
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                             

                                                                                                           CA.nr.3616/2016 

                       

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu, kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić, (më tej kolegji), në kontestin  

e paditësit B.I. nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, i përfaqësuar nga av. B.M., kundër të 

paditurave Qeveria e Republikës së Kosovës- Ministria për Punë të Brendshme në Prishtinë, 

Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e Drejtësisë në Prishtinë, të përfaqësuara nga 

Avokatura Shtetërorë-N.A., dhe Komuna e Gjakovës, e përfaqësuar nga V.SH., për 

kompensimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesave të ndërgjyqësve, të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.163/10, të datës 22.07.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur,  me datë 21.07.2020,  jep: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.163/10, i datës 

22.07.2016, dhe gjykohet si vijon:  

 

Refuzohet kërkesëpadia e paditësit B.I., kundër të paditurave Qeveria e Republikës 

së Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë me seli në 

Prishtinë, me të cilën ka kërkuar: të detyrohen të paditurat, që në emër të kompensimit të 

dëmit paditësit B.I., t’ i paguajnë shumën prej 1.100 Euro, me kamatë ligjore si për mjetet e 

deponuara në afat mbi një vit në bankat komerciale në Kosovë, pa destinim të caktuar, e cila 

rrjedh nga data 31.03.2010 e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet procedurale në 

shumën prej 692.78 Euro, si e pathemeltë.  

 

 Refuzohet ankesa e paditësit B.I., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjakovë, C.nr.163/10, i datës 22.07.2016 në pjesën që ka të bëj me vendimin për pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë së paditësit kundër të paditurave, Vërtetohet. 

 

 Paragrafi 2 i dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, në pjesën që 

ka të bëj me vendimin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit, kundër të paditurës së tretë 

Komuna e Gjakovës, mbetet i pandryshuar.        

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë,  me aktgjykimin C.nr.163/10 të datës 22.07.2016, 

ka vendosur si vijon: 

 

 “I. Aprovohet Pjesërisht kërkesëpadia e paditësit B.I. nga fshati ..., Komuna e 

Gjilanit, ashtu që detyrohen të paditurat Qeveria e Republikës së Kosovës- Ministria e 

Punëve të Brendshme në Prishtinë, Qeveria e Republikës së Kosovës- Ministria e Drejtësisë 

në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit material t’ia paguaj në mënyrë solidare 

shumën e përgjithshme prej 1.100 Euro, me kamatë përkatëse ligjore të cilën e paguajnë 

Bankat Komerciale në Kosovë për mjetet e deponuara në afat mbi një vit pa destinim të 

caktuar, e cila fillon të rrjedhë nga data 31.03.2010 e tutje, e deri në pagimin definitiv, si dhe 

shpenzimet procedurale sipas suksesit në procedurë në shumën prej 692.78 Euro, e të gjitha 

këto në afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë, kurse pjesën tjetër të kërkesëpadisë që ka të bëj me kompensimin e 

dëmit përtej shumës së aprovuar 1.900.00 Euro, me kamatë të lartë cituar, refuzohet në 

tërësi si e pabazuar.  

 

 II. Refuzohet kërkesëpadia e paditësit B.I., nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, kundër 

të paditurës së tretë Komuna e Gjakovës-Gjakovë, si e pabazuar”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesit e ndërgjyqësve, kanë paraqitur ankesë.  

 

Përfaqësuesi i paditësit me ankesë, ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të  ndryshohet, 

duke e aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e precizuar të paditësit kundër të paditurave, apo i 

njëjti të prishet në tërësi dhe lënda të i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, 

duke parashtruar këto shkaqe: Vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale dhe vendimit për shpenzimet. 

 

Të paditurat përmes përfaqësuesit të tyre, me ankesë kanë kërkuar që aktgjykimi 

ankimor të ndryshohet, apo i njëjti të prishet dhe çështja të i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rishqyrtim dhe rivendosje, duke parashtruar këto shkaqe: Shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore,  vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe  zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit: Kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, e 

në bazë të shkresave të lëndës vlerësoi se ka juridiksion që në procedurë sipas ankesës të 

shqyrtoi çështjen dhe të jep vendim. Kompetenca e saj në këtë rast bazohet në nenet 17 e 18 

të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 79/2010”).  

 



3 

 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se ankesat janë paraqitur brenda afatit ligjor, janë të 

lejueshme dhe të plota, pra i përmbushin kërkesat ligjore, për procedim dhe vendimmarrje 

lidhur me themelësinë e tyre.  

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën 

e kolegjit, në kuptim të nenit 194 të LPK, ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë brenda 

kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesa dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore  

dhe gjeti se: 

 

Ankesa e paditësit është e pathemeltë, ndërsa ankesat e të paditurave janë të 

themelta.  

