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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.1568/19 

 

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

Nora Bllaca Dula, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Halide Reka, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit A.V., nga fsh. ..., Komuna e Suharekës, të cilin e 

përfaqëson me autorizim av. Sh.S. nga Suhareka, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“E.”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim I.B., për shkak të kompensimit të 

dëmit material, duke vendosur sipas ankesës së palës së paditur, të parashtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren/Dega në Suharekë-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.99/17, të datës 10.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 25.09.2020, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “E.”, me seli në 

Prishtinë, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren/Dega në Suharekë-

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.99/17, të datës 10.12.2018 dhe çështja i kthehet të njëjtës 

gjykatë në  rishqyrtim dhe vendosje. 

 

          A r s y e t i m   

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.99/17, të datës 10.12.2018, ka vendosur 

si në vijim:  

“I. Aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditësit A.V. nga fsh. ..., Komuna e Suharekës si e 

bazuar. II. Detyrohet e paditura  Kompania e Sigurimeve “E.”, me seli në Prishtinë, rr. ... nr.19, 

që paditësit t`ia paguajë në emër të kompensimit të dëmit material për automjetin e udhëtarëve 

për aksidentin  e komunikacionit të dt. 16.05.2013, rreth orës 18:40 që ka ndodhur në Suharekë 

ku dëmin material e ka shkaktuar i siguruari i të paditurës në shumën e përgjithshme prej 
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1,251.40 Euro, me kamatë ligjore 8% nga data 09.03.2017, data e dorëzimit të padisë e deri në 

ekzekutimin e dhunshëm të kësaj çështje. III. Obligohet e paditura që paditësit t`ia paguaj të 

gjitha shpenzimet procedurale të autorizuarit të tij dhe atë: për përpilimin e padisë 104 Euro, për 

taksat gjyqësore 21 Euro, për një përgatitore 135.20 Euro, për një seancë kryesore 135.20 Euro, 

për ekspertizën teknike për vlerësimin e dëmit në automjet motorik në shumë prej 150 Euro. 

Gjithsej shpenzimet në shumë prej 545.40 Euro. Të gjitha këto mjete i padituri duhet që t`i 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. IV. Pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë së paditësit A.V., mbi shumat e aprovuara, refuzohet si e pabazuar”.    

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë e paditura përmes të autorizuarit të 

saj, 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 aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje 

apo të refuzoj në tërësi padinë e paditësit si të pasafatshme dhe pa bazë nga polica e sigurimit të 

detyrueshëm të autopërgjegjësisë.   

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësi përmes të autorizuarit të tij, duke i kundërshtuar 

pretendimet ankimore të paditurës, me propozim që aktgjykimi i atakuar të vërtetohet.. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin  e 

atakuar dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 dhe 195 të LPK-

së, gjeti se; 

-Ankesa e të paditurës është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi, me padinë e dt 09.03.2017 dhe në precizimin e 

kërkesëpadisë me dt. 27.12.2017, ka kërkuar nga e paditura kompensimin e dëmit material për 

shkak të dëmtimit të automjetit si rezultat i aksidentit të komunikacionit të dt. 16.05.2013, në 

vlerë të precizuar nga eksperti i makinerisë 1.251.40 Euro, me kamatë ligjore në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, si dhe shpenzimet e procedurës.   

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të të gjitha provave, ka nxjerrë aktgjykimin e ankimuar 

C.nr.99/17, të datës 10.12.2018, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, 

duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit, gjykata e shkallës së parë ka theksuar se në cilësinë e provave 

materiale ka administruar: ekspertizën e makinerisë e nga e cila vërtetohet dëmi i shkaktuar në 

automjetin e paditësit në shumë prej 1.251.40 Euro, ndërsa nga raporti i aksidentit, ekspertiza e 

komunikacionit dhe aktvendimi i plotfuqishëm i Gjykatës Themelore në Prizren/Dega në 

Suharekë-Divizioni për Kundërvajtje K.nr.10157/2014, rezulton se i siguruari i të paditurës ka 

kryer kundërvajtje, Deri te aksidenti kishte ardhur kur i padituri duke e drejtuar automjetin Audi 

