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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.5350/17  

 

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

gjyqtarët Rrustem Thaqi - kryetar i kolegjit, Qerim Ademaj dhe Zenel Leku, anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike - kontestimore të paditësit: S.R. nga Prishtina, rr. “...” nr. 

159, të cilin e përfaqëson G.S., avokat në Prishtinë, sipas autorizimit, kundër të 

paditurës: Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe 

Shpëtimit, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar Q.Ç., 

sipas autorizimit, për kompensimin e dëmit, duke vendosur lidhur me ankesën e 

autorizuarit të paditësit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2812/12, i datës 03.10.2017, në seancën 

jo publike, të mbajtur me datë 02.02.2021, mori këtë: 

 

                                                      A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pa bazuar ankesa e autorizuarit të paditësit: S.R. nga Prishtina, rr. 

“...” nr. 159, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prishtinë - Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.2812/12, i datës 03.10.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.2812/12, i datës 

03.10.2017, në pikën I, të dispozitivit ka vendosur që të: Refuzohet në tërësi si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditësit S.R. nga Prishtina, me të cilën ka kërkuar që të 

Detyrohet e paditura Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Shërbimeve Publike, 

Mbrojtjes dhe Shpëtimit, në Prishtinë, që paditësit të ia kompensoj dëmin material për 

veturën “Passat”, shumën prej 1.608 € dhe për tendën e dëmtuar shumën prej 210 € 

në total shumën prej 1.818 €, me kamatë, duke filluar nga dita e ekspertizës datë 

30.05.2017 e tutje gjerë në pagesën definitive. Në pikën II, të dispozitivit ka vendosur 

që: Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditësit në afat ligjor ka paraqitur ankesë, 

duke e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit 

aktgjykimin e atakuar ta prish dhe çështjen t’ia kthej të njëjtës gjykatë në rigjykim ose 
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ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, bazuar në nenin 195 al.1 c) dhe 

e) e LPK-së.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se dytë, pas vlerësimit të pretendimeve 

ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194 dhe 195,  të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e autorizuarit të paditësit është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton së paditësi, me datën 25.10.2012, ka paraqitur padi, 

për kompensimin e dëmit, kundër të paditurës, të precizuar si në parashtresën e datës 

07.07.2017, me të cilën ka kërkuar që të: Aprovohet kërkesëpadia e paditësit S.R. nga 

Prishtina, Detyrohet e paditura Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Shërbimeve 

Publike, Mbrojte dhe Shpëtim të kompensoj dëmin material paditësit për veturën 

“Pasat” 1.608 € dhe për tendën vlerën prej 210 € ose në total 1.818 €, me kamatë 

ligjore nga dita e shkaktimit të dëmit e gjer në pagesën definitive si dhe shpenzimet 

gjyqësore për gjashtë seanca 135,20 € = 811,20, taksa për përpilimin e padisë 104 €, 

taksa gjyqësore për padi 50 €, taksa gjyqësore për vendim gjyqësor 50 €, taksa për 

precizimin e padisë 52 € dhe 100 € në emër të ekspertizës.    

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

vlerësimit te të gjitha shkresave tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.2812/12 i datës 03.10.2017, me të cilin ka refuzuar në tërësi si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të 

aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: pasi i 

ka analizuar provat e administruara në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka vlerësuar se 

kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e pabazuar dhe atë në bazë të gjendjes faktike 

gjykata ka vërtetuar se me datën 22.05.2012 në ora 9:20 në Prishtinë, në rrugën “...” 

ka fry erë e fortë në formë të stuhisë e pasur me të reshura, ku si pasojë e kësaj stuhie 

është rrezuar plepi e i cili ka rënë mbi automjetin dhe çadrën - tendën pronë e 

paditësit, si pasojë e të cilave tani paditësit i është shkaktuar dëm në lartësi prej 1.818 

€. Po ashtu nga provat e administruara ka vërtetuar se mirëmbajtja e hapësirave 

gjelbëruese, hapësirave publike dhe konstatimi i dëmeve të ndodhura në Komunën e 

Prishtinës bie në kompetencë të Drejtoratit të Shërbimeve Publike të kësaj komune. 

