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Ae.nr.100/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje 

Ekonomike, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Liridon Maloku, kryetar i kolegjit, 

Mahir Tutuli dhe Qerim Ademaj, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore 

të paditëses Kompania e Sigurimeve [“Z...”] me seli në Zvicër dhe [“C...”], të cilët i 

përfaqëson me autorizimi [“I...”] L.L.C, gjegjësisht avokati [B.N] nga Prishtina, 

kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, të 

cilën e përfaqëson me autorizim Diellza Hajdari, për rimbursim borxhi, duke 

vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike 

V.EK.nr.127/17 e datës 23/10/2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

16/09/2020, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET ankesa e të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në 

Prishtinë dhe VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Ekonomike V.EK.nr.127/17 e datës 23/10/2018, përveç 

në pjesën që ka të bëjë me kamatën në të cilën pjesë NDRYSHOHET dhe vendoset 

ashtu që DETYROHET e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në 

Prishtinë, që paditëses Kompania e Sigurimeve [“Z...”] me seli në Zvicër dhe [“C...”], 

t’ia paguajë kamatën ligjore në shumen e gjykuar prej 8 %, duke llogaritur nga data 

10/03/2017 e deri në pagesën definitive.   

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor V.EK.nr.127/17 e datës 23/10/2018, në pikën I të dispozitivit 

ka vendosur që të aprovoj në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses Kompania 

e Sigurimeve [“Z...”] me seli në Zvicër dhe [“C...”] dhe detyrohet e paditura Byroja 

Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, që në emër të regresit paditëses së 

parë  Kompania e Sigurimeve [“Z...”] me seli në Zvicër, t’ia kompensoj shumën në 

lartësi prej 19,115.12 euro si dhe paditëses së dytë [“C...”], në emër të pjesës së pa 

mbuluar të dëmit t’ia kompensoj shumën prej 876.00 euro, të gjitha me kamat 

ndëshkuese prej 12 %, duke filluar nga data 24/04/2016 e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto brenda afatit prej 7 ditësh nga data e plotfuqishmërisë se 
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këtij aktgjykimi si dhe ka detyruar të paditurën që paditëses në emër të shpenzimeve 

të procedurës t’ia paguaj shumën në lartësi prej 2,707.50 euro. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur e paditura, për shkak të 

shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, të konstatimit të gabuar dhe jo 

të plot të gjendjes faktike dhe të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë të prishet dhe çështja të kthehet në rigjykim apo të refuzoj kërkesëpadinë.  

 

Paditësja ka parashtruar përgjigje në ankesë me propozim që të refuzohet ankesa e 

të paditurës si e pa bazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i atakuar.  

 

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 lidhur me nenin 505.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

-Ankesa është e pa bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit Kompania e Sigurimeve [“Z...”] me seli në 

Zvicër dhe [“C...”], pran Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje 

Ekonomike, me datën 10/03/2017, ka paraqitur padi për kompensim dëmi, kundër 

të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, për shpërblim 

demi/regres nga sigurimi kasko, me kërkesë të precizuar si në dispozitivin e 

aktgjykimit të atakuar.   

 

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

dhe administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit të 

të gjitha shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar, me të cilën e ka 

miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses duke arsyetuar se në mes palëve 

ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë se deri te aksidenti 

i komunikacionit ka ardhur me fajin e të siguruarit të paditurës gjegjësisht 

automjetit “Audi”, me [targa suedeze ...], kjo është vërtetuar edhe nga raporti 

aksidentit 2015-AE-0747 e datës 01/08/2015, ndërsa me ekspertizën e makinerisë 

e punuar nga eksperti [S.B] është vërtetuar demi i shkaktuar në lartësi prej 

17,820,00 CHF, të cilës ekspertize gjykata e shkallës së parë ia ka falur besimin me 

arsyetim se përmban elementet e nevojshme të dhënë mbi bazën e njohurive 

profesionale dhe arsyeve të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerëson si të drejta për 

vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore, më tej në arsyetim të 

aktgjykimit theksohet se në bazë të faturave për bartjen e automjetit të dëmtuar, 

marrjen e automjetit me qira gjatë riparimit si dhe kthimin e të siguruarit të 

paditëses me familje për në Zvicër paditësja ka paguar shumen edhe prej 4,000 CHF 

apo gjithsejtë prej 21,820.00 CHF dhe mbi bazën e kësaj gjendje faktike ka vendosur 

si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, duke u bazuar në nenin  281dhe nenin 



