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III.EK.nr.29/2017 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses 

NTSH E.-VB, me seli në S., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit me shkrim N. B., avokat nga 

Suhareka, kundër të të paditurës F. F.-PR, me seli në L. të cilin e përfaqëson sipas autorizimit 

me shkrim A. N., avokat nga Prishtina, objekti i kontestit kompensim dëmi, vlera e kontestit 

6,000.00 €, pas seancës së mbajtur me datën 25.10.2019, në prani të të autorizuarëve të palëve 

në procedurë, ndërsa pas pranimit të fjalëve përfundimtare të dorëzuara me shkrim nga palët në 

procedurë me datën 08.11.2019, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit NTSH E.-VB, me seli në Suharekë. 

I.DETYROHET e paditura që në emër të kompensimit të dëmit material për shkak të 

shpenzimeve të blerjes, analizave dhe investimeve ti paguaj palës paditëse shumën 

prej;16,830.00 euro si dhe në emër të fitimit të humbur shumën prej;36,400.00 euro, të gjitha 

këto në shumën e përgjithshme prej 53,230.00 €, me kamatë ligjore prej 8% në vit e cila fillon 

të rrjedh nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë dt.27.01.2017, e deri në pagesën definitive, 

brenda afatit kohor prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

II. DETYROHET i padituri qe t'ia paguaj paditësit shumën prej 2,048.00 euro, në emër të 

kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore, brenda afatit kohor prej 7 ditësh nga 

dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi.   

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësja N.T.SH E.-Vb, me seli në P. përmes të autorizuarit të saj pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar padi kundër të të paditurës F. F.-Pr,me seli në Ll., për kompensim dëmi. 

 

I autorizuarit i paditësi ka mbetur në tërësi pranë padisë ku ndër të tjera ka theksuar se në bazë 

të marrëveshjes gojore janë dakorduar për shitjen e fidanëve të mjedrës të tipit Polka, në bazë të 
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marrëveshjes me palën e paditur në cilësi të shitësit t’ia shes 10.000 fidanë palës paditëse në 

çmimin prej 0.60 €, për fidan në shumën  e përgjithshme prej 6,000.00 €, pala paditëse ka lëshuar 

faturën me numër 28/2015, në shumën prej 6,000.00 € të cilën  shumë edhe ia ka paguar. Para 

pranimit të fidanëve pala e paditur ka parashtruar kërkesë për vlerësimin e tokës ku do të mbillen 

fidanët të cilin vlerësim e ka bërë kompania S.&M. dhe nga analiza ka rezultuar se toka i plotëson 

të gjitha kushtet për mbjellje. Fidanët e paguara i ka pranuar me datën 21.04.2016 dhe të  

 

njëjtat ka filluar që t’i mbjellë, mirëpo gjatë stinës së verës është vërejtur së fidanët nuk janë 

duke u zhvilluar ku edhe ka lindur dyshimi për sëmundje eventuale të fidanëve të blera nga pala 

e paditur, në vazhdim ka shtuar se me datën 21.11.2016, është bërë analiza fito patologjike dhe 

se sipas raportit në fjalë rezulton se fidanët janë te prekura me patogjen gjegjësisht janë të 

infektuara. Nga inspektorati Fito Sanitar në Prizren është hartuar një procesverbal mbi marrjen 

e mostrave edhe nga procesverbali  mbi inspektimin e dytë në terren dhe në fund pas marrjes së 

mostrave nga Inspektorati Fito Sanitarë –Instituti i Bujqësisë në Pejë ka sjellë raportin e testimit 

nga ka rezultuar se fidanët e blera janë të infektuara. Po ashtu pas marrjes së mendimit dhe 

konstatimit të ekspertit të bujqësisë paditësi ka bërë precizimin e kërkesëpadisë dhe si rezultat i 

investimeve të bëra i është shkaktuar dëm në shumën prej 16,830.00 €, ndërsa dëm në formë të 

fitimit të humbur i është shkaktuar në shumën prej 36,400.00 €,andaj përfundimisht i ka 

propozuar gjykatës që ta aprovoj kërkesëpadinë dhe me aktgjykim ta detyroj palën  e paditur që 

në emër të dëmit real në investim dhe në emër të fitimit të humbur t’ia paguaj shumën prej 

53,230.00 €.Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe e ka bërë specifikimin e tyre. 

