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Numri i lëndës: 2020:907941 

Datë: 15.06.2022 

Numri i dokumentit:     03134447 

 

 

Ac.nr.2504/2018 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përberë nga gjyqtarët 

Frosina Sylejmani, kryetare e kolegjit, Arsim Hamzaj dhe Besnik Feka,  anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit M.S nga Komuna e Leposaviqit, të cilin me autorizim 

e përfaqëson av. V.P nga Gjilani, kundër të paditurave  Komuna e Obiliqit, të cilën e përfaqëson 

Drita Hashani dhe të paditurën Qeveria e Kosovës, të cilën e përfaqëson Shefqet Hasimi, për 

shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, e paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1964/17 i 

datës 06.02.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 31.05.2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e paditësit M.S nga Komuna e Leposaviqit, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1964/17 i datës 

06.02.2018, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.1964/17, i datës 06.02.2018, e ka 

refuzuar kërkesëpadinë e paditësit M.S nga Leposaviqi si të pabazuar, me të cilën ka kërkuar që 

të detyrohen të paditurat Komuna e Obiliqit dhe Qeveria e Kosovës, që t’ia shpërblejnë dëmin 

material, solidarisht, në emër të aparatit saldues në shumën në shumë 100 euro, në emër të 

aparatit saldues me gaz në shumë prej 150 euro, në emër të aparatit për shpuarje të betonit, në 

shumë 150 euro, në emër të shpueses dore në shumë 20 euro, në emër të shpueses së tavolinës 

në shumë 1.000 euro, në emër të makinës për brus, për përpunim metali 200 euro, në emër të 

makinës së dorës për përpunimin e metalit 400 euro, dy makina të dorës 300 euro, dy kaseta për 

ruajtjen e veglave 150 euro, në emër të gërshërëve për prerje metali 50 euro, një gërshërë për 

lakimin e metalit 150 euro, mjetet e ndryshme që i kanë shërbyer paditësit në vlerë 100 euro, 

kutia metalike 500 euro, dy televizor 200 euro, një video rekorder 50 euro, një studio muzikore 

100 euro, një tavolinë me katër karriga të kuzhinës në shumë prej 150 euro, dy regalla të dhomave 

në shumë prej 1.500 euro, 4 kauqa 320 euro, 4 tepiha 200 euro, 4 tepiha të korridorit 100 euro, 

një bojler 100 euro, dy kada 200 euro, një llavaman 30 euro, komplet gardëroba për 8 persona 

2.500 euro, 500 kg grurë në vlerë 150 euro, ushqim i kafshëve 120 euro, dy derra 400 euro, 50 

pula 250 euro dhe 10 pemë 1.200 euro. Po ashtu është cekur në dispozitiv të aktgjykimit se secila 

palë i heq shpenzimet e veta të procedurës. 
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Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor kanë paraqitur ankesë paditësi, duke e goditur  për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata 

e Apelit në Prishtinë ankesën ta aprovojë si të bazuar ndërsa aktgjykimi i atakuar të shfuqizohet 

dhe lëndën ta kthejë në rigjykim dhe vendosje ose ta ndryshoj duke e miratuar kërkesëpadinë e 

paditësit. 

 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar e autorizuara e paditëses Komuna e Obiliqit, duke propozuar 

që ankesën e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar dhe aktgjykimi i atakuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe pretendimet 

ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) gjeti se : 

 

 Ankesa e paditësit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit me datën 16.03.2007, në gjykatën e shkallës së parë 

kundër të paditurve ka paraqitur padi për kompensimin e dëmit, me të cilën ka kërkuar që gjykata 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe administrimit të provave të propozuara të bie aktgjykim 

më të cilin do të detyrohen të paditurat që paditësit në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar 

nga ngjarjet e çrregullimit të rendit dhe qetësisë  publike të datës 17.03.2004, i është shkaktuar 

dëmi material në paluajtshmërinë e tij. I njëjti ka theksuar se kërkesa sa i përket rindërtimit të 

shtëpisë së djegur i është realizuar po nuk ju është shpërblyer demi në sendet e luajtshme si në 

dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Gjykata e shkallës së parë, pas arritjes së përgjigjes në padi nga ana e të paditurve të parë dhe 

dytë, Komuna e Obiliqit dhe Qeveria e Kosovës, jashtë seance nxjerrë aktgjykimin e atakuar me 

të cilin e refuzon si tërësisht si të pabazuar padinë e paditësit M.S nga Leposaviqi, në raport me 

të paditurën e parë Komuna e Obiliqit dhe të paditurën e dytë Qeveria e Kosovës.  

 

Lidhur me mënyrën e vendosjes sipas aktgjykimit të ankimuar, gjykata e shkallës se parë ka 

arsyetuar, se e paditura e parë Komuna e Obiliqit dhe e paditura e dytë  Qeveria e Kosovës nuk 

mund të jenë përgjegjëse për dëmin e shkaktuar paditësit, pasi që në anën e këtyre të paditurve 

mungon legjitimiteti pasiv, për faktin se të paditurat nuk kanë pas përgjegjësi për siguri në 

Kosovë në kohën kur paditësit kanë pretenduar se i është shkaktuar dëmi, duke u referuar në 

Rregulloren e UNMIK-ut 1999/1, përkatësisht sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara, Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, ku 

sipas kreut 6 dhe 8 të kësaj kornize si dhe Rregullores së UNMIK-ut nr.2000/45 përgjegjës për 

të garantuar rend dhe siguri në Kosovë kanë qenë KFOR-i dhe UNMIK-u. 

