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Numri i lëndës: 2019:097768 

Datë: 12.07.2022 

Numri i dokumentit:     03253948 

 

C.nr.647/17 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen e paditëses Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë të cilën e 

përfaqëson me autorizim Manushaqe Bytyqi, kundër të paditurës F.H nga fsh......, K.Ferizaj të 

cilën e përfaqëson me autorizim av.Kemajl Ademaj nga Ferizaj, për kthimin e mjeteve, në 

seancën e mbajtur me datë 08.06.2022 në praninë e përfaqësueses të paditëses, të paditurës dhe 

përfaqësuesit të paditurës ka mori, ndërsa me datë 15 korrik 2022 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET në tërësi kërkesë padia e paditëses Qeveria e Republikës së Kosovës-

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, me 

të cilën ka kërkuar që të  DETYROHET e paditura F.H, që të ia kthej paditëses vlerën prej 

6,799 euro, në emër të pasurimit të pa bazë në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë  të 

aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

II. DETYROHET paditësja që të paditurës ti paguaj shpenzimet e procedurë në shumë prej 

239 €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

A r s y e t i m i 
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Paditësja përmes të autorizuarës të saj ka paraqitur padi më datë 04.08.2017 me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura që ti kthej mjetet e përfituara në mënyrë të kundërligjshme.  

 

Me datë 08.06.2022 gjykata ka caktuar seancë në të cilën seancë  e autorizuara e paditëses në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë, kërkesë padisë, 

parashtresave të dorëzuara pranë kësaj gjykate dhe deklarimeve në seanca. Ka deklaruar se 

përmes raportit të kontrollit u konstatua se pajisjet e financuara sipas projektit/kërkesës së 

paditëses për të zhvilluar aktivitetin bujqësor bletari janë të papërdorura, e që me këtë veprim e 

paditura ka shkelur neni 1 par.4 dhe nenin 2 par.2 të kontratës për financim, nenin 23 par.3 të 

Udhëzimit Administrativ nr.05/2014 dhe nenin 5 par.3, si dhe pikën 8 të vendimit për 

mbështetje. Ka deklaruar se pas Raportit të expost kontrollit të datës 17.03.2017, AZHB-

paditësja është thirrur në nenin 9 par. 2 të Ligjit nr.03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin 

Rural, neni 7 par. 2 të Ligjit nr.04/L-090 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-098 për 

Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, neni 194 par. 3 të Ligjit të marrëdhënieve detyrimore, neni 27 

par. 2 dhe 4 të Udhëzimit Administrativ nr.05/2014 për masat e përkrahjes në bujqësi dhe 

zhvillim rural, neni 5 par. 2 i Kontratës për financim të projekteve, dhe neni 7 par. 3 i Kontratës 

për financim të projekteve.  

Pasi e paditura nuk i është përgjigjur kërkesës së paditëses për kthimin e mjeteve financiare, 

paditësja e ka kërkuar kthimin e mjeteve përmes padisë.  

 

Sa i përket dëshmisë së të paditurës në cilësinë e palës, ka deklaruar se me anë të kësaj dëshmie 

është përforcuar padia e paditëses-AZHB si e bazuar pasi ka mospërputhje në deklarata. Ndërsa 

sa i përket Raportit të kontrollit të datës 17.03.2014, ka deklaruar se ky raport është nënshkruar 

nga i autorizuari i të paditurës-babai i saj, e të cilin autorizim vet e paditura ia ka dorëzuar 

paditëses, andaj nuk ka asgjë kontestuese rreth nënshkrimit të raportit, por kontestuese është se 

e paditura nuk i ka përdorur pajisjet me të cilat është financuar përkrahja publike për të 

zhvilluar aktivitetin e bletarisë sipas projektit të vet paditurës. E paditura ka deklaruar në 

seancë se e ka zhvilluar këtë aktivitet, por nuk e ka provuar këtë pretendim as në përgjigje në 

padi e as në seancë. Duke pasur parasysh të gjitha të lartcekurat dhe se e paditura nuk i është 

përgjigjur kërkesës për kthim në mënyrë vullnetare, i propozon gjykatës që të aprovohet padia 

në tërësi si e bazuar duke e detyruar të paditurën që shumën prej 6,799 € me kamatë prej 8% 

nga dita e paraqitjes së padisë t'i kthej në llogarinë e buxhetit të RKS, si dhe t'ia kompensoj 

shpenzimet e procedurës sipas vendimit përfundimtar të gjykatës. 
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Përfaqësuesi i të paditurës në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e kundërshton pretendimin e 

palës paditëse se paditësja e ka shkelur ndonjë dispozite të kontratës apo ligjit, pasi që e 

paditura i ka përdorur fondet në përputhje me nenin 9 par. 2 të Ligjit nr.03/L-098 për Bujqësi 

dhe Zhvillim Rural, ku i ka blerë makineritë dhe e ka ushtruar veprimtarinë për të cilën ka 

marrur mbështetje. Tutje ka deklaruar se sa i përket nënshkrimit të I.H në Raportin nga 

