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  Rev.nr.364/2021 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Fejzullah Rexhepi, 

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtar, në çështjen juridike të paditësit R. 

M. nga Gj.. Rr. ..., pa numër, të cilin e përfaqëson Hajredin Leka avokat nga Gj., kundër të 

paditurve N. SH. H., "V. R." me seli në fsh. ..., Komuna e Gj., të cilën e përfaqëson avokat Afrim 

Salihu nga P., si dhe K. e S. Fizik "S..." me seli në Gj., Rr. "... të cilën e përfaqëson Ymer 

Huruglica, avokat nga Gj., për shkak të kompensimit të dëmit material dhe jomaterial, duke 

vendosur sipas revizionit të paditurës, N. SH. H., "V. R." me seli në fsh. ..., Komuna e Gj., të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA.nr.4823/2017, të datës 

30.03.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 03.08.2022, mori këtë:    

A K T GJ Y K I M 

Refuzohet si i pa bazuar revizioni i të paditurës N. SH. H., "V. R." me seli në fsh. .., Komuna, e 

Gj., i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës CA.nr.4823/2017, të datës 

30.03.2021.    

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.666/12 datë 05.10.2016, në pikën një të 

dispozitivit është vendosur të aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R. M., nga 

Gj., e paraqitur kundër të paditurës N. Sh. H." V. R." me seli në fshatin ..., Komuna e Gj. 

Detyrohet e paditura N. Sh. H. "V. R." me seli në fshatin ..., Komuna e Gj. që paditësit R. Sh. 

nga Gj., t'ia kompensoj dëmin jo material në shumë të përgjithshme prej 4,000.00€ (katër mijë 

euro), ma kamatë siç paguajnë bankat komerciale në Republikën e Kosovës për mjetet pa 

destinim të caktuar, në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm për lëndimet trupore të shkaktuara më datë 16.10.2011, në fshatin 
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Perlepnice, edhe atë: - për dhembje fizike të gjitha intensiteteve shumën prej 1,500.00€ (një mijë 

e pesëqind euro); në emër të shëmtimit trupor shumën prej 500€ (pesëqind euro); -në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 1,000.00€. (një mijë euro); -në emër të frikës, 

shumën prej 1,000.00 (një mijë euro). Në pikën dy të dispozitivit është vendosur të refuzohet si 

e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit R. M. nga Gj., me të cilën ka kërkuar që në mënyrë solidare, 

të detyrohet e paditura K. e S. F. "S..." me seli në Gj., që të paguaj shumen prej 20,686,00€ në 

emër të dëmit material dhe jo material. Në pikën tre të dispozitivit është vendosur të refuzohet si 

e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit R. M., nga Gj., përtej shumës së gjykuar, përkatësisht shuma 

prej 14,000.00€ (katërmbëdhjetë mije euro), në emër të dëmit jo material, si dhe shumën prej 

2,686,00€ (dy mijë e gjashtë qind e tetëdhjetë e gjashtë euro), ne emër te demit material. Në 

pikën katër të dispozitivit është obliguar e paditura N. Sh. H. "V. R." me seli në fshatin ..., 

Komuna e Gj. që paditësit R. M., të ia paguaj shpenzimet e procedurës në lartësi prej 969€ 

(nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro) ne afat prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. Në pikën pesë të dispozitivit është refuzuar si 

pabazuar kërkesa e të paditurës K. e S. F. "S..." me seli në Gj., me të cilën ka kërkuar shpenzimet 

e procedurës. 

Gjykata e Apelit e Kosovës, në procedurën ankimor, me aktgjykimin CA.nr.4823/2017, të datës 

30.03.2021, ka vendosur të refuzohet si e pathemeltë ankesa e të paditurës N.SH.H "V. R." në 

..., e paraqitur nga përfaqësuesi i saj av. Afrim Salihu, ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i 

lartpërmendur i Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.666/12 dt. 05.10.2016. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura N.SH.H "V. R." në ..., në afat ligjor 

ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljes qenësore të dispozitave të nenit 214 al.1 pika a) lidhur 

me nenin 182 al.1, pika n) të LPK-së, pastaj shkeljes së dispozitës me numër 223 par 3 të LPK-

së, me propozim që aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës CA.nr.4823/2017, i 

dt.30.03.2021, dhe i Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr. 666/12, të dt.05.10.2016, të ndryshohen, 

ashtu që të refuzohet kërkesëpadia e paditësit, ose aktgjykimet e goditura të prishen dhe çështja 

ti kthehet gjykatës së shkallës së dytë, ose gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Paditësi nuk ka paraqitur përgjigje në revizionin. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në procedurën e vendosjes sipas revizionit në kuptim të dispozitave 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) nga neni 211, 212 dhe 215 gjeti se: 

Revizioni është i pa bazuar. 
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Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në këtë gjykatë fillimisht ka ushtruar padi për 

kompensimin e dëmit jo material, kundër të paditurit, S. F. nga Gj., pronar i "V. R.", me të cilën 

ka kërkuar që i njëjti të detyrohet të ia kompensoj dëmin material në shumë prej 22.000€, për 

shkak se më datë 16.10.2011, në fshatin ..., si pasojë e mos mbikëqyrjes të personit përgjegjës 

një ka është liruar dhe ka dalë jashtë ahurit dhe është vërsulur në drejtim të paditësit R. M., të 

cilin e godet me kokë nga mbrapa duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. Më datë 17.04.2015, 

i autorizuari i paditësit ka bërë ndryshimin e padisë përkatësisht i njëjti nga gjykata ka kërkuar 

që procedura të vazhdoj ku si të paditur të jenë N.SH.H "V. R." me seli në fshatin ..., si dhe K. e 

s. fizik "S." me seli ne Gj., ..., kurse ka hequr dorë që si paditës të jetë S. F. nga Gj. Paditësi 

përmes të autorizuarit të tij, në seancën përgatitore, kryesore, dhe në fjalën përfundimtare ka 

mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, së ushtruar në këtë gjykatë, me të cilën ka 

kërkuar që të paditurit në mënyrë solidare të ia kompensojnë dëmin jo material në shumë prej 

19.000€, dhe dëmin material në shumë prej 2,686€, me kamatë ligjore në lartësi prej 8% nga data 

e parashtrimit të padisë e deri në pagesën përfundimtare. Gjithashtu i njëjti ka kërkuar edhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 1,374 € të gjitha këto në afat prej 15 dite 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

E paditura N.SH.H, "V. R." me seli në fshatin ..., përkatësisht i autorizuari i saj ka kundërshtuar 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar me arsyetimin se pretendimet e 

paditësit janë se i njëjti është lënduar brenda kompleksit "V. R." a në fakt i njëjti është lënduar 

jashtë këtij kompleksit, përkatësisht afër pendës së fshatit ... 

E paditura K.S "S." me seli në Gj., përkatësisht i autorizuari ka kundërshtuar në tërësi padinë 

dhe kërkesëpadinë me arsyetimin se kjo e paditur nuk ka legjitimitet pasiv në këtë çështje nga 

fakti se ka kontratë për veprën me të paditurin e parë për sigurimin fizik të objekteve, sigurimin 

përmes sistemit të alarmit, sigurimin e sistemit të kamerave dhe sigurimin e V.I.P, që do të thotë 

se kjo e paditur nuk bënë sigurimin e kafshëve në kuadër të kompleksit "V. R." dhe për këtë 

arsye ka kërkuar që të konstatohet se kjo e paditur nuk ka legjitimitet pasiv dhe në raport me të 

njëjtin duhet të hedhet poshtë padia.  

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit pas shqyrtimit dhe administrimit 

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si dhe vlerësimit të gjitha shkresave tjera të 

lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin me të cilin e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, 

duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të përshkruar më lartë. 
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Në arsyetim të aktgjykimit mes tjerash ka theksuar se gjykata vërtetoi gjendjen faktike, se më dt. 

16.10.2011, diku rreth orës 09:00 të mëngjesit në fshatin P... Komuna e Gj. një ka (bik), posedues 

i të cilit ka qenë kompleksi N.SH H. "V. R." e cila gjendet po në të njëjtin fshat, ka dalur nga 

stalla e këtij kompleksi dhe diku në afërsi të pendës se këtij fshati ka sulmuar tani paditësin R. 

