
   

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

E.Rev.nr.64/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Zenel Leku, kryetar, 

Erdogan Haxhibeqiri dhe Fejzullah Rexhepi, anëtar, në çështjen juridike kontestimore të paditëses 

“M. I.” me seli në P., të cilën e përfaqëson me autorizim Emrush Kastrati, avokat nga P., kundër 

të paditurës Komuna e Prizrenit, të cilën e përfaqëson me autorizim N. B., për shkak të 

kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditëses, i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.174/18, të datës 11.06.2020, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 10.10.2022, mori këtë:    

 

A K T V E N D I M 

Pranohet i bazuar revizioni i të autorizuarit të paditëses “M. I.” me seli në P., prishet aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.174/18, i datës 11.06.2020 dhe aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, C.nr.616,617/13, i datës 

21.05.2018, çështja i kthehet në rishqyrtim dhe vendosje Dhomës së shkallës së parë të Gjykatës 

Komerciale.        

    

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, 

C.nr.616,617/13 të datës 21.05.2018, në pikën I të dispozitivit është vendosur që të refuzohet si 

tërësisht e pabazuar kërkesëpadia e paditëses “M. I." me seli në P., lidhur me detyrimin e palës së 

paditur Komuna e Prizrenit, për kompensim dëmi në shumë të përgjithshme prej 9,912,588.33 

euro, me kamatë ligjore duke llogaritur nga data e ushtrimit të padisë e deri në 
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pagesën definitive të detyrimit, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim, ndërsa në pikën II të 

dispozitivit është vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale 

Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditëses me 

aktgjykimin Ae.nr.174/18, të datës 11.06.2020, e ka refuzuar të pa themeltë ankesën e paditëses 

dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje 

Ekonomike C.nr.616,617/13 të datës 21.05.2018. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i të paditurës në afat ligjor ka 

paraqitur revizion, për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të aprovoj revizionin 

e paditësit, të aprovoj kërkesëpadinë e paditësit  dhe ta detyroj të paditurën që paditëses t’ia 

kompensoj  dëmin, ose ta anuloj aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Çështje Ekonomike dhe aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës dhe çështjen ta kthej në 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.    

I autorizuari i paditësit ka paraqitur përgjigje në revizionin e të autorizuarit të paditurës, me 

propozim që të refuzohet si i pabazuar revizioni i paditëses.  

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 është i themeltë.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja "M. I.” me seli në P., pranë Gjykatës Themelore në 

Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me datë 04.11.2013, ka paraqitur padi, kundër të 

paditurës Komuna e Prizrenit, për kompensim dëmi, me kërkesë të përshkruar si në dispozitivin e 

aktgjykimit të atakuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit dhe administrimit 

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit të gjitha shkresave tjera të lëndës, 

ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar, me të cilin e ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses 

duke arsyetuar se paditësja me asnjë provë juridike nuk i ka vërtetuar pretendimet e saja se pas 

përfundimeve të punëve dhe marrjes së lejes për përdorim nga Komuna e Prizrenit, e paditura ka 

hyrë në posedim me dhunë pa pëlqimin e paditëses dhe ka udhëhequr me to deri në  
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vitin 2013, me ç'rast paditësja pretendon se është shkaktuar dëm material. Mbi bazën e kësaj 

gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit 

të atakuar, duke u bazuar në nenin 319.1 dhe 2 të LPK-së, ndërsa vendimin për shpenzimet e 

procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 450 të LPK-së. 

Kundër aktgjykimit të shkallës së parë ankesë ka paraqitë i autorizuari i paditësit, ku me këtë rast 

Gjykata e Apelit me aktgjykimin e atakuar me revizion ka refuzuar si të pathemeltë ankesën e 

paditëses, dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit të përshkruar më lartë. 

Gjykata e Apelit në vlerësimin e ankesës të palës paditëse ka arsyetuar se përfundimi dhe qëndrimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk 

është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë 

të drejtë, për të cilat shkaqe kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së 

nenit 194 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet e ankuesit për gjendjen faktike të konstatuar në 

mënyrë të gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, ngase në bazë të provave 

të administruara me asnjë provë juridike nuk është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë 

respektivisht nuk është vërtetuar se e paditura me veprimet e saja kundërligjore e ka privuar 

paditësen nga posedimi i pronës së paluajtshme, e po ashtu paditësja gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk 

ka paraqitur ndonjë provë tjetër relevante që vërteton se e njëjta ka kërkuar lirimin e pronës mbi 

bazën e të cilës kërkon kompensimin e dëmit material, mandej në shkresat e lëndës, gjithashtu nuk 

ka ndonjë provë që vërteton se e paditura ka uzurpuar pronën e paditësit në mënyrë kundërligjore, 

e të cilat prova do të vërtetonin faktin vendimtar se e paditura gjatë periudhës kontestuese me 

veprime kundërligjore, ia ka pamundësuar paditëses shfrytëzimin e pasurisë dhe si rezultat ka 

pësuar dëmin e pretenduar material. Mandej, kjo gjykatë, nuk i ka pranuar si të bazuara pretendimet 

ankimore të paditëses se gjykata e shkallës së parë nuk i ka administruar të gjitha provat e 

propozuara, sepse këto pretendime bien ndesh me vetë deklaratën e të autorizuarit të paditëses të 

dhëna në seancën e shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 08.05.2018, në të cilën seancë janë 

administruar të gjitha provat e propozuara dhe rezulton qartazi se i autorizuari i paditëses ka 

deklaruar se përveç provave të administruara nuk ka propozime tjera për plotësimin e procedurës 

së provave si dhe nuk ka paraqitur ndonjë vërejtje në këtë procedurë e as në fjalën përfundimtare 
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lidhur me këto pretendime ankimore.    

