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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.2535/17  

 

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

gjyqtarët Rrustem Thaqi - kryetar i kolegjit, Qerim Ademaj dhe Zenel Leku, anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike - kontestimore të paditëses: S.D. nga Deçani, rr. “...” pn., 

të cilën e përfaqëson B.M., avokat në Pejë, sipas autorizimit, kundër të paditurës: 

Qeveria e Kosovës - Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Rrugëve, me seli në 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesja e autorizuar N.K., sipas autorizimit, për 

shkak të kompensimit të dëmit material, duke vendosur lidhur me ankesën e 

përfaqësueses së autorizuar të paditurës e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë - Dega në Deçan, C.nr.177/2015, i datës 15.11.2016, në seancën jo 

publike, të mbajtur me datë 02.02.2021, mori këtë:   

 

                                                    A K T GJ Y K I M 

 

I.REFUZOHET e pabazuar ankesa e përfaqësueses së autorizuar të paditurës: Qeveria 

e Kosovës - Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Rrugëve, me seli në Prishtinë, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Deçan, C.nr.177/2015, i 

datës 15.11.2016, në pikën I, II dhe III, të dispozitivit, VERTETOHET. 

II. Mbetet i pashqyrtuar dispozitivi i aktgjykimit të atakuar në pikën IV, në pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.177/2015, i datës 

15.11.2016, në pikën I, të dispozitivit ka vendosur që: Pjesërisht aprovohet si e bazuar 

kërkesëpadia e paditëses S.D. e që jeton në rrugën “...” Komuna e Deçanit. Në pikën 

II, të dispozitivit ka vendosur që të: Detyrohet e paditura Ministria e Infrastrukturës - 

Departamenti i Rrugëve në Prishtinë që paditëses S.D. që jeton në rrugën “...” 

Komuna e Deçanit, në emër të zhdëmtimit të dëmit material për automjete sipas bazës 

të autopërgjegjësisë të aksidentit komunikacionit të ndodhur me datën 04.01.2014 në 

fshatin Kramovik, K-Rahovec, t’ia paguan shumën prej 1,446.55 €, me kamatë siç e 

paguajnë Bankat afariste në Kosovë për mjetet e deponuara të qytetarëve pa afatizim 

dhe destinim të caktuar duke llogaritur nga data 02.08.2016 e gjerë në pagesën 
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definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën III, të dispozitivit ka vendosur që 

të: Detyrohet e paditura Ministria e Infrastrukturës - Departamenti i Rrugëve në 

Prishtinë, që paditëses në emër të shpenzimeve procedurale t’ia paguan shumën prej 

1.276 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes në dorëzim, të këtij 

aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën IV, të dispozitivit ka 

vendosur që të: Refuzohet kërkesëpadia e paditëses S.D. që jeton në rrugën “...”, 

Komuna e Deçanit, që të detyrohet e paditura Ministria e Infrastrukturës - 

Departamenti i Rrugëve në Prishtinë, në emër të dëmit material për automjete t’ia 

paguan shumën prej 619.95 €.  

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesja e autorizuar e të paditurës në afat ligjor ka 

paraqitur ankesë, duke e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim 

që Gjykata e Apelit të prish aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë si të pabazuar 

me ligj dhe të refuzon padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të pabazuar 

me ligj.  

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 përfaqësueses së autorizuar të paditurës është e pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit F.D. dhe S.D., përmes të autorizuarit të 

tyre, më datë 20.07.2015, në gjykatën e shkallës së parë, kanë paraqitur padi, për 

kompensimin e dëmit, kundër të paditurës, ku në seancën e shqyrtimit kryesor të 

datës 09.09.2016, është ndërprerë procedura ndaj paditësit F.D. me arsyetimin e se i 

njëjti gjendet në boten e jashtme dhe se procedura në këtë çështje do të vazhdohet 

vetëm për paditësen S.D., ndërsa me parashtresën për precizimin e padisë të datës 

25.08.2016, ka kërkuar që të: Detyrohet  e paditura Ministria e Infrastrukturës - 

Departamenti i Rrugëve në Prishtinë, që paditëses S.D. nga Deçani, në emër të 

kompensimit të dëmit material, për automjetin e dëmtuar në aksidentin e datës 

04.01.2014, ti paguaj shumën e të hollave në lartësi prej 2,066.50 €. Detyrohet e 

paditura që paditëses ti paguaj edhe kamatën ligjore në shkallë prej 8% si dhe 

shpenzimet e procedurës e të gjitha këto kërkesa në afat prej 15 ditësh nga marrja e 

aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

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

vlerësimit te të gjitha shkresave tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.177/2015 i datës 15.11.2016, me të cilin ka aprovuar pjesërisht si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, 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: nga 

raporti i policisë i aksidentit me numër 2014-GR-0010 i datës 04.01.2014, 

procesverbali, skica dhe fotografitë që gjenden në shkresat e lëndës nga numri 5 deri 