M. nga Gj., i cili ka qenë i punësuar tek kompania e sigurimit fizik "S." me seli në Gj., me detyrë 

si sigurim në këtë kompleks nga ora 19:00 e mbrëmjes e gjer me 07:00 të mëngjesit. Kau tani 

paditësin e ka goditur rreth orës 09:00 të mëngjesit (jashtë orarit të punës) dhe jashtë kompleksit 

"V. R.", përkatësisht afër pendës së fshatit. Nga sulmi i kaut  paditësi ka pësuar lëndime të rënda 

trupore, ku edhe i njëjti është dërguar fillimisht në ambulanten e qytetit e më pastaj edhe në 

Spitalin Rajonal të Gjilanit. 

Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi që ta aprovoj pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësit duke u bazuar në nenet 154 pika 1, 155, 200, lidhur me nenin 174 te 

Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve (të vjetër, të vitit 1978, pasi që kjo fatkeqësi ka ndodhur 

në vitin 2011, kur ky ligj ka qenë në fuqi). Gjykata në këtë rast ka gjetur përgjegjës të paditurën 

N.SH.H "V. R." për arsye se me nenin 174 i LMD-së, duke theksuar se për sendin e rrezikshëm 

përgjigjet zotëruesi i saj, ndërsa zotërues konsiderohet poseduesi i sendit, në rastin konkret nuk 

ishte kontestuese se në posedim të kujt ka qenë kau, i cili e ka goditur paditësin dhe të njëjtit i 

ka shkaktuar lëndime të renda trupore. 

Kurse sa i përket lartësisë së shumave të gjykuara për dëmin jo material, gjykata u bazua në 

nenin 323 të LPK-ës, pasi që në rastin konkret baza juridike nuk është kontestuese por vetëm 

lartësia e kërkesëpadisë e në pamundësi për të përcaktuar në mënyrë të saktë shumat për dëmin 

jo material, gjyqtari i çështjes vendosi sipas çmuarjes së lirë, duke u bazuar në ekspertizat e 

mjekëve Dr. S. M. dhe Dr. R. H., ku me këtë rast detyroi të paditurën që paditësit t’ia paguaj 

shumën e përgjithshme të dëmit jo material 4,000.00€ dhe atë: -në emër të dhembjeve të gjitha 

intensiteteve shumën prej 1,500.00€, duke marrë parasysh mendimin e mjekut ortoped të dhënë 

në ekspertizën e dt.31.08.2016, si dhe dëgjimin e të njëjtit në shqyrtimin kryesor të dt. 

22.09.2016, ku i njëjti ka shpjeguar se paditësi në këtë aksident ka pasur dhimbje te intensitetit 

posaçërisht të rëndë prej 1 ore nga momenti i aksidentit deri në marrjen e terapisë adekuate 

kundër dhimbjes në Qendrën Emergjente në Gj.., dhimbje të intensitetit të rëndë ka pasur në 15 

ditët e ardhshme, kurse dhimbje të intensitetit te mesëm kanë vazhduar në 30 ditët e ardhshme, 

kurse dhembje të intensitetit të ulët ka ende.  Sa i përket zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 

jetësor ka konstatuar se kemi zvogëlim prej 5% të përkohshëm, si dhe duke marrë parasysh se 

paditësi është në moshë të re, gjykata për këtë gjykoi shumën prej 1,000.00€. Në emër të 
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shëmtimit trupor për rastin konkret, gjykata gjykoi shumën prej 500€, pasi që paditësit në këtë 

fatkeqësi i është thyer ureza e supit të anës së majtë, ku kjo u vërtetua në ekspertizën mjekësore 

të ortopedit të dt.31.09.2016, meqë në rastin konkret ky shëmtim nuk është në pjesët e dukshme 

të trupit, përkatësisht ky shëmtim nuk është i hapur, është vlerësuar se shuma e gjykuar është në 

proporcion me këtë shëmtim. Në emër të frikës primare dhe sekondare gjykata ka vendosur që i 

padituri të shpërblehet ne shumë të përgjithshme prej 1,000.00€, duke marrë parasysh mendimin 

e ekspertit psikiatër të dhënë në ekspertizën e dt.02.10.2016, dhe duke marrë për bazë 

kohëzgjatjen e frikës së pësuar, paditësi në aksidentin e dt. 16.10.2011 e ku sipas kësaj 

ekspertize, frika primare ka zgjatur 3-4 sekonda, frika sekondare e intensitetit mesatar ka zgjatur 

