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Datë: 05.12.2022 

Numri i dokumentit:     03712623 

 

 C.nr.87/20  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NOVOBËRDË-Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin Gazmend Ajvazi, me referenten e lartë Mimoza Mehmeti, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit S.S. nga fsh.Makresh i Ulët, K.Novobërdë,  të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson  Av.Faruk Brestovci nga Gjilani, e paraqitur kundër të paditurit 

B.M.nga fsh.Stanishor, K.Novobërdë, të cilin e përfaqëson av. Avdullah Gashi nga Gjilani, me 

objekt kontesti shpërbimi i dëmit fushor, me vlerë te kontestit prej 525.00 € , pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor,  jashtë seance gjyqësore më datën 22.11.2022, ndërsa me datën 

05.12.2022, përpiloi këtë, 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.S.nga fsh.Makresh  i Ulët, 

ndaj të paditurit B. M. nga fsh.Stanishor dhe obligohet i padituri, që paditësit   t’ia paguaj 

shumën prej 525.00 €, për dëmin e shkaktuar në fushë, edhe atë me kamatë ligjore prej 5%, 

duke filluar prej ditës së ushtrimit të padisë më dt.14.08.2020, e deri në pagesën definitive, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnimin e 

përmbarimit  të dhunshëm. 

 

II. Detyrohet i padituri B.M., që paditësit, t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në lartësi prej 384 €, në afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të  këtij aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes përfaqësuesit të tij, në këtë gjykatë me dt.14.08.2022 ka paraqitur padi për 

shpërblimin e dëmit fushor në vlerë prej 525.00 € dhe i njejti ka theksuar se më dt.30.06.2020, 

në orët e hershmë të mëngjesit S.S., nga fsh.Makresh i Ulët, kishte vërejtur 13-15, lopë të cilat 

kishin qenë duke kullotur në livadhin e paditësit, i cili menjëherë e ka njoftuar paditësin lidhur 

me këtë rast, ashtu që pas shkuarjes së paditësit dhe djalit të tij në pronën e tyre, kishin vërejtur 

se lopët ishin të të paditurit B.M. dhe duke e parë dëmin e madh të shkaktuar, të njëjtit rastin e 

kanë paraqitur në Stacionin Policor në Novobërdë, ku me atë rast policia kanë dalë në vendin e 

ngjarjes dhe i kanë gjetur lopët e të paditurit si dhe kanë vërejtuar që paditësit ju kishte 

shkaktuar dëmi i konsiderueshëm në pronë. Meqenëse i padituri edhe më parë i kishte sjellur 

lopët e tija për të kullotur, në pronën e paditësit . Paditësi përsonalisht, por edhe djali i tij R. S, 
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disa herë ja kanë tërhequr vërejtjten të paditurit që të mos i sjell kafshët e tij për tu kullotur në 

livadhin e paditësit, pasi që po i shkaktohet dëm i madh material, megjithatë edhe përkundër 

premtimeve të të paditurit se nuk do ti sjell lopët për të kullotur ,ashtu që paditësi dhe djali i tij 

dy tri herë më parë rasti e kanë paraqitur në polici. Prandaj paditësi me të lartëcekurat i 

propozon gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësit, ndaj të paditurit Be.M. si dhe ta 

detyrojë të paditurin që ta paguajë shumën prej 525.00€. 

 

I padituri, përmes përfaqësuesit të tij, ka ushtruar përgjigjen në padi, më dt.28.07.2022, ka 

theksuar se e konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit S.S. për shpërblimin e 

dëmit fushor, për vlerën e kontestit në shumën prej 525.00€. Vet padia është kontestuese për 

faktin se duke u bazuar në identifikimin e personit fizik, të bazuar në një letërnjoftim të 

skaduar më dt.20.04.2020, paraqet jo legjitimitet të autorizimit i cili nuk përmban bazën e 

datimit të bartjes së përgjegjësisë për përfaqësim, nuk përmban numër të saktësisë së 

përfaqësuesit që identifikohet me nr.personal 101210618, sepse qdo letërnjoftim i lëshuar nga 

