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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Rev.nr.378/20 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Albert Zogaj, 

kryetar i kolegjit, Erdogan Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike  kontestimore të paditësit Gj. (H.) K., nga Peja, të cilin e përfaqëson i 

autorizuari S. Z., avokat në ..., kundër të paditurës Komuna e Pejës, të cilën e përfaqëson 

M. Sh.a, avokat në ..., për kompensim dëmi, duke vendosur sipas revizionit të paraqitur 

nga i autorizuari i paditësit, kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës  

Ac.nr.941/2016, të datë 07.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

26.11.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si i pa bazuar revizioni i  të autorizuarit të paditësit Gj.(H.) K., nga .., i 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.941/2016, të datë 

07.11.2019.  

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Me aktgjykimin  e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.941/2016, të datë 07.11.2019, 

është pranuar ankesa e të paditurës Komuna e Pejës dhe është ndryshuar aktgjykimi i 

shkallë së parë, ashtu që është refuzuar si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit Gj. (H.) 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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K., nga ..., që të detyrohet e paditura që në emër të kompensimit të dëmit t’i paguaj 

shumën prej 11.288,00 Euro, me kamatë ligjore të cilën e paguajnë bankat vendore si 

për deponimet në kursime në afat mbi një vit pa destinim të caktuar duke filluar nga data 

08.02.2016, e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 

1.150,00 Euro. 

 

  

 

 

 

 

 

Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, në afat ligjor ka paraqit revizion i autorizuari 

i paditësit për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

zbatimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës  t’a 

aprovoj revizionin si të bazuar,  ndërsa  aktgjykimin  e Gjykatës së Apelit të Kosovës  

Ac.nr.941/2016, të datë 07.11.20199, ta ndryshoj ose ta prish dhe çështjen ta kthej në 

rishqyrtim dhe vendosje. 

 

Përgjigje në revizion nuk ka paraqit pala e paditur. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës,  në procedurën e vendosjes sipas revizionit në kuptim të 

dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) nga neni 211, 212 dhe  215 

gjeti se: 

 

Revizioni i të autorizuesit të paditësit është i pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi përmes të autorizuarit të tij më datë 

29.10.2012, në gjykatën e shkallës së parë ndaj të paditurës, ka paraqitur padi për 

kompensimin e dëmit  në shumë prej 11.288,00 Euro. 

 

Në procedurën e të provuarit në gjykatën e shkallës së parë është konstatuar se paditësi 

ka qenë pronar i lokalit që ishte ndërtuar në ngastrën kadastrale me numër ..., nr. ..., e 

cila evidentohet si pronësi shoqërore në emrin e bashkësisë së ujërave. 
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Objekti i paditësit fillimisht ka qenë garazh, mirëpo më vonë me aktvendimin nr. ..., të 

datës 06.04.1995, i nxjerr nga  Kuvendit Komunal në Pejë-Shërbimi për Urbanizëm dhe 

Punë Komunale në Pejë, është shndërruar në lokal. 

 

Është vërtetuar gjithashtu se e paditura me vendimin nr..., të datës 31.07.2013, e ka 

aprovuar Planin Zhvillimor Komunal dhe Planin Zhvillimor Urban të Qytetit të Pejës, 

në pajtim me vendimin nr...., të datës 14.05.2007, si plan rregullues për bashkësinë 

territoriale “...” Pejë. 

 

Përveç të cekurave është vërtetuar se e paditura më datë 18.07.2012, e ka rrënuar në 

tërësi objektin e paditësit, me arsyetim se këto objekte janë në kundërshtim me planin 

rregullativ, pasi që në atë  pjesë duhet të krijohet hapësirë e gjelbër. 

 

Për të konstatuar dëmin, gjykata e shkallës së parë ka bërë marrjen e provës me 

ekspertizë, me anë të së cilës është konstatuar së lartësia e dëmit është 11.288,00 Euro, 

ndërsa ekspertiza është vlerësuar si profesionale dhe e besueshme. 