3 
 

numrin 8 të kryera nga Njësiti Regjional i Trafikut në Prizren, është vërtetuar vend 

ndodhja e aksidentit, përshkrimi i aksidentit dhe pjesëmarrësit në aksident. Me 

aktvendim të marr nga Prokuroria Themelore në Gjakovë me numër PP.nr. 296/2014 i 

datës 04.11.2014 në procedurë penale kundër të dyshuarit F.D. nga rruga “...”, 

Komuna e Deçanit, hedhet poshtë kallëzimi penal i Njësitit Regjional në Prizren, me 

numër 2014-GR-0010 i datës 04.01.2014, për shkak se i dyshuari i lartshënuar ka 

kryer veprën penale rrezikim i trafikut nga neni 378 par 6/1 të KPRK-së, por kemi të 

bëjmë me kundërvajtje. Në bazë të ekspertizës së ekspertit të komunikacionit  Dr. 

N.L. të datës 02.06.2016, shkaktar i aksidentit është mos informimi (lajmërimi) i të 

paditurës ngasësit me shenja të trafikut në mënyrën e orientimit të komunikacionit, 

për shkak të pengesës dëmtimit në rrugë (ura e dëmtuar) ashtu që me kohë të 

orientohet në shiritin tjetër të rrugës. Respektivisht mënyra e shëmimit të pengesave 

në rrugës si dhe pajisjet për udhëheqjen dhe orientimin e komunikacionit në zonën ku 

ka ndodhur aksidenti. Nuk është bazuar me rregulloret e fushës së rrugëve publike 

dhe sigurisë së trafikut rrugor. Ndërsa dëmtimi në automjete do të ishte më i vogël 

sikurse ngasësi ta drejtonte automjetin me një kujdes të shtuar. Në bazë të ekspertizës 

së ekspertit makinerisë inxh. A.K. nga Deçani të datës 02.08.2016, i cili e ka bërë 

vlerësimin e riparimit të dëmtimit në automjet markë “BMW 525”, ngjyrë e kaltër me 

numër targave ..., të pronares-paditëses S.D. dhe në mendimin e tije ka theksuar se 

lartësia e dëmit në automjetin e dëmtuar është në shumën prej 2,066.50 €. Ka shtuar 

se në bazë të këtyre fakteve dhe provave të lartshënuara që gjenden në shkresat e 

lëndës, është vërtetuar se nuk është kontestuese baza dhe lartësia e kërkesëpadisë së 

paditëses të vendosur si në pikën II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e bërë 

ndarjen nga ana e gjykatës në bazë të kontributit të fajësisë të pjesëmarrësve në 

aksident, bazuar në ekspertizën e lartshënuar të ekspertit të komunikacionit Dr. N.L., 

të cilave fakteve dhe provave gjykata ja ka falur besimin.   

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

së parë, ju ka referuar neneve 154, 155, 159 paragraf 2, 169 paragraf 1 dhe 4 dhe 174 

të LMD-së, nenit 55, 56, 57 dhe 58 të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, 

nenit 378 paragraf 1 të KPRK-së, nenit 6 paragraf 1 të Konventës Evropiane të 

Drejtave të Njeriut, lidhur me nenin 29 dhe 37 paragraf 1 të LPK-së. Për kamatën 

gjykata ju ka referuar nenit 277 të LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e 

ka mbështetur në nenin 449 paragraf 1 dhe 2, 452 dhe 463 paragraf 1 dhe 2 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 përfaqësueses së autorizuar të paditurës 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 
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kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka 

arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e pjesshme të 

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.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të 

gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, sepse në bazë të provave 

të administruara, gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të pa kontestuar e ka vërtetuar 

faktin se aksidenti i komunikacionit rrugor ka ndodhur me datë 04.01.2014, rreth orës 