A4 L.V., i cili ishte duke lëvizur nga Suhareka në drejtim të fsh. ..., e të arritur në afërsi të 

objektit të firmës “E.”, del në shiritin e kundërt dhe e godet kamionetën ku me pjesën e përparme 

dhe me pjesën anësore të anës së majtë e godet kamionetën në pjesën anësore të majtë, derën e 

shoferit dhe mbrojtësen e rrotës së parë. Gjykata e shkallës së parë lidhur me pretendimin e të 
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paditurës se rasti nuk është i mbuluar me sigurim të detyrueshëm të autopërgjegjësisë dhe rasti 

nuk është i kualifikuar si aksident trafiku, por si incident-dëmtim prone dhe se nuk ka raport 

aksidenti nuk ia fali besimin, ngase ekziston përgjegjësia e të paditurës sipas aktvendimit për 

kundërvajtje, ndërsa lartësia e dëmit është caktuar sipas ekspertizës së makinerisë. Gjykata e ka 

refuzuar kërkesëpadinë përtej shumës së aprovuar duke u bazuar në ekspertizën e makinerisë. 

Gjykata lidhur me mënyrën e vendosjes për bazën juridike të kërkesëpadisë dhe lartësinë e saj 

është bazuar në dispozitat e nenit 10 dhe 15.1 të LSDA, nenin 8 par. 1, 9, 136 par.1, 137 dhe 140 

të LMD-së, për shpenzimet e procedurës vendosi në bazë të nenit 449 dhe 452.2 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik i 

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

përfshirë në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e 

LPK-së dhe 182 paragrafi 1, lidhur me nenin 160 paragrafi 4 i LPK-së, sepse ekzistojnë 

kundërthënie lidhur me faktet vendimtare ndërmjet asaj që në arsyetim të aktgjykimit ceket dhe 

provave që gjenden në shkresat e lëndës. 

Gjykata e Apelit i ka pranuar pretendimet ankimore se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e 

LPK-së, pasi që dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me arsyet e aktgjykimit, 

respektivisht në arsyetim të aktgjykimit nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare mbi bazën e 

të cilave gjykata ka vendosur për themelësinë e kërkesëpadisë. Në këtë rast gjykata është 

fokusuar në përshkrimin e kërkesave-të pretendimeve të palëve dhe në përshkrimin e provave të 

administruara, pa dhënë analizë për faktet e vërtetuara, për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për 

vlerën provuese të provave të administruara. Gjykata nuk jep arsye të mjaftueshme si mbi çfarë 

baze e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit, si dhe nuk jep arsye të mjaftueshme lidhur me 

pretendimet e të paditurës e cila vazhdimisht gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor është thirr në 

parashkrimin e kërkesëpadisë, e të cilin pretendim e ka paraqitur edhe në ankesë. Andaj Gjykata 

e Apelit e pranon pretendimin ankimor të paditurës se gjykata e shkallës së parë fare nuk e ka 

arsyetuar pretendimin e të paditurës lidhur me parashkrimin e kërkesëpadisë konform 

dispozitave ligjore të LMD-së, e që e bëjnë arsyetimin e mangët, ku gjykata e shkallës së parë 

duhet të jep arsye të mjaftueshme për secilin pretendim të palës në procedurë. 

 

Gjykata e Apelit poashtu vlerëson se aktgjykimi i atakuar është përfshirë në shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.1 lidhur m nenin 362.1 të LPK-së, e nga kjo 

rezulton që edhe gjendja faktike të mos jetë e vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, si dhe e 

drejta materiale, ngase gjykata e shkallës së parë nuk e ka ftuar ekspertin makinerisë në seancë 

gjyqësore, i cili ka përpiluar ekspertizën me shkrim lidhur me lartësinë e dëmit material, ngase e 

paditura e ka pasur vërejtje në ekspertizën në fjalë gjatë procedurës së administrimit të provave 

bazuar në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të dt. 10.12.2018, në faqen e dytë, ku gjykata ka 

vazhduar me administrimin e provave, por që nuk e ka ftuar ekspertin e makinerisë në seancë 

përkundër faktit që i padituri ka pasur vërejtje në ekspertizën në fjalë, andaj në rastin konkret 

gjykata ka vepruar në kundërshtim me nenin 362.1 të LPK-së, sipas të cilit parashihet se 
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“Eksperti gjithmonë thirret në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes”, nga kjo dispozitë 

rezulton se nxjerrja e provës me ekspertizë realizohet me dorëzimin e mendimit dhe konstatimit 