 

Pala e paditur përmes përgjigjes në padi dhe gjatë seancave dëgjimore e ka kontestuar 

kërkesëpadinë, ka theksuar se kërkesëpadia është e pa bazuar, ka theksuar se e paditura kryen 

shërbime për grumbullimin, përpunimin dhe shitjen e frutave të kultivuara dhe frutave të egra të 

malit e po ashtu bën edhe shitjen e mjedrës të llojit POLKA të prodhuara në shtetin e Polonisë. 

Kërkesëpadinë e ka kontestuar ngase fidanët e ardhura Polonia i kanë poseduar të gjitha 

certifikatat për mbjellje dhe shitje të fidanëve, në momentin e arritjes së fidanëve në Doganën e 

Kosovës i janë marrë mostra të cilat janë dërguar në Institutin e Pejës dhe pas 3 ditëve është 

kthyer rezultati i analizave dhe se instituti ka lejuar shitjen e fidanëve ngase ka konstatuar se 

fidanët janë për treg. Me tutje ka shtuar se pala paditëse i ka mbjell fidanët dhe se në vitin e parë 

ka marrë produkte të cilat edhe i ka shitur, pala paditëse fidanët kontestuese nuk i ka trajtuar si 

duhet ngase fidanët disa herë në vite kërkohet te trajtohen me pesticide gjë të cilën pala paditëse 

nuk e ka bërë dhe se dështimi i fidanëve ka ardhur si rezultat i mos kujdesit dhe jo për arsye që 

pretendon pala paditëse. 

  

Pala e paditur në parashtrimin përfundimtar ka theksuar se nga provat e shqyrtuara në këtë çështje 

juridike kontestimore nuk është vërtetuar baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë duke 

theksuar se nuk është kontestues fakti se NTSH E.-VB, ka blerë sasinë prej 10.000 fidanëve të 

bimës së mjedrës. Në lidhje me këtë sasi të fidanëve pala paditëse ia ka paguar shumën prej 

6,000.00 €, dhe se fidanët në fjalë palës paditëse i janë dërguar në muajin prill të vitit 2015.Ka 

shtuar se fidanët i ka blerë nga NPSH F.  me seli në M. dhe se fidanët e tilla ju ka shitur edhe 

fermerëve tjerë dhe se asnjëri nga fermerët e tjerë nuk janë ankuar për cilësinë e fidanëve. Fidanët 

në fjalë kanë qenë të përcjella me dokumentacionin e nevojshëm edhe nga analizat që i janë bërë 

nga ka rezultuar se të njëjtat mund të mbillen dhe të shitën. Me tutje ka shtuar se  edhe nga raporti 

i lëshuar nga Instituti Bujqësor i Kosovës në Pejë jepen të dhëna siç janë: lënda e analizës, 

porositësi i analizës fito sanitare, prejardhja e mostrave, shenja e mostrave rezultati, parametrat 

e analizave dhe se inspektorati fito sanitar pas pranimit të raportit në fjalë në procesverbalin e 

datës 15.12.2015, ka lejuar mbjelljen e fidanëve. Po ashtu e ka kontestuar edhe konstatimin e 
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ekspertit të bujqësisë A. C., andaj ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e palës paditëse ta 

refuzoj si të pa bazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Për të vërtetuar në mënyrë të saktë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore 

gjykata ka shqyrtuar provat e lëndës përmes leximit dhe shikimit të tyre si në vijim: urdhër pagesa 

kombëtare e datës 11.01.2016, urdhër pagesa e datës 12.01.2016, kuponi fiskal i datës 

24.11.2015, raporti i testimit i datës 23.11.2015, me numër 352/15, kërkesa e datës 08.12.2016, 

kërkesa e datës 07.12.2016, procesverbali me numër 00021, dt.13.12.2016, procesverbali i 

dt.13.12.2016, me numër 000055, procesverbal me numër 000060, e datës 23.12.2016,fletë 

transferi i dt.28.12.2016, analiza e lëshuar  nga Instituti i Bujqësisë –Pejë e dt.14.12.2016, raporti 

i testimit i dt.22.12.2016, raporti i testimit i dt.14.12.2016, raporti i testimit me numër 645/16, i 

datës 21.11.2016, fatura e dt.21.11.2016, procesverbali me numër 001856, veçoritë  e dërguesit-

PIKF me nr. 036382/15, e dt.03.12.2015,m procesverbali me nr.003486, e dt.03.12.2015, 

procesverbali me numër 003495, i dt.15.12.2015, shkresa e dorëzuar nga shteti Polak në 

Doganën e Kosovës dhe në inspeksionin sanitarë në 6 faqe, ekspertiza gjyqësore  e ekspertit të 

bujqësisë A. C. i dt. 17.01.2019, se bashku me prova, parashtresa e personit të tretë e 

dt.23.09.2019, raporti i lëshuar nga instituti i bujqësisë së Kosovës –Pejë dt. 14.12.2015, 

programi për pagesat direkt për vitin 2019, e lëshuar nga Ministria e Bujqësisë –Departamenti i 

Politikave Bujqësore dhe Tregjeve dt.27.05.2019.  

