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Numri i lëndës: 2020:906822 

Datë: 14.12.2022 

Numri i dokumentit:     03754072 

                                C.nr.554/2021 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI 

I PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit 

H.S., nga  Skenderaj, që e përfaqëson me autorizim Sh.I. avokat në Skenderaj, kundër të 

paditurës Komuna Skenderaj që e përfaqëson E.Ç., për kompensim te demit, pas mbajtës dhe 

përfundimit  te seancës se shqyrtimit kryesor me dt.15.11.2022  mori këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

APROVOHET në tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H.S. nga Skenderaj. 

 

DETYROHET e paditura Komuna Skenderaj qe paditësit H.S.  ti  kompensoj dëmin e pësuar 

me dt. 02.03.2013 në automjetin e udhëtarëve të tipit – markës “ Mercedes” C klasë (2.2) me 

targa te regjistrimit..., në shumën prej 535 euro, dëm të shkaktuar gjatë realizimit te aksionit te 

eliminimit të qenve endacak  në qytetin e Skenderajt. Shuma e lartcekur duhet të paguhet me 

kamatë ligjore në normën prej 8 %, prej ditës se ushtrimit te padisë me dt.28.03.2013 deri në 

pagesën definitive.  

 

Obligohet e paditura qe ti paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore, për ushtrim te padisë 

104 euro, taksë për padi 15 euro, për përfaqësime te avokatit 540 euro dhe për ekspertizë te 

makinerisë shumen prej 100 euro gjithsejte shpenzime shumën prej 759 euro. Të gjitha shumat 

e lartë përmendura duhet te paguhen në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

                                                                        

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi në padinë e ushtruar në këtë gjykatë ka theksuar se e paditura Komuna Skenderaj ka 

bërë organizimin e aksionit për vrasjen e qenve endacak me dt.02.03.2013 kur paditësi e kishte 

të parkuar automjetin e tij afër banesës në Skenderaj, me ç’rast i është shkaktuar dëm në automjet 

nga armët e gjuetisë. Dëmi në automjet është evidentuar dhe konstatohet nga procesverbali i 

policisë dhe fotografit e automjetit. 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor është deklaruar se mbetet pranë padisë ashtu qe e paditura ti kompensoi 

dëmin e pësuar, pasi që deri me tani nuk ka shprehë gatishmërinë qe kontestin ta zgjidhin me 

marrëveshje. 

I propozoi gjykatës qe te caktohet nxjerrja e provës me ekspertizë të makinerisë për vlerësimin 

te dëmit në automjet për arsye se duke marrë për bazë tipin e automjetit, dëmi është i lartë. 

Pas nxjerrjes së provës me ekspertizë te makinerisë nga eksperti S.B., kërkoi nga gjykata qe te 

aprovohet kërkesëpadia në shumën prej 535 euro me kamatë në normën prej 8 % nga dita e 

shkaktimit të dëmit dhe i kërkoi shpenzimet e procedurës në shumën prej 795 euro. 
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E paditura me përgjigjeni në padi e kundërshtoi kërkesëpadinë e paditësit me arsyetimin se nuk 

është përgjegjëse për dëmin e shkaktuar në automjet të paditësit rast, i cili ka ndodhë me dt. 

02.03.2013,  me provat e deritanishme  nuk është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë.  

Me tutje ka shtuar se ende nuk ka përfunduar hetimi i rastit nga Prokuroria Themelore në 

Mitrovicë prandaj nuk mund të realizohet kërkesa pasurore juridike siç pretendon paditësi. 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor mbeti pranë kundërshtimeve të padisë sepse e paditura nuk është 

përgjegjëse në shkaktim të dëmit nga se ekziston prova materiale respektivisht marrëveshja për 

likuidimin e qeneve endacak nr. 323-149 e dt.05.03.2013 përmes së cilës shihet qartë se aksioni 

për eliminimin e qenve endacak është bërë për interes juridik – sigurinë e qytetarëve apo evitimin 

e ndonjë sëmundje apo epidemie. Në bazë të kësaj marrëveshje precizohen qartë detyrat dhe 

përgjegjësitë e subjekteve nënshkruese të sajë: Komuna Skenderaj, Stacioni Policor në 

