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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

C.nr. 63/13 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren 

Hidajete Gashi, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit, L.S. Gj., nga C.V., Komuna O., 

kundër të paditurës Komuna e Obiliqit, në Obiliq, për kompensimin e dëmit, jashtë seance, me 

dt. 24.08.2020, bie: 

A K T G J Y K I M 

I.REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit, L.S. Gj., nga C.V., 

Komuna Obiliq, kundër të paditurës Komuna e Obiliqit, në Obiliq, për kompensimin e dëmit, me 

cilin ka kërkuar që të, VËRTETOHET se paditësit i është shkaktuar dëmi material, si dhe të 

DETYROHET i padituri, që paditësit ti kompensojnë dëmin material dhe atë vlerën reale të 

lokalit si dhe fitimin e humbur për qira e cila është marrë në atë vend, të gjitha këto në afat prej 

15 ditë, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësi me dt. 09.01.2013, kundër të paditurit ka ushtruar padi pranë kësaj gjykatë, për 

kompensimin e dëmit material, në emër të dëmtimit – shkatërrimit të pronës së tij gjatë luftës së 

fundit në Kosovë, duke kërkuar që të vërtetohet se i padituri i ka shkaktuar dëm material si dhe të 

detyrohet i padituri që t’ia kompensoj dëmin material real si dhe fitimin e humbur për qira për 

lokal e cila është marr në atë vend. Paditësi në referatin e padisë se tij, ka theksuar se, është 

pronar i hapësirës afariste në sipërfaqe prej 29.60 m2, e cila gjendët në O., “Z.C.”, blloku B, 

lokali nr.2, (ana veriore). Hapësirën afariste e ka pasur në posedim dhe e ka shfrytëzuar deri kah 

mesi i vitit 1999, deri sa persona të panjohur janë vendosur dhe e kanë shfrytëzuar, kurse ai si 

pronar i vërtetë për gjendjen e sigurisë së përgjithshme, nuk ka pasur mundësi të kthehet në 

posedim. Në ndërkohë kahe mesi i vitit 2010, është njoftuar se hapësira afariste është djegur në 

tersi. Me tutje ka theksuar se për të vlerësuar shumën e dëmit është e nevojshme të caktohet 

eksperti nga lëmia e ndërtimtarisë gjithashtu ekspertin nga lëmia financiare që të bëjë ekspertizën 

e fitimit të humbur dhe përllogaritjen e kamatës. Paditësi nuk ka informacione se kush ka 

mundur të kryeje këtë punë, të cilët kane lenë pasoja të mëdhaja dhe të cilat janë janë me vlera të 

mëdhaja të pasurisë. Andaj i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit të aprovoj në 

tersi si të bazuar. 
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E paditura Komuna e Obiliqit me përgjigjen e saj në padi, të datës 07.06.2019, e ka kundërshtuar 

në tërësi padinë dhe kërkesën e saj si të pa bazuar duke theksuar së të paditurës Komuna e 

Obiliqit, i mungon legjitimiteti pasiv, duke i propozuar gjykatës që e njëjta të veproi në bazë të 

nenit 67.1, 2, 3, 4,  68.1 dhe 2, të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike të Republikës së 

Kosovës, me nr. 03/L-48 i dt. 13. mars 2008. përgjegjësinë për rendin dhe sigurinë ne Kosovë e 

ka pasur UNMIK-u dhe KFOR-i në bazë të Rezolutës 1244, të Këshillit të Sigurimit të Kombeve 

të Bashkuara, dhe në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/9 të dt. 15.05.2001 dhe duke i 

propozuar gjykatës që kërkesë padia e palës paditëse të refuzohet në tërësi si e pa bazuar, për 

arsye se e paditura  nuk mund të jetë palë në procedurë, ne këtë qeshte juridike. Me tutje ka 

shtuar se, paditësi në padi nuk e ka treguar realitetin, kur thotë që për djegien e lokalit të tij ka 

qenë i njoftuar pas vitit 2010, pasi që paditësi ka qenë punëtor në Komunën e Obiliqit që nga 

data 01.02.2003–16.02.2015, dhe i njëjti së bashku me punëtorët e tjerë në Zyrën Lokale të 

Komunitetit kanë qenë në dijeni për të gjitha dëmet e shkaktuara pasi që nga kjo zyrë kanë qenë 

të angazhuar të bëjnë evidentimet në terren për dëmet e shkaktuara për komunitetin pakicë në 

Komunën e Obiliqit. Objekti i tij afarist ka qenë shumë afër ndërtesës së komunës dhe askush 

nuk e ka penguar të vizitojë apo ta renovojë ashtu siç kanë vepruar edhe pjesëtarët e popullatës 

shumicë të cilëve ju janë djegur e tërë pasuria gjatë vitit 1998-1999, rast i njohur botërisht. Me 

tutje ka shtuar se, që lokali është djegur në vitin 1999, vërtetohet edhe sipas deklaratës së 

Udhëheqësit të Zyrës Lokale të Komunitetit në zyrën e të cilit ka punuar edhe vetë paditësi. 

