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Numri i lëndës: 2020:918481 

Datë: 13.04.2022 

Numri i dokumentit:     02909640 

 

 

Ac.nr.3074/2018 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Ardian Ajvazi - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Kompania e Sigurimit “......”, me seli në 

Prishtinë, rr.”...........”, të cilën me autorizim e përfaqëson A.P, kundër të paditurit B.A, nga 

Ferizaj, të cilin në cilësinë e përfaqësuesit të përkohshëm e përfaqëson av. J.B nga Ferizaj, me 

objekt të padisë regresim i borgjit, duke vendosur sipas ankesës së paditëses të ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.516/2010, të datës 29.01.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 31.03.2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

           REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditëses Kompania e Sigurimit “........”, me 

seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.516/2010, i datës 

29.01.2018, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.516/2010, të datës 

29.01.2018, në pikën I të dispozitivit ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses 

Kompania e Sigurimit “......”, me seli në Prishtinë me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i 

padituri B.A, nga Ferizaj, që paditëses t’ia paguaj shumën e mjeteve monetare prej 587 euro, 

me kamatë të cilën bankat e paguajnë për mjetet e deponuara monetare mbi një vit pa destinim 

të caktuar, duke filluar nga data e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. Ndërsa në 

pikën II të dispozitivit paditësja Kompania e Sigurimeve “......” me seli në Prishtinë, qe 

përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit avokatit J.B nga Ferizaji, t’ia paguaj shumën e të 

hollave prej 135.20 euro, si dhe në pikën III të dispozitivit gjykata ka vendosur që secila palë të 

i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.  

 



 Numri i lëndës: 2020:918481 
 Datë: 13.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02909640 
 

2 (4)  

   
2

0
2

0
:9

1
8

5
8

1
 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë paditësja Kompania e 

Sigurimeve “........”, për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me të cilën i ka propozuar Gjykatës që të e aprovoj ankesën si të bazuar ndërsa 

aktgjykimin e atakuar ta prishë dhe kërkesë padinë ta aprovoj sit ë bazuar ose lëndën t’ia kthej 

Gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

I padituri nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

  

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 të paditësit është e pathemeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Kompania e Sigurimit “......”, me seli në 

Prishtinë, ka ushtruar padi me datë 21.12.2010, në gjykatën e shkallës së parë, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet i padituri B.A, nga Ferizaj, t’ia regresoj shumën e të hollave në vlerë 

prej 587€, duke llogaritur kamatën ligjore nga data 02.10.2008, gjerë në ditën e pagesës, si dhe 

shpenzimet e procedurës obligohet i padituri t’ia kompensoj palës paditëse shumën e të hollave 

aq sa parashihen në tarifat zyrtare. 

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

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si në vijim: Raportit policor me 

nr. CFT-3004-01-08 i datës 01.01.2008, aktvendimi i Gjykatës Komunale për Kundërvajtje në 

Ferizaj, me nr. 800-08 i datës 25.06.2008, kërkesa e datës 13.2.2008, shkresa mbi llogaritjen e 

lartësisë së dëmit nr.10-08, e hartuar nga KS “......”, urdhër transferi që përmban vulën 

Raiffesen Bank, kërkesa për regresim e datës 04.03.2010, e hartuar nga KS “.....”, Certifikata e 

vendbanimit e datës 29.05.2017e lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Ferizaj, njoftimi i datës 

21.12.2017, dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe të gjitha shkresave tjera të lëndës, gjykata 

e shkallës së parë ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.516/2010, të datës 29.01.2018, me të 

cilën e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses. 

            Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, mes tjerash theksoi se 

në mbështetje të provave si më sipër, ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit për 

rimbursimin e dëmit është e pabazuar dhe të njëjtën vendosi ta refuzoj në tërësi, nga se 

paditësja me asnjë provë nuk e ka vërtetuar faktin se kompenzismin e dëmit ia ka bërë pronarit 

të automjetit Audi A-6, me njgyrë të kaltër, me targa të austrisë JO-187-fm, gjegjësisht A. R, 

pra nuk ka vërtuatuar se ka lindur e dretja e të njëjtës që në bazë të neni 3 të LMTHJP-së, që të 

kërkoj shumën që kërkon me kërkesëpadi nga tani i padituri. Ndërsa sa i përket shpenzimeve të  

procedurës gjykata ka vendosur në bazë të nenit 79 paragrafi 3 pika a në lidhje me nenin 81.2 

të LPK-së, kurse sa i përket lartësisë gjykata është bazuar në tarifën e Odës së Avokatëve të 

Kosovës.  (më gjerësisht sikurse në arsyetim të aktgjykimit).  
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 Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit 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) i LPK-së dhe se 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, e po ashtu ky aktgjykim nuk është i përfshirë as në 

shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me 

ankesë. 

          Me rastin e shqyrtimit të ankesës së parashtruar, bashkë me aktgjykimin e ankimuar, 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk mund të pranohen si të bazuara pretendimet e palës paditëse, 

as për vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike, e as për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, 

për të cilat shkaqe, e ka parashtruar ankesën në fjalë. Sa i përket gjendjes faktike, e njëjta është 

vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë, në bazë të provave konkrete të cilat vërtetojnë bazën 

juridike të kërkesëpadisë dhe sqarojnë rrethanat e rastit në mënyrë të qartë dhe të besueshme. 

