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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3471/17 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Arsim Hamzaj - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit Byroja Kosovare e Sigurimeve, me seli në 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson, me autorizim L.H., kundër të paditurit U.L. nga Prishtina, me 

objekt të padisë rimbursimin e dëmit, vlera e kontestit 637,00 €, duke vendosur sipas ankesës së 

të paditurit, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm C.nr.2634/13, i datës 19.01.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 03.03.2020, 

mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurit U.L. nga Prishtina, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.2634/13, i datës 

19.01.2017, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës se parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2634/13, të datës 19.01.2017, 

në pjesën e parë të dispozitivit  ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit Byroja Kosovare 

e Sigurimeve. Në pjesën e dytë të dispozitivit, i padituri U.L. nga Prishtina  detyrohet  që 

paditësit t’ia rimbursoi dëmin material që është shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 

27.10.2011, ne shumën 445,90 € , të paguaj kamatën sipas mjeteve të deponuara ne banka pa 

destinim të caktuar , mbi nje vit nga dita e ushtrimit të padisë të datës 10.10.2013, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë 30,oo € të gjitha në afatin prej 15 ditëve. Në pikën e tretë të 

dispozitivit , gjykata e shkallës së parë ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë mbi shumën e 

gjykuar në paragrafin I.  

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë i padituri, për shkak të 

shkeljeve  të dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Me këtë 

ankesë, i padituri i ka kërkuar Gjykatës së Apelit që ta ndryshojë aktgjykimin e atakuar, ashtu që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar.  
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Paditësi nuk ka parashtruar 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 dispozitave të neneve 194 dhe 195, paragrafi 1, 

pika d), lidhur me nenin 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurit është e pathemeltë.  

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, me padinë e parashtruar në gjykatën e 

shkallës së parë, ka kërkuar që i padituri, i cili ka shkaktuar aksidentin e datës 27.10.2011, duke i 

shkaktuar dëme palës së dëmtuar, e duke qenë automjeti i tij i pasiguruar, t’i rimbursojë kësaj të 

fundit, shumën që paditësi e ka paguar për mbulimin e dëmeve të të dëmtuarit. Duke vepruar 

sipas kësaj padie, gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurën gjyqësore dhe ka vendosur si 

në dispozitiv të aktgjykimit, pas administrimit dhe shqyrtimit të provave si: dokumentin e lëshuar 

nga paditësi me dt.17.04.20112, ujdia jashtë gjyqësore me dt. 06.04.2012, vendimi i paditësit me 

dt 29.02.2012, dokumenti kontratë mbi shitjen ndërmjetësuese me dt. 10.11.2011 nga SHPK 

“K...”, skica e aksidentit të komunikacionit, akt vlerësimi i dëmit me dt. 29.02.2012, kërkesa për 

dëmshpërblimi, ekspertiza e ekspertit të komunikacionit XH.P. me dt. 06.01.2012, kopja e 

regjistrimit të automjetit , konfirmimi i sigurimit i lëshuar nga C... Sigurimi, vlerësimi i dëmit 

nga KS C... Sigurimi me dt. 11.11.2012 dhe fletëparaqitja për kundërvajtje dhe provave tjera.  

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

mbështetje të provave si më sipër, ka vërtetuar bazën dhe lartësinë e kërkesëpadisë. Ndërsa, 

vendimin e saj e ka mbështetur edhe në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, nenin 277 par.1 të LMD-

së  si dhe në nenin 18, 19, 20, 21, 22 dhe 32 par.3.1  të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Auto përgjegjësia. Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata e shkallës së parë është bazuar në 

nenin 452.1 të LPK-së dhe në Udhëzimin Administrativ nr. 2008/2 për unifikimin e taksave 

gjyqësore, të ndryshuar me vendimet e KGJK me numër 20/2012 dhe 37/2012. 

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. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkeljet që i referohen shkeljeve të dispozitave 

të procedurës kontestimore, pasi që arsyetimi i aktgjykimit është në përputhje me dispozitën e 

nenit 160, par. 4 dhe 5 të LPK-së, meqë gjykata e shkallës së parë, ka dhënë arsye të 

mjaftueshme për faktet e çështjes, për provat që i ka shfrytëzuar për vërtetimin e fakteve dhe 

vlerësimin e tyre. 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 bërë kështu që dispozitivi dhe 



3 
 

arsyetimi, si dy pjesë përbërëse të aktgjykimit, të jenë në harmoni logjike dhe juridike me njëra 

tjetrën. 