Skenderaj, Shoqata e Gjuetarëve ”D...” në Skenderaj dhe KRM “Uniteti” në Skenderaj, ku secili 

nënshkrues ka marrë përsipër obligimet bazuar në marrëveshje. Drejtoria për Bujqësi e komunës 

Skenderaj i ka informuar qytetarët e komunës për aksionin e eliminimit të qenve endacak, 

prandaj bazuar në të lartcekurat të paditurës i mungon legjitimacioni pasiv që është provuar me 

fakte ndërlidhur me dispozitat e LMD-së pikërisht nenit 136. 

E kundërshtoi ekspertizën e makinerisë me arsyetim se vlera e përcaktuar me ekspertizë nuk 

është në përputhje me çmimet e tregut dhe me gjendjen faktike sepse nuk është marrë për bazë 

shkalla e amortizimit të automjetit i cili është i vitit 2002 në raport me kohën kur është shkaktuar 

dëmi.  

 

Në fjalën përfundimtare u deklarua se mbetet pranë kundërshtimeve ndaj padisë duke shtuar se 

me marrëveshjen e nënshkruar për likuidimin e qeneve endacak nuk është e përcaktuar se 

ekzekutuesit do të paguajnë dëmet e shkaktuara me rastin e likuidimin e qenve endacak dhe 

askund nuk potencohet se dëmet eventuale do të bartën nga ekzekutuesit – gjuetarët. Prandaj 

derisa në marrëveshje nuk është precizuar përgjegjësia për dëmet eventuale e paditura nuk është 

përgjegjëse për kompensim të dëmit ngase për këtë janë kompensuar gjuetarët për punën e kryer. 

Mbi bazën e të lartcekurave i propozoi gjykatës qe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tersi 

si të pabazuar. 

 

Gjykata me qëllim të konstatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në çështjen konkrete 

juridike në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LKP-së i nxori dhe i administroi të gjitha provat e shënuara 

në procesverbalin e seancës së shqyrtimit kryesorë te dt.15.11.2022 një nga një dhe të gjitha së 

bashku duke i krahasuar njëra me tjetrën nga të cilat rezulton se kërkesëpadia e paditësit është 

në tersi e themeltë. 

 

E paditura në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale dhe detyrimet qe dalin nga ky ligj, 

pas vlerësimit të situatës për shkak të numrit në rritje të qenve endacak në qytetin e Skenderajt, 

të cilët paraqesin rrezik për lëvizje të lirë apo rrezik për përhapje të ndonjë sëmundje ose 

epidemie, në mbledhjen e mbajtur me dt. 01.03.2013 ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të 

Komunës së Skenderajt, Komandanti i Policisë në Skenderaj, përfaqësuesi i kompanisë KRM 

“Uniteti” dhe përfaqësuesi i Shoqatës së Gjuetarëve të Skenderaj arritën marrëveshjen për 

likuidimin e qenve endacak. Sipas kësaj marrëveshje fillimi i aksionit për eliminimin e qenve 

endacak fillon nga data 02.03.2013 dhe hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj nga 

përfaqësuesi i të paditurës – kryetari i komunës, me përfaqësuesin për mbikëqyrjen e planit 

operativ Komandanti i Stacionit Policor në Skenderaj, B.D., udhëheqësin e KRM “Uniteti” në 

Skenderaj E.K. dhe përfaqësuesin e Shoqatës së Gjuetarëve S.H.. Kjo marrëveshje tutje është 

protokolluar dt.05.03.2013 dhe mban nr.323-149. 

Në këtë marrëveshje qartazi janë specifikuar të gjitha të drejtat dhe detyrimet e nënshkrueseve 

të kësaj marrëveshje, ku e paditura kishte marrë përsipër kompensimin për likuidimin e qenve 
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endacak ndërsa nënshkruesit tjerë obligimet e tyre në përputhje me marrëveshjen. Në pikën tre 

të kësaj marrëveshje ishte caktuar komisioni për përcjellje të zbatimit të marrëveshjes nga D.Xh. 

në kuadër të drejtorisë për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural, B.Ç. nga Stacioni Policor dhe 

R.N. nga ndërmarrja KRM “Uniteti”. 

