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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.5541/18 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji në përbërje nga 

gjyqtari Valon Totaj – kryetar i kolegjit dhe gjyqtarëve Lumni Sallauka e Arsim Hamzaj – 

anëtar të kolegjit, në çështjen kontestimore të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) 

me seli në Prishtinë, kundër të paditurit E.G. nga Peja, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij 

av.T.R. nga Peja, për shkak të rimbursimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së 

paditëses, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.206/16, të 

datës 14.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 28.08.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) 

me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.206/16, të datës 

14.11.2018, VËRTETOHET.   

    

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me dispozitivin I të aktgjykimit të ankimuar C.nr.206/16, 

të datës 14.11.2018, e ka refuzuar në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses BKS me 

seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri  E.G. nga Peja, që paditëses 

t‟ia kompensoj shumën prej 2,271.00 euro, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në 

aksidentin e datës 05.08.2011, me kamatë ligjore që nga dita e ngritjes së padisë e gjer në 

pagesën përfundimtare si dhe t‟ia paguaj edhe shpenzimet e procedurës, të gjitha këto të 

afatin prej 15 ditësh, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij atkgjykimi, e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. Me dispizitivin II të aktgjykimit gjykata e ka obliguar paditësen që të 

paditurit t‟ia paguajshpenzimet e procedurës në shumën prej 135 €, në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, paditësja ka paraqitur ankesë dhe atë për 

shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të jo të plotë dhe  të 
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gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

gjykata e shkallës së dytë, ta ndryshojë të njëjtin ashtu që ta aprovoj kërkesëpadinë e 

paditëses si të bazuar, apo që aktgjykimin në fjalë ta prishë dhe lëndën ta kthejë në rigjykim 

në gjykatën e shkallës së parë.  

I padituri përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar përgjigje në ankesën e paditëses 

me propozim që Gjykata e Apelit të refuzojë ankesën e paditëses si të pabazuar dhe ta 

vërtetojë vendimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë.   

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 dhe 195 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

- ankesa e paditëses, është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me datën 09.03.2016, pranë gjykatës së 

shkallës së parë ka paraqitur padi për shkak të rimbursimit të dëmit, me arsye sikurse në padi.  

Gjykata e shkallës së parë duke vendosur sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit të 

provave ka nxjerrë aktgjykimin e ankimuar C.nr.206/16, të datës 14.11.2018, me të cilin e ka 

refuzuar kërkesëpadinë e paditëses duke vendosur me decidivisht si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar. Në arsyetim të aktgjykimit është theksuar se pas analizimit dhe 

vlerësimit të provave në rastin konkret nuk ka qenë kontestues fakti se me datën 05.08.2011 

në ora 10:30 min, me automjetin Ford, me targa të regjistrimit ..., është shkaktuar aksident 

trafiku në Klinë, me ç‟rast i padituri e ka goditur automjetin DAIMLER CHRYSLER me 

VIE – ..., pronë e N.TH. nga Klina. I padituri në momentin e shkaktimit të aksidentit ka qenë 

i pa siguruar. Jokontestues ka qenë edhe fakti se paditësja të dëmtuarit përmes ujdisë 

gjyqësore i ka bërë kompensimin e dëmit në shumën prej 2,271,00 euro, e cila vërtetohet 

përmes procesverbalit të ujdisë gjyqësore dhe transferit bankar. Megjithatë kontestuese mes 

palëve ka qenë  fakti se a ka të drejtë paditësja të kërkoj nga i padituri rimbursimin e dëmit në 

shumën që paditësja i‟a ka paguar të dëmtuarve pas 4 viteve që kur është bërë kompensimi i 

palës së dëmtuar. Gjykata duke u mbështetur në dispozitën e nenit 357.1 dhe 362.3 të  Ligjit 

mbi Marrëdhënien e Detyrimeve (LMD), pasi që ka vërtetuar se e paditura është vonuar në 

kërkesën për regresin e shumës së paguar të dëmtuarit dhe pasi ka vërtetuar se kërkesa për 

kërkimin e regresit të kësaj shume është parashkruar, ka ardhur në përfundim se kërkesa e 

paditëses është e pa bazuar, prandaj të njëjtën edhe e ka refuzuar.  

