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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 Ac.nr.787/19 

 

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

gjyqtarët Arsim Hamzaj - kryetar i kolegjit, Frosina Sylejmani e Rrustem Thaqi - anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural - Agjencia Pyjore e Kosovës - Prishtinë, kundër të paditurit S.B. nga Gjakova, 

për shkak të pagesës së borxhit në emër të përmbushjes së kontratës, duke vendosur lidhur me 

ankesën e të paditurit të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - 

departamenti i përgjithshëm, C.nr.218/17, të datës 30.04.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur 

më datën 27.08.2021, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurit S.B. nga Gjakova, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjakovë - departamenti i përgjithshëm, C.nr.218/17, i datës 30.04.2018, 

VËRTETOHET. 

  

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar (aktgjykim për shkak të 

mosbindjes), C.nr.218/17, të datës 30.04.2018, e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditëses Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Agjencia Pyjore e Kosovës - 

Prishtinë, ashtu që e ka detyruar të paditurin që paditëses në emër të përmbushjes së kontratës 

mbi shfrytëzimin e tokës pyjore për vitin 2013 dhe 2014 t’ia paguaj shumën prej 805.60€, dhe 

për vitin 2015 deri në shkëputjen e kontratës shumën prej 234.92€, gjithsej borxhin në vlerë prej 

1,040.59€ me kamatë ligjore prej 3%, duke i’u llogaritur prej ditës së paraqitjes së padisë, e deri 

në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi. më 

detajisht si në aktgjykimin e atakuar. 
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Kundër këtij aktgjykimi i padituri në afatin e paraparë ligjor ka parashtruar ankesë, duke 

e atakuar të njëjtin për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovojë ankesën dhe  ta prish aktgjykimin e 

ankimuar dhe lëndën t'ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

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  

 

- Ankesat e të paditurit është e  pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural - Agjencia Pyjore e Kosovës - Prishtinë, në gjykatën e shkallës së parë ka paraqitur padi 

kundër të paditurit S.B. nga Gjakova, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri që 

paditëses t'ia paguajë borxhin në emër të përmbushjes së kontratës mbi shfrytëzimin e tokës 

pyjore në shumë të përgjithshme prej 1,040.59€, më gjërësisht si në padi. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë ka nxjerrë aktvendim me të cilin e 

ka detyruar të paditurin që në afat prej 15 dite të parashtrojë përgjigje në padi, me udhëzim që 

nëse nuk e ushtron përgjigjen në padi atëherë gjykata do të merr aktgjykim për shkak të 

mosbindjes, nëse janë plotësuar kushtet në bazë të nenit 150 të LPK-së. Bashkë me aktvendimin 

për përgjigje në padi gjykata të paditurit ia ka dorëzuar edhe padinë së bashku me provat e 

bashkangjitura. Në shkresta e lëndës ekziston fletëdërgesa me nëlnshkrimin e të paditurit dhe 

datën e pranimit të padisë - 27.03.2018, ndërsa që i padituri brenda afatit prej 15 dite nuk ka 

parashtruar përgjigje në padi 

 

Gjykata e shkallës së parë në këtë gjendje të çështjes ka gjetur se janë përmbushur 

kushtet ligjore për të marrë aktgjykim për shkak të mosbindjes, andaj dhe ka nxjerrë aktgjykimin 

e atakuar, me të cilën e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur me decidivishtë si 

në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 

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

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi 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, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të 

dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i kanë pretenduar palët ankuese me ankesë.  
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë për themelësinë e kërkesëpadisë është i drejtë dhe i bazuar, pasi që me 

dispozitën e nenit 150 par.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), është paraparë se “Në 

qoftë se i padituri brenda afatit të përcaktuar me këtë ligj, nuk e paraqet në gjykatë përgjigjen në 

padi, gjykata jep aktgjykimin me të cilin e aprovon kërkesëpadinë (aktgjykim për shkak të 

mosbindjes) po që se ja në plotësuar kushtet: a) po që se të paditurit i është dorëzuar rregullisht 

padia dhe thirrja për dhënien e përgjigjes në padi; b) po që se themelësia e kërkesëpadisë del 

nga faktet e treguara në padi; c) po që se faktet mbi të cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në 

kundërshtim me provat që i ka propozuar vet paditësi apo faktete e ditura botërisht”. Në bazë të 

provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, e sidomos Kontratës mbi Shfrytëzimin e 

Përkohshëm të Tokës Pyjore të datës 11.01.2012 dhe Vendimit për Shkëputjen e Kontratës të 

datës 31.07.2015, nga të cilat është vërtetuar themelësia dhe lartësia e kërkesëpadisë, andaj 

gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka vendosur, pasi që janë plotësuar kushtet nga dispozita e 

lartcekur. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen përkitazi me mosdorëzimin personal 

të aktvendimit për përgjigje në padi, padisë dhe provave tjera, sepse kjo është në kundërshtim me 

fletëdërgesën e cila është e bashkangjitur në shkresat e lëndës, ku shihet qartë se e njëjta e ka 

nënshkrimin e marrësit si dhe datën e pranimit 27.03.2018, e cila është pranuar nga i padituri për 

herën e dytë, pasi që herën e parë me datën 21.02.2018 i padituri nuk ka qenë në adresën e cekur 

dhe fletëdërgesa është kthyer në gjykatë. Është vlerësim i Gjykatës së shkallës së dytë se përveç 

të lartcekurës ky pretendim është i pabazuar edhe për faktin se nënshkrimi në fletëdërgesën e 

lartcekur është i njëjtë me nënshkrimin në ankesën e dorëzuar në gjykatë nga ana e të paditurit. 

Prandaj për shkak të zbatimit të rregullt të procedurës dhe vërtetimit të tërësishëm dhe të rregullt 

të gjendjes faktike, drejtë është zbatuar edhe e drejta materiale, dhe gjykata e shkallës së parë për 

vlerësimin e vet ka dhënë arsye bindëse faktike dhe juridike mbi faktet relevante për të vendosur 

në këtë çështje juridike, të cilën në tërësi e aprovon edhe gjykata e shkallës së dytë. 

 

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 aktgjykimi. 

 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave 

nga neni 194, 195 par.1 pika d), lidhur me nenin 200, të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.787/19, datë 27.08.2021 
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          Kryetari i kolegjit - gjyqtari 

                                                      Arsim Hamzaj 


