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Numri i lëndës: 2019:148246 

Datë: 09.11.2021 

Numri i dokumentit:     02373918 

 

 

C.nr. 181/2018                                               

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, civile-juridike  e shkallës së pare më 

gjyqtarin Bekim Avdimetaj, më zyrtaren ligjore Edita Gashi, në kontestin e paditëses  Qeveria e 

Kosovës-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë në Prishtinë, që e përfaqëson më 

autorizim përfaqësuesja nga Avokatura Shtetërore e Ministrisë se Drejtësisë N. K. nga Prishtina, 

kundër të paditurit S. (T.) B. nga fshati ..............Komuna e Deçanit, për kompensim dëmi, vlera 

e kontestit 686.00 euro, gjykata pas mbajtjes seancës të shqyrtimit kryesor më datën 14.10.2021 

i përpiluar me  datën. 27.10.2021 mur këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar ne tersi kërkesëpadia e paditëses Qeveria e Kosovës- 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë me seli në Prishtinë që e ka 

përfaqësuar më autorizim përfaqësuesja nga Avokatura Shtetërore e Ministrisë se 

Drejtësisë N. K.. 

 

II. DETYROHET i padituri S. (T.) B. nga fshati ..............Komuna e Deçanit që 

paditëses Qeveria e Kosovës-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë më 

seli në Prishtinë, në emër të dëmit material të shkaktuar t’ia paguaj shumën prej 

686.00 euro, në xhirollogarinë bankare të Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinorë më numër 1004000070000180, më kamat prej 8%  nga dita e përpilimit 

të aktgjykimit më datën 27.10.2021 e deri në pagesën definitive, te gjitha këto në afat 

prej15 ditësh nga dita e marrjes në dorëzim të këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit më dhunë.  

 

III. Secila pale ne vete i barte shpenzimet e procedurës kontestimore 

   

A r s y e t i m 

 

Paditësja Qeveria e Kosovës-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë në Prishtinë, që e 

përfaqëson më autorizim përfaqësuesja nga Avokatura Shtetërore e Ministrisë se Drejtësisë N. 

K. nga Prishtina, ka paraqitur padi ne ketë gjykate kundër të paditurit S. (T.) B. nga fshati 

..............Komuna e Deçanit, për kompensim dëmi, vlera e kontestit 686.00 euro. 
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Paditësja ne padi ka deklaruar se i padituri  S. B. me datën 28.06.2017 ne bjeshkët e Deçanit, 

njësia  e menagjuese Deçan  ne vendin e quajtur Deçan  i cili administrohet nga DAPK Bjeshkët 

e Nemuna  i pandehur  tani i padituri ka prere 17 trungje te llojit te breut me vëllim  te 

përgjithshme  prej 1.96 m3 me çrast padis ës i shkakton  dëme material prej 686.00 euro.  

                                                  

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 29 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parasheh, në procedurë kontestimore gjykatat 

gjykojnë brenda kufijve të kompetencës së vet lëndore të caktuar me ligj. 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e palëve dhe te autorizuarve ndërgjyqësve 

 

Përfaqësuesja e paditëses N. K. gjate seancës te shqyrtimit përgatitorë, kryesor si dhe ne fjalën e saj 

përfundimtare ka deklaruar se mbesë në tersi pran padisë dhe kërkese padisë kërkojë nga gjykata që e njëjta 

ta aprovohet qe ta detyrojë të paditurin në emër të dëmit të shkaktuar të paguaj shumën në vlerë prej 686.00 

euro të gjitha më kamat prej 8% si dhe shpenzimet e procedurës të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë se aktgjykimit. Gjithashtu i kundërshtoj deklarimet e thëna në përgjigje në padi të njëjtat 

janë të pa bazuara .Paditësi bazuar në aktgjykimin e kësaj gjykatë me numër të referencës P.nr.256/17 të dt. 

27.02.2017e të plotfuqishëm me dt. 09.03.2018 e cila është provë e bazuar dhe e vërtetuar nga gjykata që i 

paditurit me dt. 28.06.2017 ka kryer veprën penale e cila i vije në barrë në bazë të aktgjykimit të 

lartpërmendur.Duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të gjitha shkresave të njëjtën ta aprovoi si të 

bazuar 

 

 I padituri S. B. nga fshati ...........K-Deçan gjate përgjigjes ne padi seancës te shqyrtimit përgatitorë, kryesor 

si dhe ne fjalën e saj përfundimtare e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e padis ës i cili ka deklaruar se ne ditën 

kritike ka qen duke i bart dy traktorë me sonë. Pasi që jam hyrë në shtëpi kanë ardhur Polica të cilët ishin 

pas dikujt tjetër pasi kanë hyrë tek shtëpinë me kanë thënë që duhet me i marr këto dru. Unë ju kam thënë 

që nuk i kam prerë por i kam gjet të prera  dhe atë dit unë nuk kam qenë në mal .Pastaj unë i kam ndihmuar 

Policisë dhe pylltarisë për ti ngarkuar në kamionin e tyre. 