 

Ky komision me dt.25.03.2013 kishte përpiluar raportin mbi eliminimin e qenve endacak në 

Komunën e Skenderajt. Në këtë raport thuhet “zyrtari i drejtorisë së bujqësisë pylltarisë dhe 

zhvillimit rural, Policia e Kosovës njësia në Skenderaj dhe kompania “Uniteti” të cilët kanë qenë 

përgjegjës për mbikëqyrjen e aksionit për eliminimin e qenve endacak, raportojnë se aksioni 

është zhvilluar në qytetin e Skenderajt dhe në bashkësitë lokale me ç’rast janë eliminuar 370 

qenë endacak. Aksioni ka filluar me dt. 02.03.2013 dhe ka vazhduar deri me dt.16.03.2013. 

Kjo operativë është implementuar nga katër gjahtar me të cilët janë lidhë kontrata ne vepër, ne 

kohëzgjatje tre mujore. Ndërsa bartjen, transportin dhe groposjen e qenve të eliminuar e ka bëre 

kompania “Uniteti”. 

 

Drejtoria për BPZHR me dt.01.03.2013 i ka njoftuar qytetarët e komunës se me dt. 02.03.2013 

nga ora 5-10 do të filloj aksioni për likuidimin e qenve endacak nga gjuetarët e shoqatës “D...” 

në Skenderaj në mënyrë qe qytetarët të jenë të kujdesshëm qe ti shmangën çdo incidenti të 

mundshëm. 

 

Prej raportit të Policisë së Kosovës nr. 2013–BF–0143 të dt.02.03.2013 konstatohet se  nga nëntë  

predha  të armës së gjuetisë gjatë aksionit për asgjësimin e qenve endacak është dëmtuar 

automjeti i udhëtareve, pronë e paditësit nëpër pjesë të ndryshme.   

 

Nga dëshmia e dëshmitarit S.H. i cili ka marrë pjesë në aksionin e eliminimit të qenve endacak 

si pjesëtare i Shoqatës së Gjuetareve “D...” është vërtetuar se të nesërmen pas aksionit ka qenë 

ditë e diele dhe ka dëgjuar për dëmin në automjetin e paditësit e ka shikuar automjetin i cili ka 

pas dëmtime nga predha e armëve të gjuetisë dhe për këtë ka shpreh keqardhje për dëmin e 

ndodhur. 

 

Prej marrëveshjes së nënshkruar nga e paditura me pjesëmarrësit tjerë nr. 323-149 e protokolluar 

me dt.05.03.2013 konstatohet se e paditura në zbatim të kompetencave dhe autorizimeve që dalin 

nga Ligji nr.03/L-040  për Vetëqeverisjen Lokale, nenit 17 paragrafi 1. pika (e) dhe (m) ku 

përcaktohen kompetencat ekskluzive të pushtetit  lokal,  mbrojtja e mjedisit dhe shëndeti publik, 

e ka lidhë marrëveshjen në fjalë në cilësi të autoritetit publik si punëdhënës me zbatuesit tjerë të 

aksionit për eliminimin e qenve endacak, bartjen dhe groposjen  e tyre.  

 

Në bazë të këtyre provave rezulton se e paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit që 

i është shkaktuar paditësit, pasi që ka qenë punëdhënës, në përputhje me dispozitat e nenit 152 

paragrafi 1 të LMD-së ku shprehimisht është përcaktuar “Personi juridik ose fizik me të cilin 

punonjësi ka punuar në kohën e shkaktimi të dëmit është përgjegjës për dëmin e shkaktuar ndaj 

personit te tretë nga punonjësi gjatë punës apo në lidhje me punën, përveç nëse provohet se 

punonjësi ka vepruar ashtu siç ka qenë e nevojshme në rrethanat konkrete”.  

 

Në dispozitat e nenit 137 të LMD-së thuhet “ Dëmi është zvogëlim i pasurisë së dikujt (dëmi i 

zakonshëm ) dhe pengimi i rritjes së sajë (fitimi i humbur) si dhe shkaktimi  dhimbjeve fizike....”. 