 

Mbi gjendjen faktike të konstatuar  kësi soji, gjykata e shkallë së parë duke ju referuar 

vendimit (rregullores) së datës 29.03.1984, për vendosjen e objekteve të përkohshme, 

veçanërisht dispozitave nga neni 46 dhe 47, dispozitave të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve nga neni 154, 155 dhe 185, ka gjetur së kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar.  

 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e shqyrtimit dhe vendosjes sipas ankesës se të 

paditurës ka gjetur se gjykata e shkallës së parë ka  vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë 

gjendjen faktike, mirëpo ka zbatuar në mënyrë të gabuar të drejtën materiale, prandaj ka 

vendosur për ndryshimin e aktgjykimit. 

 

Mbi gjendjen faktike të konstatuar nga gjykata e shkallë së parë, Gjykata e Apelit e 

Kosovës, ka vlerësuar  se me zbatim të dejtë dhe të ligjshëm të dispozitave materialo 

juridike rezulton së  kërkesëpadia e paditësit është e pathemeltë. Ka shtuar se nga 

shkresat e lëndës konstatohet se në derën e çdo lokali afarist, përfshirë edhe lokalin e  

paditësit, janë afishuar njoftimet (shpalljet) për largimin e objekteve, pastaj nga 

procesverbali i organit kompetentë të paditurës, i datës 26.06.2012, konstatohet me 
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shënim nga zyrtari kompetent se paditësi e ka refuzuar nënshkrimin e njoftimit lidhur 

me largimin e objektit. 

 

Përveç rrethanave të cekura, Gjykata e Apelit, ka vlerësuar se paditësi pas afishimit dhe 

njoftimit për largimin e lokalit nuk ka ndërmarr asnjë veprim për largimin e objektit, 

prandaj dëmi që eventualisht i është shkaktuar ka ndodh nga neglizhenca e vet paditësit.  

Nga shkresat e lëndës gjykata ka konstatuar se lokali afarist në fjalë, në bazë të lejes së 

ndërtimit ishte ndërtuar në tokë ndërtimore në pronësi shoqërore dhe ishte i karakterit të 

përkohshëm, andaj bazuar në nenin 3 të Ligjit për Tokën Ndërtimore (Gazeta Zyrtare e 

Kosovës, nr.14/80), ku parashihet se komuna siguron shfrytëzim racional të tokës 

ndërtimore në pronësi shoqërore, si dhe realizim të interesave tjera të përgjithshme në 

pikëpamje të rregullimit dhe shfrytëzimit të tokës ndërtimore, në pajtim me parimet e 

përcaktuar me ligj, përkatësisht planin detal urbanistik, rezulton se veprimet e të 

paditurës janë në kuadër të kompetencave të saj dhe në asnjë mënyrë nuk mund të jetë 

përgjegjëse për dëmin e pretenduar nga paditësi. 

 

Përveç të cekurave gjykata ka shtuar se në nenin 10 të ligjit në fjalë përcaktohet se: 

”komuna e qeverisë dhe disponon me tokën ndërtimore urbane, dhe se të drejtat, 

obligimet dhe përgjegjësitë në pikëpamje të shfrytëzimit të tokës ndërtimore urbane 

rregullohen në Komunë”, nga rrjedh se komuna ka kompetencë dhe përgjegjësi  që 

lokalet e karakterit të përkohshëm t’i largoj pa ndonjë destinim që përfaqëson interes të 

përgjithshëm, pasi që në këtë rast sipas Planit Regullativ Hapësinor, komuna ka 

vendosur që të jetë zonë e gjelbër.   

 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si 

të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin e dhënë në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

dytë, pasi që aktgjykimi i kundërshtuar nuk është i  përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale. 

