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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.2379/19 

 

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

gjyqtarët Rrustem Thaqi - kryetar i kolegjit, Faton Ademi dhe Mehmet Ndrecaj, 

anëtar të kolegjit, në çështjen juridike - kontestimore të paditëses: Byroja Kosovare e 

Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës”, Terminali Doganor pn., 

10.000, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar R.K., sipas autorizimit, kundër 

të paditurit: A.D. nga Rahoveci, rr. “...”, për rimbursim dëmi, duke vendosur lidhur 

me ankesën e të paditurit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Gjakovë - Dega në Rahovec, C.nr.370/15, i datës 08.01.2019, në seancën jo publike, 

të mbajtur me datë 07.09.2020, mori këtë:  

 

                                                      A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurit: A.D. nga Rahoveci, rr. “...”, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega në Rahovec, C.nr.370/15, i datës 

08.01.2019, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.370/15, i datës 08.01.2019, 

ka vendosur që të: Miratohet kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve 

- Prishtinë dhe Detyrohet i padituri A.D. nga Rahoveci, që në emër të rimbursimit të 

dëmit, palës paditëse, t’ia paguaj shumën prej 516.80 €, me kamatë përkatëse ligjore 

të cilat e paguajnë bankat komerciale në Kosovë për mjetet e deponuara në bankë, në 

afat mbi një vit, pa destinim të caktuar e cila fillon të rrjedh nga data 09.12.2015 (dita 

e parashtrimit të padisë) e tutje gjer në pagimin definitiv si dhe në emër të 

shpenzimeve procedurale shumën prej 135 €, e krejt këto në afat prej 15 ditëve, nga 

dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.   

Kundër këtij aktgjykimi i padituri 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 plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që: Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e 

paraqitur, në atë mënyrë që ta ndryshoj aktgjykimin e atakuar dhe ta refuzoj 
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kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar ose ta anulojë aktgjykimin e atakuar dhe 

lëndën ti kthej të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se 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 të paditurit është e pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes përfaqësueses së saj, me datë 

09.12.2015, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi, për rimbursimin e 

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

paditëses, Byroja Kosovare e Sigurimit në Prishtinë, si e bazuar. Detyrohet i padituri 

A.D., që paditëses të i kompensoj shumën prej 516 €, në emër të rimbursimit të dëmit 

të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 23.10.2012 në Rahovec, me kamatë 

ligjore nga dita e ngritjes së kësaj padie e deri në ditën e pagesës përfundimtare, si 

dhe ti paguaj edhe shpenzimet gjyqësore të cilat do ti caktoj kjo gjykatë, në afat prej 

15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm.  

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

vlerësimit të të gjitha shkresave të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.370/15, i datës 08.01.2019, me të cilin ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses si 

të bazuar, 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: 

lidhur me përgjegjësinë e paditëses për të kompensuar personat e dëmtuar në raste të 

tilla të aksidentit ky detyrim në rast se shkaktari i aksidentit nuk ka mbulesë të 

sigurimit pra i pasiguruar e cila është vërtetuar nga shkresat e policisë, respektivisht 

nga shkresat e policisë me nr. 2012-GR-1955 të datës 23.10.2012, është vërtetuar se 

automjeti - traktori të cilin e ka drejtuar i padituri, policë të sigurimit nuk ka, ndërsa 

drejtuesi tjetër i automjetit i dëmtuari me datën e ndodhjes së aksidentit lëndor ka 

poseduar patentë shofer dhe ka qenë i siguruar. Gjykata ka konstatuar se sipas nenit 

1.8 dhe Urdhëresës Administrative nr. 2001/2 të datës 29.06.2011, i siguruari i palës 

aktive në procedurë, e ka humbur mbulesën e sigurimit, ndërsa sipas nenit 3.1 

paragraf 3,  të Rregullës 3, mbi Ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e Detyrueshëm 

të Auto përgjegjësisë të datës 18.10.2011, të Autoritetit Bankar dhe të Pagesave në 