Republika e Kosovës, përbëhet prej nr.personal prej 10 shifror dhe duhet të jetë brenda afatit të 

legjitimitetit. Paditësi nuk është pronar i ngastrës kadastrale 17-0, në sip. prej 11874m2, por e 

njëjta ngastër evidentohet në emër të S.S., me datën 13.06.2020, nuk është e bazuar se i 

padituri i ka shkaktuar dëmin paditësit, sepse lopët të cilat janë në fotografi nuk e paraqesin 

identifikimin e tyre sipas matrikulave, që evidentohen në emër të pronarit, por paditësi i ka 

fotografuar lopët e veta duke kullotur në pronën e tij. Vlersimi i bërë nga Drejtoria per Pylltari 

dhe Zhvillim Rural të Komunës së Novobërdës, nuk është i bazuar, pai që nuk është 

nënshkruar nga Kryetari i Komunës, si dhe nuk është vulosur me vulën e protokollit të 

ekzekutimit. Është për tu habitur se një komision për një dëm të shkaktuar me datën 

13.06.2020, të dal në vend të ngjarjes  me datë 10.07.2020, dhe nuk përputhet me realitetin per 

vlerësimin e dëmeve.  

 

Përfaqësuesi i paditësit Av.Faruk Brestovci në seancën përgatitore, kryesore dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: pas administrimit të provave të atyre materiale të cilat jaë pjesë 

përbërëse të kësaj lënde, e gjithashtu edhe me dëgjimin e dy dëshmitarëve si dhe palëve 

ndërgjyqëse, padyshim është vërtetuar bazueshmërisa e kërkesëpadisë së paditësit, për 

kompensimin e dëmit të shkaktuar nga ana e kafshvëe të tani të paditurit. Nga deklatata e 

dëshmitarit R.S. është vërtetuar fakti se i njëjti, ditën kritike pasi që ishte njoftuar nga ana e 

tani dëshmitarit tjetër S.S. i kanë gjetur në livadhet e tyre tek vendi i quajtur “Maliqi”, 13-15 

lopë-kafshë, të cilat kanë qenë duke kullosuar e të cilat lopë i kanë sjellur në shtëpinë e tyre 

dhe se ditën kritike e kanë informuar edhe policinë, mbi dëmin e shkaktuar nga ana e këtyre 

kafshëve. Meqnëse dëshmitari R. deklaroi se këto kafshë kanë bërë dëm edhe më parë të njëjtat 

edhe i kanë njohur, ashtu siq deklaroi edhe ai e kanë njoftuar edhe djalin e të paditurit dhe se të 

njëjtin e kanë njoftuar se tani e tutje të mos i lëshojë më kafshët. Meqenëse edhe më parë i 

padituri me kafshët e tij i ka shkaktuar dëm material në fushë paditësit siq deklaroi edhe 

dëshmitari, pas dy dite më dt.15.06.2020 e ka njoftuar Drejtorinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural në Novobërdë. Ka kërkuar që të del një komision për vlerësimin e dëmit , i cili 

komision edhe pas daljes në vendin e ngjarjes, kishe konstatuar se dëmi të cilin ia kishte 

shkaktuar tani paditësi është gjithsej 350duj sanë. Gjithashtu edhe dëshmitari S.S., në këtë 

gjykatë vërtetoi faktin se ditën kritike , kafshët të cilat i kishin shkaktuar dëm në livadhin e tij 
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kishin qenë të të paditurit B. M., andaj i propozojmë gjykatës që padinë e paditësit ta aprovojë 

në tërësi si të bazuar , gjithashtu i kërkojmë edhe shpenzimet e proceurës dhe atë 94 € për 

përpilim të padisë, 20€ për taksë gjyqësore, 270€, për dy seanca ta mbajtura, e në total shumën 

prej 384€. 