 

 

Kolegji, vlerëson se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 197 i LPK.   

 

Nga gjendja në shkresa rezulton se gjykata e shkallës së parë  ka bërë shqyrtimin 

kryesor të çështjes, ka marrë provat e përshkruara në procesverbalin e seancës përkatëse dhe 

ka konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon:  

 

Sa i përketë bazës së kërkesëpadisë e njëjta padyshim u argumentua, sa i përketë 

kompensimit të dëmit lidhur me automjetin e konfiskuar nga ana e Policisë së Kosovës, e 

cila u argumentua nga provat si shkresa e sekuestrimit të automjetit me nr. të rastit DB ..., e 

datës 05.09.2001, nga e cila shihet se automjeti i konfiskuar është i markës “Ford”, modeli 

Siera, viti i prodhimit 1990, me ngjyrë White, me targa ..., me pronar Isuf Bexheti, nga 

fshati ..., Komuna e Vitisë, dhe i njëjti është konfiskuar bashkë me Policën e Sigurimit, 

çelësin e veturës-automjetin, Lejen e Qarkullimit, letërnjoftimin.  

 

Ndërsa nga shkresat e lëndës penale P.nr.396/01, të kësaj Gjykate, rezulton se 

paditësit, nuk i është kthyer automjeti si dhe në bazë të aktgjykimit të formës së prerë të 

datës 17.06.2010 të njëjtit nuk i është konfiskuar automjeti si mjet i kryerjes së veprës 

penale për të cilën është shpallur fajtor.  

 

Policia e Kosovës, automjetin në fjalë e ka asgjësuar (shitur në ankand publik apo 

keqpërdorimit e zyrtarëve policor, automjeti në fjalë nuk gjendet), ndërsa e paditura e parë 

dhe e dytë me asnjë provë nuk e kanë argumentuar të kundërtën.  

 

Nga shkresa nr. të rasti DB ... e datës 05.09.2001, i lëshuar nga Stacioni Policor në 

Gjakovë, shihet se automjeti i konfiskuar është i markës, “Ford”, modeli Siera, viti i 
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prodhimit 1990, me ngjyrë “White”, me targa .... Pronar i këtij automjeti ishte tani paditësi 

B.I., nga fshati ..., Komuna e Vitisë.  

 

Me automjetin përkatës njëkohësisht ishin konfiskuar: Polica e Sigurimit, çelësi i 

veturës-automjetit, leja e qarkullimit, letërnjoftimi, nga personi zyrtar oficeri i policisë, 

SH.B..  

 

Makina e sekuestruar, nuk i është kthyer pronarit. 

 

Nga eksperti i makinerisë A.K., kishte dhënë mendimin e tij në  formë të shkruar, 

(me datën 14.04.2016) duke  caktuar vlerën e makinës se konfiskuar në momentin e 

sekuestrimit, pra me datën 05.09.2001 në shumë deri në 3.000.00 Euro.  

 

Çmimi aktual i tregut, për automjetin nga pika I e ekspertizës me parametrat teknik 

të prodhuesit ka vlerë deri në 1.100 Euro.  

 

Më tej eksperti ka konstatuar se automjeti përkatës nuk figuron në regjistrin e 

automjeteve të regjistruara në Kosovë, ky tip i automjeteve është gati në zhdukje e sipër, 

automjetet e tilla janë shumë të rralla.  

 

Në tregun e automjeteve në Kosovë, automjetet e këtij lloji, janë më të rralla e po 

ashtu edhe në faqe e tregtimit të automjeteve në botën e jashtme, janë të rralla.  

 

Eksperti A.K. ka theksuar se e mbroj mendimin tim se një automjet i tillë e ka vlerën 

deri në 1.100.00 Euro. 

 

Nga lista e distribuimit e lëshuar me datën 04.11.2015 nga Agjencia e Regjistrimit 

Civil- Drejtorati për Regjistrimin e Automjeteve QKRA në Gjilan, janë njoftuar se në data 

bazën dhe arkivin e Qendrës së Regjistrimit të Automjeteve në Gjilan, nuk kanë gjetur 

automjet të regjistruar me targa ..., marka “Ford”, modeli Siera, me pronar B.I..  

 

Po ashtu nga lista e distribuimit e lëshuar me datën 26.10.2015 nga Agjensioni i 

Regjistrimit Civil- Drejtori për regjistrimin e automjeteve QKRA në Gjakovë, pas 

verifikimit është njoftuar se automjeti me targa ..., nuk është i regjistruar në QKRA në 

Gjakovë.  