 

Gjykata e Apelit ka vlerësuar të pathemeltë pretendimin ankimor të palës ankuese edhe sa i përket 

zbatimit të gabuar të ligjit material, kjo pasi që në bazë të provave të administruara në këtë çështje 

nuk janë plotësuara komulativisht kushtet ligjore të përcaktuara në nenin 136 të LMD-së, në 

mënyrë që pala e paditur të detyrohet në kompensimin e dëmit të kërkuara nga pala paditëse. 

Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes nuk mund të pranojë 

qëndrimin juridik të gjykatave të instancës më të ulët, si të drejtë dhe të ligjshëm, ngase sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate aktgjykimi i goditur dhe ai i shkallës së parë janë marrë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara me nenin 182.2 (n) të LPK-

së dhe me  zbatim të gabuar të drejtës materiale, ndërsa aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

është marrë me shkelje thelbësore të parashikuara me nenin 204 të LPK-së, për çka aktgjykimet 

patjetër është dashtë të prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Gjykata Supreme vlerëson se gjykatat e instancës më të ulët nuk kanë paraqitur arsye në lidhje me 

faktet vendimtare që kanë të bëjnë me kërkesën e palës paditëse, kjo pasi që nga aktgjykimet e 

atakuara nuk mund të kuptohet çka ka derivuar për palët kontraktuese nga kontrata për realizimin 

e tregut të qytetit nr...., datë 17.10.2021, të cilës i referohet pala paditëse duke pretenduar se pala 

e paditur nuk i është përmbajtur dhe se ekziston detyrimi i të paditurës në kompensim. Gjykatat në 

këtë rast si bazë për të vendosur në këtë çështje kanë marrë vetëm ekspertizën financiare, mirëpo 

nuk ka ndonjë vlerësim për rëndësinë e provave të tjera në këtë proces gjyqësorë.  

Gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë provë me ekspertizë financiare, mirëpo në vendimin me të 

cilin ka caktuar nxjerrjen e kësaj prove nuk ka caktuar detyrat e ekspertit, kështu që është e paqartë 

se cilat kanë qenë detyrat e ekspertit në hartimin e ekspertizës, pastaj cilat kanë qenë detyrat e 

palëve ndërgjygjëse në raport me kërkesat e ekspertit gjatë hartimit të ekspertizës. Gjykata e 

shkallës së parë në seancën e datës 18.09.2017 ka vlerësuar se në këtë çështje është e nevojshme 

që të dëgjohet eksperti financiar dhe ka vendosur që në seancën e datës 19.10.2017 ( seanca e 

radhës) të thirret eksperti për të dhënë sqarime në ekspertizë, mirëpo në këtë seancë eksperti nuk 

ka prezantuar ndërsa gjykata nuk ka dhënë asnjë sqarim lidhur me këtë çështje. Përveç kësaj, në 

ekspertizë eksperti ka deklaruar se pala e paditur nuk ka bashkëpunuar përkatësisht nuk ka siguruar 

provat apo informatat që ka kërkuar, mirëpo nuk është sqaruar se cilat prova apo informata janë 
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kërkuar nga eksperti te e paditura dhe çfarë rëndësie kanë pasë ato në raport me përfundimet e 

nxjerra nga eksperti në ekspertizën financiare.  

Kjo gjykatë vlerëson se në lidhje me objektet apo lokalet për të cilat kërkohet kompensimi nga 

pala paditëse, nuk janë dhënë arsye në aktgjykimet e atakuara se cilat lokale apo objekte palës 

paditëse i kanë takuar në bazë të raportit kontraktues të pretenduar, në cilën kohë është kryer 

objekti, kur është dhënë leja për përdorim dhe nga cila kohë dhe nga kush janë përdorë ato. Faktet 

e tilla janë vendimtare, pa sqarimin e të cilave nuk mund të nxirret përfundim i drejtë për çështjen 

që është objekt shqyrtimi.   

Gjykata Supreme vlerëson se në rrethana të tilla gjykatat e instancës më të ulët kanë aplikuar 

gabimisht të drejtën materiale, përkatësisht dispozitat që kanë të bëjnë me plotësimin e kushteve 

për kompensimin e dëmit.  Gjykata e shkallës së parë në rivendosje duhet të qartësoj se në bazë të 

kontratës të lidhur mes palëve ndërgjyqëse (kontrata për realizimin e tregut të qytetit nr...., datë 

17.10.2021) cilat lokale dhe objekte do ti merrte paditësja në cilësinë e investitorit dhe punëkryesit, 

pastaj kur kanë përfunduar punimet dhe kur është lejuar përdorimi i objekteve si dhe pas lejes së 

përdorimit, pala paditëse a ka shfrytëzuar ndonjë lokal apo objekt dhe në rast se ka shfrytëzuar a 

janë ato që i kanë takuar sipas marrëveshjes. Gjithashtu duhet të vërtetohet se e paditura a ka 

shfrytëzuar lokale apo ndonjë hapësirë që është dashur ti takoj palës paditëse sipas marrëveshjes 

së sipër theksuar.  Gjykata në rivendosje duhet që të vlerësoj se a është e nevojshme nxjerrja e 

provës së re financiare apo plotësimi i ekspertizës ekzistuese, por gjithnjë duke i dhënë detyrat e 

qarta eksperti, të jap arsye të qarta për të gjitha faktet vendimtare që kanë të bëjnë me çështjen që 

është objekt shqyrtimi.        

Nga arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me dispozitën e neni 224 paragrafi 2, të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

         

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

E.Rev.nr.64/2020, datë 10.10.2022 

 

                      Kryetari i Kolegjit- Gjyqtari 

                                                                                         Zenel Leku  


