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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.1744/2018 

  

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

gjyqtarët Halide Reka, kryetare e kolegjit, Valon Totaj dhe Arsim Hamzaj, anëtar, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses Z.A., nga Gjilani, të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson Kompania e Avokatëve “...” në Prishtinë –  A.SH. dhe A.P., avokat nga 

Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “K..” me seli në Prishtinë, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson H.A., jurist, për kompensimin e dëmit, duke vendosur 

sipas ankesës së paditëses, të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Gjilan, C.nr.101/16 të datës 22.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

14.04.2022, mori këtë:  

 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e paditëses Z.A., nga Gjilani, PRISHET Aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.101/16 i datës 22.12.2017 dhe lënda i kthehet të 

njëjtës gjykatë, në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.101/16 të datës 22.12.2017, 

në pikën I të dispozitivit e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses Z.A., nga 

Gjilani e paraqitur kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “K..” me seli në Prishtinë. 

Në pikën II të dispozitivit e ka detyruar të paditurën Kompania e Sigurimeve “K..” me 

seli në Prishtinë që paditëses Z.A., nga Gjilani, në emër të kompensimit të dëmit material 

dhe jo material për shkak të lëndimeve të pësuara në aksident t’ia kompensoj shumën 

prej 900 €uro. Në pikën III ka vendosur që secila palë t’i bart shpenzimet e veta 

procedurale.  
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Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur paditësja nëpërmes 

përfaqësuesit të autorizuar, duke e atakuar të njëjtin për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, 

ankesën ta aprovoj, aktgjykimin e atakuar ta prish dhe lëndën t’ia kthej gjykatës së 

shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

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

lidhur me aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës në mbështetje të 

dispozitës së nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur 

se: 

Ankesa e paditëses është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Z.A., nga Gjilani, me datë 06.01.2016, në 

gjykatën e shkallës së parë përmes të autorizuarit të saj ka ushtruar padi për kompensimin 

e dëmit material dhe jomaterial, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “K..” me 

seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që në emër të 

kompensimit të dëmit material dhe jo material për shkak të lëndimeve të pësuara në 

aksidentin e komunikacionit, për të gjitha format e dëmit t’ia kompensoj shumën e 

tërësishme prej 900 €uro, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

E paditura në përgjigje në padi nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditëses duke i 

propozuar gjykatës të marr aktgjykim në bazë të pohimit dhe ta aprovojë kërkesëpadinë 

e paditëses për shumën e kërkuar në padi prej 900 €uro. 

 

Gjykata duke vepruar sipas padisë së paditëses ka caktuar dhe mbajtur seancën e 

shqyrtimit gjyqësor me dt. 15.12.2017 në të cilën seancë pala paditëse nëpërmes 

përfaqësuesit të autorizuar ka deklaruar se e kundërshton përgjigjen në padi të t ‘paditurës 

me të cilën e ka pohuar kërkesëpadinë, me arsyetimin se sikurse në padinë e ushtruar në 

formë të shkruar e po ashtu edhe  në seancë gjyqësore ka rezervuar të drejtën që 

kërkesëpadinë ta precizojë pas nxjerrjes së provës me ekspertizë mjekësore, të propozuar 

si provë edhe në padinë e ushtruar, ndërsa pala e paditur ka qëndruar pranë deklarimeve 

të dhëna në përgjigje në padi. 

 

Gjykata e shkallës së parë jashtë seancës gjyqësore me dt. 22.12.2017, ka marr 

aktgjykimin e atakuar në bazë të pohimit C.nr.101/16 të datës 22.12.2017, me të cilin e 

ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur decidivisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

 

Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se e paditura në përgjigjen në padi e ka pranuar – 

pohuar kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar dhe se të njëjtën nuk e ka revokuar 

verbalisht apo me anë të parashtresës jashtë seancës gjyqësore. Gjykata më tej ka shtuar 

se pasi që i padituri e ka pohuar në tërësi kërkesëpadinë ndërsa në anën tjetër gjykata 
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konstatoi se palët mund të disponojnë lirisht me kërkesat juridiko-civile të parashtruara 

në këtë procedurë, bazuar në dispozitën e nenit 148 paragrafi 1 të LPK-së ka gjetur se 

nuk ekzistojnë pengesa ligjore për marrjen e aktgjykimit në bazë të pohimit. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 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 (h) e LPK-së.  

 

Gjykata ankimore vlerëson se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkeljen e sipër 

theksuar për shkak se gjykata e shkallës së parë ka nxjerr aktgjykimin në bazë të pohimit 

pa u plotësuar kushtet e parapara me dispozitën e nenit 148 paragrafi 1 të LPK-së. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk janë plotësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e 

aktgjykimit në bazë të pohimit, për faktin se referuar shkresave të lëndës gjegjësisht 

padisë së ushtruar në formë të shkruar e po ashtu edhe deklarimeve të paditëses të dhëna 

në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 15.12.2017, rezulton se paditësja ka rezervuar 

të drejtën e precizimit të lartësisë së kërkesëpadisë pas nxjerrjes së provës me ekspertizë 

mjekësore, të cilën e ka propozuar si provë, që në rastin konkret pra kemi pasur të bëjmë 

me propozim për nxjerrje të provës për të cilën nevojitet njohuri profesionale konform 

dispozitës së nenit 356 të LPK-së, me qëllim që pala paditëse të ketë mundësi që të 

precizojë lartësinë e kërkesëpadisë.  

 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit vlerëson se çështja duhet të kthehet në rigjykim për 

t’u evituar shkeljet e sipërcituara, për çka udhëzohet gjykata e shkallës së parë që të 

caktojë shqyrtimin përgatitor të çështjes dhe pas deklarimit të palëve të vendosë për 

marrjen e provave, veçanërisht marrjen e provës me ekspertizë mjekësore dhe pas 

vlerësimit të provave, varësisht nga të gjeturat dhe pretendimet e palëve, të vendos në 

mënyrë meritore për themelësinë e kërkesëpadisë. 

 

Në çdo rast veprimet dhe vendimet e gjykatës duhet të jenë në përputhje me dispozitat e 

Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

 

Nga të cekurat më lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1, 

pika c) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1744/2018,  me datë 14.04.2022. 

 

       Kryetarja e kolegjit 

                      Halide Reka, d.v. 

 