 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të tëra së bashku, në pajtim me dispozitat 

e nenit 8 të LPK-së, dhe konstatimit të fakteve jokontestuese në mes të palëve në procedurë, 

gjykata vërtetoi këtë gjendje të fakteve: nuk ishte kontestues fakti se në mes të palëve në 

procedurë se paditësja në bazë të marrëveshjes gojore ka blerë nga pala e paditur 10.000 fidanë 

të mjedrës në çmimin prej 0.60 €, për fidan në shumën  e përgjithshme prej 6,000.00 €. Po ashtu 

ishte jo kontestuese se pala paditëse me datën 07.12.2015, palës së paditur ia ka paguar shumën 

prej 6000.00 €, në emër të çmimit të fidanëve. Pala paditëse ka bërë mbjelljen e fidanëve dhe 

duke ju referuar shkresave të lëndës rezulton se fidanët nuk kanë pasur përparimin e pritur, ngase 

një pjesë e tyre  kanë dështuar në procesin e nxënies, gjegjësisht një pjesë e tyre janë tharë. 

 

-Nga prova raporti i testimit me numër 352/15, të lëshuar nga Laboratori Analitik, Bujqësor dhe 

i Ushqimit të kryer nga Korporata Fito Sanitare S.&M. sh.p.k, me datën 23.11.2015, rezulton se 

mostrat e dheut (tokës ku do të mbillleshin fidanet), përmban sasi të konsiderushme të 

elementeve ushqyese. 

 

-Kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse ka qenë cilësia e fidaneve të dorëzuara nga i padituri, 

në lidhje me këtë çështje paditësi ka pretenduar se i padituri nuk ia ka sjellë fidanet e cilësisë së 

përcaktuar me marrëveshje, ngase të njëjtat kanë qenë të infektuara me virus dhe se si rezultat i 

kësaj i është shkaktuar dëm i konsiderueshëm. Në anën tjetër pala e paditur e ka kontestuar 

kërkesëpadinë me pretendimin se fidanet i ka dorëzuar në cilësinë e kontratuar. 

 

-Nga prova kërkesa e palës paditëse e datës 08.12.2016, gjykata e ka vërtetuar faktin se pala 

paditëse i është drejtuar me kërkesë Inpektoratit të Bujqësisë pranë Komunës së Suharekës, ku 

ka kërkuar që të bëje inspektimin e fidaneve të mbjellura. 

 

-Nga prova raporti i testimit të Institutit Buqësor të Kosovës, i datës 22.12.2016, rezulton se 

instituti ka bërë analizat fito patologjike të fidananëve e mjedrës të mbjellura nga pala paditëse. 
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Nga raporti në fjalë ka rezultuar se fidanët në fjalë përmbajnë kërpurdhat fito patogjene të llojit 

Didymella applanata dhe agro bakterium tymefaciens (kanceri i pëmeve). 

 

-Nga prova raporti i testimit fitopatologjik të fidaneve në fjalë i bërë nga Korporata S.&M. sh.p.k, 

i datës 21.11.2016,  rezulton se fidanët në fjalë përmbajnë kërpurdhat fito patogjene të llojit 

Didymella applanata dhe agrobakterium tymefaciens (kanceri i pëmeve). 

 

-Në lidhje me këtë çështje juridike kontestimore gjykata ka  caktuar ekspertizë gjyqësore nga 

lëmia e bujqësisë të cilën e kanë punuar eksperti A. C.. Eksperti në fjalë kanë dalur në terren dhe 

ka konstatuar se fidanet e mbjelluara nga pala paditëse janë dëmtuar,sipas tij shkaktar të cilat 

kanë mundur të shkaktojnë tharjen e bimve mund të jenë prezenca e sëmundjeve në fidane. 

Eksperti ka deklaruar se nga të gjitha shkaqet që mund të shkaktojnë tharjen testi i analizave të 

bëra nga Instituti i Bujqësisë përmes AUV, është real. Eksperti ka theksuar se duke u mbështetur 

edhe në analizat e laboratorike të kryera rezulton se fidanet  e blera nga pala paditëse nga pala e 

paditur janë të infektuara me dy lloje të sëmundjesh të përmenduara me lartë dhe se pala paditëse 

nga ky raport ka pësuar dëm. 