Andaj, i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit të refuzoj në tersi si të pabazuar. 

Gjykata pas shqyrtimit të padisë, provave prezente në lëndë, dhe pasi që gjykatës i ka arritur 

përgjigja në padi, pa shqyrtim të mëtejmë, jashtë seance e duke u mbështetur ne dispozitat të 

nenit 4.2, 5.2, 17, 18, 73, 76, 321.1,  387, 391.1, pika a, 399.1 dhe 2, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore me nr. 03/L-006, Rezolutës 1244, të Këshillit të Sigurimit, të Kombeve të 

Bashkuara, e miratuar me dt. 10 qershor 1999, Marrëveshjes Teknike Ushtarake të Kumanovës, 

të dt. 09.06.1999, nenit 1 të Rregullores së UMNIK-ut 1999/1 të dt. 25. korrik 1999, nenit 1.1 të 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/45, e cila ka hyrë ne fuqi me dt. 11. gusht 2000, mbi 

Vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës, nenit 2, të Rregullores së UNMIK-ut, me nr. 2000/47, 

për Statusin Privilegjet dhe Imunitetin e KFOR-it, UNMIK-ut, dhe personelit të tyre, vendosi si 

ne pikën 1, 2, dhe 3, të diapozitivit të këtij aktgjykimit.  

Gjykata vendosi si në pikën 1 të diapozitivit të këtij aktgjykimi për arsye se të paditurës Komuna 

e Obiliqit, i mungon legjitimiteti pasiv në këtë çështje juridike, për shkak së Rezoluta e Këshillit 

të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244, e miratuar nga Këshilli i Sigurimit me dt. 10. 

qershor 1999, në pikën 7 të kësaj Rezolute, i autorizon vendet anëtare dhe organizatat relevantë 

ndërkombëtare për të vendosur një prani ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, ashtu sikur së 

parashtrohet në pikën 4, të aneksit 2, me të gjitha mjetet të nevojshme për ti plotësuar detyrat e 

veta të theksuar në paragrafin 9 të kësaj rezolute, ashtu që obligimet të forcave ndërkombëtare të 

sigurisë të cilat do të  vendosën dhe që do të  veprojnë në Kosovë, do të  garantojnë sigurinë dhe 
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rendin publik, deri në momentin kur prania ndërkombëtare civile mund të merr përgjegjësinë 

lidhur me këtë, po ashtu në paragrafin 10 të kësaj rezolutë, këshilli i sigurimit e autorizon 

sekretarin e përgjithshëm, që me ndihmën e organizatave të tjera ndërkombëtare të vendos një 

prani ndërkombëtare civile në Kosovë, për sigurimin e një administrate kalimtarë për Kosovën, 

si dhe një administratë kalimtare për themelimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve të 

përkohshme demokratike dhe vetëqeverisëse, për të siguruar kushte për një jetë normale dhe të 

qetë për të gjithë banorët e Kosovës, në paragrafin 11 të kësaj rezolute janë përcaktuar detyrat 

themelore të pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë, që i referohen vendosjes në Kosovë, të 

pranisë ndërkombëtare civilë dhe të sigurisë të miratuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të 

Bashkuara, si dhe krijimi i një administratë kalimtare për Kosovën e cila do të vendosët nga 

Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që të sigurohet një jetë, në paçe dhe 

normale për të gjithë qytetarët të Kosovës.  

Gjykata vendosi si në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi për arsye së për dëmin e 

shkaktuar sikur pretendon pala paditëse nuk përgjigjët Komuna e Obiliqit, për arsye se çështja e 

sigurisë së jetës dhe pasurisë ne Kosovë, ishte nën kompetencat e UNMIK-ut dhe të KFOR-it, 

kjo në bazë të Marrëveshjes Teknike Ushtarake të Kumanovës, e cila është pjesë përbërëse e 

Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244, nen nenin 1 dhe 2, 

shprehimisht parashihet së përgjegjësinë për sigurinë dhe administrim civil ne Kosovë, do ta 

marrin UNMIK-u dhe KFOR-i.  

Gjykata vendosi si në pikën 1 të diapozitivit të këtij aktgjykimit duke u mbështetur edhe në 

dispozitat të nenit 1, të Rregullores së UMNIK-ut 1999/1 të dt. 25. korrik 1999, e cila 

shprehimisht parasheh së kompetenca legjislative dhe ekzekutive që ka të bëj me Kosovën, duke 

përfshirë edhe administrimin e gjykatave, e ka UNMIK-u, dhe këtë pushtët e ushtron 

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm i Këshillit të Sigurimit. 