kontrolli në terren i datës 17.03.2017, i autorizuari nuk kishte prokurë-autorizim për këtë 

veprim dhe i njëjti duhet konsideruar i paqenë pasi është bërë pa prezencën e të paditurës, dhe i 

propozon gjykatës që të refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar si dhe ta 

obligoj paditësen që të paditurës t’ia kompensoj të gjitha shpenzimet e procedurës sipas tarifës 

së OAK-së në shumë të përgjithshme prej 343 €, dhe atë për leximin e shkresave të lëndës dhe 

konsultimet mes palës së paditur dhe të autorizuarit të saj shumën prej 104 €, për përpilimin-

dorëzimin e përgjigjes në padi shumën prej 104 € dhe për përfaqësim në një seancë shumën 

prej 135 €. 

 

Gjykata me qëllim të konstatimit të drejt të gjendjes së fakteve të çështjes, ka administruar 

provat si vijojnë: formulari për aplikim në emër të paditurës F.H datë 26.03.2014, pasqyra e 

llogarisë, letër informimi datë 07.07.2014, kontratë nr.07/04 datë 10.07.2014, vendim për 

mbështetje nga Programi i zhvillimit rural datë 19.11.2014, raporti nga kontrolli në terren datë 

21.02.2017, raporti nga kontrolli në terren datë 17.03.2017, kërkesë për inicimin e procedurës 

për kthimin e mjeteve datë 28.06.2017, lista e përfituesve për kthim të mjeteve, kërkesë për 

kthimin e mjeteve financiare datë 04.07.2017, fletdërgesë e datës 07.07.2017, autorizim i datës 

23.09.2014. 

 

Gjykata pasi analizoi dhe shqyrtoi provat e çështjes të veçuara dhe të ndërlidhura mes veti si 

tërësi, çmoi se duhej vendosur si në dispozitiv, dhe vërtetoi këtë gjendje faktike. 

 

Nga formulari për aplikim  i datës 26.03.2014 vërtetohet se e paditura ka aplikuar tek e 

paditura  për projektin me titull investimet e nevojshme për rritjen e kapaciteteve në blenishte. 

 

Në letër informimin me nr ref.07/4-03-278 i datës 07.07.2014 është  vërtetuar se e paditura 

është njoftuar nga projekti i të paditurës i ka plotësuar kriteret e parapara sipas thirrjes për 

aplikim. 
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Nga kontrata  për financimin e projekteve investuese të zhvillimit rural  të datës 08.07.20214, 

vërtetohet fakti se e paditura F.H ka qenë përfituese e grantit në bletari për pajisje të nxjerrjes 

së mjaltit në vlerë prej 6,799 €, sipas Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, dhe e paditura me 

kohë i ka pranuar mjetet financiare dhe ka bërë investimet e parapara me kontratë fakt ky i 

pakontestuar në mes të palëve. 

 

Nga vendimi për mbështetje nga programi i zhvillimit rural vërtetohet fakti se e paditësja ka 

vendosur ta mbështes të paditurën në bazë të thirrjes për aplikim.  

 

Nga procesverbali i datës 17.03.2017  dhe 21.02.2017 vërtetohet fakti se paditësja ka 

organizuar super kontroll me qëllim të verifikimit të kushteve të pranueshmërisë dhe ka 

konstatuar se pajisjet gjenden në dhomën e mjaltit të papërdorura-të reja. 

 

Nga kërkesa me nr.07-4-3- 196 vërtetohet fakti se paditësja ka bërë kërkesë për kthimin e 

mjeteve financiare tek e paditura, dhe nga lista  e përfituesve për kthim të mjeteve pas Ex Post 

kontrollës vërtetohet fakti se e paditura duhet ta kthej mjete në shumë prej 6,799 €, dhe me 

datë[ 29.06.2017 paditësja prapë ka bërë kërkesë për kthimin e mjeteve nga e paditura. 

 

Sipas kërkesës së MBPZHR-AZHB është kërkuar kthimi i mjeteve të marra në mënyrë të 

kundërligjshme, ku është vërtetuar se e paditura nuk i plotëson më kushtet, kriteret e ligjit për 

të qenë përfituese e grantit pasi e njëjta nuk i ka përdorur pajisjet për nxjerrjen e mjaltit të 

fituara përmes grantit dhe si pasoj e kësaj i është kërkuar kthimi i mjeteve sipas udhëzimit 

administrativ nr.05/2014, e cila vërtetohet edhe nga vendimi për mbështetje nga programi i 

zhvillimit rural i datës 19.11.2014. 

 

Gjykata nga provat e administruara ka vërtetuar faktin se e paditura e ka pranuar grantin i cili 

sipas kontratës i është dhënë nga tani paditësja, e ka përfunduar projektin sipas planit të 

biznesit dhe kontratës, ajo e ka bërë investimin, ka blerë pajisjet në fjalë i posedon dhe nuk i ka 

shitur apo dhënë me qira, nuk i ka keqpërdorur, por të njëjtat i posedon dhe e ushtron ende 

veprimtarinë për të cilat e ka fituar grantin, i ka mirëmbajtur pajisjet. 

