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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Beshir Islami dhe Nenad Laziq anëtarë, në çështjen  juridike të paditëses E. I., nga 

fshati ..., Komuna e V., e përfaqësuar nga Avokatura “MBN”, me Av.Mexhid Syla, Blerim Syla 

dhe Nexhat Syla, nga P., kundër të paditurës K. e S. “S.” me seli në P., për shkak të kompensimit 

të dëmit,  duke vendosur sipas revizionit  të  paditëses, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, Ac.nr.10261/2021 dt.24.12.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

13.09.2022,mori këtë, 

 

A K T V E N D I M 

 

                    HEDHET si i palejuar revizioni i  paditëses, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, Ac.nr.10261/2021 datë 24.12.2021. 

 

A r s y e t i m i 

                                     

 Me aktvendimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.10261/21 dt.24.12.2021, është 

refuzuar ankesa e paditëses si e pa themeltë, ndërsa, është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë  C.nr.4391/2019 i dt.8.10.2021, me të cilin, me pjesën e I të dispozitivit të 

tij, gjykata e shkallës së parë shpallet jo kompetente territoriale për vendosjen e çështjes juridike 

kontestimore dhe me pjesën e II të dispozitivit të tij, ka vendosur që, pas plotfuqishmërisë së 

aktvendimit  shkresat e lëndës t’i dërgohen  Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Dega në Vushtrri, 

si gjykatë me kompetencë territoriale.  
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 Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësja ka paraqitur revizion, për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim, që të miratohet revizioni si i bazuar, kurse aktvendimi i gjykatës 

së shkallës së dytë të ndryshohet apo anulohet dhe të konsiderohet Gjykata Themelore në Prishtinë 

si gjykatë kompetente për procedimin e kësaj çështje dhe  lëndën ta kthejë në gjykatën e shkallës 

së parë,  në gjykim dhe vendosje.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur në kuptim të nenit 

230,  nenit  218  të Ligjit për Procedurën Kontestimore , gjeti se: 

 Revizioni i  paditëses është i palejuar. 

           Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja më dt.11.12.2019, në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, ka paraqitur padi kundër të paditurës, për shkak të kompensimit të dëmit, lidhur me 

fatkeqësinë e komunikacionit që ka ndodhur më datën 9.10.2019, në rrugën “...” në V., me të 

dhënat tjera si  në padi dhe  petitumin e saj. 

           Gjykata e shkallës së parë, duke u bazuar në gjendjen e këtillë të çështjes, ka gjetur se në 

rastin konkret, ajo nuk është kompetente territoriale për vendosjen e çështjes juridike dhe ka 

vendosur që pas plotfuqishmërisë së aktvendimit, shkresat e lëndës të i dërgohen Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë, Dega në Vushtrri, si gjykatë me kompetencë territoriale. 

          Gjykata  e shkallës së dytë, në procedurën ankimore, ka pranuar qëndrimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë, e ka refuzuar si të pa themeltë ankesën e paditëses dhe ka vendosur si 

në dispozitiv të aktvendimit të saj. 

           Në këtë gjendje të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës pasi e shqyrtojë lejueshmërinë e 

paraqitjes  së revizionit, gjeti se i njëjti  është i palejuar. Kundër aktvendimit të formës së prerë me 

të cilin gjykata shpallet jo kompetente në pikëpamje vendore dhe lënda i dërgohet gjykatës tjetër 

si kompetente, nuk është i lejuar revizioni. Përkatësisht, revizioni nuk është i lejuar  kundër 

aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktvendimi i shkallës së parë mbi 

shpalljen jo kompetente në pikëpamje vendore. Kështu, edhe sipas nenit 228.1 të LPK-së, palët 

mund të  paraqesin revizion vetëm kundër aktvendimeve të formës së prerë me të cilat përfundon 

procedura e gjykatës së shkallës së dytë. Nga kjo  dispozitë ligjore, rrjedh se revizioni mund të 

paraqitet vetëm kundër vendimit të formës së prerë, me të cilin përfundon procesi gjyqësor civil. 

Në rastin konkret civil juridik, aktvendimi i goditur, nuk e ka cilësinë/karakterin e aktvendimit me 
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të cilin përfundon procedura në formë të prerë, përkatësisht, procesi gjyqësor, në këtë çështje 

civile, nuk ka përfunduar dhe se ai, më tutje, duhet të rrjedhë sipas rregullave të LPK-së. 

           Nga këtu, për faktin se me aktvendimin e atakuar të gjykatës së shkallës së dytë nuk ka 

përfunduar procedura civile në mënyrë meritore me vendim gjyqësor të formës së prerë, Gjykata 

Supreme e Kosovës gjeti se revizioni kundër aktvendimit të goditur nuk është i lejuar. 

           Në  mbështetje të dispozitës së nenit 221, lidhur me nenin 218 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.182/2022 datë 13.09.2022 

                                              

                                                                                    Kryetari i kolegjit 

                                                                                  Mr.Sc.Muhamet  Rexha 
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