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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.43/2017 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Hunaida Pasuli - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit R.A. nga Vitia, të cilin me autorizim e 

përfaqëson av. A.K. nga Prishtina, kundër të paditurave Kompania e Sigurimeve “S...” dhe 

“I....”, të dyja me seli në Prishtinë, me objekt të padisë kompensimin e dëmit, duke vendosur 

sipas ankesës së të paditurës, të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil C.nr.1161/10, i datës 10.10.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 11.02.2020, mori këtë:   

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, me 

seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Civil C.nr.1161/10, i datës 10.10.2016, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar, në pikën I të dispozitivit, e ka 

miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit R.A., me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura Kompania e Sigurimeve “S... me Seli në Prishtinë”, që paditësit, në emër të 

kompensimit për dëmin material për automjetin e markës “Peugeot”, me targa ..., t’ia paguajë 

shumën prej 885.00 €, me kamatë, në lartësinë të cilën e paguajnë bankat vendore, si për mjetet e 

afatizuara për një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar prej datës 24.06.2010, e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kanosjen e përmbarimit 

ligjor, ndërsa e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “S...”, me seli në Prishtinë. Në pikën II të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë e ka 

detyruar të paditurën Kompania e Sigurimeve “S...” që në emër të shpenzimeve procedurale, t’ia 

paguajë paditësit shumën prej 313.00 €.  

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë e paditura, Kompania e 

Sigurimeve “S...”, për shkak të shkeljeve thelbësore 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 
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gabuar të së drejtës materiale. Me këtë ankesë, e paditura i ka kërkuar Gjykatës së Apelit që 

aktgjykimin e atakuar ta prishe dhe lëndën ta kthejë në gjykatën e shkallës së parë për rivendosje.  

Pala paditëse nuk ka parashtruar përgjigje në ankesë.  

Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195.1, pika (d), 

lidhur me nenin 200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se: 

Ankesa e të paditurës është e pathemeltë.  

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

së parë, ka kërkuar që të detyrohen KS “S...” dhe KS “I....” që t’ia kompensojë paditësit dëmin 

material të shkaktuar në automjetin e markës “Peugeot” me targa ..., të shkaktuar në aksidentin e 

dt. 05.02.2010, në rrugën Magjistrale Prishtinë – Ferizaj, në fshatin ..., Komuna e Ferizajit, në 

lartësi prej 885.00 €, bashkë me shpenzime procedurale.  

Duke vepruar sipas padisë, gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurën gjyqësor 

dhe në fund, ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, duke e aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit, pas administrimit dhe shqyrtimit të provave: raporti i aksidentit të 

ndodhur, fotot e aksidentit, ekspertizat e komunikacionit dhe ekspertiza e makinerisë.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, mes tjerash, ka theksuar 

se nga ekspertizat e komunikacionit, fotot e aksidentit si dhe raportin policor lidhur me të, ka 

vërtetuar bazën e kërkesëpadisë. Ndërsa, lidhur me lartësinë e kompensimit ka vendosur duke u 

mbështetur në dispozitat e neneve 154, 178 dhe 200 të LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet 

procedurale, gjykata e ka arsyetuar me dispozitat e neneve 449 dhe 452.1 të LPK-së.  

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson së 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 konstatimit të gabuar të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, e as shkeljeve të tjera nga neni 

182.2, 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 arsyetimi, si dy pjesë përbërëse të 

aktgjykimit, të jenë në harmoni logjike dhe juridike me njëra tjetrën. Gjykata e shkallës së parë 

ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelsinë e këkresëpadisë, e në lidhshmëri 

me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka 
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vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. Në këtë kontest, 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. Kështu, gjykata e 

shkallës së parë, në arsyetim të aktgjykimit ka paraqitur arsye të mjaftueshme për bazën juridike 

të kërkesëpadisë dhe shumën e aprovuar.  

Si rrjedhojë e këtyre, Gjykata e Apelit e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë, për sa i përket vërtetimit të bazës juridike të kërkesëpadisë 

së paditësit. Një të tillë, gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar nga raporti i aksidentit CFT. 

3004.56.10, dt. 05.02.2010, si dhe nga ekspertizat e komunikacionit, të cilat i ka shqyrtuar dhe 

administruar profesionalisht. Sipas vlerësimit të bërë të shkresave të lëndës, thënieve të 

ekspertëve dhe trajtimit që gjykata e shkallës së parë u ka bërë ekspertizave dhe provave të tjera 

relevante lidhur me kontestin, Gjykata e Apelit ka rënë në përfundim se gjykata e shkallës së 

parë, sipas bindjes së lirë dhe qasjes profesionale e ligjore në këto prova, ka konstatuar drejtë 

gjendjen faktike. E, meqë nuk ka ndonjë rrethanë ose provë tjetër konkrete që do të paraqisnin 

një situatë ndryshe nga kjo që është vërtetuar, atëherë refuzohen si të paqëndrueshme dhe me pa 

ndikim në vendosjen ndryshe lidhur me kërkesëpadinë, pretendimet ankimore të palës së paditur 

lidhur me bazën juridike të saj.  

Ndërsa, sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë, Gjykata e Apelit e ka vërtetuar po ashtu 

edhe shumën e kompensimit, të gjykuar nga gjykata e shkallës së parë. Gjatë vendosjes lidhur 

me to, gjykata e shkallës së parë, është mbështetur siç duhet në nenin 185, të LMD-së, i cili 

decidivisht thotë se: “Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e ekzistuar para se 

të shkaktohej dëmi...“. Në kuptim të kësaj, konstatohet se gjykata e shkallës së parë ka vepruar 

konform një dispozite të tillë, ashtu që me të drejtë vendimin e saj mbi lartësinë e kërkesëpadisë 

e ka bazuar në të gjeturat e ekspertizës përkatëse teknike të hartuar nga eksperti i makinerisë 

Gani Musliu, për çka edhe Gjykata e Apelit e pranon në tërësi një qëndrim të tillë juridik. 

Më tutje, vërtetohet edhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë, lidhur me shpenzimet 

procedurale, për të cilat është vendosur konform nenit 452.1 të LPK-së, duke ja vënë në barrë të 

paditurës KS “S...” shpenzimet procedurale, si palë humbëse e kontestit. Gjithashtu si i drejtë 

vlerësohet edhe vendimi mbi kamatën, të cilën gjykata e shkallës së parë e vendosi konform 

dispozitave të LMD-së që është aplikuar në kohën e ndodhjes së aksidentit.  

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.43/17, datë 11.02.2020 

                      

                                                                                                                            Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 

 