 

Pretendimet e paraqitura në revizion se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit është  përfshirë 

në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 

2, pika n), të LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk janë të 

themelta. Kjo për shkak se gjykata e shkallë së dytë në procedurën gjyqësore të zhvilluar 
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në këtë çështje ka garantuar objektivitetin e procesit gjyqësor, barazinë e palëve në 

proces dhe ligjshmërinë e vendimmarrjes përmes vlerësimit të kërkesave ligjore si për 

procedurën ashtu edhe për të drejtën materiale. Në këtë mënyrë aktgjykimi  ligjshmëria 

e të cilit kontestohet përmes revizionit, është mjaft i qartë, i rregullt në strukturë dhe 

përmbajtje.  Në procedurën e zhvilluar në gjykatën e  shkallë së parë gjendja faktike 

është konstatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, por për shkak të zbatimit të gabuar të 

së drejtës material gjykata në arsyetim të aktgjykimit e ka ndjek përfundimin  e saj 

meritor. 

 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallë së dytë për ndryshimin e aktgjykimit të shkallë së parë 

dhe refuzimin e kërkesëpadisë, ka përmbajtje koherente në rrjedhe logjike dhe juridike 

duke i arsyetuar të gjitha rrethanat dhe bazën ligjore që ka qenë përcaktuese për 

refuzimin e kërkesëpadisë.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, e ka pranuar qëndrimin e gjykatës së shkallë së dytë  edhe 

për zbatimin e të drejtës materiale, duke vlerësuar se në përputhje me gjendjen faktike 

të provuar e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, përcaktuese për pathemelësinë e kërkesëpadisë 

është fakti se me provat e administruara është konstatuar se objekti i rrënuar ka qenë i 

përkohshëm dhe se e paditura ka ndjek një procedurë standarde dhe të ligjshëm për 

rrënimin e objektit në fjalë. Ashtu siç ka arsyetuar gjykata e shkallë së dytë, nga shkresat 

e lëndës konstatohet se në derën e çdo lokali afarist, përfshirë edhe lokalin e  paditësit, 

janë afishuar njoftimet (shpalljet) për largimin e objekteve, pastaj nga procesverbali i 

organit kompetentë të paditurës, i datës 26.06.2012, konstatohet me shënim nga zyrtari 

kompetent se paditësi e ka refuzuar nënshkrimin e njoftimit lidhur me largimin e 

objektit, andaj në kuptim të dispozitave të referuara materialo juridike del se 

kërkesëpadia është e pabazuar. 

 

Është  në përgjegjësinë e  të paditurës që të vendos për shfrytëzimin e  tokës ndërtimore, 

gjë e cila përcaktohet me dispozitat e nenit 3 dhe nenit 10, të Ligjit për Tokën 

Ndërtimore, andaj duke e marrë në konsideratë edhe faktin se e paditura me vendimin 

nr.350-4909, të datës 31.07.2013, e ka aprovuar Planin Zhvillimor Komunal dhe Planin 

Zhvillimor Urban të Qytetit të Pejës, në pajtim me vendimin nr.01-350-4999, të datës 
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14.05.2007, si plan rregullues për bashkësinë territoriale “Rrokaqielli” Pejë, dhe pastaj 

ka ndjek procedurën e njoftimit për largim të objekteve të përkohshme, rezulton se 

kërkesëpadia e paditësit është e pathemeltë.   

 

Në rastin konkret nuk është krijuar bazë për kompensimin e dëmit sepse paditësi nuk ka 

arrite të provoj se veprimet e të paditurës  kundrejt pronës  së tij janë të paligjshme, 

prandaj në këtë kontekst të gjitha pretendimet vlerësohen si të pathemelta  dhe pa ndikim 

për të vendosur ndryshe. 

 

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i paditësit nuk 

janë vlerësuar pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragrafi 2 të LPK-së, përcaktohet 

se: “revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë 

të gjendjes faktike”. 

 

Nga arsyet e paraqitura më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.378/20, datë 26.11.2020 

 

        Kryetar i kolegjit, 

                   Albert Zogaj 

 