Sepse, në rastin konkret Kompania e Sigurimit “.......”, ka paguar zhdëmtimin pa qenë e 

detyruar ta paguajë atë, ngase pronar i veturës ishte A.R, e jo personi që voziste veturën në 

momentin e aksidentit (A.R, të cilit edhe i është bërë kompensimi i dëmit nga këtu paditësja), 

andaj në këtë rast meqenëse janë shkaktuar vetëm dëme materiale në automjet, pronari i 

veturës, e ka cilësinë e personit të dëmtuar, nga i cili është dashur të bëhet kërkesa për 

kompensmin e dëmit material në raport me këtu paditësen (e jo drejtuesi i automjetit), pasi që 

është sendi i vet, dhe në bazë të nenit 3 të LPMTHJP-së, është paraparë që pronari sendin e vet 

ka drejtë, ta mbaj, ta shfrytëzoj dhe ta disponojë në kufijtë e caktuara me ligj, pra edhe nga 

kuptimi i kësaj dispozite ligjore rezulton se te drejtat në lidhje me sendin, ligjerisht i takojnë 

vetëm pronarit. 

Për sa i përket pretendimit ankimor për shkelje të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale, që i referohen aprovimit të 

kërkesëpadisë, Gjykata e Apelit ka ardhur në përfundim se të njëjtat nuk qëndrojnë. Kjo për 

faktin se me nenin 3 të Rregullës 3, të datës 25.06.2004, për ndryshimin e rregullës, për 

sigurimin e detyrueshëm të auto përgjegjësisë të datës 27.03.2003, është paraparë se 

“Kompania e Sigurimit e cila e ka paguar zhdemtimin pa qenë e detyruar ta paguajë atë në 

bazë të kontratës së sigurimit dhe të kushteve të sigurimit të detyehëm të autopërgjegjsisë, e 

subrogon të dëmtuarin në relacion me të siguruarin apo çdo person tjetër përgjegjës, për 

dëmin deri në shumën ë zhdëmtuar, kamatën dhe shpenzimet”. Pra nga kuptimi i kësaj 

dispozite në fjalë rezulton se nuk është paraparë se paditësja subrogon vozitësin e automjetit, i 

cili ka vozitur atë në momentin e aksidentit, por nga kuptimi i dispozitës në fjalë është paraparë 

subrogimi i të dëmtuarit, që në këtë rast është pronari i veturës, gjegjësisht A.R. Andaj mbi 

këtë bazë vendimi i gjykatës së shkallë së parë për refuzimin e kërkesëpadisë së paditëses, për 

Gjykatën e Apelit rezultoi si i drejtë dhe në përputhje të plotë me dispozitat ligjore. 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë për pathemelësinë kërkesëpadisë së paditëses, është i drejtë dhe i argumentuar. 

Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së dytë, e pranon në tërësi përfundimin 

e gjykatës së shkallës së parë për zbatimin e rregullt dhe të drejtë të dispozitave materialo - 
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juridike nga edhe ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditëses në rastin konkret është e pabazuar. 

Me nenin 939 të LMD-së, është paraparë kalimi i të drejtave të të siguruarit të siguruesi, por 

kur flitet për të drejtat janë ato të drejta që janë të parapara me ligje dhe kushtetutë, e që me 

nenin 3 të LMTHJP-së, është paraparë se “Pronari ka të drejtë që sendin e vet ta mbajë, ta 

shfrytëzojë dhe ta disponojë në kufijtë e caktuara me ligj. Secili ka për detyrë të përmbahet 

nga shkelja e së drejtës së pronësisë të personit tjetër”. Zbatimi i kësaj dispozite në përputhje 

me konstatimin e gjendjes faktike të vërtetuar si më lartë nga gjykata e shkallës së parë, 

argumenton plotësisht faktin se të drejtat në lidhje me sendin ligjërisht i takojnë vetëm pronarit, 

dhe po ashtu paditësja me asnjë provë nuk e ka vërtetuar faktin se kompensimin e dëmit ia ka 

bërë pronarit të automjetit, pra nuk ka vërtetuar se ka lindur e drejta e të njëjtës që në bazë të 

rregullit të sipër përmendur të kërkoj regresim e borgjit që kërkon me kërkesëpadi nga tani i 

padituri. Andaj duke i pasur parasysh të gjitha këto fakte dhe duke u mbështetur ne dispozita 

ligjore të lartcekur, gjykata e shkallës së dytë vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 Kështu, meqë në dispozitiv të këtij aktgjykimi të shkallës së dytë, është vërtetuar në 

tërësi aktgjykimi i atakuar, atëherë automatikisht, vërtetohet edhe pjesa e dispozitivit që ka të 

bëjë me  shpenzimeve procedurale,  me të cilin është obliguar pala paditëse si humbëse e 

kontestit, për kompensimin e shpenzimeve palës së paditur, konform nenit 452.1 të LPK-së.   

Gjykata e Apelit i ka vlerësuar edhe pretendimet e tjera ankimore të paditëses, por ka 

gjetur se të njëjtat kanë qenë të pabazuara, dhe pa ndikim për vendosjen ndryshe nga siç është 

vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Nga të gjitha arsyet e cekura në arsyetim të këtij aktgjykimi të shkallës së dytë, 

Gjykatës së Apelit i rezulton se gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme 

ka vendosur në këtë çështje juridike, andaj në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195, 

paragrafi 1, pika d), lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3074/2018, datë 31.03.2022 

 

Kryetari i kolegjit, 

                                                                                                                             Lumni Sallauka 

 

 

 


