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Rev. nr.112/2017 

 

           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS,  kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene Sylejmani, 

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Nebojsha Boriçiq, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses  G. K. 

nga ..., tani me vendbanim të përkohshëm në G..., në R. e Serbisë, kundër të paditurve: Qeveria e 

Kosovës me seli në Prishtinë, Komuna e Pejës, UNMIK-u dhe KFOR-i , për shkak të kompensimit të 

dëmit, përkitazi me revizionin e parashtruar nga G. S.(trashëgimtari ligjor i paditëses), paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës,  Ac.nr.1347/2015 datë 12.12.2016, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më datën 01.06.2017, merr këtë: 

 

 A K T GJ Y  K I M  

 

Refuzohet se i pabazuar revizioni i paditësit, i  paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.1347/2015 datë 12.12.2016. 

    

                                                        A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Me pjesën e I të dispozitivit, të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1347/2015 

datë 12.12.2012, pranohet ankesa e paditësit, anulohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë, 

C.nr.3698/2004 datë 18.12.2012, me të cilin është hedhur ankesa e parashtruar nga G. S., si e palejuar. 

Me pjesën II të dispozitivit, refuzohet ankesa e paditësit si e pabazuar, vërtetohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.3698/2004 datë 18.12.2012.  

Me pjesën III të dispozitivit, është vendosur që secila palë i bartë shpenzimet e veta të 

procedurës. 

  Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, revizionin e parashtruar nga G. S., për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, dhe zbatim të gabuar të drejtës 

materiale, me propozim që revizioni të miratohet si i bazuar dhe të detyrohen të paditurat që solidarisht 

t’ia kompensojnë dëmin paditësit.  
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Gjykata Supreme e Kosovës me rastin e shqyrtimit të  revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-

së,  ka gjetur se: 

   Revizioni  është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja  G. K.,  në padinë e parashtruar ka kërkuar që të 

detyrohen të paditurat që t’ia kompensojnë dëmin material e shkaktuar në shumë prej 23.200 euro, në 

emër të vlerës së pasurisë së plaçkitur si dhe kompensimit të dëmit të pësuar.  

Gjykatës Themelore në Pejë, me aktvendimin, C.nr.3698/2004 datë 18.12.2012,ka hedhur 

ankesa e parashtruar nga G, S., si e palejuar, për shkak se është paraqitur nga personi që nuk është i 

autorizuar për paraqitjen e saj. Me pjesën e I të dispozitivit, të aktgjykimit të  C.nr.3698/2004 datë 

10.12.2012,refuzohet si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses G. S.,për kompensimin e dëmit kundër të 

paditurave Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Pejës. Kurse më pjesën II të dispozitivit ,  hedhet poshtë 

padia e paditëses  si e pa lejuar për kompensimin e dëmit e cila është paraqitur  kundër të paditurave: 

UNMIK-ut dhe  KFOR-it me seli në Prishtinë. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e ankimimit ka vlerësuar se G. S., (trashëgimtari ligjor 

i paditëses), është person i autorizuar që ka interes juridikë për të paraqitur ankesë pasi që tani e ndjera 

ka vdekur pas përfundimit të gjykimit   dhe para se të dorëzohet aktgjykimi andaj me pjesën e I të 

dispozitivit, pranohet ankesa e paditësit, anulohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë, 

C.nr.3698/2004 datë 18.12.2012,me të cilën është hedhur ankesa e parashtruar nga G. S., si e palejuar. 

Ndërsa me pjesën II të dispozitivit, refuzon ankesën e paditësit si të pa bazuar dhe e vërteton 

aktgjykimin e  Gjykata e shkallës së dytë C.nr.3698/2004 datë 12.12.2012 me të cilin është hedhur padia 

e paditësit.  

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoi, se gjykatat e shkallës së 

dytë  në mënyrë të drejtë ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale  kur 

kanë gjetur se kërkesëpadia  e paditësit është e pa bazuar përkitazi me kompensimin e dëmit ndaj të 

paditurave Komuna e Pejës dhe Qeveria e Kosovës, përkatësisht Institucionet  e Përkohshme të Kosovës 

, ju mungon legjitimiteti pasivë në këtë çështje juridike , dhe në këtë drejtim në kohën e shkaktimit të 

dëmit Komuna e Pejës dhe Qeveria e Kosovës, nuk kanë qenë përgjegjëse për dëmin që është shkaktuar 

paditësit , sepse këtë përgjegjësia pasur UNMIK-u dhe KFOR-i, prandaj në mungesë të legjitimitetit 

pasiv gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar të drejtën materiale kur ka refuzuar kërkesëpadinë e 

paditësit sa i përket këtyre të paditurave  .  

