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Numri i lëndës: 2019:242237 

Datë: 19.03.2021 

Numri i dokumentit:     01614792 

C.nr.9/2019                                                                                                                                                    

 
GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHEM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit 

H., A., nga Skenderaj, të cilin i përfaqëson me autorizim .... avokat në Skenderaj, kundër te 

paditurave M.,B.,P.,dhe Zh.,R.,, dhe e A., për U.,dhe V., që i përfaqëson Avokatura Shtetërore, 

për kompensim të dëmit, pas mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor me 

dt.08.02.2021 me pjesëmarrjen e përfaqësuesit të paditësit dhe pa pranin e përfaqësuesit të 

paditurave, me dt.22.02.2021 mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

 

APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H., A., nga Skenderaj 

 

DETYROHET e paditura A.,e V.,dhe U., me seli në Prishtinë që paditësit H., A., në emër të 

demit të pësuar në katër (4) shoqëritë e Bletëve nga sëmundja “Pesta Amerikane” t’i kompezoj 

dëmin në shumën prej 480 euro me kamatën në normën prej 8% nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, si dhe shpenzimet e procedurës për hartim të padisë shumën prej 105 euro, 20 euro 

taksë për padi, për ekspertizë shumen prej 150 euro, si dhe për 3 përfaqësime të avokatit nga 

135 euro shumën prej 405 euro të gjitha në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes se aktgjykimit 

nën kërcenim të përmbarimit. 

 

 

REFUZOHET  kërkesëpadia ndaj të paditurës M.e B. P. dhe Zh. R. në mungesë të 

legjitimacionit pasiv.  

 

Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë si e pa bazuar në shumën prej 1,200 euro. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi H., A., ka ushtruar padi në gjykatë në të cilën ka theksuar se është pronar i 60 

shoqërive – koshereve të bletëve prej vitit 2018 dhe në ndërkoha ka vërejtur se dy koshere kanë 

rezultuar pozitiv me sëmundjen e bletëve. Për këtë e kanë njoftuar A., e ushqimit dhe veterinës 

dhe më vendimin nr. 3556 të dt. 10.05.2018 është vendosur që të asgjësohen. 

Sipas procesverbalit te t. 07.05.2018 nr. 000285 dhe procesverbalit te dt. 11.05.2018 nr. 00287 

dhe te procesverbalit dt. 25.05.2018 nr. 000268 janë asgjësuar dy koshere me Bletë dhe i është 
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rekomanduar gjitha të tjerat gjithsej 68 ngase te njëjtat kane vdekur dhe kanë mbetur të 

zbrazura ashtu të asgjësohen dhe paditësi ka vepruar sipas këtij rekomandimi. 

Gjatë shqyrtimit kryesor e bëri precizimin e padisë në aspektin subjektiv ashtuqë si e paditur e 

dytë është përfshi edhe A., e U., dhe V.. dhe mbeti pranë pretendimeve të padisë duke e bërë 

ndryshimin sa i përket  numrit të bletëve të dëmtuara duke pretenduar se i është dëmtuar sasia e 

Bletëve prej 68 koshere. Pas nxjerrjes se ekspertizës për vlerësim të demit në bletishtën i 

propozoj gjykatës që të miratoj padinë dhe kërkesën e sajë ashtu që paditësit ti kompensohet 

dëmi në lartësinë prej 1,680 euro si dhe shpenzimet e procedurës dhe atë 105 euro për ushtrim 

të padisë, 20 euro taks për padi, 150 euro për ekspertizë vlerësuese të dëmit dhe 405 euro për 

përfaqësimet e avokatit në tri seanca të gjitha me kamat në normën prej 8% nga dita e ushtrimit 

të padisë.  

 

E paditura përmes përgjigjes në padi me dt. 05.10.2020 e kundërshtoj padinë dhe kërkesën e 

sajë si të pa bazuar me arsyetim se M.,e B., P., dhe Zh., R.,i mungon legjitimiteti pasiv në këtë 

çështje pasi që A., e U., dhe V., që nga viti 2010 është në kuadrin e zyrës së Kryeministrit të 

Kosovës. Nga shkresat e lëndës shihet se asgjësimi i bletëve është kërkuar nga ... sipas 

vendimit numër 3556 dt. 10.05.2018 për këto arsye i propozuan gjykatës refuzimin e padisë 

ndaj të paditurës ....  