Kosovë të datës 27.06.2002, Byroja Kosovare e Sigurimeve është e obliguar të e bëjë 

kompensimin e dëmit ndaj palëve të treta (kur personat nuk kanë mbulesë siguruese), 

siç është rasti konkret dhe siç ka vepruar paditësja në këtë çështje juridike. Ka shtuar 

se duke marr parasysh faktin se aksidenti lëndor ka ndodhur me fajin e të paditurit i 

cili nuk iu ka përmbajtur rregullave të Ligjit për Komunikacionin dhe në momentin e 

shkaktimit të aksidentit i njëjti nuk ka poseduar mbulesë siguruese dhe në rastin 

konkret nga ana e tij ekziston lidhja direke kauzale me dëmin e shkaktuar, rrjedh edhe 

konkludimi se pala paditëse ka të drejtë të regresohet për shumën e paguar lidhur me 

dëmin të cilin e ka pësuar z. Krasniqi, për çka edhe i padituri është i detyruar që palës 

paditëse t’ia regresojë shumën prej 516.80 €, si vlerë e kërkesëpadisë, së bashku me 

kamatat ligjore dhe shpenzimet procedurale, duke u bazuar në dispozitën e nenit 18 
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pika 1 dhe 4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia nr. 04/L-

018 dhe nenit 136 pika 1 të LMD-së.        

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës 

së parë ju ka referuar nenit 136 paragraf 1 të LMD-së, nenit 1.8 të Urdhëresës 

Administrative nr. 2001/2, nenit 3.1 paragraf 3 të Rregullës 3 mbi Ndryshimin e 

Rregullit për Sigurimin e Detyrueshëm të Auto përgjegjësisë të datës 18.10.2011, 

lidhur me nenin 18 paragraf 1 dhe 4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto 

përgjegjësia dhe nenit 423 paragraf 4 të LPK-së. Vendimin mbi shpenzimet e 

procedurës e ka mbështetur në nenin 452 paragraf 1 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit 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 nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i 

përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore, të cilat i ka 

pretenduar pala ankuese me ankesë.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurit se aktgjykimi i atakuar është 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i 

qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni 

logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet 

me peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka 

arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu 

edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.  

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të 

plotë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të 

cilave ka krijuar një pasqyrë të qartë, nga e cila ka rrjedhë se kërkesëpadia e paditëses 

është në tërësi e bazuar. 

Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike 

kontestimore nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur së 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 plotë dhe të drejtë nga 

gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht, duke zbatuar në mënyrë të drejtë të 

drejtën materiale.  

Sipas Gjykatës së Apelit, me shikimin dhe vlerësimin e shkresave të lëndës, rezulton 

se: me datën 23.10.2012, rreth orës 18:35 minuta, në aksin rrugor Xërxë - Rahovec, 

pikërisht në fshatin Bërnjak pranë Vërarisë “Stone Castle”, ka ndodhur aksident 

trafiku, ku pjesëmarrës në këtë aksident ishte automjeti i markës “Traktor Tafe 42 

Di”, me ngjyrë të kuqe, pa targa të regjistrimit, të cilin në momentin e aksidentit e 

drejtonte këtu i padituri A.D. nga Rahoveci dhe automjeti i markës “Mercedes 190”, 

me ngjyrë hiri, me targa ..., të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte B.K. nga 

fshati ..., Komuna e Rahovecit, ky aksident është shkaktuar me fajin e drejtuesit të 

automjetit të markës “Traktor Tafe 42 Di”, me ngjyrë të kuqe, pa targa të regjistrimit, 

të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte këtu i padituri A.D. nga Rahoveci, në 
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momentin e aksidentit nuk kishte sigurim, respektivisht i kishte skaduar afati i 

periudhës së sigurimit dhe i njëjti nuk ishte i regjistruar. 

