
         

 

            

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.5431/18 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegj të përbërë nga 

gjyqtarët Kujtim Pasuli – kryetar i kolegjit, dhe  Nenad Llaziq e Nora Bllaca-Dula - 

anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditëses B..., me seli në Prishtinë, e 

përfaqësuar nga D.H., kundër të paditurit S.K., nga fsh. ..., K. Podujevë, për shkak  

rimbursim dëmit, vlera e kontestit 1.479 €, duke vendosur sipas ankesës  të paditëses, të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, 

C.nr.454/13 të datës 09.10.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me 07.02.2020,  mori 

këtë: 

  

 
A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditëses, VËRTETOHET  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, C.nr.454/13 të datës 09.10.2018.  

 

    

A r s y e t i m 

 

   

Me aktgjykimin e goditur  është refuzuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimeve me seli në Prishtinë, se e pabazuar, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i 

padituri S.K., nga fsh. ..., K. Podujevës, që t’ia kompensoj shumën prej 1.479€, në emër 

të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të dt. 21.09.2011, në 

Podujevë, me kamatë ligjore të cilën e paguajnë bankat afariste të Kosovës, për mjetet e 

deponuara mbi një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar ti llogaritet nga dita e nxjerrjes 

së këtij aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 30 €, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Me të 

njëjtin aktgjykim është vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor  ka  ushtruar  ankesë paditësja për shkak të :  

 

- Shkeljes thelbësore  të dispozitave të procedurës kontestimore, 

- Vërtetimit të gabuar  jo të plotë  të gjendjes faktike   

- Zbatim të gabuar të drejtës materiale, me propozim  që Gjykata e Apelit në Prishtinë,  

aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj duke aprovuar kërkesëpadinë në tërësi si të bazuar ose 

ta prish dhe lëndën t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është  parashtruar. 

 

Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK, në kuadër të 

kufijve të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet 

thelbësore të dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par.2 dhe për zbatimin e 

drejtë të së drejtës materiale, gjeti se: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

 

Ankesa është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës del se paditësja ka parashtruar padi, me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet i padituri që paditëses t’ia kompensoj shumën prej 1.479 €, në emër të 

rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 21.09.2011, në 

Podujevë, me kamatë ligjore nga dita e ngritjes së padisë e deri në ditën e pagesës 

përfundimtare si dhe t’ia paguaj edhe shpenzimet gjyqësore të cilat do ti caktoj gjykata, 

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

të dhunshëm.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka marr 

aktgjykimin të përshkruar më për së afërmi si më lart, duke gjetur se paditësja nuk ka të 

drejtë në rimbursimin e dëmit nga i padituri, sepse me asnjë provë materiale nuk ka 

vërtetuar se të dëmtuarit të cilëve paditësja ka kompensuar dëmin, përkatësisht familja 

A. të kenë pasur lëndime, e këtë qartë ka vërtetuar edhe nga raporti i aksidentit me numër 

2011-AF-1354 të datës 21.09.2011, ku nuk është cekur as kund se ka pasur të lënduar në 

momentin e aksidentit. Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se edhe prova konkrete lidhur 

me lëndimin e familjes A. nuk është bashkangjitur, për kundër faktit se kanë pasur për 

obligim të bëjnë këtë e në kuptim të nenit 7.1 lidhur me nenin 319 par. 1 dhe 2 të LPK-së. 

Prandaj, me qenë se në rastin konkret nuk është vërtetuar me prova se i padituri ka 

shkaktuar lëndime trupore palës së dëmtuar për pos dëmit material në automjet e që kjo 

rrethanë pa dyshim vërtetohet me raportin e aksidentit të lartcekur edhe për kundër që ka 

paguar dëmin, komisioni i paditëses nuk ka shqyrtuar me kujdes provat se a ka pasur 

lëndime pala e dëmtuar për pos dëmit material në automjet dhe përfundimisht gjykata e 

shkallës së parë nuk ka mundur të pranoj si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, ngase 

për tu kompensuar dëmi ajo duhet të vërtetohet me prova materiale dhe njëherit të 

vërtetohet edhe përgjegjësia për dëmin e shkaktuar në kuptim të nenit 154 të LMD-së, 

përkatësisht për lëndimin e familjes A., e në rastin konkret nuk ka prova të mjaftueshme. 

Vendimin lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore ka bazuar në nenin 450 dhe 

452.2 të LPK-së.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, ka gjetur se aktgjykimi i goditur  nuk është 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

par.2 pika b),g),j),k) dhe m), në të cilat kjo gjykatë shikon sipas detyrës zyrtare, e as në 

ato në të cilat thirret ankesa nga neni 182 par. 2 pika n) të LPK-së. Kjo për faktin se 

aktgjykimi i goditur nuk  ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të ekzaminohet, 

dispozitivi i aktgjykimit të goditur nuk është i pakuptueshëm, përkundrazi ajo është e 

qartë nuk ka kontradiktë me vet veten e as me arsyet e aktgjykimit. Në të janë dhënë 

arsye dhe janë treguar arsyet për faktet vendimtare dhe ato arsye për këtë gjykatë janë të 

qarta dhe nuk ekziston asnjë kundërthënie midis asaj që në arsyet e aktgjykimit thuhet për 

përmbajtje të dokumentit ose të procesverbalit për thëniet e dhëna në procedurë dhe të vet 

atyre dokumenteve ose të procesverbalit.   

 

Thëniet ankimore se gjykata e shkallës së parë me rastin e nxjerrjes së aktgjykimit të 

goditur në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike në dëm të 

paditëses është e pabazuar. Kjo ngase paditësja me asnjë provë në padi e as gjatë 

seancave të mbajtura pran gjykatës së shkallës së parë nuk ka ofruar prova mbështetëse 

që do të vërtetonin përgjegjësinë e këtu të paditurit për lëndimin e familjes A., 

përkatësisht R. A. dhe D. A. në aksidentin e komunikacionit, e as që ka dëshmi konkrete 

se këtu pjesëtarët e familjes A. janë të lënduar në këtë aksident me dokumente përkatëse 

mjekësore, e as që paditësja ka mbështetur thëniet e veta me prova konkrete mjekësore 

apo me ndonjë ekspertizë mjekësore, me të cilën do të vërtetonte se pjesëtarët e familjes 

A. kanë pësuar lëndime në këtë aksident dhe çfarë natyre janë këto lëndime. Kjo gjykatë 

pajtohet me vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë se në kuptim të nenit 7 par. 1 të 

LPK-së, palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 



 

kërkesat e veta dhe propozojnë prova me të cilën konstatohen faktet e tilla si dhe në 

kuptim të nenit 319 par. 1të LPK-së, ku secila palë ndërgjyqës ka për detyrë të provoj 

faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta, prandaj pasi që paditësja me 

asnjë provë nuk ka mundur të vërtetoj se familja A. ka pasur lëndime në këtë aksident, 

atëherë edhe kjo gjykatë pajtohet se gjykata e shkallës së parë me zbatim të drejtë të së 

drejtës materiale e në mungesë të provave të cekura si më lart ka refuzuar kërkesëpadinë 

e paditëses si të pabazuar.  

 

Nga arsyet e cekura u  vendos  si në  dispozitiv të këtij aktvendimi  në pajtim me nenin 

195 par. 1 pika d)  të LPK.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5431/18  me dt.07.02.2020 

 

              

 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                                         

                                                                            Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