 

-Eksperti ka bëre vlerësimin e dëmit të shkaktuar, dëm real dhe fitimit të humbur sipas ekspertit 

pala paditëse ka pësuar dëm ngase ka bërë investime për përgatitjen e parcellës për mbjellje dhe 

marrjen e masave agroteknike të nevojshme duke filluar nga lëvrimi i thellë dhe deri tek 

përfundimi te vegjetacioni kanë qenë investime pa rezultat. Sipas ekspertit dëmi real që e ka 

pësuara pala paditëse është në shumën e përgjithshme prej 16,830.00 €. Po ashtu eksperti ka 

theksuar se si rezultat i dështimit të fidaneve pala paditëse ka pasuar edhe dëm në formë të fitimit 

të humbur në shumën prej 36,400.00 €. 

 

-Gjykata e ka bërë vlerësimin e raportit të ekspertizës të punuar nga eksperti A. C. dhe ka ardhur 

në përfundimin se raporti në fjalë është punuar në mënyrë profesionale është i arsyetuar në masë 

të mjaftueshme. Raporti është i plotë dhe nuk ka pasur kontradikta në relacion me provat e tjera 

të lëndës. Gjykata duke u bazuar në konstatimin dhe mendimin e ekspertit se fidanet janë liferuar 

të infektuara me sëmundjen Tharja e Fidaneve (Didymella Applanta) dhe kanceri i pemëve 

(Agrobakterium tumefaciens), dhe se ky konstatim i ekspertit është në përputhshmëri të plotë me 

analizën e bërë nga Instituti Bujqësorë i Kosovës dhe provat tjera të lëndës, si dhe duke u bazuar 

edhe me nenin 136 paragrafi 1 i Ligjit për Mardhënjet e Detyrimeve është përcaktuar se  kush i 

shkakton dëm tjetrit ka për detyrë që ta kompesoj, në qoftë se nuk provohet se dëmi ka lindur pa 

fajin e tij.  

 

Në rastin konkret, nga provat e shqyrtuara në këtë çështje juridike kontestimore është vërtetuar 

se paditësi dhe i padituri kanë qenë në raport juridik detyrimor nga marrëveshja gojore për shitjen 

e fidanëve të mjedrës, ku pala e paditur ia ka shitur palës paditëse 10.000 fidanë të mjedrës në 

çmimin prej 6,000.00 €. Pala paditëse ka bërë përgatitjen e tokës ku do të mbilleshin fidanët ku 

edhe e ka bërë edhe testimin e po ashtu ka kryer edhe investime tjera në shumën prej 16,830.00 

€. Mirëpo, pas mbjelljes së fidanëve të njëjtat nuk janë zhvilluar normalisht, madje një pjesë e 

tyre edhe janë tharë. Nga provat e shqyrtuara, e sidomos nga ekspertiza e bujqësisë e punuar dhe 

analizave të bëra nga Instituti Bujqësorë i Kosovës, gjykata ka ardhur në përfundimin se fidanët 

i anë dorëzuar paditësit në gjendje të infektimit me sëmundjet Tharja e Fidaneve (Didymella 

Applanta) dhe kanceri i pemëve (Agrobakterium tumefaciens).  

 

Duke u bazuar në gjendjen faktike të konstatuar si më sipër dhe në dispozitat ligjore të cituara 

më sipër, gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar 

rrjedhimisht edhe e ka aprovuar. Gjykata  e ka aprovuar kërkesëpadinë si të bazuar edhe kërkesën 
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për kompensimin e fitimit të munguar dhe atë duke u mbështetur në nenin 173 paragrafi 1 dhe 

paragrafi 3 të LMD-së është përcaktuar se i dëmtuari ka të drejtë si në kompensimin e dëmit të 

thjesht ashtu edhe për kompensimin e fitimit të munguar. Ndërsa vendimin e vetë në lidhje 

lartësinë e kërkesëpadisë gjykata e ka bazuar në raportin e ekspertizës  së ekspertit nga lëmi i 

bujqësisë i cili ka theksuar se si rezultat i blerjes së fidanëve të mjedrës me sëmundja pala 

paditëse ka pësuar dëm në formë të dëmit real-shpenzime në investim në shumën prej 16,830.00 

€, ndërsa në emër të fitimit të humbur për tri vite të mungesës së rendimentit në mjedra ka pësuar 

fitim të humbur në shumën prej 36,400.00 €. 