Paditësi i lartshënuar ka deklaruar se është i gjendjes se vështirë ekonomike, e kam edhe gruan e sëmur të 

cilën duhet ta dërgoi kohë pas kohe në Beograd se është bartës  i familjes prej 6 anëtarëve dhe nuk ka të 

ardhura nga askush. Nuk ka pension. E ka bashkëshorten më sëmundje kronike. 

  

I padituri i lartshënuar gjithashtu gjate seancës te shqyrtimit kryesore ka deklaruar jam i gjendjes se vështirë 

ekonomike. Bartës i familjes prej 6 anëtareve  pa të ardhura këtë mund ta vetëtoni edhe në Ministrin e Punës 

që as pensionin  e moshës nuk e merr, as socialin nuk marre dhe as për veteranit nuk merr. 

 

Analiza dhe vlerësimi i provave materialë të cilave provave gjykata ja ka falur besimin 

 

1.Aktgjykimi i kësaj gjykate me numër P.nr.256/17 në çështje penale me dt. 27.11.2017 dhe i 

berë  i plotfuqishëm me dt. 09.03.2018 ku i pandehuri tani i padituri S. (T.) B. nga fshati ............K-

Dekanit është shpallë fajtor dhe është dënuar me dënim me kusht dhe me urdhër i mbikëqyr nga 

shërbimi sprovuar në kohë zgjatje prej 6 muajve. 
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2.Çmiorja e Qeveris se Kosovës- Ministria e Ambientit  dhe Planifikimit Hapësinorë me seli në 

Prishtinë, më numër 38/2002 e datës 02.09.2002, për kompensimin e dëmeve më të cilën është 

bëre vlerësimi i demit që i padituri  i ka shkaktuar paditëses në shumën prej 686.00 euro .  

 

Më të cilat fakte dhe prova të lartshënuar është vërtetuar se i padituri  S. B. ka kryer veprën, që 

është shpallur fajtor dhe është gjykuar nga gjykata e lartshënuar  më çka paditëses i ka shkaktuar 

damë material sipas çmim orës të lartshënuar të Ministria e Ambientit dhe Planifikimit 

Hapësinorë në Prishtinë, në shumen prej 686.00 euro. Të cilave fakteve dhe provave të 

lartshënuar gjykata ja ka falur besimin dhe ka vendosur si ne piken II te dipozitivit te këtij 

aktgjykimit . 

 

Gjykata në baze te çmuarjes  më ndërgjegje e te kujdesshme te provave, dhe në bazë te rezultatit 

të gjithë procedimit, duke çmuar me kujdes çdo provë veç e veç dhe te gjitha se bashku në kuptim 

te nenit 8 te LPK vendosi si ne diapozitiv te këtij aktgjykimit . 

 

 

Administrimi i provave gjate seancës te  shqyrtimit kryesore 

 

Gjykata gjate seancës te shqyrtimit kryesore ka bere administrimin e provave  

 

Lexohet padia e paditëses e dorëzuar në gjykatë me dt. 28.06.2018 

 

Lexohet Aktgjykimi i kësaj gjykate me numër P.nr.256/17 në çështje penale me dt. 27.11.2017 

dhe i berë  i plotfuqishëm me dt. 09.03.2018 ku i pandehuri tani i padituri S. (T.) B. nga fshati 

............K-Deçanit është shpallë fajtor dhe është dënuar me dënim me kusht dhe me urdhër i 

mbikëqyr nga shërbimi sprovuar në kohë zgjatje prej 6 muajve. 

 

Lexohet përgjigjja në padi e dorëzuar nga i padituri në gjykatë me dt. 24.03.2021. 

 

Të cilave provave që gjenden në shkresat e lendes gjykata ja ka falur besimin  

 

Dispozitat ligjore 
 

Gjykata pas vlerësimit secilës prove veç e veç dhe atyre bashkërisht dhe nga kjo gjendje e 

vërtetuar  faktike si me lart e ka aprovuar ne tersi kërkesëpadinë e paditëses si te bazuar në kuptim 

të nenit 136 par.1,169 par 1,3,4 të ligjit Nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve të Kosovës 

dhe ka vendosur si në dispozitiv te këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata ka vendosur si ne piken II te dispozitivit te aktgjykimit qe secila pale ne vete i barte 

shpenzimet e procedurës kontestimore pasi qe asnjëra pale gjate seancës te shqyrtimit kryesore 

nuk e ka bere specifikimin e tyre ne kuptim te nenit 463 te LPK. 

 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij Aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, C.nr.181/2021.  

i përpiluar më datën 25.10.2021. 

 

                               G J Y Q T A R I 

                                Bekim Avdimetaj 
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KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh  Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  

 