 

Gjithashtu gjykata ka pasur parasysh se pretendimi i paditëses se pajisjet ishin të papërdorura 

është vetëm pretendim dhe i njëjti nuk është provuar nga paditësja me asnjë ekspertizë, por 

vetëm gjatë vizitës së super kontrollit ku kanë konstatuar se pajisjet janë të papërdorura, 
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gjithashtu kontrolli i paditëses është bërë në muajin shkurt dhe mars kur nuk është sezona për 

mbledhjen e mjaltit. 

 

 Neni 5 par. 2 i Kontratës për Financimin e Projekteve Investuese të Zhvillimit Rural përcakton 

se “Në qoftë se Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë vëren se investimi publik i financuar nuk 

është përdorur sipas qëllimit të tyre, planit teknik të projektit dhe planit të biznesit, ose është 

shitur ose dhënë me qira, Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë ka të drejtë dhe obligim që të 

kërkoj kthimin e shpenzimeve të bëra” andaj në rastin konkret e paditura nuk i ka shitur apo 

dhënë me qira pajisjet. 

 

Neni 9 par.2 i ligjit për Bujqësi dhe zhvillim rural përcakton se Aplikimet ‘’Përfituesit duhet t’i 

përdorin fondet në përputhje me qëllimin për të cilin ato janë dhënë’’. 

 

Neni 8 i Vendimit përcakton se “Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë ose organet/personat e 

autorizuar nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë kanë të drejtë dhe qasje të lire për 

kontrollin dhe verifikim të dokumentacionit të përfituesit lidhur me përmbushjen e obligimeve 

të tij sipas vendimit në një periudhë kohore deri në 3 vite pas realizimit të projektit”. 

 

Neni 23 i Udhëzimit Administrativ nr.05/2014 për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi 

dhe zhvillim rural për vitin 2014 përcakton se “Pas ekzekutimit të pagesës sipas vendimit për 

përkrahje zbatohet monitorimi në terren i 20% të përfituesve përfundimtarë me qëllim të 

verifikimit të afateve dhe kushteve të provueshmërisë së granteve, vazhdojnë të zbatohen në një 

periudhë 3 vjeçare”. 

 

Neni 27 par. 4 (Sanksionet administrative) të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) – Masat 

dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2014 të datës 31.01.2014, 

kthimi i mjeteve në procedurë gjyqësore, “në rast të shkeljeve eventuale të kritereve të 

përcaktuara në këtë udhëzim administrativ, Ministria me padi mund të inicojë procedurat 

gjyqësore pranë Gjykatës kompetente”, mirëpo në rastin konkret paditësja nuk i ka specifikuar 

se cilat shkelje eventuale i ka bërë e paditura  por vetëm kemi konstatimin se e paditura nuk ika 

përdorë mjetet. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 319 të LPK-së, në bazë të së cilës ‘’secila palë ka për 

detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta’’, si dhe nenin 322 
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të LPK-së në bazë të së cilës ‘’në qoftë se gjykata në bazë të provave të marra nuk mund të 

konstatoj me siguri ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit, do të përfundoj duke i aplikuar rregullat 

për barrën e provave’’ , në rastin konkretë gjykata vlerësoi se paditësja nuk ka qenë në gjendje 

me asnjë provë apo raport të dëshmojë apo të siguron ndonjë provë materiale me të cilën do të 

bindej gjykata lidhur me pretendimet e saj se pajisjet e të paditurës ishin të papërdorura, ku për 

ekzistimin e faktit do të përfundojë duke i aplikuar rregullat për barrën e provave, në rastin 

konkret gjykata ka konsideruar se paditësja nuk kanë arritur që të provojë pretendimet e tij në 

raport me të paditurin, andaj edhe është refuzuar kërkesëpadia. 

Gjykata me rastin e vendosjes ka pasur parasysh gjithnjë pretendimet e paditëses dhe të 

autorizuarit të saj në lidhje me këtë çështje kontestimore por nga provat të cilat janë 

administruara nuk ka pasur bazë për të vendosur ndryshe, për dallim të asaj që ka vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit duke u bazuar në udhëzimin administrativ 

nr.05/2014 për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga përfituesit e granteve të 

fituara pa bazë ligjore. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata e ka obliguar paditësen të ja paguaj të paditurës 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 239€ edhe atë:104€ për përgjigje në padi 

dhe 135 € për përfaqësim nga ana e avokatit, ndërsa gjykata e ka refuzuar kërkesën për 

shpenzime e avokatit leximi ne shkresave dhe konsultimeve në mes të palëve si të paarsyetuar, 

gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1, 453 

dhe 449 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.647/17, me datë 12 korrik 2022 

 

                                Gjyqtari 

                        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij Aktvendimi është e lejuar ankesa ne afat prej 7 ditësh, përmes 

kësaj gjykate, në gjykatën e Apelit në Prishtinë, nga dita e pranimit te te njëjtit. 
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