 

Gjykata e Apelit një vlerësim të tillë të gjykatës së shkallës së parë në tërësi e pranon si të rregullt 

dhe të ligjshëm, pasi që sipas Rezolutës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244 

e cila është miratuar me 10.06.l999 në pikën 7 autorizon shtetet anëtare dhe organizatat relevante 

ndërkombëtare për të vendosur një prani ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë siç parashihet në 

pikën 4 aneksi i 2 me të gjitha mjetet e nevojshme për të përmbushur përgjegjësitë e veta të 

parashikuar në paragrafin 9 të kësaj rezolute. Në bazë të paragrafit 9 të kësaj rezolute vendos që 

përgjegjësinë e pranisë ndërkombëtare të sigurisë që do të vendosin dhe do të veprojnë në Kosovë 

përveç tjerave nën pikën d) të këtij paragrafi është garantimi i sigurisë dhe rendit publik deri sa 

prania ndërkombëtare të marrë përgjegjësitë për këtë detyrë. Sipas paragrafit 10 autorizon 

Sekretarin e Përgjithshëm që me ndihmën e organizatave tjera relevante ndërkombëtare ta krijoj 
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një prani civile ndërkombëtare në Kosovë në mënyrë që të vendos një administratë të 

përkohshme për Kosovën dhe një administratë kalimtare dhe mbikëqyrëse për zhvillimin e 

institucioneve të përkohshme demokratike vetëqeverisëse për të siguruar kushtet për një jetë 

normale dhe të qetë për të gjithë banorët e Kosovës.  

 

Këto përgjegjësi të pranisë civile ndërkombëtare janë të përshkruara në pikën 11 të kësaj 

Rezolute. Njëherit edhe me marrëveshje teknike ushtarake të Kumanovës që është edhe pjesë e 

Rezolutës 1244 është përcaktuar në nenin 1 dhe 2 se përgjegjësinë për sigurim dhe administrim 

civil në Kosovë do ta marrin Kombet e Bashkuara dhe KFOR-i si forcë e sigurisë në Kosovë. Në 

bazë të Rregullores 2000/45 në nenin l është përcaktuar që deri në vendimin e statusit të 

ardhshëm të Kosovës në pajtim me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara themelohen Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse Autonome dhe Demokratike 

në nivel Komunal si hap drejtë bartjes progresive të përgjegjësive të UNMIK-ut në Kosovë. 

Sipas paragrafit 1.2 pushteti qendror është UNMIK-u. 

 

Nga të gjitha këto rezulton se përgjegjësinë për siguri në Kosovë në kohën kur është shkaktuar 

dëmi i pretenduar sipas padisë nga paditësi, nuk e kanë pasur Komuna e Obiliqit, ku e njëjta si 

pushtet lokal është themeluar me Rregulloren 2000/45 si Institucion i Përkohshëm Vetëqeverisës 

deri në bartjen e përgjegjësive në pushtetin lokal gjegjësisht në komuna. Përgjegjës për 

administrim civil sikurse edhe për siguri në bazë të Rezolutës 1244 ka pasur UNMIK-u dhe 

KFOR-i në Kosovë. Prandaj edhe Gjykata e Apelit vlerëson se përgjegjësinë për dëmin e 

shkaktuar paditësit nuk e kanë pasur të paditurat Komuna e Obiliqit dhe Qeveria e Kosovës dhe 

të njëjtat nuk kanë obligim të kompensojnë këtë dëm paditësit. 

 

Janë të pabazuara pretendimet ankimore të paditësit se Qeveria e Kosovës dhe Komuna e 

Obiliqit, janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar sipas principit të përgjegjësisë objektive e në 

bazë të nenit 180 të LMD e lidhur me nenin 5 të Ligjit për Qeverisjen Lokale në Kosovë, kjo për 

faktin se çështja e sigurisë së jetës dhe të pasurisë ishte në kompetencën e UNMIK-ut dhe të 

KFOR-it, kështu që e paditura e parë dhe e paditura e dytë nuk kanë pasur asnjë kompetencë që 

i referohet sigurisë së jetës dhe të pasurisë për shkak se ishin të zhveshura nga këto kompetenca 

dhe se kompetencat e këtyre dy organizmave ndërkombëtare saktësisht janë të theksuara në 

rezolutën dhe rregulloret e përmendura si më lartë. 

 

Nga arsyet e cekura ankesa e paditësit u dashtë të refuzohet si e pabazuar, gjersa aktgjykimi i 

ankimuar i nxjerrë nga gjykata e shkallës së parë të vërtetohet, e në bazë të nenit 195 paragrafi 1 

pika d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2504/2018, me datë 31.05.2022 

                                                                                            Kryetare e kolegjit, 

                                                                                                                           Frosina Sylejmani 

 

 

 

 

 