19:30 minuta, në rrugën rajonale të fshatit Kramovik, Komuna e Rahovecit. Shkaktari 

kryesor i cili ka përgjegjësi primare dhe në shkaktimin e këtij aksidenti, është e 

paditura, ndërsa drejtuesi i automjetit që është prone e paditëses ka përgjegjësi 

sekondare në shkaktimin e këtij aksidenti, si pasoj e këtij aksidenti, këtu paditësja 

pëson dëm material në automjetin e saj në lartësi prej 2,066.50 €. Të gjitha këto 

rrethana janë vërtetuar me provat e administruara nga gjykata e shkallës së parë, fakti 

se e paditura ka përgjegjësi primare në shkaktimin e këtij aksidenti është vërtetuar në 

bazë të ekspertizës së komunikacionit rrugor e datës 02.06.2016, të punuar nga 

eksperti Dr. sc. N.L., ndërsa lartësia e dëmit material në automjetin e dëmtuar të 

paditëses është vërtetuar në bazë të ekspertizës nga lëmia e makinerisë e datës 

04.08.2016 e punuar nga eksperti A.K., në këtë kuptim gjykata e shkallës të parë drejt 

ka vërtetuar gjendjen faktike për faktin se me nenin 321 paragraf 1 dhe 2 të LPK-së, 

përcaktohet se: “ Nuk ka nevojë të provojë faktet e ditura botërisht e as faktet që i ka 

vërtetuar gjykata në gjykimet e më hershme, gjykata nuk ka nevojë të provoj as faktet 

të cilat pala i ka pohuar para gjykatës gjatë procesit gjyqësor ”, ndërsa me nenin 180 

paragraf 1 të LPK-së, përcaktohet se: “ Në ankesë nuk mund të paraqiten fakte te reja 

dhe të propozohen prova te reja, përveçse kur ankuesi jep garanci se pa fajin e vet nuk 

ka mundur ti paraqes, përkatësisht ti propozojë gjerë në përfundimin e shqyrtimit 

kryesor në gjykatën e shkallës së dytë ”. Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e 

çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi gjykatës së shkallës së parë është i 

drejtë dhe i ligjshëm. Në këtë rast e paditura edhe pse e ka kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses gjatë shqyrtimit gjyqësor në shkallë të parë e njëjta me 

asnjë provë bindëse nuk ka argumentuar të kundërtën e pretendimeve nga padia.   

Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar 

dëmin paditëses, gjënë mbështetje në nenin 136, 140 dhe 159 paragraf 1 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimit i datës 10 Maj 2012, i cili ka hyrë në fuqi nga data 20 

Dhjetor 2012.  

Me nenin 136 të LMD-së, përcaktohet se: “ Kush i shkakton tjetrit dëm, ka për detyrë 

ta kompensoj, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij ”, me 

nenin 140 të këtij ligji, përcaktohet se: “ Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar 

dëmin me dashje ose nga pakujdesia ”, ndërsa me nenin 159 përcaktohet se: “ Në rast 

aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të 

një zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit ”.  

Me nenin 169 paragraf 1 të LMD-së, përcaktohet se: “ Personi përgjegjës ka për 

detyrë ta rivendos gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohej dëmi”, ndërsa me 

paragraf 4 të po këtij neni, përcaktohet se: “ Gjykata do ti gjykoj të dëmtuarit 
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shpërblimin në të holla kur ai këtë e kërkon, me përjashtim kur rrethanat e rastit 

konkret e arsyetojnë rivendosjen e gjendjes së mëparshme”.  

Me nenin 174 të LMD-së, përcaktohet se: “Gjykata duke marr parasysh edhe 

rrethanat që janë shkaktuar pas shkaktimit të dëmit, do të gjykojë shpërblimin në një 

shumë e cila është e nevojshme që gjendja materiale e të dëmtuarit të sillet në atë 

gjendje në të cilën do të kishte qenë po të mos kishte veprim dëmtues ose 

mosveprim”.  

Vendimi sa i përket kamatës nga gjykata e shkallës së parë, drejtë nuk është aplikuar 

e drejta materiale, lartësia e kamatës nuk është në pajtim me nenin 382 të LMD-së, 

mirëpo në këtë rast Gjykata e Apelit nuk ka mundur ta ndryshoj aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë në pjesën e kërkesëpadisë sa i përket kamatës, për arsye 

se pala paditëse nuk ka paraqitur ankesë dhe se me nenin 203 të LPK-së, përcaktohet 

se: “Gjykata e shkallës së dytë nuk mund ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë në dëm të palës ankuese, po që se vetëm ajo ka bërë ankim, e jo edhe 

pala kundërshtare”.  

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.  

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit, nuk ka gjetur se 

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet 

janë vlerësuar si të pabazuara.  

Pika IV, e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, në pjesën refuzuese të kërkesëpadisë, 

nuk është shqyrtuar sepse ankesa nuk ka qenë e drejtuar përkitazi me pjesën e 

refuzuar të kërkesëpadisë.  

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.2535/17, me datë 02.02.2021     

 Kryetari i kolegjit 

Rrustem Thaqi, d.v 

  


