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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

    Ac.nr.3930/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Arsim Hamzaj - kryetar i kolegjit, Frosina Sylejmani e Burim Shala - anëtar të kolegjit, 

në çështjen juridiko- civile të paditëses Qeveria e Republikës së Kosovës - Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Prishtinë, kundër të paditurit F.G. nga fshati ..., komuna e 

Rahovecit, me objekt të padisë pasurimin pa bazë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditëses 

të parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - dega në Rahovec, 

C.nr.205/16, të datës 04.04.2019, në seancën e kolegjit, të mbajtur më datën 13.09.2021, mori 

këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e paditëses Qeveria e Republikës së Kosovës - 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Prishtinë, ndërsa aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Gjakovë - dega në Rahovec, C.nr.205/16, i datës 04.04.2019, VËRTETOHET. 

 

 

  

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar C.nr.205/16, të datës 04.04.2019, në 

pikën I (një) të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses Qeveria e 

Republikës së Kosovës - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Prishtinë. Në 

pikën II (dy) të dispozitivit, e ka detyruar të paditurin që paditëses në emër të pasurimit pabazë 

t`ia kthejë shumën prej 100.00€ në llogarinë rrjedhëse me kamatë vjetore prej 8%, e cila do të 

llogaritet nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit - 04.04.2019, të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita 

e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. Në pikën III (tre) të 

dispozitivit, e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses përtej shumës së aprovuar. Në pikën IV 

(katër) të dispozitivit ka vendosur që secila palë t`i bartë shpenzimet e veta procedural, më 

gjërësisht sin ë aktgjykimin e atakuar.   
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Kundër këtij aktgjykimi paditësja në afatin ligjor (të dhënë në udhëzimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë) kanë parashtruar ankesë, duke e atakuar të njëjtin për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të se drejtës 

materiale, me propozim që të aprovohet ankesa e saj, ashtu që të prishet aktgjykimi dhe lënda t'i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

I padituri nuk ka parashtruar përgjigje në ankesësn e paditëses. 

 

 Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktvendimin e atakuar, e në mbështetje të nenit 194 dhe 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

- Ankesa e paditëses është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja, në gjykatën e shkallës së parë kanë paraqitur 

padi kundër të paditurit, për shkak të pasurimit pabazë, me arsye sikurse në padi. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë, ka mbajtur shqyrtimin kryesor dhe 

pas administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar C.nr.205/16, të datës 04.04.2019, me të cilin pjesërisht e ka apovuar kërkesëpadinë e 

paditëses, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit. Në arsyetim të tij, ndër të 

tjera, është theksuar se i padituri kishte aplikuar për subvencione në vitin 2015, për sipërfaqen 

prej 0,57.00 ha, të cilën sipërfaqe e ka poseduar dhe për të cilën është subvencionuar, ndërsa 

kontrolli është bërë në vitin 2016, ku është gjetur dallimi prej 0,10.00 ha, dhe për këtë arsye i 

padituri duhet t`i kthejë paditëses shumën prej 100.00€ në emër të begatimit të pabazë, e jo siç 

pretendon paditësja shumën prej 570.00€, ngase i padituri ka pasur sipërfaqen prej 0,47.00 ha. 

Me rastin e vendosjes gjykata e shkallës së parë i është referuar nenit 194 të Ligjit mbi 

Marrdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe nenit 319 dhe 143 të LPK-së, kurse në raport me 

shpenzimet e procedurës, gjykata në fjalë ka vendosur në pajtim me nenin 450 të LPK-së.  

  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik 

i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, 

pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për 

të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të 

LPK-së. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për mënyrën e vendosjes në 

këtë çështje juridike kontestimore duke arsyetuar të gjitha faktet vendimtare të cilat kanë ndikuar 

që e njëjta të vendosë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, të cilat arsye janë të 
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pranueshme edhe për gjykatën e shkallës së dytë. Po ashtu sipas vlerësimit të kësaj gjykate, në 

mes të arsyeve të paraqitura nuk ekzistojnë kundërthënie, në ndërkohë që kundërthënie nuk ka as 

në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit.  