 

Përfaqësusesi i të paditurit Av.Avdullah Gashi, në seancën përgatitore, kryesore dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: Pas administrimit të provave dhe fakteve të cilat u paraqitën në 

këtë gjykatë, kërkojmë nga gjykata të bëjë refuzimin e padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit si 

të pabazuar në prova dhe fakte për identifikimin e kafshëve, të cilat ishin në atë livadh. Kjo gjë 

vërtetohet nga vet deklarata e dëshmitarëve dhe të paditësit, të cilat ishin në kundërthënie njëra 

me tjetrën dhe asnjëri nga ta nuk ka mundur ta bëjë identifikimin e lopëve të cilat ishin në atë 

livadh, për faktin se të gjitha ato lopë kishin numër të matrikulës nga i cili numër bëhet edhe 

identifikimi i fermerit që posedon. Nga dëshmia e paditësit dhe dëshmitarëve të tij, u potencuar 

se edhe ata kanë lopë dhe se gjysmën e livadhit e kullosin lopët, ndërsa gjysmën tjetër e 

kositin. Dëshmitari R.S. dëshmoi se asnjëherë nuk e kanë ujitur livadhin, duhet të theksohet me 

specifikim të veqantë se komisioni nga Drejtoria e Bujqësisë, kur ka dalë në vendin e ngjarjes 

pas një muaji atë ditë livadhi ka qenë pa kosit. Askund nga raporti nga tereni nuk identifikohen 

lopët e tani të paditurit. Raporti është i pabazuar pasi që nuk është i nënshkruar nga kryetari i 

komunës, si dhe nga drejtori i BPZHR-së, andaj kemi të bëjmë me një proces joidentifikues, ku 

është konstatuar dëmi 350balla sanë, ndërsa nga paditësi dhe dëshmitari u konstatua se livazhi 

ishte pa kositur kur ka dalë komisioni, andaj kërkojmë nga gjykata që ta refuzojë padinë dhe 

kërkesëpadinë ndërsa paditësin ta obligojë që në emër të shpenzimeve të procedurës të paguajë 

shumën prej 374€ dhe atë për përgjegje në padi shumën prej 304€ dhe për dy seanca shumën 

prej 270€ . 

 

Gjykata për vërtetimin e plotë dhe të gjendjes faktike në procedurën e të provuarit i ka 

administruar këto prova materiale: qertifikata e pronësisë me nr. të lëndës 1265/20 e 

dt.10.08.2020, raporti nga tereni i dt.10.07.2020 nga Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural të K.Novobërdës,  qertifikata e regjistrimit të fermerit e dt.02.03.2012 në emër 

të B.M., tabela e dt.21.03.2017 për fermën nr.155524-B. M.,  4 foto nga vendi i ngjarjes të bëra 

na vet paditësi. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave të larcekura në kuptim të nenit 8 të LPK-së, me 

kujdes dhe ndërgjegje ka qmuar qdo provë veq e veq dhe të gjitha së bashku, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar . 

 

 Nga leximi i qertifikatës së pronësisë me nr. të lëndës 1265/20 e dt.10.08.2020, gjykata 

vërtetoi faktin se ngastra kadastrale P-72403021-0017-0 në sipërfaqe prej 11874m2 ,tokë 

bujqësore , kullosë e klasës së katërt, në vendine qutjaur “Kusha Male” ZK-Makresh i Ulët, në 

DGJKP në Novobërdë, evidentohet në emër të S.S., emri i babait R. 

 

 Nga leximi i raportit nga tereni i dt.10.07.2020 nga Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural të K.Novobërdës,  gjykata vërteoi faktin se  në bazë të kërkesës së 

fermerit R.S. është formuar komisioni prej tre anëtarëve nga Drejtori i DBPZHR në bazë të 

vendimit me nr.protokoli 08-398 i dt.07.07.2020. Komisioni ka dalë në teren në fsh.Makresh i 

Ulët, dhe ka konstatuar se livadhi me nr. të parcelës 17-0, klasi i katërtt në sipërfaqe prej 
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1.18ha, e cila ishtë dëmtuar nga kafshët e B.M. nga fsh.Kllobukar, ku vlera e dëmit të 

shkaktuar është 350balla sanë, e që në total kap shumën financiare prej 525€. 

