
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

Ac.nr. 3329/19    

                   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjthshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtari Nehat Idrizi, si kryetar i kolegjit, gjyqtarëve Burim 

Shala dhe Bujar Muzaqi, si anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditëses B...  me seli në 

Prishtinë, kundër të paditurit R. S. B. nga Komuna e Suharekës, të cilin e përfaqëson i autorizuari 

Sehad Haliti, avokat nga Suhareka, për shkak të rimbursimit të dëmit, duke vendosur sipas 

ankesës të autorizuarit të paditurit të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren-Dega Suharekë, C.nr.214/2018, të datës 23.05.2019, në seancën jo publike të kolegjit të 

mbajtur me datë 16.08.2021, mori këtë:    

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditurit R. S. B. Nga Komuna e 

Suharekës, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Dega Suharekë, C.nr.214/2018, i 

datës 23.05.2019, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.214/2018, të datës 23.05.2019, në 

pjesën e parë të dispozitivit e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit B... me seli në Prishtinë, si të 

bazuar. Në pjesën dytë të dispozitivit e ka detyruar të paditurin R. B., që paditësit që paditëses 

Byrosë Kosovare të Sigurimit t’ia kompensoj shumën prej 699.00 Euro (gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë euro), në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të 

datës 04.09.2015 në Suharekë, me kamatë sipas mjeteve të deponuara në bankat afariste mbi një 

vit pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në 

pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 20.00 euro të gjitha këto 

në afat prej 15 Euro, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë  së aktgjykimit, nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i të paditurit në afatin ligjor ka ushtruar ankesë dhe atë 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 bërë 

Gjykatës së Apelit që aktgjykimin e ankimuar ta prishë dhe lëndën ta kthejë në rivendosje. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur .    
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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 autorizuarit të paditurit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja B... me seli në Prishtinë, me datë 03.04.2018, ka 

ushtruar padi për rimbursimin e dëmit material kundër të paditurit R. S. B. nga fshati ...Komuna 

e Suharekës, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri që paditëses në emër të 

kompensimit të dëmit material për aksidentin e shkaktuar me datë 04.09.2015, në Suharekë, t’ia 

paguajë shumën prej 699,00 Euro, me kamatë sipas mjeteve të deponuara në bankat afariste mbi 

një vit pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga dita e ngritjes së padisë e deri në pagesën 

përfundimtare si dhe t’ia paguaj shpenzimet e procedurës, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të 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 dhe me qëllim të vërtetimit të plotë 

të gjendjes faktike ka administruar provat ashtu siç është përcaktuar në arsyetim të aktgjykimit të 

atakuar dhe pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, ka nxjerrë 

aktgjykimin e atakuar C.nr.214/2018, të datës 23.05.2019, me të cilën e ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditëses duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar. 

 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se nuk ka qenë kontestuese se me datë 

04.09.2015 rreth orës 19:55 në Suharekë është shkaktuar aksident trafiku në mes automjetit mjet 

pune golden dhe automjetit Golf të përshkruar më për së afërmi si në raportin e policisë Nr.2015-

Gr-0294, të datës 04.09.2015, kontestuese mes palëve ndërgjygjëse është fakti se kush është 

shkaktari i aksidentit. Sipas raportit të policisë Nr.2015-GR-0294 datë 04.09.2015, komisioni i 

BKS-për trajtimin e dëmeve me vendimin e tij të datës 07.10.2015 nr.1256/2015 e ka ndarë 

përgjegjësinë 80 me 20 %, duke caktuar këtu të paditurin përgjegjës me 80% për shkaktimin e 

aksidentit, eksperti i komunikacionit rrugor në mendimin dhe konstatimin e tij të datës 

01.06.2017 e ka shtjelluar në mënyrë të detajuar ngjarjen se si ka ardhur deri të aksidenti 

konkret, shpejtësinë e lejuar të mjeteve, shikueshmërinë dhe distancën e sigurisë dhe ka ardhur 

në përfundim se deri te aksidenti ka ardhur atëherë kur drejtuesi i automjetit “B” –VË ç’rast ka 

kontribuar që të vijë deri te aksidenti, andaj gjykata duke vlerësuar të gjitha provat veç e veç dhe 

të gjitha se bashku, gjeti se fajtor për shkaktimin e aksidentit është i padituri, pa e përjashtuar 

edhe kontributin prej 20% të të dëmtuarit. Vendimin mbi aprovimin e kërkesëpadisë gjykata e ka 

mbështetur në nenin 10 dhe 18 par.4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto 

përgjegjësia të Ligjit nr.04/L-018 si dhe nenit 136, 140 dhe 159 pika 2 të LMD-së nr.04/L-077. 

Lidhur me shpenzimet vendosi në bazë të nenit 449 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 
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drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës 

së nenit 194 të LPK-së. 

 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor i të autorizuarit të 

paditurit se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n) e LPK-së, për shkak se aktgjykimi 

përmban mangësi për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet. Aktgjykimi nuk është i përfshirë 

në të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri me këtë dispozitivi i 

aktgjykimit është i qartë dhe i përmbarueshëm dhe përmban arsye për të gjitha faktet vendimtare 

të cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave edhe është vendosë 

lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. Në këtë kontekst në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë 

arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e administruara dhe për 

vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarit të paditurës 

lidhur me vërtetimin e drejtë dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për faktin se po që se i 

referohemi shkresave të lëndës atëherë vërtetohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë nxjerrjen e 

ekspertizës së komunikacionit e datës 01.06.2017, prej së cilës është konstatuar se aksidenti është 

shkaktuar me kontributin e dy palëve, e të cilën ekspertizë edhe gjykata ankimore e vlerëson si 

profesionale sepse përmban elementet e nevojshme dhe të dhënat mbi bazën e njohurive 

profesionale dhe arsyet e mjaftueshme të cilat gjykata i vlerëson si të drejta për vërtetimin e 

fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore, andaj në rastin konkret sipas vlerësimit të 

gjykatës ankimore, gjykata e shkallës së parë ka vendosur në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme 

duke e bërë ndarjen e përgjegjësisë për shkak se sipas ekspertizës së komunikacionit të dy 

ngasësit kanë qenë të obliguar të ndalen dhe me marrëveshje të përballë kalohen me njëri tjetrin 

dhe në këtë mënyrë do të vinte deri te evitimi i aksidentit, me çka gjykata ankimore në tërësi e 

pranon përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë mbi ndarjen e përgjegjësisë dhe mbi 

themelësinë e pjesërishëm të kërkesëpadisë së paditëses, andaj edhe pretendimet ankimore të të 

autorizuarit të paditurit i refuzoi si të pabazuara. 

 

Pretendimet ankimore të autorizuarit të paditurit, se gjykata e shkallës së parë ka bërë aplikim të 

gabuar të së drejtës materiale kjo gjykatë i vlerëson si të pabazuara, pasi që gjykata e shkallës së 

parë konformë dispozitave të nenit 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar me çka edhe e 

ka miratuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses.  

    

Nga të cekurat më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  në pajtim me nenin 

195.1 nën d) lidhur me nenin 200 të LPK-së. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr.3329/19, datë 16.08.2021 

 

                     Kryetari i kolegjit, gjyqtari 

                             Nehat Idrizi, d.v 