 

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

juridike në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së i nxori dhe i administroj të gjitha provat e 

shënuara dhe procesverbalin e seancës se shqyrtimit kryesor me dt. 08.02.2021 nga të cilat 

rezulton se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Prej vendimit për vlerësim të demit nr. reference .... i dt. 16.05.2018 është konstatuar se 

komisioni në përbërje prej ...., ... dhe ... sipas kërkesës së paditësit e kanë bërë inspektimin në 

bletishtën e paditësit dhe është vlerësuar se paditësi ka pësuar dëm në dy shoqëri të bletëve të 

cilat janë asgjësuar ngase kanë rezultuar pozitiv me sëmundjen infektive “Pesta Amerikane”, 

në bazë të analizave dhe rezultateve  të  labaratorit ...  me nr. portokoli ... të dt. 04.05.2018 . Se 

paditësi e ka pësuar dëmin në dy shoqri të bletëve është vërtetuar nga komisjoni profesional 

dhe të gjetura janë evidentuar në procesverbalet në vendëngjarje me numër serik ... dt. 

11.05.2018 dhe procesverbalin .... të dt. 07.05.2018 , njëherit është vërtetuar se shoqëritë e 

bletëve kanë qenë një kateshë . Për këtë dem paditësi është kompensuar në shumen prej 200 

euro në bazë të Rregullores nr. ... për vlerësimin dhe kompensimin e kafshëve të asgjësuara për 

shkak te sëmundjeve infektive të dt. 13.02.2018. Ky fakt vërtetohet edhe me vendimin ref. ...– 

...dt. 10.05.2018. 

Gjykata prej dëshmis të inspektorit të .... të dhenë në seancë të dt. 30.11.2020 konstatoj se ka 

qenë në vendëngjarje në .... e paditësit, janë  hartuar tri procesverbale dhe është konsatuar se 

paditësi kishte deklaruar ditën e inspektimit se ne ... “gjenden 68 koshere të bletëve të thata ku 

sipas paditësit kishin vdekur para dy muajve” sipas dëshmitarit bazuar ne Ligjin e ... nr. .... 

dt.30.03.2007 kompensohen vetëm dëmet në shoqëri të bletëve të gjalla qe vërtetohet sëmundja 

në laborator siç janë “.....”. 

Me qëllim të konsatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike për demin qe e ka pësuar 

paditësi në .... është nxjerrur prova përmes ekspertit të bletarisë .... i cili pas analizimit dhe 

vlerësimit të gjitha provave në shkresat e lëndës ka ardhur në përfundim se asgjësimi i 

shoqërive të bletëve është bërë në muajin.... dhe atë me dt. 11.05.2018 nr. 8 dhe 14 kurse me 

dt. 25.05.2018 shoqëritë e bletëve nr. 3 dhe 5 dhe mbi këto fakte eksperti ka konstatuar se janë 

dëmtuar katër (4) shoqëri të Bletëve, çmimi për një shoqëri është 100 euro qe e arrin vlerën 

prej 400 euro dhe katër zgjoje një katëshe nga 20 euro e arrin shumën prej 80 euro dhe gjithsej 

dëmi i shkaktuar  në .... e paditësite arrinë vlerën prej 480 euro. 
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Ekspertizën vlerësuese të dëmit gjykata me kohë ju ka dërguar palëve ndërgjyqese, pala 

paditëse nuk kishte vërejtje në ekspertizës ndërsa e paditura deri ne përfundim të shqyrtimit 

nuk e ka kundërshtuar me ndonjë parashtresë.  

Gjykata e vlerësoi ekspertizën e ekspertit të bletarisë të cilës i ka dhënë bindje të plotë si provë 

e besueshme sepse eksperti me fakte të mbështetura në përvojën profesionale dhe shkencore  

në mënyrë të drejtë ka konstatuar lartësin e dëmit, prandaj gjykata  e mori si provë vendimtare 

për të vendos në çështjen konkrete juridike. 

Se e paditura është përgjegjës për shpërblimin e dëmit vërtetohet nga faktet e administruara më 

lartë se paditësit ju ka kompensuar dëmi për dy shoqëritë të bletëve në shumen prej 200 euro 

dhe dëmi vijues është nga e njëjta sëmundje e vërtetuar në laborator  prandaj e drejta e 

kompensimi  të dëmit është e bazuar në dispozitat e nenit 24 të Ligjit për Bletari nr. 02/L-111 

ku shprehimisht thuhet “Ndalohet asgjësimi i shoqërive të bletëve përveç në rastet e vërtetimit 

në mënyra laboratorike nga instituti përkatës i prezencës se sëmundjes ngjitëse të rrezikshme 

“Pesta Amerikane”. Ky konstatim është bërë ne laboratorin e .... i cili është kompetent për 

kryerjen e analizave të sëmundjeve të shpendëve, bletëve, kafshëve të egra etj.  

