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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.5386/19 

 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit Sh.O. nga Ferizaji, të cilin me autorizim e 

përfaqëson avokat A.S. nga Ferizaji, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S.”, me seli në 

Prishtinë, me objekt të padisë kompensim dëmi, duke vendosur sipas ankesave të palëve 

ndërgjyqëse, të parashtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, Departamenti 

i Përgjithshëm C.nr.7/19, të datës 20.08.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 16.02.2021 

mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 APROVOHEN si të themelta ankesa e paditësit Sh.O. nga Ferizaji dhe ankesa e të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “S.”, me seli në Prishtinë, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.7/19 të datës 20.08.2019 dhe lënda i 

kthehet të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.7/19, të datës 20.08.2019, në 

pikën I të dispozitvit ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit Sh.O.. Në pikën II të 

dispozitivit gjykata ka detyruar të paditurin Kompania e Sigurimeve “S.”, me seli në Prishtinë që 

paditësit në emër të shpërblimit të dëmit material t’i paguaj shumën e përgjithshme prej 500 € me 

kamatë prej 8 %, duke filluar nga data e parashtrimit të padisë 04.01.2019, e deri në pagesën 

definitive. Në pikën III të dispozitivit  gjykata ka refuzuar si të pabazuar pjesën tjetër të lartësisë 

së kërkesëpadisë në shumë prej 668.77 €. Në pikën IV, detyrohet e paditura t’ia paguaj shumën e 

cekur në dispozitivin II të këtij aktgjykimi dhe atë për një seancë gjyqësore shumën prej 135 €, 

përpilimin e padisë shumën prej 104 € dhe taksën gjyqësore shumën prej 20 € të gjitha këto në 
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afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit, ndërsa 

refuzohet pjesa e kërkesës për shpenzimet e procedurës në lartësi prej 145 €. 

 Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor kanë paraqitur ankesa palët ndërgjyqëse, ku 

pala e paditur ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale me të cilën ka kërkuar nga Gjykata e Apelit që aktgjykimin e atakuar ta prishë 

dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. Ndërsa pala 

paditëse ka paraqitur ankesë për shkak të konstatimit të gabuar apo jot ë plotë të gjendjes faktike 

me të cilën ka kërkuar nga Gjykata e Apelit që ta ndryshojë aktgjykimin e atakuar osë çështjen ta 

kthejë në rigjykim dhe rivendosje. 

 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, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 Ankesat e palëve ndërgjyqëse janë të  themelta. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 04.01.2019, ka paraqitur padi kundër 

të paditurës KS “S.”, me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar nga gjykata e shkallës së parë 

që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit dhe të obligohet  e paditura që në emër të dëmit material 

t’ia paguaj paditësit shumën prej 1,168.77 €, të gjitha këto me kamatë ligjore konform 

dispozitave ligjore të LMD-së nga dita e ngritjes së padisë e deri në pagesën përfundimtare. 

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

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, të cekura në pjesën arsyetuese të 

aktgjykimit të atakuar, si dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe të të gjitha shkresave tjera të 

lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.7/19, të datës 20.08.2019, me të cilën e ka aprovuar 

pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar. 

 Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, ndër tjerash gjykata ka konstatuar se mes palëve 

ndërgjyqëse nuk ka qenë kontestuese baza e kërkesëpadisë, por kontestuese është vetëm lartësia 

e dëmit material në automjet për dëmin e shkaktuar në aksidentin e datës 04.10.2018. Duke u 

bazuar në nenin 173 dhe 183 të LMD-së, neni 323 par.3 të LPK-së, ka vendosur si në dispoztiv 

të aktgjykimit të atakuar. Ndërsa sa i përket shpenzimeve procedurale, gjykata ka vendosur 

konform nenit 452.5 të LPK-së. Për kamatën gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 382 të 

LMD-së. 

 Pikëpamjet juridike të gjykatës së shkallës së parë, Gjykata e Apelit nuk mund t’i pranojë 

si të rregullta dhe të ligjshme, për arsye se aktgjykimi i atakuar është përfshirë me shkelje 

thelbësore nga neni 182.2, pika (n) i LPK-së, meqë ka të meta që nuk mund të ekzaminohen, 

dispozitivi dhe arsyetimi i aktgjykimit nuk janë në harmoninë e duhur logjike dhe juridike, 

ndërsa faktet vendimtare nuk janë vërtetuar dhe arsyetuar si duhet, për çka edhe nuk është 
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vërtetuar plotësisht gjendja faktike, si rezultat i së cilës nuk është bërë zbatimi i duhur i të drejtës 

materiale.  