Në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 191/1 për Administrimin Civil në Kosovë ka qenë 

përgjegjëse  administrata e UNMIK-ut, ndërsa sipas paragrafit 7 të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të 
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Kombeve të Bashkuara nr. 1244 e miratuar me 10.06.1999, janë autorizuar shtetet anëtare  dhe 

organizatat relevante ndërkombëtare për të vendosur një prani ndërkombëtare  të sigurisë në Kosovë. Në 

paragrafin  9 pika (d) të kësaj Rezolute është vendosur që përgjegjësinë  për çështjen e sigurisë  publike  

në Kosovë, do ta ketë prania ndërkombëtare  e sigurisë (KFOR-i). Ndërkaq në bazë të autorizimit të 

Sekretarit të Përgjithshëm  dhe me ndihmën e organeve tjera  relevante  ndërkombëtare, është krijuar një 

prani  civile  ndërkombëtare  në Kosovë UNMIK-u, për administrimin civil në mënyrë që të vendoset 

një administrim i përkohshëm në Kosovë dhe një administrim  kalimtar me zhvillimi e institucioneve  të 

përkohshme  demokratike  vetëqeverisëse kalimtare për të siguruar kushte për një jetë normale  dhe të 

qetë për të gjithë banorët e Kosovës. Me dispozitën e nenit 8 paragrafi 1, pika (a) të Kornizës 

Kushtetuese të Kosovës është paraparë se pushteti për të siguruar mbrojtjen e plotë të të drejtave  dhe 

interesave  të komuniteteve, është kompetencë e rezervuar nga Përfaqësuesi Special i Kombeve të 

Bashkuara, ndërsa me dispozitën e nenit 13 të Kornizës Kushtetuese është paraparë se : se asgjë në këtë 

Kornizë Kushtetuese  nuk ndikon mbi kompetencat e Pranisë Ndërkombëtare  të Sigurisë (PNS) në 

plotësimin e të gjitha aspekteve  të mandatit të saj në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara dhe Marrëveshjen Ushtarake  të Kumanovës, është përcaktuar neni 1 dhe 2 që 

përgjegjësinë për sigurinë dhe administrimin civil do ta marrin  Kombet e Bashkuara dhe KFOR-i si 

forcë sigurie në Kosovë. 

Andaj bazuar në nenin 2 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/47 për Statutin , Privilegjet dhe 

Imunitetin e KFOR-it dhe UNMIK-ut dhe personelit të tyre, e cila ka paraparë se KFOR-i, prania e tij, 

fondet dhe pasuria e tij, janë të liruara nga çfarëdo procesi ligjor dhe juridiksioni i gjykatave në Kosovë. 

Në neni 3 të kësaj Rregulloreje parashihet se UNMIK-u prona e tij, fondet dhe pasuria  e tij  janë liruar 

nga çfarëdo procesi ligjor. Ndërkaq me nenin 5 të po kësaj Rregulloreje  është paraparë edhe imuniteti i 

personelit të UNMIK-ut dhe KFOR-it ndaj proceseve gjyqësore  në Kosovë, ashtu që të njëjtit nuk 

mund të jenë palë  në procedurë në gjykatat e Kosovës duke përfshirë në këtë strukturë edhe personelin 

e punësuar vendas si dhe kontraktuesit e tyre. 

Duke pasur parasysh dispozitën e lartpërmendur, si dhe faktin se me padi janë paditur KFOR-i 

dhe UNMIK-u, për kompensimin e dëmit (pra, në rastin konkret fjala është për kontest juridiko – 

pasuror me institucionet ndërkombëtare,  të cilat janë të liruara nga çfarë do procesi ligjor dhe 

juridiksioni  para gjykatave të Kosovës), për të cilin kontest gjykata e vendit nuk është kompetente për 

të vendosur, andaj , Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se gjykatat e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë ka zbatuar dispozitat e nenit 389   të LPK-së, me rastin hedhjes  poshtë të  padisë së  paditësit, për 

faktin  se, të paditurat në fjalë  kanë imunitet dhe nuk i nënshtrohen juridiksionit vendor në kurrfarë 

procesi gjyqësor. 
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Përndryshe, për arsyet e dhëna nga kjo gjykatë, nga aspekti i zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë është i ligjshëm. 

           Së këndejmi, pretendimet në revizion se aktgjykimi i goditur është marrë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 të LPK-së, jo Gjykatë i vlerësoi si të 

papranuara, për faktin se në revizion përshkruhet konstatimi faktik dhe qëndrimi juridik i të dy 

gjykatave, përshkruhen veprimet procedurale të ndërmarra nga gjykatat dhe nuk janë saktësuar në 

kuptim të ligjit ku konsistojnë shkeljet e pretenduara, ndërsa gjykata e revizionit e shqyrton aktvendimin 

e goditur vetëm në pjesët e goditura konform dispozitës së nenit 215 të LPK-së. 

         Për arsyet e paraqitura më lartë, e në mbështetje të dispozitës së nenit 222 lidhur me nenin 230 të 

LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

  

                                    GJYKATA SUPREME E KSOVËSS- PRISHTINË  

                                                 Rev.nr.112/2017 datë 01.06.2017 

 

 

 

                                                                                                             Kryetarja e kolegjit  

                                                                                                              Gyltene Sylejmani 

 

 