960 par.1 të LMD-së, ndërsa vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka marr 

konform nenit 452.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe 

qëndrimi 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) e LPK-

së, dhe 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.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të 

ankuesit se aktgjykimi i atakuar është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore, ngase 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 dispozitivi me arsyetimin, mandej në arsyetimin e aktgjykimit të 

goditur janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike dhe arsye mbi të gjitha 

faktet relevante të vlefshme për gjykimin e drejt të kësaj çështje juridike të cilat janë 

të pranueshme edhe për këtë Gjykatë. Parashtrimet në ankese nuk e vejnë në pyetje 

ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur. Gjykata e Apelit po ashtu vlerëson se 

aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta që kishin me ndikuar në ligjshmërinë e 

saj lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar 

gjendjen faktiki dhe mbi bazen e saj drejt i ka zbatuar të drejtën materiale 

respektivisht nenin 960 par.1 të LMD-së, me të cilën dispozitë është përcaktuar se: 

“me pagimin e shpërblimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin në bazë të ligjit deri në 

shumën e shpërblimit të paguar të gjitha të drejtat e të siguruarit kundrejt të gjithë 

personave, të cilët mbi çfarëdo baze janë përgjegjës përdëmin”. Në rastin konkret nga 

shkresat e lëndës rezulton se paditësja ia ka paguar të siguruarit të tij kompensimin 

e dëmit të pësuar dhe me pagimin e kompensimit të gjitha të drejtat e të siguruarit 

kanë kaluar të paditësja. 

 

Gjykata e Apelit i shqyrtoj pretendimet ankimore të paditurës në lidhje me llogaritjen 

e vlerës së dëmit me çmimet e huaja e jo të Kosovës, mirëpo gjeti se një pretendim i 

tillë është i pabazuara, për arsye se nga dispozitat e nenit 8 paragrafi 2 pika g) të 

Rregullores mbi Procedurat e trajtimit te kërkesave për kompensimin e dëmeve që 

rrjedhin nga sigurimi i detyrueshëm nga auto përgjegjësia e miratuar nga BQK-së i 

cili përcakton se: “dëmi në mjetin motorik të dëmtuar me targa të huaja mund të 

pranohet në bazë të faturës së riparimit të bërë në vendin e regjistrimit të mjetit 

motorrik duke bërë krahasimin e atij riparimi me procesverbalin mbi dëmin”. Në rastin 

konkret kemi të bëjmë me vlerë reale të kompensimit të dëmit të shkaktuar nga i 

siguruari i të paditurës, lartësia e të cilit është vërtetuar me ekspertizën e 



makinerisë, me të cilën janë konstatime të mbështetura në prova që gjenden në 

shkresat e lëndës.  

 

Zbatimi i gabuar i të drejtës materiale qëndron në faktet se kërkesëpadia e paditëses 

për rimbursim dëmit është paraqitur në kohën kur ka hyrë në fuqi Ligji për 

sigurimin e detyrueshëm nga auto përgjegjësia. Kamata e aprovuar nga gjykatat e 

instancës më të ulët, ligjërisht nuk aplikohet në kontestet për regresim të borxhit, 

por vetëm në kërkesat e trajtimit për shpërblim të dëmit në procedurën 

jashtëgjyqësore ashtu siç parashihet në nenin 26 të Ligjit në fjalë. Kamata e cila 

është aplikuar nga gjykata e shkallës së pare, është e parapara me qëllim të 

disiplinimit të kompanive siguruese në raportet e sigurimit ndaj kërkesave për 

dëmshpërblim të personave të dëmtuar të cilat kërkesa kompanitë e sigurimeve janë 

të detyruara që t’i trajtojnë me urgjencë brenda afateve të parapara sipas dispozitave 

të lartpërmendura. Par. 7 nenit 26 të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga auto 

përgjegjësia, përjashton zbatimin e kamatës prej 12% për regresim borxhi, kamatë 

kjo e paraparë vetëm për mostrajtim dhe rënie në vonesë të trajtimit të kërkesave të 

personave të dëmtuar për dëmshpërblim. Nga kjo rezulton se paditësja ka drejtë 

vetëm në kamatëvonesë të paraparë me nenin 382 LMD-së, e jo edhe kamatë “të 

kualifikuar” sipas dispozitave të zbatuara nga gjykatat e shkallës së parë. Meqenëse, 

paditësja me padinë e datës 10/03/2017, ka kërkuar regresim të borxhit nga e 

paditura, rezulton se e paditura nga kjo datë ka rënë në vonesë kur nuk e ka 

mbushur detyrimin brenda afatit deri në pagesën definitive. 

 

Nga arsyet e cekura 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 (e) e lidhur me nenin 

200 të LPK-së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

Ae.nr.100/19, me datën 16/09/2020 

 

                               Kryetari i kolegjit-Gjyqtari 

                   Liridon Maloku, d.v 

 

 

 

 

 


