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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Erdogan 

Haxhibeqiri, kryetar, Muhamet Rexha dhe Albert Zogaj  ,anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit ‘’I. R C.’’ sh.p.k , me seli në ..., të cilën e përfaqëson Av. Dj. D. , nga Prishtina, kundër 

të paditurve  M. G. dhe H. S. ,me banim të mëparshëm  në Rr. ‘’...’ (... ), për shkak  të lirimit 

të  objektit dhe  kompensimit për fitimin e humbur,duke vendosur përkitazi me revizionin e të 

paditurit, M.G.  paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr 3726/2016 

të datës 1.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 1.4.2021 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET  si i pabazuar revizioni i të paditurit M. G. ,i paraqitur kundër aktgjykimit të  

Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr 3726/2016 të datës 1.11.2019. 

 Aktgjykimi ndaj të paditurit  H. S. mbetet i   pashqyrtuar    

 

  

A  r  s  y  e  t  i  m i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në  Prishtinë C.nr 1248/12 datë 27.2.2015 në pjesën e 

parë të dispozivit   pjesërisht është aprovuar kërkesëpadia e paditësit  I.s R.C. sh.p.k.... dhe 

detyrohet i padituri, M.G. që në emër të fitimit të humbur, për shkak të pamundësimit të 

shfrytëzimit të lokalit afarist në Zonën Kadastrale Nr...., të ZK - Prishtinë, në kompleksin 
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“Drithnaja” në sipërfaqe prej 80m2 nga data 19.02.2008 deri më 03.05.2012, paditësit t'i paguaj 

shumën prej 7000 € (shtatëmijë euro). 

Në pjesën e dytë të  dispozitivit  detyrohet  i padituri H. S. që për shkak të pamundësimit të 

paditësit për shfrytëzimin e lokalit afarist në ngastrën kadastrale nr.... ZK Prishtinë, në 

sipërfaqe prej 47m2 prej datës 19.02.2008, e deri më datë 03.05.2012, të paguaj shumën prej 

4000 € (katërmijë euro), 

Në pjesën e  tretë të dispozitivit refuzohet  kërkesëpadia e paditësit për detyrimin e të paditurve 

për kompensim në emër të fitimit të humbur, përtej lartësisë së shumës së gjykuar. 

Në pjesën e  katërt të dispozitivit  detyrohen të paditurit që solidarisht t'i paguajnë paditësit 

shpenzimet në emër të procedurës kontestimore në shumë prej 405 € . 

Me  aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr 3726/2016 të datës 1.11.2019, në pikën 

I të dispozitivit  është refuzuar  si  e pathemeltë ankesa e  të paditurit  M. G. nga ..., ndërsa 

aktgjykimi i  gjykatës së shkallës së parë ,në pjesën e dytë dhe të pestë të dispozitivit, që ka të 

bëjë me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së paditësit   për kompensimin e dëmit dhe 

shpenzimet e procedurës nga ana e të paditurit M. G., vërtetohet . 

 Në pikën II të dispozitivit pjesa e tretë, e katërt dhe e pestë e dispozitivit të aktgjykimit të  

gjykatës së shkallës ë parë , që ka të bëjë me pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së paditësit  , 

për kompensimin e dëmit dhe shpenzimeve të procedurës nga ana e të paditurit Hajdin Salihu 

dhe me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditësit, mbeten të pashqyrtuara. 

Kundër aktgjykimit të  shkallës së dytë,  i padituri  M.  G. me kohë ka  paraqitur revizion pa 

theksuar   shkaqet e goditjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë  me propozim që 

aktgjykimi i goditur të ndryshohet dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditëses  në tërësi ose të 

njëjtat të prishen dhe lënda t’i  kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim . 

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit  215 të Ligjit 

mbi Procedurën Kontestimore, ka gjetur se: 

 

Revizioni i të paditurit M. G.është i pabazuar . 