 

Edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, 

për çka nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të palës paditëse as për këtë bazë, për arsye se 

gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese i ka vërtetuar të 

gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke vendosur sikurse në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar. Në rastin konkret, e në bazë të provave të administruara nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë, paditësja me asnjë provë konkrete valide nuk ka arritur ta provoj të 

drejtën e saj të pretenduar me kërkesëpadi. Andaj pretendimet e saj mbi këtë bazë, sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë, për arsye që gjykata e shkallës së parë në 

procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese që i ka cekur në arsyetim të aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, e të cilat gjykata e shkallës së dytë nuk e pa të arsyeshme që t’i 

përsërisë edhe njëherë, i ka vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje 

juridike, duke vendosur sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë për aprovimin e pjesërishëm të kërkesëpadisë së paditëses është i drejtë dhe i 

argumentuar. Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata ankimore e pranon në tërësi 

përfundimin e gjykatës së shkallës së parë edhe për zbatimin e drejtë të dispozitave materialo - 

juridike në të cilat është thirrur me rastin e vendosjes, nga edhe ka rrjedhur pabazueshmëria e 

kërkesëpadisë së paditëses, pasi që zbatimi i këtyre dispozitave në përputhje me konstatimin e 

gjendjes faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë, argumenton plotësisht qëndrimin e 

kësaj të fundit se kërkesëpadia e saj në rastin konkret është e pjesërisht e themeltë. Kështu që 

pretendimi ankimor në këtë aspekt, u refuzua si i pa bazuar nga kjo gjykatë. 

 

Pra, nuk qëndron pretendimi ankimor se, janë shkelur dispozitat ligjore dhe nënligjore për 

dhënien e subvencioneve. Mirëpo, Gjykata e Apelit lidhur më këtë çështje vlerëson se, fermeri 

në rastin konkret i padituri F.G. nuk ka shkelur dispozitat e pretenduara ligjore nga paditësja 

sepse siç ka vërtetuar edhe gjykata e shkallës së parë, certifikata e vreshtit të fermerit është e vitit 

2015 dhe ka të regjistruar sipërfaqen e vreshtit prej 0,57.00ha  dhe kjo ka ndodhur në kohën kur i 

padituri ka aplikuar për subvencione, dhe se kjo sipërfaqe ka qenë deri kur i padituri e ka vjelë 

rrushin për atë vit kalendarik, ndërsa që paditësja inspektimin e ka kryer në vitin 2016, kur ka 

përfunduar viti i prodhimtarisë, nga ka rrjedhur se eksziston dallimi prej 0,10.00 ha. 

 

Ashtu siç ka vlerësuar edhe gjykata e shkallës së parë, qëndrimin juridik të saj lidhur me 

këtë çështje e pranon edhe Gjykata e Apelit, për faktin se i padituri në cilësi të vreshtarit ka 

aplikuar për subvencione për vitin 2015 dhe nga paditësja është kompensuar në shumën prej 

570,00€. Siç rezulton nga shkresat e lëndës, në kohen e aplikimit për subvencione i padituri e ka 
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pasur të mbjell me vreshtë sipërfaqen prej 0,57.00 ha dhe për këtë sipërfaqe edhe është 

subvencionuar. Ashtu që në këtë rast nuk vjen në shprehje zbatimi i nenit 38A, i Ligjit nr. 04/L-

090, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Ligji nr.03/L-098), 

pasi që i padituri nuk ka pasur kurrfarë parregullsie që ndaj tij të merren masat ndëshkuese. Pra 

nga të cekurat vërtetohet pa mëdyshje se nuk ka ardhur deri te zmadhimi i pasurisë së të 

paditurit, e nga ana tjetër zvogëlim i pasurisë së paditëses, në lartësinë siç pretendon paditësja, 

por vetëm në lartësinë siç e ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë. 

 

Drejtë është vendosur edhe në raport me shpenzimet e procedurës, i cili vendim është 

marrë në pajtim me nenin 450 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera 

ankimore, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata e Apelit i analizoi dhe mori për bazë edhe pretendimet e tjera ankimore të palëve 

ankuese por vlerësoi se të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, prandaj në 

mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 pika (d), lidhur me nenin 200 të LPK, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3930/19, datë 13.09.2021 

 

          Kryetari i kolegjit - gjyqtari 

                                                        Arsim Hamzaj 

 


