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Numri i lëndës: 2019:206732 

Datë: 07.02.2023 

Numri i dokumentit:     03950515 

                                                                                                               Ac.nr.6046/19 

 

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

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Liridon Maloku, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike - kontestimore të paditëses: Kompania e Sigurimeve “E...” sh.a., me seli në 

Prishtinë, rr. “...” nr. 3, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar V.B., sipas autorizimit, 

kundër të paditurit: “[P.(Q).M]” nga Gjilani, rr. “[...]”, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

autorizuar “[B.D]”, sipas autorizimit, për zhdëmtim në bazë të regresit, duke vendosur sipas 

ankesës së përfaqësuesit të autorizuar të paditurit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan - Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.948/2014 i datës 14.10.2019, në 

seancën jo publike, të mbajtur me datë 07.02.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET e themeltë ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurit: “[P.(Q).M]” nga 

Gjilani, rr. “[...]”, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.948/2014 i datës 14.10.2019 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në 

rigjykim dhe vendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.948/14 i datës 14.10.2019, në pikën I, 

të dispozitivit ka vendosur që të: Aprovohet kërkesëpadia e paditëses: Kompania e Sigurimeve 

“E...”, rr. ... nr.3 Prishtinë, ndaj të paditurit “[P.(Q).M]” rr. “[...]” Gjilan. Detyrohet i padituri 

“[P.(Q).M]”,  t’ia paguaj shumën prej 21.546.00 në emër të regresit - rimbursimit të dëmit, me 

kamatë që bankat paguajnë për mjete të afatizuara mbi një vit, duke filluar nga data e shpalljes 

së aktgjykimit, e deri në pagesën definitive. Detyrohet i padituri “[P.(Q).M]”, që në emër të 

taksës gjyqësore t’i paguaj paditësit shumë prej 108 €.  

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit në afat ligjor ka paraqitur 

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

procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike dhe zbatimit të 
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gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën si të bazuar 

dhe ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe ta refuzoj si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditëses apo që ta prish këtë aktgjykim dhe lëndën ta kthej në rigjykim dhe 

vendosje.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së 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 përfaqësuesit të autorizuar të paditurit është e themeltë.    

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes përfaqësuesit të autorizuar të saj, me datë 

29.12.2014, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi, për zhdëmtim në bazë të regresit, 

kundër të paditurit, me të cilën ka kërkuar që të: Aprovohet kërkesëpadia e paditëses, 

Kompania e Sigurimeve “E...” në Prishtinë dhe Obligohet i padituri “[P.(Q).M]” nga Gjilani 

t’ia paguaj shumën prej 21.546 € në emër të regresit me kamatë ligjore, duke filluar nga data 

22.08.2013 e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet procedurale aq sa do të bëhen, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm.  

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

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit  të te gjitha 

shkresave tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.948/14, i datës 14.10.2019, me 

të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, 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 që ka 

vlerësuar pretendimet e palëve, konstatoi: se aksidenti i komunikacionit ndërmjet tani paditësit 

“[P.(Q).M]” i cili ishte duke vozitur veturën “[...]” dhe “[...]”, i cili ka qenë me motoçikletë ka 

ndodhur me datë 01.05.2010, në këtë aksident plagë vdekjeprurëse ka pësuar vozitësi i 

motoçikletës “[...]”. Paditësi gjatë vozitjes nuk ka poseduar patentë shofer, këto fakte janë 

vërtetuar nga Raporti i aksidentit me nr. Cr.3009-149-2010 i datë 01.05.2010. Për këtë aksident 

komunikacioni me pasoja fatale, tani paditësi “[P.(Q).M]” ishte shpallur fajtor dhe dënuar me 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.718/2013 i 

datës 16.10.2013, i cili aktgjykim ishte mbështetur edhe në ekspertizën e komunikacionit. Tani 

paditësja Kompania e Sigurimeve “Grave E...” i kishte kompensuar familjen “[...]” nga Gjilani, 

për humbjen e anëtarit të familjes me shumën  21.546 €,  që vërtetohet nga pajtimi gjyqësor 

C.nr. 620/2013 e datës 13.06.2013 dhe nga fletëpagesat e datës 24.07.2013, sipas të cilës Av. 

“[F.Sh]” përfaqësues i familjes “[...]” i janë paguar 11.446 €) dhe me fletëpagesën e datës 

22.08.2013 i janë bartur 10.000 €. Në bazë të nenit 14 paragrafi 1, nën paragrafi 1.2 të Ligjit 

për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, i siguruari e humb mbulesën e siguruese 

kur drejtuesi nuk ka leje të vlefshme për drejtim të mjetit motorik, për veç rasteve të përdorimit 

të mjetit motorik gjatë mësimeve të drejtimit të mjetit nga kandidati, sipas të gjitha rregullave 

të përcaktuara për procesin e mësimit. Thëniet e përfaqësuesit të paditurit se kemi te bëjmë me 

parashkrim të kërkesës, sipas gjykatës nuk qëndron për shkak  se pajtimi gjyqësor ndërmjet 

tani paditëses dhe të dëmtuarve  është bërë me datën 13.06.2013, ndërsa pagesa e këtij dëmi 

është bërë me datë 24.07.2013 dhe datë 22.08.2013, kurse padia për rimbursim ndaj të paditurit 

“[P.(Q).M]” është paraqitur në gjykatë me datë 29.12.2014.  
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Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, i 

është referuar nenit 14 paragraf 1 nën paragraf 1.2 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia.  