Nga Ujdia Jashtëgjyqësore më nr.1893/12 e datës 27.11.2012, konstatohet se i 

dëmtuari në këtë aksident-pronari i automjetit të markës “Mercedes 190”, me ngjyrë 

hiri, me targa ..., ka lidhur marrëveshje me Byronë Kosovare të Sigurimeve, këtu 

paditësja, për kompensimin e dëmit material për automjetin e dëmtuar në shumën e 

tërësishme 516.80 €. 

Nga Dokumenti Transferi me numër të kontos 140 000000 390 119, Banka 

Ekonomike e Kosovës, i datës 17.12.2012, konstatohet se BKS, me seli në Prishtinë, 

ka bërë pagesën e detyrimit sipas Ujdisë Jashtëgjyqësore të lartcekur në llogari 

bankare të dëmtuarit B.K. nga fshati ..., Komuna e Rahovecit, në këtë aksident. 

Baza juridike e kërkesëpadisë, që i padituri të jetë përgjegjës për rimbursimin e dëmit 

paditëses gjen mbështetje në dispozitat e Ligjit Për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia me nr. 04/L-018, e lidhur me nenin 262 paragraf 1 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

Paditësja është dashur ta kompensoj dëmin të dëmtuarit në aksidentin e 

komunikacionit rrugor të datës 23.10.2012, në bazë të nenit 18 paragraf 1 të Ligjit Për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me nr.04/L-018, me të cilin 

përcaktohet se: “ Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të 

Republikës së Kosovës, nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar 

nga sigurimi i autopërgjegjësisë, ka të drejtë të kërkoj dëmshpërblimin e dëmit nga 

Byroja ”. 

Meqenëse paditësja në bazë të provave prezent në shkresat të lëndës, ka përmbushur 

detyrimin ndaj të dëmtuarit si pasojë e këtij aksidenti, ka të drejtë që të kërkoi 

rimbursimin e shumes së paguar, në bazë të nenit 18 paragraf 4, të Ligjit Për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me nr.04/L-018, me të cilën 

përcaktohet se: “ Byroja, ka të drejtë regresi, për këto dëme, nga personi përgjegjës 

dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat ”. 

Me  nenin 7, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë ti paraqesin 

të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të 

cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa sipas nenit 319 të LPK, secila palë ndërgjyqëse, 

ka për detyrë ti provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta.  

Meqenëse i padituri me asnjë provë të vetme, nuk e ka argumentuar të kundërtën e 

dëmit të pretenduar, andaj gjykata e shkallës së dytë, duke u bazuar në këtë gjendje 

faktike erdhi në përfundim dhe vërtetoi se ekziston detyrimi juridik - civil, ndaj 

paditëses për rimbursimin e dëmit, në shumën prej 516.80 €, e duke u mbështetur në 

nenin 262 paragraf 1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet të Detyrimeve, i cili përcakton se: “ 

Kreditori në marrëdhëniet e detyrimeve, është i autorizuar që prej debitorit të kërkoi 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë të përmbush detyrimin me 

ndërgjegje dhe në tërësi sikur është përmbajtja e tij ”, dhe si rezultat i kësaj paditësja 

ka paguar në tërësi dëmin që e ka shkaktuar i padituri, me ç’ rast i padituri ka hyrë në 

raport të detyrimeve me paditësen, në të cilin raport paditësja e ka cilësinë e kreditorit 

ndërsa i padituri e ka cilësinë e debitorit. 
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Vendimi sa i përket kamatës nga gjykata e shkallës së parë, drejtë është aplikuar e 

drejta materiale, lartësia e kamatës është në pajtim me nenin 277 të LMD-së.  

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

këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë 

së shpenzimeve dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së.  

Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore por të njëjtat 

nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

Nga arsyet e paraqitura me lartë e në pajtim me nenin 194, 195 paragraf 1 pika d), e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 2379/19,  me datë 07.09.2020     

 Kryetari i kolegjit 

Rrustem Thaqi, d.v 

 