 

Nga leximi i qertifikatës së regjistrimit të fermerit e dt.02.03.2012, në emër të Bejtush 

Maliqit , u vërtetua fakti se B.M., është fermer i regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural me nr.fiskal 1007868. 

 

Na leximi i tabelës e dt.21.03.2017 për fermën nr.155524-B.M. ,  u vërtetua fakti se 

fermeri B.M. ka 23, krerë gjedh të racave Busha dhe Simental. 

 

Nga shiqimi i 4 fotove  nga vendi i ngjarjes të bëra na vet paditësi, gjykata vërtetoi 

faktin se disa kafshë (11-12 krerë), ndodhen në livadh duke kullotur. 

 

Gjykata ka bërë edhe dëgjimin e dëshmitarëve R.S., S.S. si dhe dëgjimin e paditësit S.S. 

dhe të paditurit B.M. në cilësi të palëve.  

 

Dëshmitari R.S, në seancën e dt.22.11.2022, ka deklaruar se ditën kur ka kuptuar për 

lopët se kanë hyrë në livadh ka qenë duke kositur një oborr të kusheririt S, i cili kishte ardhur si 

musafir tek dëshmitari dhe gjatë rrugës kishte vërjtur 13-14 lopë në vendin e quajtur “Maliq”, 

ku më pas e kishte njoftuar se ishin disa lopë në livadh, e duke i thënë se mos janë tuat. Pastaj 

dëshmitari iu kishte përgjegjur se kafshët  i kam mshelë dhe pastaj me babain e tij kishin 

shkuar në vendngjarje dhe kishin vërejtur se  në livadh ishin disa lopë, të njëjta i i kishin marrë 

nga aty dhe i kishin pru në shtëpi.  Pastaj kishin njoftuar policinë të cilët kishin ardhur në 

vendin e ngjarjes dhe i  kishin fotografuar lopët, pas fotografimit i kishin lëshuar lopët. Lopët 

kishin pasur matrikula dhe se dëshmitari i kishte njohur lopët e të paditurit . Kur kanë dalë 

komisioni në teren livadhi ka qenë i pa kositur.  

 

Dëshmitari S.S, në seancën e dt.22.11.2022 ka deklaruar se: ditën kur ka ndodhur rasti 

kishte dalë në vikend dhe kur ishtë ofruar tek shtëpitë, ku  kishte vërejtur disa lopë në livadhin 

e axhës së tij të tani paditësit. Fillimisht lopët nuk i kishte njohur por pasi kishte shkuar tek 

shtëpia , kishte takuar djalin e axhës së tij, ku e kishte njoftuar se disa kafshë tani gjenden në 

livadhin e tij ku pastaj djal i axhës së tij –paditësi kishte shkuar i kishte marrë lopët dhe pastaj 

kishte thirrur policinë, numri i tyre ishte mes 7-10 krerë lopë, e të cilat ishin me matrikula në 

vesh. Livadhi ku kishin hyrë lopët nuk kishte qenë i rrethuar me rrethoja teli apo diqka tjetër . 

