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Ae.nr.186/2016 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mahir Tutuli, 

kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Qerim Ademaj, anëtarë në çështjen juridike të paditësit 

Kompania e Sigurimeve “Sigma”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit 

F.C., kundër të paditurve A.B. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës dhe N.T. “Argjend Tours”, me 

seli në Gjakovë, duke vendosur sipas ankesës së të paditurve, të paraqitur kundër Aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike, I.C.nr.307/14 i datës 

08.07.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 28.03.2018, mori këtë:  

A K T GJ Y K I M 

 NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për 

Çështje Ekonomike, I.C.nr.307/14 i datës 08.07.2016, vetëm sa i përket kamatës në shumën e 

gjykuar ashtu që në këtë shumë paditësit i gjykohet kamata sipas normës vjetore të interesit prej 

8%, duke filluar nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë dt. 20.05.2014, e gjer në pagesën 

definitive, ndërsa sa i përket pjesës tjetër ankesa e të paditurve  refuzohet si e pabazuar ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, 

I.C.nr.307/14 i datës 08.07.2016, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

 Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar, në paragrafin I të dispozitivit, e ka 

miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit Kompania e Sigurimeve “Sigma” me seli në 

Prishtinë, ashtu që e ka detyruar të paditurit A.B. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës dhe N.T. 

“Argjend Tours” me seli në Gjakovë, që në baza solidare t’ia paguajnë paditësit shumën prej 

26,679.00 €, në emër të regresit nga sigurimi i autopërgjegjësisë, me kamatë prej 12% në vit, 

duke llogaritur nga data 20.05.2014, e deri në pagesën definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga 

dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi, ndërsa në paragrafin II të dispozitivit ka detyruar të paditurit 

që paditësit t’ia paguajnë shumën prej 260.00 €, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të 

këtij aktgjykimi, në emër të kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore. 

 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë paraqitur ankesë të paditurit A.B. nga fshati 

..., Komuna e Gjakovës dhe N.T. “Argjend Tours”, me seli në Gjakovë, për shkak të shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit, 

ta aprovojë ankesën kurse aktgjykimin e atakuar ta prish dhe lëndën të ja kthejë gjykatës së 

shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 Përgjigje në ankesë nuk ka. 

 Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë i shqyrtoi shkresat e lëndës , aktgjykimin e 

atakuar dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK , gjeti se:  

 Ankesa është pjesërisht e bazuar.  
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Paditësi Kompania e Sigurimeve “Sigma” me seli në Prishtinë ka paraqitur padi me datë 

20.05.2014, kundër të paditurve A.B. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës dhe N.T. “Argjend 

Tours”, me seli në Gjakovë, për pagesën e shumës prej 26,679.00 €, në emër të shumës së paguar 

për kompensimin e dëmit palëve të treta të dëmtuara, nga aksidenti i komunikacionit i datës 

27.11.2012, në të cilin aksident i padituri A.B., duke përdorur automjetin e markës Autobus 

Setra, për shkak të vozitjes së pakujdesshme ka shkaktuar vdekjen e këmbësorit H.T..  

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave që gjenden në shkresat e lëndës 

ka gjetur se me datën 27.11.2012, në rrugën “Gjon Nikoll Kazazi” në Gjakovë, ka ndodhur 

aksidenti i trafikut, ku autobusi i markës Setra, S-215, me numër të targave 03-594-EC, të cilin e 

drejtonte A.B., ka goditur këmbësorin H.T. dhe si pasojë e lëndimeve të marra i njëjti ka vdekur. 

Në kohën e aksidentit autobusi i markës Setra S-215, posedonte polisë të sigurimit nga 

autopërgjegjësia të lëshuar nga paditësi, ndërsa drejtuesi i autobusit A.B. i cili kishte shkaktuar 

aksidentin, nuk posedonte patent shofer të kategorisë adekuate për drejtimin e autobusit. Për 

gjykatën e shkallës së parë nuk ishte kontestuese se paditësi i’a kishte paguar shumën prej 

