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

Zenel Leku-kryetar i kolegjit,Qerim Ademaj dhe Nora Bllaca Dula, antarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses NN, të cilën me autorizim e  përfaqëson F.S., 

kundër të paditurit V.H.nga ..., me bazë juridike rimbursim të dëmit, duke vendosur sipas 

ankesës së paditëses kundër aktgjykimit të Gjykatës  Themelore në Mitrovicë-Departamenti i 

Përgjithshëm, me numër, C.nr.21/2013,i datës 24.11.2014, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 07.02.2018, mori këtë:  

 

                                                              A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e përfaqësuesit të paditëses NN,ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, me numër 

C.nr.21/2013, i datës 24.11.2014, VËRTETOHET. 

 

                                                                     

           A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.21/2013, të datës 24.01.2014, në 

pikën I (një) të dispozitivit e ka obliguar të paditurën që brenda afatit 7 ditor t’ia paguajë 

paditëses në emër të rimbursimit  të dëmit shumën prej 479€ me kamatë sikurse për mjetet e 

deponuara bankare pa destinim të caktuar, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm, 

ndërsa në pikën II (dy) të dispozitivit ka obliguar të paditurën që në emër të shpenzimeve 

procedurale t’ia paguajë paditëses shumën  prej 15€, si dhe gjykatës në emër të përpilimit të 

aktgjykimit po ashtu shumën prej 15 €, të gjitha këto në afat 7 ditor nën kërcënimin e 

përmbarimit të detyrueshëm. 

Kundër këtij aktgjykimi paditësja në afat ligjor përmes përfaqësuesit të saj ka paraqitur 

ankesë dhe atë për shkak të vërtëtimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me 

propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, t’a aprovoj ankesën si të bazuar dhe t’ia prish 

aktgjykimin e kundërshtuar dhe çështjen t’ia kthej të njëjtës gjykat në rigjykim.  

Pala e paditur nuk ka paraqitur përgjigjje në ankesën e paditëses. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë,pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK),ka gjetur se: 

Ankesa e përfaqësuesit të paditëses është e pa bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se pala paditëse ka kërkuar nga i padituri qe t’ia rimbursoi 

dëmin në vlerën prej 479 euro nga fakti se me datën 08.05.2011 ka shkaktuar aksidentin e 



komunikacionit duke shkaktuar dëme materiale personit të tretë dhe atë duke drejtuar 

automjetin e pasiguruar dhe të pa regjistruar. Pala paditëse sipas LMD-së dhe Ligjit për 

Sigurimin e detyrueshëm nga Autopërgjegjësia  është e obliguar që t’ia kompenzoj dëmet e 

tilla kur ato shkaktohen nga automjetet e pasiguruara. Pasi që është paraqitur kërkesa për 

kompenzimë dëmi nga i dëmtuari, pala paditëse ka marrë vendim dhe i’a ka njohur të drejtën 

në kompenzim në shumën prej 479 euro e cila shumë i është paguar palës së dëmtuar. 

Gjykata e shkallës së parë ka aprovuar kërkesëpadinë e palës paditëse duke vlersuar se 

personi i tretë në këtë aksident është dëmtuar, që vërtetohet nga raporti i aksidentit, fotot e  

automjetit të aksidentuar, raporti i ortopedit si dhe vlerësimi mjeksor i datës 08.05.2011 për të 

dëmtuarin. 

Gjykata me rastin e vendosjes  i mori për bazë  kundërshtimet dhe pretendimet e të paditurit i 

cili gjatë shqyrtimit gjyqsor theksoi se nuk eshtë shkaktar i aksidentit, por të njëjtave gjykata 

nuk i’a fali besimin, pasi i padituri me asnjë provë tjetër nuk arriti t’a bind gjykatën se nuk 

është fajtor, ndërsa pretendimet e paditësit mbështeten në prova konkrete. 

Gjykata e Apelit e Kosovës 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 dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

Pretendimi ankimor për konstatim të gabuar të gjendjes faktike, Gjykata e Apelit e vlerëson si 

të pabazuar pasi që gjykata e shkallës së parë në mënyrë të plotë dhe drejtë ka vërtetuar 

gjendjen faktike pasi që nga shkresat e lëndës rezulton se është vërtetuar fakti se aksidenti ka 

ndodhur me lëshimet e këtu të paditurit që ka drejtuar automjetin të pasiguruar dhe me këtë 

rast  personit të tretë i janë shkaktuar dëme në vlerën prej 479€, të cilën shumë pala paditëse 

i’a ka paguar personit të tretë sipas ujdisë jashtëgjyqësore. Gjithashtu është vërtetuar që kjo 

shumë është paguar personit të tretë sipas urdhërit të transferit të datës 01.09.2010. Kjo 

gjykatë ka marrë për bazë pretendimet ankimore të paditurit por ka vlerësuar se i padituri ka 

mundur që gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në shkallë të parë t’i vërtetojë këto pretendime 

duke kërkuar nxjerrjen e provave përkatëse gjë të cilën nuk e ka bërë. Nga këto arsye në këtë 

fazë të procedurës këto pretendime janë të pabazuara dhe në rrethana të tilla jepet vlerësimi 

se gjykata e shkallës së parë ka vendosur në mënyrë të drejtë duke u mbështetur në provat e 

administruara të cilat i referohen gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe 

rrjedhimisht duke zbatuar në mënyrë të drejtë të drejtën materiale. 

Nga këto arsye gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar të drejtën materiale kur ka 

detyruar të paditurën në rimbursimin e dëmit dhe atë nënin 18.1 dhe 18.4 të Ligjit për 

Sigurim të Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, pasi i padituri në momentin e aksidentit ka 

drejtuar automjetin e pa siguruar, ndërsa dëmin e shkaktuar e ka mbuluar NN, e cila ka të 

drejtën e regresit. 



Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese, dhe në pajtim me dispozita e LPK-së.  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë  

dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga 

neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendosë si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

      GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 172/15, me datë 07.02.2018 

 

 

Kryetari i kolegjit 

           Zenel Leku, d.v        

 

 