 

Paditësi S.S. i dëgjuar në cilësi të palës, në seancën e dt.22.11.2022, ka deklaruar se 

ditën kur ka ndodhur rasti djal i tij dhe nipi  i tij, të cilët janë dëshmitarët e lartëpërmendur e 

kishin njoftuar se disa krerë lopë gjenden në livadh në vendin e quajtu “Maliqi”. Paditësi 

bashkë me R. kishin shkuar dhe i kishin marrë lopët, pastaj i kishin sjellë në shtëpi ku edhe e 

kishin njoftuar policinë. Policia kishin ardhur në shtëpinë e paditësit dhe pastaj lopët i kishin 

lëshuar. Në livadh kur kanë hyrë lopët askush nuk ka qenë duke i ruajtur. Lopët ishin të B. dhe 

paditësi disa herë më herët e kishte këshilluar, që ti ruajë lopët por që i padituri B. nuk e kishte 

dëgjuar.  Në livadh kishin qenë 15 krerë lopë. Vlerësusesit e komunës kur e kanë vlerësuar 

dëmin, livadhi ka qenë pa kosit ndërsa pas vlerësimit të dëmit, paditësi e kishte kositur livadhin 

por që kishte marrë vetëm 60 balla me sanë. 

 

I padituri B.M. i dëgjuar në ciëlsi të palës  në seancën e dt.22.11.2022 ka deklaruar : se 

me veprimarinë e fermerit merret menjëherë pas luftës e deri në vitin 2020, të cilën fermë e ka 

pasur në fshatin T.. Policia kishin qenë tek i padituri, duke e pyetur se ku i ka lopët dhe se i 

njëjti i’u kishte përgjegjur, se lopët është duke i ruajtur djali përtej shtëpive. Lopët kishin pasur 
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numër të matrikulave, të cilat ia kishin vendosur zyrtarët e ministrisë. Me paditësin nuk kishte 

pasur asnjë problem para këtij rasti. 

 

Gjykata  pas  analizimit dhe shtjellimit i provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse e aprovoi 

kërkesë padinë e paditësit si të bazuar ngase gjykata në bazë të provave të administruara, u 

vërtetua fakti se i padituri i ka shkaktuar dëm paditësit, në shumën e lartcekur si në padi prej 

525€,  duke u bazuar në nenin 136 të LMD-së i cili thotë se “Kush i shkakton tjetrit dëm ka 

për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, dhe 

nenit  

neni 163 parag. 2, të këtij ligji, ku është paraparë,  përgjegjësia për zotëruesin e kafshës, 

“Zotëruesi i kafshës shtëpiake është përgjegjës për dëmin e shkaktuar prej saj, përveç nëse 

provohet se zotëruesi ka treguar kujdesin dhe mbikëqyrjen e nevojshme”, e në rastin konkret 

u vërtetua fakti se i padituri i ka shkaktuar dëm  paditësit. Deri te ky konstatim gjykata ka 

ardhur duke ia falur besimin provave dhe atë raportit të komisionit për vlerësimin e dëmeve i 

formuar nga drejtori i BPZHR-së në Komunën e Novobërdës, ku i njëjti kishte konstatuar se 

livadhi-parcela 17-0,  e cila ka sipërfaqen prej 1.18 ha, ishte dëmtuar nga kafshët e B. M., në 30 

balla sanë e që në shumën financiare arrin vlerën prej 525€. Gjithashtu deri te ky vlerësim 

gjykata ka ardhur duke marrë për bazë edhe dëshmitë e dëshmitarëve R dhe S.S. të cilat ishin 

në përputhje me njëra tjetrën, e gjithashtu edhe me dëshminë e padiësit S.S. ku në ditën kritike 

13-15 krerë kafshë pronë e B.M., kishin kullotur livadhin e paditësit duke i shkaktuar dëmin në 

lartësinë e cekur si në padi, kafshët kanë qenë pa rojtar, andaj bazuar në të gjitha këto gjykat 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e palës së paditur, por të cilat nuk ishin bindëse dhe nuk 

gjejnë mbështetje në asnjë provë. 

 

Vendimi  në pikën II të këtij dispozitivi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 

452 të LPKsë.   

 

Andaj, nga të cekurat më lartë, e duke u bazuar  në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan-Dega Novobërdë 

C.nr.87/20, datë 05.12.2022 

 

                                                                                                            Gjyqtari, 

 Gazmend Ajvazi  

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh , nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  përmes 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