60 min, pas aksidentit, dhe si pasojë e kësaj, paditësi në mes tjerash ka përjetuar dhembje 

shpirtërore me intensitet mesatar për shkak të zvogëlimit te aktivitetit të rëndësishëm jetësor, 

andaj në shumën e gjykuar për frikën e pësuar, gjykata konsideron se arrihet qëllimi i 

dëmshpërblimit jo material për paditësin si një lloj satisfaksioni moral, respektivisht 

vetëkënaqësi shpirtërore për pasojat e aksidentit. 

Gjykata, të gjitha shumat e lartcekura i gjykoi me kamatë të cilën paguajnë bankat afariste pa 

destinim të caktuar, duke filluar nga data e ngritjes së padisë e deri në pagesën përfundimtare, të 

gjitha në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të vendimit, nen kërcënimin të përmbarimit të 

dhunshëm. 

Gjykata e shkallës së parë vendosi si në pikën II të dispozitivit, që të refuzoj si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit me të cilën ka kërkuar që në mënyrë solidare të detyrohet e paditura e 

dytë K.SF "S." me seli në Gj. së bashku me të paditurën e pare N.SH.H "V. R." të paguaj shumën 

prej 20,686 ne emër të dëmit material dhe jo material, për shkak se në këtë fatkeqësi të ndodhur 

është vërtetuar se paditësi nuk është lënduar në orar të punës dhe vend të punës, por jashtë vendit 

të punës dhe orarit të punës, dhe rrjedhimisht K. e S. F. "S." me seli në Gj., në rastin konkret i 

mungon legjitimiteti pasiv edhe për kundër faktit se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune në 

kohën kur ka ndodhur kjo fatkeqësi. Në pikën III të dispozitivit vendosi që ta refuzoj shumën 

prej 14,000.00euro, për dëmin jo material, pasi është vlerësuar se kërkesa përtej shumës së 

gjykuar është shumë e lartë dhe nuk përkon me praktikën gjygjësore. Gjithashtu gjykata refuzoi 

shumën prej 2,686.00€ në emër të dëmit material dhe atë shumën prej 500€ për ndihmën e 

personit të tretë, shumën prej 450€ për ushqim të përforcuar, shumën prej 900€ për rehabilitim 

klimaterik, si dhe shumën prej 836 për pagat e pa paguara. Këto gjykata i refuzoi duke u bazuar 

në nenin 322 të LPK-së, ku në rastin konkret paditësi gjykatës nuk i ka ofruar asnjë provë 

materiale me të cilën do të vërtetonte se i njëjti ka shpenzuar shumë të kërkuara për dëmin 
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material si më lartë. Gjykata vendosi si në pikën IV të dispiozitivit, që e paditura N.SH. H. V.R." 

me seli në fshatin .., paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 969€, duke u 

bazuar në nenin 452.1 të LPK-ës, pasi që e paditura në rastin konkret ka humb procesin gjygjësor, 

kurse seancat janë llogaritur në bazë të T.A për Avokatë në Republikën e Kosovës. Gjykata 

vendosi si në pikën V të dispozitivit, që të refuzohet kërkesa e të paditurës KSF "S.", sa i përket 

shpenzimeve të procedurës, duke u bazuar në nenin 463.1 të LPK-ës. 

Gjykata e Apelit të Kosovës në procedurën e vendosjes sipas ankesës së të paditurës, e ka 

refuzuar ankesën dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, duke vendosur si në dispozitiv 

të aktgjykimit të atakuar me revizion, të përshkruar si më lartë.  

