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Rev.nr.464/2019 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani , kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit Rr. R. nga ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson M. H. ,avokat nga ..., kundër të 

paditurës Komuna e Podujevës, për kompensimin e dëmit material dhe jo material, duke 

vendosur sipas revizionit të paditësit , paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1103/2005, datë 10.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

06.02.2020, mori këtë: 

 

    A  K  T G J Y  K  I  M 

 

REFUZOHET si i pabazuar revizioni i paditësit R. R. nga ..., paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1103/2005, datë 10.09.2019. 

 

    A  r  s y  e t i  m  i 

 

Me pjesën I. të dispozitivit, të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë,Ac.nr.1103/2005,datë 10.09.2019,aprovohet si e themeltë ankesa e të paditurës 

Komuna e Podujevës, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në 

Podujevë, C.nr.131/2007, datë 04.02.2015, dhe çështja kontestuese gjykohet si vijon: Refuzohet 

si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Rr. Rr. nga Podujeva, me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura Komuna e Podujevës, që në emër të kompensimit të dëmit jo material dhe 

material, për rrënimin e kioskës, t’ia paguajë paditësit në emër të dhimbjeve shpirtërore shumën 

prej 500 €, për shkak të dëmtimit të kioskës shumën prej 2.500 €, dhe për shkak të dëmtimit të 

mallit në kioskë shumën prej 3.500 €, apo shumën e përgjithshme prej 6.500 €, me kamatë si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 40 €.  

Me pjesën II. të dispozitivit, pika V e aktgjykimit të lartpërmendur, mbetet e 

pashqyrtuar.  
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Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë revizion ka paraqitur paditësi për 

shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të prishet dhe çështja 

të kthehet në rigjykim të njëjtës gjykatë apo të ndryshohet dhe të  mbetet në fuqi aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë.  

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në bazë të 

dispozitës së nënti 215 të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me të paditurën me kontratën nr .09-95 të 

datës 20.09.2002 ka marrë në shfrytëzimin e përkohshëm të tokës në pronësi shoqërore 

evidentuar si ngastër kadastrale nr. ... ,evidentuar në F.P. nr. ... , në sipërfaqe prej 6 m2 , në ZK 

Podujevë. Këshilli i Drejtorëve të Komunës së Podujevës , me datë datës 06.10.2005, ka marrë  

vendimin nr..., të për heqjen e të gjitha objekteve të përkohshme në të dy anët e rrugës “28 

Nëntori” në Podujevë, me qëllim të ndërtimit të trotuarit dhe asfaltimit të kësaj rruge. Në bazë të 

këtij vendimi Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronësisë, me datë 07.10.2005, ka marrë 

vendimin Nr. ... , që paditësit t’ia shkëputë kontratën për shfrytëzimin e përkohshëm të tokës në 

pronësinë shoqërore, në bazë të cilës kontratë paditësit i është dhënë në shfrytëzim të 

përkohshëm prona e paluajtshme e të paditurës me qëllim të locimit të kioskës për kryerjen e 

veprimtarive të biznesit të paditësit. 

Paditësi është njoftuar me vendimin e të paditurës për shkëputjen e kontratës për 

shfrytëzimin e pronës, si dhe fillimin e rrënimit të kioskave që kanë qenë përkohësisht të 

vendosura në rrugën “28 Nëntori” në Podujevë.   

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave në kuptim të nenit 8 të LPK, ka 

miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit duke vërtetuar se paditësi ka të drejtë në 

kompensimin e dëmit jo material dhe material si pasojë e rrënimit të kioskës në bazë të 

dispozitës së nenit 148 par.1, 154.1, 155, 158, 185, 189, 190 dhe 200 të LMD, andaj, ka 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit.  

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e ankimimit ka vlerësuar se gjykata e 

shkallës së parë gabimisht ka vlerësuar se e paditura është përgjegjëse për ta kompensuar dëmin 
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paditësit. Kjo për faktin se e paditura i ka njoftuar të gjithë shfrytëzuesit e pronës komunale se në 

bazë të vendimit të marrë nga ana e Këshillit Drejtues Komunal, përfshirë edhe paditësin për 

heqjen e të gjitha objekteve të përkohshme në të dy anët e rrugës “28 Nëntori” në Podujevë, për 

interesa të përgjithshme të qytetarëve me qëllim të ndërtimit të trotuarit dhe asfaltit të kësaj 

rruge. Po ashtu paditësit në kohën kur i është dhënë prona në shfrytëzim nga ana e të paditurës 

përmes konkursit për shfrytëzimin e tokës në pronësi shoqërore, i është bërë me dije se kjo e 