Gjykata vendosi si në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimit duke u mbështetur edhe në 

dispozitat të nenit 1.1 të Rregullores së UMNIK-ut me nr. 2000/45, e cila ka hyr në fuqi me dt. 

11. gusht 2000, mbi vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës, e cila shprehimisht parasheh se deri 

në vendimin e statusit të ardhshëm të Kosovës, në pajtim me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara, si pas kësaj Rregullore themelohen institucionet e përkohshme për 

vetëqeverisje autonome dhe demokratike në nivel komunal si hap drejt bartjes progresive të 

përgjegjësive administrativë të UNMIK-ut, i cili do të mbikëqyrë  dhe ndihmon në konsolidimin 

e këtyre institucioneve. 

Gjykata vendosi si në pikën 1 të diapozitivi të këtij aktgjykimi duke refuzuar kërkesë padinë e 

palës paditëse në raport me të paditurën, në mungesë të legjitimitetit pasiv për arsye së në kohën 

e shkaktimit të dëmit siç pretendon pala paditëse Komuna e Obiliqit, nuk përgjigjet për dëmin e 

shkaktuar për arsye së çështja e sigurimit të jetës dhe të pasurisë në momentin e shkaktimit të 

dëmit ka qenë në kompetence të UNMIK-ut dhe KFOR-it, dhe së pushtetit lokal është 
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administruar nga misioni i administratës se përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, 

(UNMIK-ut), ndërsa çështja e sigurisë së jetës dhe pasurisë ka qenë nën kompetence të KFOR-it.  

Gjykata vendosi si në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimit duke u mbështetur në dispozitat 

të nenit 399.1 dhe 2, e lidhur me nenin 4.2, të LPK-së, për arsye se nga faktet e treguara në padi 

nuk del themelësia e kërkesë padisë për arsye se faktet e treguara ne padi dhe faktet në të cilët 

mbështetët kërkesë padia, qartë janë në kundërshtim me provat të cilat i ka propozuar paditësi 

dhe me faktet që janë botërisht të ditura për arsye se në bazë të rregulloreve të cekura me lartë 

ligjeve në fuqi është botërisht i njohur fakti se Komuna, ka qenë e administruar nga UNMIK-u, 

që nga formimi i tyre dhe së zgjedhjet e para në Kosovë, janë mbajtur me dt. 28.10.2000, ndërsa 

ato të përgjithshme në nivel qendror janë mbajtur me dt. 17.11.2001, në kohën para formimit të 

tyre kur dëmi është shkaktuar siç pretendon pala paditëse ka administruar UNMIK-u, ndërsa 

përgjegjës për sigurimin e jetës së pasurisë ka qenë kompetence e KFOR-it. 

Gjykata vendosi si në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimit jashtë seancë duke u mbështetur 

ne dispozitat të nenit 4.2 të LPK-së, e cila shprehimisht parasheh së gjykata vendos për kërkesë 

padinë ne bazë të veprimeve procedurale të shkruara dhe provave të administruara ne mënyrë jo 

të drejt për drejtë po që se kjo përcaktohet me ligj, ne rastin konkret e paraparë me dispozitat të 

nenit 399.1 dhe 2 të LPK-së. 

Gjykata vendosi si në pikën 1 të dispozitivi të këtij aktgjykimi jashtë seance duke u mbështetur 

në dispozitat e nenit 5.2 të LPK-së, e cila shprehimisht parasheh se  gjykata ka të drejtë që të 

vendos mbi kërkesën për të cilën palës kundërshtare nuk i është dhënë mundësia që të deklarohet 

vetëm në rastet e përcaktuara me këtë ligj, ndërsa sipas dispozitës së nenit 321.1 të LPK-së 

shprehimisht parashihet se nuk ka nevojë të provohen faktet e ditura botërisht e as faktet që i ka 

vërtetuar gjykata në gjykimet e mëhershme. 

Gjykata vendosi që secila palë ti bart shpenzimet të veta procedurale duke u mbështetur ne 

dispozitat të nenit 452 e lidhur me nenin 463.1 të LPK-së, për arsye së pala paditëse i ka humbur 

ne tersi kontestin ndër sa pala paditur nuk ka kërkuar-specifikuar shpenzimet e procedurës. 

Nga se u tha me lartë u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, C.nr.63/13 dt. 24.08.2020. 

   Gj y q t a r j a 

   Hidajete Gashi 

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa, në 

afat prej 15 dite, pas marrjes se të njëjtit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes 

së kësaj gjykate. 
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