Pra, nga provat e administruara ka rezultuar se dëmi i ndodhur në pronën e paditësit 

është si pasojë e fuqisë madhore (vis major), e ku në kuptim të nenit 177 pa. 1 të 

LMD-së, ka qenë në fuqi në kohen e ndodhjes së dëmit, e po ashtu një dispozitë e tillë 

është përcaktuar edhe në LMD-në (neni 158 paragraf 1 i nxjerr nga Kuvendi i 

Kosovës në vitin 2012). Ka shtuar se mbi bazën e kësaj ka refuzuar si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit me të cilin ka kërkuar që të detyrohet e paditura të ia 

kompensoj dëmin material për veturën “Passat” shumën prej 1.608 € dhe për tendën - 

çadrën në lartësi prej 210 €, në lartësi në total prej 1.818 €.   

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës 

së parë, ju ka referuar nenit 158 paragraf 1 dhe 177 paragraf 1 të LMD-së. Vendimin 

mbi shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në nenin 450 të LPK-së.  
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Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

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 Gjykata e Apelit  

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i 

përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore, të cilat i ka 

pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të paditësit se aktgjykimi është 

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

paragrafi 2 pika n) e LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i 

aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e 

aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me 

arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për 

pathemelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si 

janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka 

vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të 

gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, për arsye se sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i 

ka vlerësuar të gjitha rrethanat përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të cilave ka 

krijuar një pasqyrë të qartë, nga e cila ka rrjedhë se kërkesëpadia e paditësit është në 

tërësi e pabazuar, për arsye se nga provat e administruara në shkresat e lëndës është 

vërtetuar se prona e paditësit, në këtë rast vetura dhe tenda e tij është dëmtuar nga 

stuhia e përfshirë me erë të fortë dhe reshje, ku si pasojë e kësaj është rrëzuar plepi i 

cili ka rënë mbi automjetin dhe tendën e paditësit, duke i shkaktuar dëm material, 

mirëpo në këtë rast dëmi i cili ka ndodhur mbi automjetin dhe tendën e paditësit ka 

ardhur si pasojë e fuqisë madhore (vis major) e cila rrethanë në këtë rast e përjashton 

përgjegjësinë civile - juridike të paditurës që t’ia kompensoj paditësit dëmin material.       

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 

aplikuar të drejtën materiale, për arsyeje se: 

Me nenin 154 të LMD-së, përcaktohet se: “ Kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për 

detyrë të ja kompensoj, në çoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij ”. 

Me nenin 177 paragraf 1 të LMD-së, përcaktohet se: “ Zotëruesi lirohet nga 

përgjegjësia në qoftë se provon se dëmi rrjedh nga ndonjë shkak që ka ndodhur jashtë 

sendit dhe efekti i të cilit nuk ka mundur të parashihet dhe as të mënjanohet ose të 

evitohet”.  

Nga interpretimi i këtyre dispozitave ligjore Gjykata e Apelit erdhi në përfundim se 

gjykata e shkallë së parë drejt ka aplikuar të drejtën materiale dhe e se paditura nuk ka 

për detyrim që paditësit t’ia bëjë kompensimin e dëmit material në shumën e gjykuar 

si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se duke bazuar në dispozitën e 

lartpërmendur është konstatuar se zotëruesi do të lirohet nga përgjegjësia për dëmin e 

shkaktuar në rast se provohet se dëmi rrjedh nga ndonjë shkak që ka ndodhur jashtë 

sendit apo veprimtarisë dhe efekti i atij shkaku nuk ka mundur të parashikohet, të 

mënjanohet dhe të evitohet. Pra, me fuqi madhore nënkuptohen të gjitha dukuritë dhe 
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ndodhitë e jashtme, të cilat nuk kanë mundur të parashikohen, të mënjanohen apo të 

evitohen e të cilat kanë ndikuar në shkaktimin e dëmit. Në këtë rast ligji ka paraparë 

se në raste të caktuara ai mund t’iu referohet disa rrethanave të veçanta, ku ekzistimi i 

të cilave bënë të mundur të lirohet nga përgjegjësia, e në këto rrethana bënë pjesë 

edhe fuqia madhore.  

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit, nuk ka gjetur se 

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet 

janë vlerësuar si të pabazuara.  

Nga arsyet e paraqitura me lartë e në pajtim me nenin 194, 195 paragraf 1 pika d) e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 5350/17, me datë 02.02.2021     

 Kryetari i kolegjit 

Rrustem Thaqi, d.v 