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 së paditur, 

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. 

Përkatësisht, ka qenë e pakontestueshme se automjeti të cilën e drejtonte i padituri, në momentin 

e shkaktimit të aksidentit, ka qenë i pa siguruar, për çka edhe këtu paditëses i takon e drejta për 

të kërkuar rimbursimin e dëmit, sipas dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Auto përgjegjësia. Dëmin e shkaktuar ndaj të dëmtuarit B.F., paditësja e ka paguar, në shumën 

prej 445,90 €, ashtu siç është vërtetuar nga ujdia jashtëgjyqësore, e lidhur mes paditëses dhe të 

dëmtuarit, e datës 06.04.2012, në të cilën palët në fjalë janë pajtuar që Byroja, të bëjë 

kompensimin e dëmit, si mbuluese e dëmeve të shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, me të 

cilin i padituri e ka shkaktuar aksidentin në këtë rast.  

Sipas kësaj gjendjeje faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së parë ka zbatuar në mënyrë 

plotësisht të drejtë edhe dispozitat e të drejtës materiale, në përputhje me rrethanat e rastit që janë 

konstatuar sipas provave të mësipërme të administruara. Kështu, kompensimin e dëmit që e ka 

shkaktuar personi, automjeti i të cilit ka qenë i  pa siguruar, nga Byroja Kosovare e Sigurimit 

ndaj të dëmtuarit, kjo e fundit, e ka bërë në mbështetje të nenit 18 të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, sipas dispozitave të së cilit, pala e dëmtuar ka të drejtë që në 

këto raste të shkaktimit të dëmit, të kërkojë nga këtu paditësja, kompensimin e dëmit dhe ajo 

palë, Byroja në këtë rast, ka për detyrë të bëjë një pagesë të tillë. Meqë një obligim i tillë është 

përmbushur nga paditësi në këtë rast, kjo e fundit, me të drejtë ka kërkuar rimbursimin e dëmit 

nga shkaktuesi i aksidentit, në mbështetje të nenit 18.4 të Ligjit si më sipër, i cili decidivisht 

thotë se: “Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e 

paguar, shpenzimet procedurale dhe kamatat”. Nga interepretimi i kësaj dispozite ligjore, del se 

Byroja e ka shfrytëzuar këtë të drejtë të saj ligjore, duke parashtruar padinë në gjykatën e 

shkallës së parë, themelësia e të cilës, me të drejtë, është aprovuar si e bazuar nga gjykata 

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

tërësi aktgjykimi i atakuar, atëherë automatikisht, vërtetohet edhe vendimi i gjykatës së shkallës 

së parë lidhur me bartjen e shpenzimeve procedurale, nga i padituri, i cili është palë humbëse në 

këtë kontest, e gjithë kjo, në përputhje me nenin 452.2 të LPK-së, në të cilin me të drejtë është 

bazuar edhe gjykata e shkallës së parë, përkatësisht, në paragrafin 2 të tij, që decidivisht thotë se: 

Po që se paditësi vetëm pjesërisht ka sukses në procesin gjyqësor, atëherë gjykata mundet, duke 

marrë parasysh suksesin e arritur, të caktojë që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta apo që 

njëra palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesën proporcionale të 

shpenzimeve”. Sipas kësaj dispozite, është në diskrecionin e gjykatës që të vendosë nëse secila 

palë do t’i bartë shpenzimet e veta apo njëra do t’ia shpërblejë shpenzimet tjetrës, edhe atëherë 

kur njëra palë ka pasur pjesërisht sukses në kontest, si në këtë rast. Për më tepër, gjykata e 
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shkallës së parë, në mënyrë të drejtë ka vendosur edhe lidhur me kamatën, të cilën e ka caktuar 

në bazë të dispozitave të Ligjit të vjetër të Detyrimeve, që ka qenë i aplikueshëm në kohën e 

ndodhjes së aksidentit, përkatësisht, në Nëntor të vitit 2011. 

Gjykata e Apelit, me rastin e vendosjes, i shqyrtoi edhe të gjitha pretendimet tjera 

ankimore të palës së paditur, por të njëjtat nuk patën ndikim relevant në vendosjen ndryshe në 

këtë çështje juridike.  

 

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.3471/17, datë 03.03.2020 
 

Kryetari i kolegjit, 

Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