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, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK dhe se e drejta materiale është zbatuar 

në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në 

kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK, e po ashtu edhe gjendja faktike në këtë procedurë 

është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë. 
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Nuk qëndrojnë pretendimet e paditëses se aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK. 

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 qenë kështu në harmoni logjike dhe 

juridike edhe me arsyetimin. Po ashtu nuk ekzistojnë kundërthënie në mes të arsyeve të 

paraqitura, në ndërkohë që kundërthënie nuk ka as në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të 

aktgjykimit.  

Gjykata i ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për pathemelësinë e 

kërkesëpadisë së paditëses, e në lidhshmëri me këtë e ka arsyetuar mënyrën se si janë 

vërtetuar faktet, përveç atyre jo kontestuese, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar 

provat për secilin fakt të provuar. Gjykata ka administruar të gjitha provat dhe ka provuar 

faktet vendimtare për vendosje në këtë çështje kontestimore, si pasojë e të cilës gjendje edhe 

ka vendosur se kërkespadia e paditëses në rastin konkret është e pabazuar, për të cilën ky 

është përfundim i drejtë dhe i pranueshëm. 

Edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë 

ku mbi bazën e kësaj gjendje edhe është refuzuar kërkesëpadia e paditëses. Paditësja nuk ka 

arritur të vërtetojë faktin se i padituri është i obliguar t‟ia rimbursoj shumën të cilën paditësja 

i‟a ka kompensuar të dëmtuarit, duke e kundërshtuar parashkrimin me pretendimin se afati 

për parashkrimin e kësaj kërkese është 5 vjet e jo 3 vjet. Në të vërtetë me prova konkrete të 

administruara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, e të cilat kjo gjykatë nuk e sheh të 

arsyeshme që t‟i përsëris edhe një herë, është provuar se ka ardhur deri te parashkrimi i 

kërkesës së pasditëses në pajtim me nenin 362 par.3 të LMD, pasi që nga ujdia gjyqësore, e 

deri te paraqitja e padisë kanë kaluar mbi 3 vite dhe në rastin konkret rezulton se padia është 

paraqitur jashtë intervalit kohorë të paraparë me ligj. Andaj edhe nuk qëndrojnë pretendimet e 

paditëses për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë jo të plotë dhe të drejtë.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë për pathemelësinë kërkesëpadisë së paditësit, është i drejtë dhe i 

argumentuar. Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata ankimore e pranon në tërësi 

përfundimin e gjykatës së shkallës së parë për zbatimin e rregullt dhe të drejtë të dispozitave 

materialo - juridike në të cilat është thirrur, nga edhe ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditëses 

në rastin konkret është e pabazuar. Me nenin 357 par.1 të LMD parashihet se “kërkesa për 

shpërblimin e dëmit të shkaktuar parashkruhet për tri (3) vite nga data kur i dëmtuari ka 

marrë dijeni për dëmin dhe për personin, i cili e ka shkaktuar dëmin”, por edhe neni 362 

par.3 i të njëjtit ligj shprehimisht parasheh se “kërkesat e siguruesit nga kontratat e sigurimit 

parashkruhen për tre (3) vjet”. Zbatimi i këtyre dispozitave në përputhje me konstatimin e 

gjendjes faktike të vërtetuar si më lartë nga gjykata e shkallës së parë, argumenton plotësisht 

qëndrimin e kësaj të fundit se kërkesëpadia e paditëses, në rastin konkret është e pabazuar, 

për çka edhe u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Drejtë është vendosur edhe me raport me shpenzimet e procedurës dhe atë në pajtim 

me nenin 452.1 të LPK, me ç„rast gjykata e shkallës së parë e ka obliguar paditësen që 

paditësit t‟ia paguaj shpenzimet për një seancë përfaqësim. 
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Gjykata e Apelit i ka vlerësuar edhe pretendimet e tjera ankimore të paditëses, por ka 

gjetur se të njëjtat kanë qenë të pabazuara, të paargumentuara dhe pa ndikim për vendosjen 

ndryshe nga siç është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga sa u tha më lartë Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d), në lidhje me nenin 200 të LPK, u vendosë 

si më lartë. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5541/18 me datën 28.08.2020 

 

 

 

     Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

              Valon Totaj 

 

 