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

gjykatës së shkalles së parë, rreth mënyrës së vendosjes, nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi 

që aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragraf 2 pika n), 182 paragraf 1 e lidhur me nenin 160 paragraf 4 

dhe 5 të LPK-së. Gjendja faktike nuk është vërtetuar plotësisht dhe në mënyrë te drejtë, me çka 

ka ardhur edhe gjerë tek zbatimi apo aplikimi i gabuar i së drejtës materiale.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 2 pika n), 182 

paragraf 1 e lidhur me nenin 160 paragraf 4 dhe 5 të LPK-së, për faktin se aktgjykimi i atakuar, 

ka të meta të atilla, për shkak te të cilave, nuk mund të ekzaminohet. I njëjti aktgjykim nuk 

përmban arsye për faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato 

pak arsye të cilat janë dhënë nga gjykata e shkallës së parë, janë të paqarta, kontradiktore dhe 

pa mbështetje në provat dhe procesverbalet nga shkresat e lëndës. Nga arsyetimi i aktgjykimit 

nuk mund të kuptohet se cilat janë pretendimet e palëve lidhur me gjendjen faktike dhe cilat 

janë të gjeturat e gjykatës. Gjykata nuk ka specifikuar se cilat kanë qenë faktet vendimtare dhe 

në çfarë mënyre janë vërtetuar faktet e tilla, për të arritur deri te përfundimi mbi themelësinë e 

kërkesëpadisë. Në arsyetim të aktgjykimit ka përshkrim të pretendimeve të palëve dhe të 

përmbajtjes së provave materiale të administruara të theksuara si në arsyetimin e aktgjykimit të 

atakuar, por nuk ka vlerësime se cilat fakte janë provuar me këto prova dhe rrjedhimisht se si e 

ka vlerësuar gjykata besueshmërinë e këtyre provave. Gjykata i është referuar dispozitës 

materiale - juridike të cilën e ka cituar si përmbajtje, por nuk ka arsyetuar se si gjendja e 

fakteve të gjetura nga ana e gjykatës e kualifikuar në raport me normat materiale-juridike jep 

përfundimin mbi themelësinë e kërkesëpadisë.  

Gjykata e shkalles së parë, po ashtu gjatë shqyrtimit kryesor, me provat e administruara nuk ka 

arritur që ta vërteton në mënyrë të drejt dhe të plotë gjendjen faktike rreth konstatimit dhe të 

provuarit të fakteve lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë, për arsye se në këtë rast shuma 

e kërkuar nga paditësja dhe e aprovuar nga gjykata në lartësi prej 21.546 € në emër të regresit - 

rimbursimit të dëmit, nuk përputhet me shumën e paraparë në ujdinë përkatësisht pajtimin 

gjyqësor C.nr. 620/11 të datës 13.06.2013 dhe as me fletëpagesat e bëra përmes transferit 

bankar të datës 24.07.2013 dhe 22.08.2013, ku në bazë të llogaritjes së dy fletëpagesave shihet 

se shuma e përgjithshme është 21.446€, fakte këto të domosdoshme për një vendim të drejtë 

dhe të ligjshëm, ku përveç të cekurave, gjykata nuk i ka vlerësuar provat në kuptim të 

kundërshtimeve të palëve ndërgjyqëse gjatë shqyrtimit kryesor dhe pretendimeve ankimore dhe 

si rezultat i kësaj ka bërë shkelje të dispozitave të LPK-së.  

Për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit jo të 

plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike tani për tani vlerësohet se edhe e drejta materiale është 

zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj udhëzohet gjykata e shkallës së parë që në riprocedurë të 

bëjë eliminimin e shkeljeve të sipër theksuara në atë mënyrë që fillimisht të vlerësojë kushtet 

nga të cilat varet zhvillimi i procedurës (vlerësimi i prezumimëve procedurale në fazën e 

shqyrtimit paraprakë të padisë dhe në seancën përgatitore), të caktoj shqyrtimin kryesorë dhe 

sipas propozimit të palëve të administrojë provat për vërtetimin e fakteve vendimtare, të siguroj 

të gjitha shkresat nga lënda C.nr. 620/11 të datës 13.06.2013 dhe pas kësaj gjykata të ndërmerr 

hapat tjerë procedural në drejtim të nxjerrjes dhe administrimit të provave rreth vërtetimit të 

plot dhe të drejtë të gjendjes faktike, që pastaj përmes vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 

gjendjes faktike, duke aplikuar normat e të drejtës materiale, të ketë mundësi që të vendos në 
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mënyrë meritore lidhur me kërkesëpadinë e paditëses. Me rastin e vendosjes meritore, pa marrë 

parasysh cili do të jetë përfundimi lidhur me çështjen lëndore, të evitoje shkeljet procedurale të 

konstatuara si me lart nga gjykata ankimore, ashtu që vendimin të cilin do ta bie do duhet të 

përmbajë të gjitha elementet e kërkuara ligjore, siç përcaktohet me nenin 160 të LPK-së.    

Gjykata po ashtu në rigjykim sipas kërkesës së palëve në procedurë të vendos në mënyrë të 

drejtë edhe lidhur me shpenzimet e shkaktuara palëve në procedurë, duke pasur parasysh 

suksesin e tyre në procedurë dhe shpenzimet të cilat kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e 

çështjes së tyre në gjykatë.  

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të nenit 194 dhe 195 paragraf 1 pika c) të LPK-së, është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.    

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.6046/19, me datë 07.02.2023 

 

 

                                                                                                             Kryetari i kolegjit 

             Naim Meholli, d.v  