Gjykata e Apelit në arsyetimin e saj ndër të tjera ka theksuar se gjykata e shkallës së parë gjatë 

zhvillimit të procedurës kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore, të dispozitave të 

procedurës kontestimore, nga neni 182 par.2 nën par. b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat 

Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Qëndrimin juridik, 

të gjykatës së shkallës së parë, e ka vlerësusr të bazuar në ligj dhe të drejtë, sepse është dhënë 

me respektim të ligjit procedural, konstatim të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, si dhe 

zbatim të drejtë të së drejtës materiale, me aplikimin e nenit 173 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, Gazeta Zyrtare e ish RSFJ" nr.29/78). Se në rastin konkret, e paditura "V. R." ishte 

pronar i kafshës, dhe deri në përfundimin e procedurës në shkallën e parë, e as në procedurë sipas 

ankesës, nuk provoi se dëmi i paditësit R. M., nuk është shkaktuar nga kafsha, që në këtë rast, 

konsiderohet si send i rrezikshëm, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës. Pas gjetjes 

së kafshës së humbur, përgjegjësia për menaxhimin e situatës deri në vendosjen e kafshës në 

vendin e duhur, ishte në kompetencën e të paditurës, si pronare, e cila nuk dëshmoi se ka 

ndërmarrë masa adekuate për të krijuar ambient të sigurt, që të mos vjen deri te lëndimi i personit 

të dëmtuar, dhe se e paditura si pronare e kafshës, në këtë rast, është përgjegjëse për shkaktimin 

e dëmit, ndaj paditësit, sepse dëmi në këtë rast rrjedhë nga sendi i rrezikshëm. 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si të drejtë 

dhe të ligjshëm qëndrimin e dhënë në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, dhe të parë, 

pasi që aktgjykimi i kundërshtuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat gjykata e 

revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-së, kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Pretendimet e paraqitura në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i përfshirë 

në shkelje nga neni 182.2. pika n) të LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 
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nuk janë të themelta. Kjo për shkak se gjykata e shkallës së dytë e ka arsyetuar aktgjykimin e saj 

për të gjitha pretendimet ankimore të paraqitura, përfshirë edhe vlerësimin për shkeljet që 

shikohen sipas detyrës zyrtare. Në këtë kontekst aktgjykimi i kundërshtuar përmban arsye të 

mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha pretendimet ankimore sa i përket shkeljes së dispozitave 

të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit 

të së drejtës materiale, ashtu që aktgjykimi i shkallës së dytë dhe i shkallës së parë, është konform 

dispozitave të nenit 160 pika 4 dhe 5, të LPK-së, dispozitivi është i qartë dhe i ekzekutueshëm, 

si dhe janë dhënë arsye të plota për mënyrën e vendosjes. 

Gjykata Supreme e Kosovës, e ka pranuar qëndrimin e gjykatës së shkallë së dytë, duke vlerësuar 

se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, në përputhje me gjendjen 

faktike të provuar, kur aktgjykimi është bazuar në dispozitat e nenit 173 dhe 200 të LMD-së, 

duke e detyruar të paditurën, që paditësit ti kompensoj shumat e gjykuara si në dispozitivin e 

aktgjykimit të shkallës së dytë, dhe të parë. 

Gjykata Supreme vlerësoi me kujdes pretendimin e palës së paditur, ushtrueses së revizionit se 

gjykata e shkallës së parë dhe e shkallës së dytë kanë bërë shkelje të dispozitave të procedurës 

kontestimore për faktin se gabimisht kanë zhvilluar procedurën dhe kanë obliguar të paditurën 

për kompensimin e dëmit material dhe jo material, sepse e njëjta nuk ka legjitimitet në këtë 

çështje, për faktin se e paditura në këtë rast merret me biznesin e hotelerisë dhe jo me biznesin i 

cili merret me ruajtjen dhe rritjen e kafshëve, dhe se ka numër tjetër të biznesit, nga biznesi që 

merret me ruajtjen dhe rritjen e kafshëve, Gjykata Supreme pas vlerësimit të shkresave të lëndës 

këto pretendime i refuzon në tërësi si të pa bazuara, për faktin se tani e paditura N. SH. H., “V.R.” 

me seli në fsh. ..., Komuna e Gj., as me përgjigjen në padi, dhe as gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe 

as me pretendimet e saj në ankesë të ushtruar kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë, 

nuk e konteston legjitimitetin e palës në procedurë në rrethanën se kau i cili i ka shkaktuar 

lëndimet paditësit nuk ka qenë i saj, respektivisht nën mbikëqyrjen e saj. Andaj ushtrimi i këtij 

pretendimi me revizion për Gjykatën Supreme është një tentativë për t’i ikur përgjegjësisë, dhe 

njëkohësisht keqpërdorim i të drejtave në procedurë. Me nenin 9 të LPK-së, është përcaktuar se 

