 06.01.2020, këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

 I. APROVOHET pjesërisht, kërkesëpadia e paditëses B.B nga fshati ..., Komuna Ferizaj 

si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura Komuna Ferizaj që paditëses B.B, në emër të dëmit jo-

material dhe material, t`ia paguajë shumat si vijon: 
 

a). në emër të shpërblimit të dëmit jo-material, për shkak të: 
 

- dhimbjeve fizike të përjetuara …………...……………….………...…….….  900.00 €. 

- frikës së përjetuar ….....................……......…...………..….…....................... 800.00 €. 

- shëmtimit ......................................................................................................... 300.00 €. 
 

b). në emër të shpërblimit të dëmit material, për shkak të: 
 

- shpenzimeve të mjekimit sipas participimit ....................................................... 11.00 €. 

- ushqimit të përforcuar .................................................................................... 100.00 €. 

- rehabilitimit fizik dhe klimaterik ..................................................................... 140.00 €. 

- ndihmës nga personi i tretë ............................................................................. 150.00 €. 

                                                                                          Gjithësejt shumën prej: 2,401.00 €.                                                                             

 

II. OBLIGOHET e paditura Komuna Ferizaj që paditëses B.B nga fshati ..., Komuna 

Ferizaj, në emër të kompensimit të dëmit jo-material dhe material t`ia paguajë shumën prej 

2,401.00 € (dymijë e katërqind e një euro) me kamatë ligjore prej 8% e cila do të llogaritet nga 

data e paraqitjes së padisë në gjykatë, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës 

në shumë prej 1,054.80 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 
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III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses B.B, e kërkuar përtej shumave 

të aprovuara në paragrafin (I) të dispozitivit dhe atë si në vijim: në emër të dhimbjeve fizike të 

përjetuara refuzohet shuma prej 4,100.00 €; në emër të frikës së përjetuar refuzohet shuma prej 

3,200.00 €, në emër të shëmtimit trupor refuzohet shuma prej 1,700.00 €, dhe në emër të 

rehabilitimit klimateria refuzohet shuma prej 70.00€, si të pabazuara.  

 

IV. REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditëses B.B nga fshati ..., Komuna Ferizaj, 

e ushtruar kundër të paditurës Republika e Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural, në çështjen për kompensimin e dëmit material dhe jo-material, të pësuar në 

incidentin e datës 30.06.2017, për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv të palës së paditur në 

këtë procedurë. 

A r s y e t i m i 

 

           Paditësja B.B me datë 18.10.2017, ka paraqitur padi për kompensim dëmi jo-material dhe 

material ndaj të paditurave Republika e Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural, si dhe Komuna Ferizaj. 
 

 Paditësja përmes të autorizuarit të saj, në padi, gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë për 

kompensim dëmi jo-material dhe material, duke deklarur se me datën 30.06.2017 në orën 07:30 

të mëngjesit, derisa paditësja ishte duke shkuar në punë, në largësi prej jo më shumë se 40 – 50 

metra nga shtëpia e saj, është sulmuar në rrugën publike të fshatit nga tre qenë endacakë, e pa 

mbrojtur e duke tentuar të evitoj sulmin, e njëjta është lënduar si pasojë e rënies në rrugë, duke 

përjetuar lëndime trupore të natyrës së rëndë të përshkruar si në ekspertizën mjekoligjore. 

Paditësja pretendon se të paditurat janë përgjegjëse për rastin konkret sipas parimit të 

përgjegjësisë objektive, në këtë rast e paditura e parë si zbatuese e parë e Ligjit për Mbrojtjen e 

Mjedisit, pastaj Ligjit për Përkujdesjen e Kafshëve si dhe dispozitave të Ligjit për Marrëdhëniet 

e Detyrimeve, kurse e paditura e dytë si institucion lokal, i cili ka qenë e obliguar që ligjet t’i 

zbatoj në terren, me qëllim që qytetarëve t’u sigurohet shëndeti dhe jeta. Andaj, nga arsyet e 

cekura më lartë, ka kërkuar nga të paditurat që në mënyrë solidare të bëjnë kompensimin e dëmit 

të të gjitha formave, sipas shumave në vijim:  në emër të frikës së përjetuar ka kërkuar shumën 

prej 4,000.00 €, në emër të dhimbjeve fizike të përjetuara ka kërkuar shumën prej 5,000.00 €, në 

emër të shëmtimit ka kërkuar shumën prej 2,000.00 €, në emër të ushqimit të përforcuar ka 

kërkuar shumën prej 100.00 €, në emër të kujdesit nga personi i tretë ka kërkuar shumën prej 