 Duke e shqyrtuar aktgjykimin në kufijtë e pretendimeve ankimore, Gjykatës së Apelit i 

rezultojnë  të bazuara të dy ankesat, me të cilat atakohet aktgjykimi i atakuar për nga lartësia e 

shumave me të cilat është obliguar e paditura. Sa i përket bazës juridike mbi të cilën gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur lidhur me kompensimin e dëmit dhe lartësinë e tij, Gjykata e Apelit 

konsideron se  se e njëjta është vërtetuar me prova konkrete, si dhe e njëjta nuk është kontestuar 

nga pala e paditur. Në anën tjetër, kjo nuk ka ndodhur edhe lidhur me vërtetimin e lartësisë së 

kërkesëpadisë së paditësit, pasi që në rastet e përcaktimin të lartësisë së dëmit material të 

shaktuar në automjetin e paditësit, përkundër detyrimit ligjor, gjykata e shkallës së parë nuk ka 

caktuar ekspertizë përkatëse të lëmisë së makinerisë. Në lidhje me këtë, gjykata që gjykon një 

kontest juridik civil, duhet medoemos që të vërtetojë saktë gjendjen faktike, e për ta bërë këtë, 

kur është e nevojshme, ka për obligim që të caktojë ekspertiza relevante që lidhen me çështjen 

dhe të bëjë shqyrtimin korrekt të tyre. Në rastin konkret, aktgjykimi i atakuar përmban shkelje 

nga neni 182.2, pika (n), si dhe në kuptim të nenit 183.1 të LPK-së, duke qenë se gjykata e 

shkallës së parë nuk ka vërtetuar si duhet faktet vendimtare, që do të dërgonin deri në 

përcaktimin e saktë të lartësisë së dëmit material të shkaktuar në automjetin e paditësit. Gjykata e 

shkallës së parë ka administruar të gjitha provat e paraqitura nga palët ndërgjyqëse, por duke 

pasur parasysh se në rastin konkret kemi të bëjmë me kompensimin e dëmit material të shkaktuar 

në aksident komunikacioni, është dashur që gjykata të caktojë edhe një  ekspert përkatës për 

konstatimin e lartësisë së dëmit, përkatësisht ekspertin e makinerisë. 

 Gjendja faktike në kuptim të përcaktimit të lartësisë së dëmit, konsiderohet e pavërtetuar 

pasi që nuk ka pasur ekspertizë të makinerisë për të vërtetuar saktë lartësinë e kompensimit të 

dëmit të shkaktuar në automjetin e paditësit. Duke pasur parasysh se gjykata e shkallës së parë ia 

ka falur besimin një pro-fature me të cilën pala paditëse ka konsideruar së është e mjaftueshme 

për ta bazuar kërkespadinë, pala e paditur me të drejtë ka kontestuar vendimin e gjykatës së 

shkallës së parë sa i përket konstatimit të gjendjes faktike. Në anën tjetër, mbështetja e gjykatës 

së shkallës së parë me rastin e vendosjen në nenin 323 të LPK-së, është e gabuar, për faktin se 

një nen i tillë zbatohet vetëm në rastet e kompensimit të dëmit jo material. Ndërsa në të gjitha 

rastet tjera kur kërkohet kompensimi i dëmit material, gjykata duhet që përmes provave relevante 

të përcaktojë saktësisht lartësisë e dëmit. Në rastin konkret, gjykata ka pasur mundësi ligjore 

konform nenit 21 të LPK-së së ndryshuar (Ligji Nr.04/L-118), lidhur me nenin 356 të LPK-së, që 

nxjerrjen e ekspertizës ta bëjë edhe zyrtarisht, por paraprakisht duhet të detyrohet pala me interes 

për çështjen që ti deponoj shpenzimet  procedurës dhe varësisht nga administrimi edhe i provave 

tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës, si dhe vlerësimi i tyre të merr vendim të drejtë dhe të 

ligjshëm. 

 Për këto arsye, Gjykata e Apelit e vlerëson si të duhur prishjen e një vendimi të tillë 

gjyqësor, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës që i njëjti përmban. Me 

qëllim të eliminimit të tyre pas marrjes së lëndës në rigjykim dhe rivendosje, udhëzohet gjykata e 
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shkallës së parë që të veprojë sipas vërejtjeve të kësaj Gjykate të shkallës së dytë, të sqarojë 

drejtë gjendjen faktike, të vërtetojë të gjitha faktet vendimtare, ashtu që për përcaktimin e 

lartësisë së dëmit material në automjetin e paditësit, të caktojë një ekspertizë nga lëmi i 

makinerisë, të japë arsye të mjaftueshme për të gjitha vendimet e marra në dispozitiv të 

aktgjykimit që nxjerrë, si dhe të kujdeset që të gjitha pjesët e aktgjykimit të jenë në 

përputhshmëri me njëra tjetrën, e edhe me provat e administruara, ashtu siç është e përcaktuar 

me dispozitën e nenit 160 të LPK-së. Ndërsa varësisht nga administrimi edhe i provave tjera të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës, si dhe vlerësimi i tyre të merr vendim të drejtë dhe të ligjshëm, 

përfshirë këtu edhe për shpenzimet e procedurës. 

 Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195, paragrafi 

1, pika (c) të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5386/19, datë 16.02.2021 

 

                                                                                                                            Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 

 

 

 