Po ashtu në dispozitat e nenit 136 par. të LMD-së është përcaktuar se “ kush i shkakton tjetrit 

dëm ka për detyrë ta kompensoj, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. 

Në rastin konkret pa mëdyshje është vërtetuar se paditësit i është shkaktuar dëm në pronën e 

luajtshme, automjetin e udhëtareve me fajin e vetëm të të paditurës si përgjegjëse në cilësinë e 

punëdhënësit, për veprimet e pakujdesshme e të kundërligjshme të punëmarrësit. 
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Lartësia e dëmit material në automjetin e paditësit të tipit “Mercedes” C klasë (2.2) me targa të 

regjistrimit... është vlerësuar nga eksperti i makinerisë S.B. i cili bazuar në provat në shkresat e 

lëndës ka dhënë mendim dhe konstatim me shkrim me dt.03.12.2015, se automjeti ka pësuar dëm 

nga incidenti i dt.02.03.2013 në pjesët - kapaku i motorit, mbrojtësi i përparmë (pjesa e jashtme), 

mbushja me antifriz, ftohësi i ujit, maska e përparme (grila), shkëlqimi i automjetit me politurë 

të vrazhdësisë 1,2,3. Eksperti ka ardhur në përfundim se dëmi i përgjithshëm në pjesët e dëmtuara 

dhe orët e punës për riparimin e këtij dëmi arrin në vlerën prej 535 euro. 

Gjykata e vlerësoi ekspertizën e makinerisë dhe e mori si të drejtë dhe të besueshme ngase i 

përmban të gjitha elementet e nevojshme te dhëna nga eksperti mbi bazën e njohurive 

profesionale dhe të përvojës në këtë fushë, andaj gjykata e mori si provë vendimtare për 

vërtetimin e lartësisë se dëmit qe e ka pësuar paditësi. 

 

Gjykata i vlerësoi të gjitha kundërshtimet e palës së paditur te cilat kanë te bëjnë me pretendimin 

se i mungon legjitimacioni pasiv ngase dëmi është shkaktuar nga ekzekutuesit e aksionit Shoqata 

e Gjahtarëve, por këto kundërshtime nuk janë të provuara me fakte ngase përgjegjës në shkaktim 

të dëmit është punëmarrësi i cili ka lidhë kontratë me punëdhënësin dhe në përputhje me 

dispozitat e nenit 152 par 1 të LMD-së përgjigjet për dëmin e shkaktuar personave të tretë, e  në 

këtë rast përgjigjet për dëmin që i është shkaktuar paditësit. Kështu qe këto kundërshtime të të 

paditurës nuk janë me ndikim qe të vendoset ndryshe nga ajo që është vendos në diapozitiv te 

këtij aktgjykimi. 

 

Nga kjo gjendje faktike e vërtetuar si rezultat i provave të administruara, është vërtetuar se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në faktet dhe provat e administruara, kështu qe është në 

tërësi e bazuar në dispozitat ligjore materiale te cituara më lartë. 

 

Vendimi që pala e paditur i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumat e  specifikuara 

si në dispozitiv të aktgjykimit është i bazuar në dispozitat e neni 452 paragrafi 1 të LPK-së, 

ndërsa vendimi qe dëmi duhet te paguhet me kamatën vjetore me normën prej 8 % nga dita e 

ushtrimit te padisë me dt. 23.03.2013 është i bazuar në dispozitat e nenit 382 par 1  dhe 2 të 

LMD-së dhe pikën XIV në Mendimin Juridik  për Kamatën, me nr.265/2020 të dt.02.12.2020 i 

Gjykatës Supreme. 

 

Me sa u tha më lartë konform dispozitave të nenit 143 të LPK-së u vendos si në diapozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICE – DEGA NE SKENDERAJ, 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM 

C.nr.554/2021, me dt.15.11.2022 

                                                                                                                       Gjyqtari, 

                                                                                                                           Hajrullah Aruqi  

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa ne afatin prej 15 dite nga 

dita e marrjes se këtij aktgjykimi, nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e Apelit Prishtinë. 