profesional me shkrim, me leximin e ekspertizës në shqyrtimin gjyqësor dhe me mbrojtjen dhe 

shpjegimin me gojë nga eksperti që ka dhënë ekspertizën me shkrim, pra përveç mendimit dhe 

konstatimit me shkrim të dorëzuar gjykatës, është paraparë edhe detyrimi që eksperti të thirret në 

seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes, me qëllim që palët të parashtrojnë pyetje dhe vërejtje 

ekspertit lidhur me mendimin dhe konstatimin e tij, eventualisht të kërkojnë shpjegime dhe 

plotësime të nevojshme lidhur me paqartësitë në mendimin e tij të dhënë me shkrim, e duke 

pasur parasysh se gjykata apriori nuk mund të prejudikojë se cili është mendimi dhe qëndrimi i 

palëve, ndaj mendimit dhe konstatimit profesional të ekspertit, andaj si rregull gjykata do ta 

thërras ekspertin çdoherë në seancën për shqyrtimin kryesor, edhe nëse palët nuk kanë pasur 

vërejtje në ekspertizë, gjë që në rastin konkret gjykata ka vepruar në kundërshtim me dispozitën 

e nenit 362.1 të LPK-së, përkundër faktit që i padituri ka pasur vërejtje, i njëjti nuk ka pasur 

mundësinë e tillë që ti parashtrojë pyetje ekspertit në fjalë, ngase eksperti nuk është ftuar në 

seancë për shqyrtimin kryesor pas dhënies së mendimit dhe konstatimit profesional me shkrim. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë do të duhej të kishte vlerësime specifike 

për bazën juridike, për ekzistimin apo jo të dëmit dhe për lartësinë e tij duke e shqyrtuar dhe 

vlerësuar secilin pretendim të palës në procedurë dhe në arsyetim të tij të jep sqarime të 

mjaftueshme lidhur me ato pretendime, por që në rastin konkret, nuk e ka bërë, andaj aktgjykimi 

ankimor është i paqartë, i mangët dhe nuk është arsyetuar mjaftueshëm në pajtim me nenin 160. 

4 të LPK-së.  

 

Në rastin konkret shkeljet e lartcekura procedurale e bëjnë aktgjykimin jo të rregullt dhe jo të 

drejtë, andaj edhe për këtë arsye është dashur të prishet dhe për këto shkelje të dispozitave të 

procedurës, andaj edhe nuk ka mundur të vlerësohet drejtë gjendja faktike dhe e drejta materiale.  

Nga arsyet e lartcekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të 

dispozitave të sipërcituara, të cilat në ri procedurë duhet të eliminohen në atë mënyrë që 

udhëzohet gjykata e shkallës së parë që me rastin e shqyrtimit të çështjes të vlerësojë të gjitha 

faktet me rëndësi vendimtare sipas kërkesave dhe kundërshtimeve të palëve, të vlerësojë çështjen 

e parashkrimit të kërkesës konform dispozitave ligjore të LMD-së, që është pretendim i të 

paditurës i cili nuk është shqyrtuar dhe arsyetuar fare, e më pas eventualisht pas vlerësimit të 

parashkrimit të kërkesës, ti administrojë të gjitha provat përkatëse, të dorëzojë ekspertizën me 

kohë palëve dhe të ftojë ekspertin në seancë kryesore në mënyrë që palët të mund ti parashtrojnë 

pyetje, e që është detyrim i gjykatës që ta thërret ekspertin në seancë pas dhënies se konstatimit 

dhe mendimit profesionale të tij me shkrim, pra të administrojë të gjitha provat relevante dhe pas 

administrimit dhe vlerësimit të tyre, secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku në lidhshmëri me 

njëra-tjetrën, të vendosë në mënyrë meritore për themelësinë e kërkesëpadisë duke u bazuar në 

dispozitat e të drejtës materiale dhe në atë mënyrë të nxjerrë një vendim të ligjshëm dhe të drejtë, 

me dispozitiv të qartë dhe të arsyetuar në mënyrë të mjaftueshme, e i cili në pikëpamje formale 

dhe materiale duhet të jetë në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 160 të LPK-së.  
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Nga të cekurat më lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 pika (c)  

e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

      GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                  Ac.nr.1568/19, i datës  25.09.2020 

 

Kryetare e kolegjit: 

                  Nora Bllaca Dula d.v.  

 