150.00 €, në emër të rehabilitimit klimaterik ka kërkuar shumën prej 210.00 €, në emër të 

participimit për shërbimet mjekësore ka kërkuar shumën prej 11.00 €, të gjitha këto me kamatë 

ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive. Njëherit, 

ka kërkuar kompensimin e shpenzimeve të procedurës në shumë të përgjithshme prej 1,658.00 

€. 
 

 E paditura e parë Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural, në përgjigjen e saj në padi si dhe në fjalën e saj përfundimtare të dhënë në 

formë të shkruar, ka theksuar se kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, 

duke shtuar se asaj i mungon legjitimiteti real pasiv për të qenë palë në procedurë, ngase e 
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paditura e parë është vetëm hartuese e politikave dhe e bazës ligjore për përkujdesjen ndaj 

kafshëve, ndërsa për zbatimin e këtyre politikave dhe legjislacionit (primar dhe sekondar) është 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe Komunat e Kosovës. 
 

E paditura e dytë Komuna Ferizaj në përgjigjen e saj në padi, ka theksuar se kundërshton 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, duke shtuar se asaj i mungon legjitimiteti real 

pasiv për të qenë palë në procedurë, ngase e paditura me paditësen nuk kanë asnjë raport 

kontraktual për sigurimin shëndetësor familjar. Pra, nga ajo që u tha më lartë, nuk ekziston asnjë 

bazë juridike që paditëses t’i pranohet kompensimi i kërkuar prej të paditurës Komuna Ferizaj.  
 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si në vijim: raporti nga qendra emergjente në Ferizaj me nr.948 i 

dt.30.06.2017; raporti nga QKMF mbi ndërprerjen e përkohshme të punës nga dt.30.06.2017 

deri në dt.30.07.2017;  udhëzimi për konsultim nga QMF në Ferizaj i dt.30.06.2017; raporti i 

dr. Q.B – stomatolog nga Klinika “S.P” në Ferizaj, i dt.08.10.2017 dhe dt.10.10.2017; mendimi 

i ekspertit mjekoligjor dr. NJ.H – kirurg maksillofacial, i dt.28.10.2019; ekpsertiza e përbashkët 

e ekspertit ortoped dr. H.G dhe ekpsertit psikiatër M.A, i dt.05.10.2019.
 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 2 

të LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv. 
 

Pasi që për të paditurat, kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë, me qëllim të 

përcaktimit të përgjegjësisë për shkaktimin e incidentit, gjykata ka analizuar legjislacionin në 

fuqi dhe ka gjetur se e paditura e dytë ka përgjegjësi për shkaktimin e dëmit dhe atë, në bazë të 

parimit të përgjegjësisë objektive. 
 

- Neni 13 pika (c) i Ligjit Nr.2004/21 për Veterinarinë parasheh që “Autoritetet Komunale 

kryejnë: Kapjen e qenve dhe maceve të rrugës dhe nëse është e nevojshme, eutanazinë 

e tyre”. 
 

- Neni 163 par.1 i LMD-së parasheh që “Zotëruesi i kafshës së rrezikshme është 

përgjegjës për dëmin e shkaktuar prej saj”. 
 

- Neni 168 i LMD-së parasheh që: “Organizatat që ushtrojnë veprimtari komunale ose 

ndonjë veprimtari tjetër të ngjashme me interes publik përgjigjen për dëmin në qoftë 

se pa shkak të arsyeshëm ndërprejnë ose kryejnë jo me rregull shërbimin”. 
 