 

Nga kontratat për shitblerjen e lëshuar nga Kuvendi Komunal-Drejtoria e 

Shërbimeve Publike të datës 03.12.2006, gjykata nuk ka vërtetuar së në kontratat e 

përshkrua është automjeti i paditësit, pasi që këto automjete, nuk përmbajnë shënime të 

njëjta me automjetin  e paditësit.  
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Nga aktgjykimi penal i kësaj gjykate, me nr.P.nr.396/01, i formës së prere me datën 

17.06.2010, shihet se paditësi është gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej nëntë 

muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet me kusht që në afatin prej 2 vite të mos kryej vepër 

tjetër penale, për veprën penale të vjedhjes së rënd nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me 

nenin 23 të KPK. Me këtë aktgjykim nuk është konfiskuar automjeti si mjetë i kryerjes së 

veprës penale të lart cekur dhe se nuk ka prova që paditësit automjeti në fjalë i është kthyer.  

 

 Gjykata e shkalës së parë e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit për shkak se 

në rastin e tillë ia fali besimin ekspertit të makinerisë i cili kishte konstatuar se shuma e 

dëmit, përkatësisht vlera e automjetit në tregun aktual është  1.100.00 Euro. 

 

 Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i të paditurës në ankesë ka pohuar se aktgjykimi 

ankimor është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 pik.2 n) i LPK, sepse dispozitivi i tij është kontradiktor me arsyet respektivisht 

arsyetimi nuk përmban arsyeje për faktet vendimtare, arsyet janë të paqarta dhe 

kontradiktore, në raport me provat, andaj aktgjykimi ankimor, si i tillë është me të meta, 

ligjshmëria e të cilit nuk mund të ekzaminohet.  

 

 Gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë, dhe të drejtë sepse në rastin 

konkret nuk është vërtetuar baza ligjore e kërkesëpadisë.  Në procedurë penale paditësi është 

shpallur fajtor dhe është gjykuar me aktgjykim të formës së prerë. Marrja e sendit në këtë 

rast veturës është bazuar në nenin 69 të KPRK.  

 

 Në këtë rast gabimisht është zbatuar e drejta materiale sepse kërkesa e paditësit është 

parashkruar, duke llogaritur afatin kohor nga viti 2001 e deri në vitin 2010. 

 

 Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i paditësit, në ankesë ka pohuar se gjykata e 

shkallës së parë, me rastin e caktimit të shumës prej 1.100.00 Euro për kompensimin e 

dëmit, ka konstatuar në mënyrë të gabuar, sepse nuk i ka marrë për bazë sqarimet shtesë të 

ekspertit se automjeti i sekuestruar në momentin e sekuestrimit ka pasur çmimin prej 

3.000.00 Euro. Si pasojë e konstatimit të gabuar i gjendjes faktike, ka ardhur edhe deri tek 

zbatimi i gabuar i së drejtës materiale.  

 

Gjykata e shkallës së parë, është dashur që lidhur me shpenzimet procedurale të 

vendos sipas listës së shpenzimeve, duke u  bazuar në nenin 452.1 të LPK dhe në bazë të  

TAOK.  

  

Kolegji, konstaton së gjykata e shkallës së parë, aktgjykimin ankimor e ka dhënë më 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale, kur ka vendosur  që të detyrohen  të paditurat 

Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e 

Drejtësisë, që paditësit B.I., t’i paguajnë në emër të shpërblimit të dëmit shumën prej 1.100 

Euro, me kamatëvonesë, si dhe shpenzimet procedurale. 
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 Gjykata e shkallës së parë në këtë rast kishte konstatuar se paditësit me datën 

05.09.2001, i ishte sekuestruar vetura Ford “Siera”, viti i prodhimit 1990, ngjyra “White”,  

me targa ...,  ndërsa paditësi, me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Gjakovë, 

P.nr.396/2001, të datës 04.02.2009, ishte gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 9 

muaj me kusht për dy vite dhe kishte qëndruar në paraburgim nga data 06.09.2001 deri me 

datën 05.10.2001, për vepër penale të “ vjedhjes së rëndë” në cilësinë e bashkëkryerësit, 

sipas nenit 253 par.1.1 lidhur me neni 23 të KPK. 

 

 Gjatë kryerjes së kësaj vepre penale, të gjykuarit, kishin përdorur veturën, objekt i 

këtij kontesti pronë e paditësit.  

 

 Aktgjykimi penal i gjykatës së shkallës së parë, ishe bërë i formës së prerë sipas 

aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë, AP.nr.60/2009, të datës 17.06.2010.  