“Palët ndërgjyqëse, ndërhyrësit si dhe përfaqësuesit e tyre kanë për detyrë që para gjykatës të 

flasin të vërtetën dhe t’i shfrytëzojnë me ndërgjegje të drejtat qe u janë njohur me këtë ligj.” , 

andaj në këtë rast pala e paditur ka mundur që këtë kundërshtim ta paraqes gjatë procedurës, pasi 

ky fakt nëse është i vërtet, nuk ka qenë i pa njohur për të paditurën. Po ashtu pretendimi se nuk 

është e qartë se ndaj kujt është aprovuar kërkesëpadia, pasi janë tri subjekt në kuadër të K. H. në 

ARBK janë të regjistruara tri subjekte, është i pa bazuar pasi me precizimin e padisë në 
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procesverbalin e seancës së datës 14.06.2016, është përcaktuar qartë si e paditur N.SH.H., “V. 

R.”, dhe gjykata e shkallës së parë edhe në aktgjykim ka vendosur në raport me këtë të paditur, 

pasi legjitimiteti në këtë rrethanë nuk është kontestuar, ndërsa paditësi nuk ka pasur mundësi që 

të dijë për mënyrat e organizimit dhe funksionimit sa i përket K.H. “V. R.h”.  

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë, me të drejtë e kanë obliguar 

të paditurën N. SH. H., “V. R.” në kompensimin e dëmit të shkaktuar nga kafsha e cila është në 

pronësi të paditurës, pasi ky fakt nuk është kontestuar gjatë tërë procedurës por vetëm me 

revizion, ndërsa e paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit, bazuar në nenin 173 të 

LMD-së, (Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Gazeta Zyrtare e ish RSFJ" nr.29/78), si ligj i 

zbatueshëm në kohën e shkaktimit të dëmit, me të cilin është përcaktuar: "Dëmi i lindur lidhur 

me sendin e rrezikshëm, respektivisht me veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se rrjedh nga 

ky send, respektivisht nga kjo veprimtari, me përjashtim në qoftë se provohet se ato nuk kanë 

qenë shkak i dëmit", po ashtu bazuar edhe  në nenin 174 të këtij ligji, ku është përcaktuar. "Për 

dëmin nga sendi i rrezikshëm, përgjigjet zotëruesi i saj, kurse për dëmin nga veprimtaria e 

rrezikshme, përgjigjet personi që merret me të”. Zotërues konsiderohet, zotëruesi i sendit që ka 

të drejtë disponimi, respektivisht të drejtë shfrytëzimit të përkohshëm". Përndaj gjykata vlerëson 

se e paditura gjatë tërë procedurës nuk e ka kontestuar faktin se ka qenë zotëruese e kafshës -

kaut, andaj në këtë rast, është përgjegjëse për shkaktimin e dëmit, ndaj të paditurit, sepse dëmi 

në këtë rast rrjedhë nga sendi i rrezikshëm, dhe si i tillë duhet të kompensohet. 

Gjykata Supreme sa i përket shumave të gjykuara dhe lartësisë së tyre, e pranon qëndrimin e 

shkallës së parë dhe të dytë, ndonëse janë shuma më të ulëta se sa realisht do të duhej të gjykohen 

në këtë rast, nga vet fakti se kemi në shqyrtim vetëm revizionin e palës së paditur, aktgjykimi 

nuk mund të ndryshohet në dëm të saj, andaj edhe aktgjykimi i shkallës së parë dhe të dytë 

mbeten të pa ndryshuara. 

Për këto arsye pretendimet e të paditurës përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, 

edhe nga Gjykata Supreme u vlerësuan si të pabazuara. Për faktin se me revizionin e të paditurës 

nuk vihet në pyetje ligjshmëria e aktgjykimit të goditur me revizion, as në aspektin procedural e 

as në atë material, si i tillë, revizioni u refuzua si i pabazuar. 

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga e paditura nuk janë vlerësuar, pasi 

që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, përcaktohet se: “revizioni nuk mund të 

paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike”.  
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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 

Rev.nr. 364/2021, më 03.08.2022 

 

                   Kryetari i Kolegjit- Gjyqtari 

                Fejzullah Rexhepi 