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishin edhe pretendimet e palës së paditur në procedurë e cila ka 

theksuar se përkundër se fidanët nuk ishin të infektuara po se tharja e tyre ka ardhur si rezultat i 

mos kujdesit të palës paditëse. Mirëpo gjykata nuk e ka marrë për bazë ngase duke iu referuar 

provave të lëndës siç janë raporti i testimit i kryer nga Institutit Buqësor të Kosovës, raporti i 

testimit i kryer nga Korporata S.&M. sh.p.k, si dhe raporti i ekspertizës së punuar nga eksperti i 

bujqësisë në këtë çështje juridike kontestimore është vërtetuar se fidanet kanë bartuar në 

momenin e mbjelljes kancer të bimeve dhe si pasojë e kësaj edhe janë tharë.  

 

Po ashtu, gjykata e ka shqyrtuar edhe pretendimin i palës së paditur e cila ka theksuar se nuk ka 

legjitimitet pasiv në këtë çështje juridike kontestimore ngase, nuk është prodhuese as importuese 

e fidanëve të mjedrës dhe se nuk e ka ditur dhe nuk ka pasur mundësi që kemi të bëjmë me fidanë 

te infektuara. Mirëpo gjykata nuk e ka marrë për bazë këtë pretendim ngase në mes të palëve në 

procedurë nuk ishte kontestues fakti, se pala paditëse fidanët kontestuese i ka blerë nga pala e 

paditur dhe se sipas bindjes së gjykatës është irelevante fakti se nga kush i ka marrë fidanët pala 

e paditur. Rrjedhimisht gjykata edhe këtë pretendim të palës së paditur e ka konsideruar vetëm 

pretendim deklarativ dhe të pa mbështetur me prova materiale, andaj edhe nuk pati ndikim në 

vendosjen ndryshe të kësaj çështje juridike kontestimore. 

 

Gjykata me aktvendim refuzoj  propozimin e të autorizuarit të palës së paditur për caktimin e 

ekspertizës së re nga grupi i ekspertëve duke konsideruar këtë propozim të paarsyeshëm dhe të 

pa specifikuar se për cilat çështje do të sigurohet një ekspert tjetër, ku palët në procedurë kanë 

parashtruar pyetje për ekspertin e bujqësisë i cili ka qenë prezent në seancën e datës 23.09.2019 

dhe i njëjti është përgjigjur lidhur me vërejtjet me rastin e shqyrtimit të kësaj çështje civile-

juridike, kështu gjykata nuk ka pas asnjë arsye që të angazhoj një ekspert tjetër. Për kundër faktit 

se asnjëra palë nuk e ka kontestuar objektivitetin, dhe profesionalizmin e ekspertit lidhur me këtë  

ekspertizë dhe se një propozim i tillë është refuzuar për hire të mos prolongimit të çështje dhe 

ekonomizimit të procedurës. Po ashtu, gjykata me aktvendim e refuzuar kërkesën NPSH F.,  për 

ndërhyrje në këtë çështje juridike kontestimore ngase vetë ndërhyrësi në seancën e datës 

25.10.2019 ka kundërshtuar pjesëmarrjen e tij në cilësi të ndërhyrësit, në këtë çështje juridike 

kontestimore e po ashtu edhe pala paditëse e ka refuzuar ndërhyrjen.  

 

Gjykata e aprovoi kërkesëpadinë edhe përkitazi me kamatën e vonesës së kërkuar, ashtu që e 

detyroi të paditurin që përveç borxhit kryesor, paditësit t’ia paguajë edhe kamatën ligjore, duke 

u bazuar në nenin 305 lidhur me nenin 382.1 të LMD-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore është i bazuar në dispozitën e nenit 452.1 

të LPK-së dhe atë si në vijim: në emër të  taksës gjyqësore për padi ka kërkuar shumën prej 20.00 

€;  në emër të  përpilimit të paditës shumën prej 280.00 €;në emër të ekspertizës nga lëmi i 

bujqësisë shumën prej 200.00 €; në emër të përfaqësimit në 6 seanca dëgjimore shumën prej 

1620.00 € (6X270.00= 1,620.00€), në shumën e përgjithshme prej 2,048.00 €.  

 



 Numri i lëndës: 2019:250011 
 Datë: 03.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00688830 
 

6 (7)  

 2
0

1
9

:2
5

0
0

1
2

 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

III.Ek.nr.29/2017 me datën 08.11.2019 

                                                                                                                            

                                                                                                                                   Gjyqtarja, 

                                                                                                                 Franciska Zhitia-Ymeri 
 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese, Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të tij.  
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