Pra, në bazë të dispozitave ligjore të cituara si më lartë, gjykata, ka vlerësuar se e paditura 

e dytë Komuna Ferizaj, ka përgjegjësi objektive për kompensimin e dëmit, pasi që e njëjta ka 

obligim ligjor të vazhdueshëm që të bëjë trajtimin e qeneve endacak dhe në përgjithësi ruajtjen 

e shëndetit publik, andaj e njëjta e ka obligim ligjor që paditëses t’ia kompensoj dëmin jo-

material dhe atë material. 
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Gjykata, me qëllim të përcaktimit të lartësisë së shumave të kompensimit për dëmin jo-

material dhe material, ka pasur parasysh konstatimet në ekspertizën mjeko-ligjore të ekspertëve 

të ortopedisë-traumatologjisë, psikiatrisë dhe kirurgjisë maksillofaciale. 

  

 Eksperti nga lëmia e kirurgjisë maksillofaciale dr.NJ.H në mendimin e tij me shkrim ka 

theksuar se nga dokumentacioni mjekësor i shqyrtuar, nuk ekzistojnë fakte për ekzistimin e 

lëndimeve trupore të regjionit maksillofacial.  
 

Ekspertët mjekoligjor H.G – traumatolog, si dhe M.A – psikiatër, pas ekzaminimit të 

dokumentacionit mjekësor që gjenden në shkresat e lëndës, kanë dhënë mendimin e tyre 

profesional me shkrim të dt.05.10.2019, ku kanë konstatuar se paditësja, si rezultat i incidentit, 

ka pësuar lëndime trupore sipas diagnozës: shtypje dhe dërmishje në regjionin e të dy gjunjëve 

dhe gërvishje në lëkurë, thyerje e dhëmbëve 31, 32, 42, 43 – mungesë e pjesëshme e dhëmbëve. 

Sipas ekspertëve në fjalë, këto lëndime klasifikohen si lëndime të lehta trupore, pasi që kirurgu 

maksillofacial ka përjashtuar lidhjen kauzale të lëndimeve traumatike nga regjioni 

maksillofacial. Si pasojë e këtyre lëndimeve, e dëmtuara ka përjetuar dhibmje fizike të intensitetit 

të lartë në kohëzgjatje prej 3 ditë; dhimbje fizike të intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 9 

ditë dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej 20 ditë. Mëtej ekspertët kanë 

konstatuar se paditësja nuk ka përjetuar fare dhimbje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë, e 

as zvogëlim të aktivitetit trupor – jetësor, por se e njejta ka pësuar vetëm një shkallë të lehtë të 

shëmtimit trupor. Paditësja gjatë periudhës së shërimit, ka pasur nevojë për ndihmë nga personi 

i tretë në kohëzgjatje prej 7 ditë; nevojë për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 14 ditë; 

rehabilitim fizio-terapeutik – klimaterik në kohëzgjatje prej 7 ditë. Si rezultat i aksidentit, te 

paditësja është manifestuar frikë primare e intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 3 – 5 sekonda; 

frikë sekondare e intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 2 javë; frikë sekondare të intensitetit të 

mesëm në kohëzgjatje prej 3 javë dhe frikë sekondare të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej 4 

javë.  
 

Gjykata i’a ka falur besimin e plotë ekspertizave të elaboruara si më lartë, të punuar nga 

grupi i ekspertëve mjekoligjor dhe mendimet e tyre, i pranoi në tërësi, si të sakta, të pa-anshme 

dhe profesionale. 
 

Gjykata, sa i përket kompensimit të dëmit material, nuk ka pasur vërejtje për lartësinë e 

shumave të kërkuara, sepse të njëjtat i konsideron si shuma të arsyeshme dhe në përputhje me 

praktikën gjyqësore për kompensimet e tilla. Mirëpo, gjykata ka pasur vërejtje për shumat e 

kërkuara në emër të kompensimit të dëmit jo-material dhe atë në emër të dhimbjeve fizike, frikës 

së përjetuara dhe shëmtimit trupor. Lidhur me dhimbje fizike paditësja ka kërkuar shumën prej 

5,000.00 €, mirëpo gjykata e ka aprovuar vetëm shumën prej 900.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 