 

U vlersuan pretendimet e paditësit se dëmi i shkaktuar është në shumën prej 1680 sepse jan 

asgjasuar 68 bletë por gjykata pas analizimit dhe vlersimit të gjitha provave në shkresat e 

lëndës dhe krahasimit të tyre me deklaraten e inspektorit të ... ... i cili ka qenë në vendë ngjarje 

rezulton se Bletët në numrin e përmendur kan qenë të vdekura  dy muajë para kontrollit në 

Bletishtë të paditësit , prandaj këto pretendime nuk jan me ndikim që të vendoset ndryshe nga 

ajo që është vendos në dispozitiv të aktgjykimit. Në rastin konkret e paditura është e obliguar 

për kompenzim të dëmit paditësit në bazë të përgjegjësi për menagjimin e smundjeve të 

shtazëve, shpezve dhe bletëve  në përputhje me  nenit 136 par. 1 të LMD –së. 

Përfaqësuesi i të paditures rregullisht është thirrur në seancat gjyqësore dhe me kohë e ka 

pranuar ekspertizën e vlersimit të dëmit por nuk ka marrë pjesë në seancat gjyqësore, 

shqyrtimet  jan mbajtë në propozimin e palës paditëse në përputhje me dispozitat e nenit 423 

par. 3 të LPK-së. 

 

Pas përfundimit të shqyrtimit kryesor më dt 08.02.2021 përfaqësuesi i të paditures me dt. 

09.02.2021 ka dergur një parshtres përmes së cilës e kontestoj kërkesëpadin si për nga baza 

juridike edhe për nga  lartësia  dhe mbeti në kundërshtimin se të paditurës.... i mungon 

legjitimiteti pasiv, si dhe ekspertiza është e pa bazuar sepse eksperti nuk është kosultuar me 

....Nga fletëkthesa në shkresat e lëndës shifet se e paditura respektivisht Avokatura Shtetërore 

që i përfaqëson të gjitha autoritetet publike në Republikën e Kosovës në përputhje me nenin 8 

të Ligjit nr. .... e ka pranuar ekspertizën dhe deri në përfundim të gjykimit nuk e kundërshtoj 

dhe nuk prpozoj nxjerrjen e ndonjë prove tjetër, prandaj gjykata vlerësoj se këto kundërshtime 

që nuk kanë mundë të administrohen në seancë kryesore pa fain e paditësit gjykata nuk i mori 

të bazuara. 

Sa i përket kundërshtimeve të paditures se  .... – së i mungon legjitimacioni pasiv në kët qështje 

jurike, gjykata gjeti se është i bazuar nga se e paditura ... nuk hyn në kuadrin e agjencioneve në 

këtë ministri dhe .... është e themeluar si subjek i veqant në kuadrin e Zyres së Kryeministrit 

dhe fushveprimtarija e agjencionit rregullohet me Ligjin nr. 2004/21, prandaj në rastin konkret 

gjykata e ka refuzuar kërkesëpadin ndaj ... si të pa bazuar. 

Nga kjo gjendje faktike e vërtetuar si rezultat i provave të admnistruar gjykata erdhi në 

përfundim se kërkesëpadija e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe e paditura në bazë të 

përgjeësis duhet t,i shpërblej dëmin në lartësin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi që e paditura do t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumat e 

specifikuara ne dispozitiv te këtij aktgjykimi është i bazuar në dispozitat e këtij neni 452 par. 1 
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i LPK, ndërsa vendimi që borxhin i lartë shënuar të paguhet me kamatë në normën prej 8 % 

është bazuar ne dispozitat e nenit 382 par. 1 dhe 2 të LMD-së. 

 

Me sa u tha me larte konformë dispozitave te nenit 143 të LPK-së u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 

                              GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENERAJ,                   

                                                  DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHEM. 

                                                           C.nr.9/2019, me dt.22.02.2021 

 

 

                      Gjyqtari 

                  Hajrullah Aruqi 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar ankesa në afatin prej 15 dite 

nga  dita e marrjes të këtij aktgjykimi, nëpërmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