 Nga shkresat e lëndës del se  paditësi me padinë e paraqitur  ka kërkuar që të paditurit të 

obligohen që të lirojnë patundshmërinë pronë të paditëses, përkatësisht, lokalet që gjenden në 
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ngastrën kadastrale ... ZK - Prishtinë, në sipërfaqe prej 80 m2, gjegjësisht, 47 m2 , si dhe të 

bëjnë kompensimin e dëmit në emër të fitimit të humbur, për shkak të pamundësisë së 

shfrytëzimit të lokaleve. Në pjesën e kërkesëpadisë së paditësit   për lirimin e objekteve  është 

vendosur  në mënyrë të plotfuqishme me aktgjykimin C.nr.1744/2008, ku janë detyruar të 

paditurit që të lirojnë lokalet  .Sa i përket detyrimit të  paditurve që të lirojnë patundshmërinë 

kontestuese nga njerëzit dhe sendet, ndërsa çështjen e kompensimit të qirasë,  çështja është 

kthyer dhe  në rigjykim dhe është objekt i kontestit .Lartësia e kërkesëpadisë në emër të fitimit 

të humbur është vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit financiar A. B.   

Gjykata e shkallës së parë, ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit  dhe ka detyruar të paditurit 

të paguajnë në emër të fitimit të humbur  për shkak pamundësisë së shfrytëzimit  të lokalit 

afarist për periudhën prej 3.5.2012 e deri me 3.5.2012 i padituri  M. G. të paguaj  shumën prej 

7,000 € ndërsa i padituri H.S. për këtë periodë të paguaj shumën prej 4,000 € ,  duke u 

mbështetur  në nenet 189 dhe 191 të Ligjit për marrëdhëniet e  detyrimeve  . 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore,  ka refuzuar ankesën  e  të paditurit  dhe 

ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të saj. 

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon në tërësi një qëndrim të 

tillë të gjykatave të instancës më të ulët, pasi që aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo Gjykatë kujdeset 

sipas detyrës zyrtare. 

Janë të pabazuara thëniet e revizionit lidhur me aplikimin e  gabuar të drejtës materiale, nga se 

në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike rezulton   se drejtë kanë  vendosur gjykatat e instancës 

më të ultë kur kanë  gjetur se kërkesa e paditësit për pagimin e qirasë  për periodën prej 3.5.2012 

e deri me 3.5.2012   është e bazuar   , nga se të paditurit  edhe pas privatizimit të objektit nga 

ana e paditësit kanë  vazhduar të shfrytëzojnë  objektin  në fjalë , për çka kanë  pamundësuar 

që paditësi të shfrytëzoj objektin  e privatizuar si tërësi ,prandaj i padituri  M. G. është obliguar 

për periodën kontestuese t’i paguaj  paditësit në emër të fitimit të humbur  shumën prej 7,000 

€ dhe atë në bazë të  nenit 189 par. 1 të Ligjit  për marrëdhëniet e detyrimeve (Fletorja zyrtare 

e RESFJ nr 29/78), ku është e  përcaktuar se i dëmtuari  ka të drejtënë  kompensimin e dëmit 

të thjeshtë dhe fitimit të humbur .Sipas paragrafit të 2 të nenit në fjalë,  është përcaktuar se 

gjatë vlerësimit të shumës së fitimit të humbur  merret në konsiderim  fitimi që ka mundur të 

pritej , ndërsa realizimi  i të cilit është penguar nga veprimi i dëmtuesit këtu të paditurit M. G.  
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Pretendimet e paditurit M. G. të  se banesa(objekti ) i  është ndarë atij në shfrytëzim   , janë të 

pabazuara nga arsyeja se i padituri nuk ka paraqitur aktin e ndarjes së banesës në shfrytëzim , 

ku do të provonte se ka qenë bartës i ligjshëm  i të drejtës banesore .  

Aktgjykimi i goditur  ndaj të paditurit H. S. nuk është shqyrtuar nga se nuk është paraqitur 

revizioni nga i padituri në fjalë .  

Nga arsyet e dhëna më sipër u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 222 

të LPK.     

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                     Rev.nr.486/2020 , me 1.4.2020 

  

       Kryetar i kolegjit, 

       Erdogan Haxhibeqiri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