4,100.00 € e ka refuzuar si të pabazuar, me arsyetimin se shuma e kërkuar nuk përkon me 

intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve të përjetuar nga paditësja. Sa i përket frikës së 

përjetuar, paditësja për këtë formë ka kërkuar shumën prej 4,000.00 €, mirëpo gjykata e ka 

aprovuar vetëm shumën prej 800.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 3,200.00 € e ka refuzuar si të 

pabazuar, me arsyetimin se shuma e pretenduar nuk përkon me intensitetin dhe kohëzgjatjen e  

frikës së përjetuar nga paditësja. Po ashtu, në emër të shëmtimit trupor paditësja ka kërkuar 

shumën prej 2,000.00 €, mirëpo gjykata e ka aprovuar si të arsyeshme vetëm shumën prej 300.00 
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€, ndërsa shumën tjetër prej 1,700.00 € e ka refuzuar si të pabazuar, për faktin se paditësja ka 

pësuar shkallë shëmtimi të nivelit shumë të ulët, gjegjësisht disa gërvishje sipërfaqësore, që nuk 

kanë lënë asnjë shenjë po vrragë të pa eleminueshme për të ardhmen tek paditësja si dhe për 

rehabilitim klimaterik ka kërkuar shumën prej 210€, gjykata ja ka aprovu shumën prej 140€ si 

shumë e arsyeshme ndërsa ka refuzuar shumën prej 70€, duke mar për bazë faktin se shumat e 

përafërta për një ditë qëndrimi në rehabilitim sillen rreth 20€. 
 

Gjykata, shumat si më lartë i ka refuzuara për faktin se të njejtat janë shumë të larta, nuk 

përkojnë me qëllimin e kompensimit, e as me praktikën gjyqësore të gjertanishme.  
 

Gjykata konsideron se lartësia e shumave të aprovuara  në emër  të shpërblimit të dëmit 

jo-material dhe material është shpërblim i drejtë, i gjykuar konform ekspertizës mjekësore 

ligjore, rregullores së BQK-së për kompensimet e tilla si dhe praktikës gjyqësore të gjertanishme, 

e që këto shuma, paraqesin një formë të satisfaksionit që paditësja me këto mjete të plotësojë 

nevojat dhe të mirat materiale të dëmtuara, që përndryshe, në asnjë rast, nuk nënkuptojnë 

shpërblim absolut të dëmit të pësuar. 
 

Gjykata, në kuptim të nenit 13 pika (c) i Ligjit Nr.2004/21 për Veterinarinë, e ka 

refuzuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses të ushtruar ndaj të paditurës së parë Republika 

e Kosovës – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, pasi që ka vlerësuar se të 

njëjtës i mungon legjitimiteti real pasiv për të qenë palë e paditur në këtë procedurë, për faktin 

se bazuar në nenin e sipër cituar, e paditura e parë është përgjegjëse vetëm për nxjerrjen e 

legjislacionit dhe hartimin e politikave që kanë të bëjnë me trajtimin e kafshëve të rrezikshme 

(në këtë rast, qenve endacak) ndërsa zbatimi i legjislacionit dhe atyre politikave, bie në barrë dhe 

përgjegjësi të drejtpërdrejtë të komunave të Kosovës – në këtë rast të paditurës së dytë Komuna 

Ferizaj.   
 

Andaj, nga arsyet e theksuara më lartë, Gjykata, konform nenit 13 pika (c) i Ligjit 

Nr.2004/21 për Veterinarinë, neneve 136, 137, 140, 154, 163, 168, 169, 170, 174, 183, 382 të 

LMD-së, lidhur me nenin 76 dhe 143 të LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenin 452.1 të LPK-

së, me çka e ka detyruar të paditurën e dytë, që paditësit t’ia paguan shpenzimet e procedurës në 

shumë totale prej 1,054.80 € dhe atë si në vijim: për përpilim të padisë shumën prej 104.00 €, 

për përfaqësim në katër seanca nga 135.20 € apo të katërtat së bashku në shumë prej 540.80 €, 

për ekspertizën mjekoligjore shumën prej 350.00 € dhe për taksë gjyqësore shumën prej 60.00 

€, konform tarifave të përcaktuara nga OAK. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.912/17 datë 06.01.2020 

                                                                         Gjyqtari, 

                                                            Bekim Salihu 

 

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

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