  

 Paditësi nuk ka dëshmuar se vetura e sekuestruar, e cila ishte përdorur si mjet për 

kryerjen e veprës penale, i është kthyer me aktgjykim penal të formës së prerë, e as me 

ndonjë vendim tjetër gjatë zhvillimit të procedurës penale, deri në përfundimin e çështjes 

penale me aktgjykim të formës së prerë.  

 

 Nga koha e sekuestrimit, të veturës përkatëse me datën 05.09.2001, e deri me datën 

31.03.2010 kur paditësi e ka paraqitur padinë në gjykatë, ai nuk dëshmoi se ka ndërmarrë 

ndonjë veprim juridik me efekt për ndërprerjen e parashkrimit, ose se ka ndonjë bazë ligjore 

për kthimin e sendit të sekuestruar i cili është objekt i këtij kontesti edhe për kundër faktit se 

në cilësinë e paditësit e kishte barrën e provës.  

 

 Të paditurat, përmes përfaqësuesit të tyre, para përfundimit të shqyrtimit kryesor të 

çështjes në gjykatën e shkallës së parë, kishin paraqitur prapësimin materialo-juridik, duke 

pohuar se kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurave është parashkruar, pasi që ka arritur 

afati ligjor i parashkrimit të kërkesës (fjala e  përfundimtare përfaqësuesit të të paditurave në 

formë të shkruar për mes parashtresë së datës 27.06.2016, në shkresat e lëndës), gjithashtu 

edhe në ankesën e paraqitur kundër aktgjykimit të shkallës së parë, të paditurat, janë thirrur 

në parashkrimin e kërkesës së paditësit. 

  

Me nenin 371 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (“Gazeta Zyrtare e ish 

RSFJ”-së, nr.29/78, si dhe ndryshim plotësimet e tij deri 23mars 1989, si ligj i zbatueshëm 

në  kohen e shkaktimit të dëmit) afati e përgjithshëm të parashkrimit  ishte përcaktuar: 

“Kërkesat parashkruhen për 5 vite, në qoftëse me ligj nuk është caktuar ndonjë afat tjetër i 

parashkrimit”.  

 

Ndërsa me nenin 376 të të njëjtit ligj ishte përcaktuar: “Kërkesa e shpërblimit të 

dëmit të shkaktuar parashkruhet për 3 vite nga data kur i dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe 
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për personin që e ka bërë dëmin. Sidoqoftë kjo kërkesë parashkruhet për 5 vite nga data kur 

është krijuar dëmi”. 

 

 Kolegji, konstaton se nga data 05.09.2001 kur paditësit i është sekuestruar vetura 

nga zyrtari policor, e deri me datën 31.03.2010, kur paditësi e ka paraqitur padinë në 

gjykatën e shkallës së parë, kanë kaluar më tepër se 5 vite, ndërsa paditësi e as të paditurat 

nuk e kishin ndërmarr ndonjë veprim juridik, i cili në kuptim të dispozitave ligjore të neneve 

387 e 388 të LMD, do të kishte efekt juridik për ndërprerjen e parashkrimit.  

 

  Kolegji, vlerëson se në rastin konkret në kuptim të neneve 371 dhe 376 lidhur me 

nenin 362  të LMD, ka lind parashkrimi, si mënyrë e pushimit të detyrimeve, sepse ka 

skaduar afati i paraparë me ligj brenda të cilit paditësi mund të kërkonte mbrojtje gjyqësore 

për realizmin e kërkesës së tij.  

 

 Efekti juridik i parashkrimit si institut juridik, është i përcaktuar me nenin 360 të të 

njëjtit ligj, si vijon: “Me parashkrim pushon e drejta e kërkimit të përmbushjes së 

detyrimit”.    

  

 Kolegji vlerëson se në rastin konkret kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurave 

është parashkruar, këtë prapësim materialo-juridik të paditurat e kanë paraqitur, brenda afatit 

ligjor, e që rezulton se kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurave nuk gëzon mbrojtje 

juridike, nuk mund të realizohet në rrugë gjyqësore dhe si e tillë është e pathemeltë, andaj 

ankesa e paditësit është e pa themeltë, kurse ankesa e të paditurave është e themeltë dhe si e 

tillë u aprovua në tërësi.  

 

Kolegji, duke u bazuar në nenin 194 të LPK, nuk e ekzaminoi, në procedurë sipas 

ankesës, paragrafin 2 të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, i cili ka të 

bëj me pjesën e vendimit për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit kundër të paditurës së 

tretë Komuna e Gjakovës, sepse në këtë pjesë aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk 

ishte i goditur me ankesë. 

  

Më sa u tha më lartë e duke u bazuar në nenin 201 të LPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

    CA.nr.3616/2016, dt. 21.07.2020   

 

                                                                                    Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari    

                                                                                            Gani Avdiu                            
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