drejtë u mundësohet për të shfrytëzuar për kohë të caktuar dhe në çdo moment kur të paditurës i 

nevojitet prona për destinacion tjetër , ajo mund të kërkojë nga shfrytëzuesi që ai ta lirojë pronën 

komunale. Me këtë paditësi është pajtuar dhe nuk e ka kundërshtuar mbi këtë bazë ai nuk mund 

të kërkojë kompensimin e dëmit. Nga kjo gjendje e vërtetuar faktike gjykata e shkallës së dytë 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur ka miratuar 

kërkesëpadinë e paditësit kjo për faktin se e paditura është përjashtuar nga përgjegjësia për 

kompensimin e dëmit. Veprimet e të paditurës për lirimin e pronës së saj janë veprime të 

ligjshme të cilat përjashtojnë përgjegjësinë e saj për kompensimin e dëmit. Në rastin konkret nuk 

janë plotësuar kushtet ligjore nga dispozita e nenit 154 të LMD, që e paditura të detyrohet ta 

kompensojë dëmin pasi që dëmi ka lindur pa fajin e saj.  

             Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykata e shkallës së dytë drejtë ka zbatuar 

dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e pa bazuar. Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të procedurës 

kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. Gjykata e shkallës së dytë, në 

aktgjykimin e saj ka  dhënë arsye të mjaftuara për faktet vendimtare për gjykimin e drejtë të 

kësaj çështjeje juridike, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Kështu që pretendimet në revizion 

nuk e vejnë në pyetje ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës e pranon si të drejtë vlerësimin juridik të gjykatës së 

shkallës së dytë se e paditura, në bazë të dispozitës së nenit 154 të LMD-së, nuk është 

përgjegjëse për ta kompensuar dëmin paditësit. Kjo për faktin se Këshilli i Drejtorëve të 

Komunës së Podujevës, me datë datës 06.10.2005, ka marrë  vendimin nr.... për heqjen e të gjitha 

objekteve të përkohshme në të dy anët e rrugës “28 Nëntori” në Podujevë, me qëllim të ndërtimit 

të trotuarit dhe asfaltimit të kësaj rruge. Në bazë të këtij vendimi Drejtoria e Gjeodezisë, 

Kadastrit dhe Pronësisë, me datë 06.10.2005, ka marrë vendimin Nr. ..., që paditësit t’ia shkëputë 
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kontratën për shfrytëzimin e përkohshëm të tokës në pronësinë shoqërore. Me vendimin e marrë 

në procedurë administrative  paditësi me kohë ka qenë i njoftuar. Veprimet e të paditurës për 

lirimin e pronës së saj janë veprime të ligjshme të cilat përjashtojnë përgjegjësinë e saj për 

kompensimin e dëmit. Në rastin konkret nuk janë plotësuar kushtet ligjore nga dispozita e nenit 

154 të LMD, për ta detyruar të paditurën për  ta kompensuar demin paditësit. Prandaj, 

parashtrimet në revizion lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale kjo Gjykatë i cilësoj 

si të pa bazuara dhe si të tilla i refuzoj.   

Nuk qëndrojnë parashtrimet në revizion   se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore  nga neni 182 

par.2 pika (n) e LPK, për arsye se në revizion paditsi,nuk jep shpjegime se cila pjesë e 

aktgjykimit ka të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet , cila pjesë e dispozitivit 

është i pa kuptueshëm dhe kontradiktor me vetveten dhe me arsyetimin, për të cilat fakte 

vendimtare nuk janë treguar arsyet  cilat fakte janë të paqarta dhe kontradiktore. Ndërsa Gjykata 

e revizionit në bazë të nenit 215 të LPK-së, e shqyrton aktgjykimin e goditur vetëm brenda 

kufijve të shkaqeve të treguara në revizion, por duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e gabuar të së drejtës materiale dhe për shkeljet e dispozitave të procedurës 

kontestimore . 

Me rastin e shqyrtimit të rregullsisë dhe ligjshmërisë së aktgjykimit të goditur, kjo 

Gjykatë pati parasysh të gjitha pretendimet në revizionin, të cilat u treguan si të pa suksesshme 

dhe pa ndikim në vendosjen ndryshe të kësaj çështjeje kontestuese, pasi që aktgjykimi i goditur 

është juridikisht i ligjshëm dhe duhet të mbetet në fuqi.   

Nga sa u tha më sipër e duke u bazuar në dispozitën e nenit 222 të LPK, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    Rev.nr.464/2019 datë 06.02.2020 

 

         Kryetare e kolegjit, 

         Gyltene Sylejmani  

  