26,679.00 € familjes së të ndjerit H.T., në emër të kompensimit të dëmit për vdekjen e anëtarit të 

familjes. Andaj gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në nenin 14 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit 

për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me të cilin është përcaktuar se drejtuesi i cili 

nuk posedon leje të vlefshme dhe adekuate për drejtim të mjetit motorik, humb mbulesën 

siguruese, nenit 3 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, me të cilin është 

përcaktuar se siguruesi është përgjegjës për kompensimin e dëmeve të shkaktuara personave të 

tretë, nga përdorimi i automjetit të siguruar mbi bazën e autopërgjegjësinë dhe nenin 939 të 

LMD-së, i cili përcakton se me pagimin e kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në 

bazë të vet ligjit, deri në shumën e kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e të siguruarit ndaj 

personit i cili mbi çfarë do baze është përgjegjës për dëmin, ka aprovuar kërkesëpadinë dhe ka 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë e aprovon vlerësimin  juridik të gjykatës të 

shkallës së parë si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se, aktgjykimi i atakuar nuk është 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par 2. nën 

pikat b), g), j), k) dhe m) të LPK. Për shkak të zbatimit të rregullt të rregullave të procedurës 

kontestimore dhe për shkak të konstatimit  të rregullt dhe të tërësishëm të gjendjes faktike, drejtë 

është zbatuar edhe e drejta materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Këto shkaqe 

ankimore i heton dhe vlerëson gjykata e shkalles së dytë sipas detyrës zyrtare e në bazë të nenit 

194 të LPK.  

Kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar të drejtën materiale 

respektivisht nenin 939 paragrafi 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve viti 1978 

respektivisht Nenin 960 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (Ligji Nr. 04/L-077), me të cilin 

është përcaktuar “se me pagimin e kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në bazë të 

vet ligjit, deri në shumën e kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e të siguruarit ndaj 

personit i cili mbi çfarë do baze është përgjegjës për dëmin”. Ne rastin konkret nga shkresat e 

lëndës rezulton se paditësi në bazë të policës së sigurimit për sigurimin e përgjegjësisë së 
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automjetit motorik ndaj palës së tretë, të lidhur me të siguruarin N.T. “Argjend Tours”, të datës 

03.09.2012, ka bërë kompensimin e dëmeve dhe me pagimin e kompensimit të gjitha të drejtat e 

të siguruarit kanë kaluar te paditësi, ndërsa i siguruari në rastin konkret ka humbur mbulesën 

siguruese pasi që autobusin e kishte drejtuar A.B., i cili nuk posedonte patent shofer adekuat për 

drejtimin e autobusëve. 

Prandaj bazuar në të lartcekurat, ko gjykatë vlerëson se aktgjykimi i atakuar i gjykatës së 

shkallës së parë nuk ka të meta për shkak të së cilave nuk mund të vlerësohet ligjshmëria e tij, 

dispozitivi i aktgjykimit është i kuptueshëm, nuk është në kundërthënie me vetveten ose me 

arsyet e aktgjykimit dhe se aktgjykimi përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse për gjendjen 

faktike dhe juridike, për të vendosur në këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon edhe 

Gjykata e Apelit.   

Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare lidhur me aplikimin e gabuar të së 

drejtës materiale gjeti se kamata e aprovuar në shumën e gjykuar është zbatuar në mënyrë jo të 

drejtë me dispozitën e nenit 26.6 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, 

me të cilin është përcaktuar se: “Në rast të mosrespektimit të afateve të përcaktuara në 

paragrafin 1. të këtij neni, dhe mospërmbushjes së detyrimit në pagesën e paradhënies nga 

paragrafi 4. i këtij neni, siguruesi përgjegjës konsiderohet të jetë në vonesë në përmbushjen e 

detyrimit për dëmshpërblim, duke u ngarkuar me pagesë të interesit për vonesë. Ky interes 

paguhet në lartësi prej 12 % të interesit vjetor dhe llogaritet për çdo ditë vonesë deri në 

shlyerjen e dëmshpërblimit nga siguruesi përgjegjës, duke filluar nga data e paraqitjes së 

kërkesës për dëmshpërblim”, mirëpo në rastin konkret paditësi nuk ka njoftuar paraprakisht të 

paditurit me ndonjë kërkesë për përmbushjen e detyrimin por ka paraqitur padi drejtpërdrejtë në 

gjykatë, pa kërkuar dëmshpërblimin nga të paditurit, andaj sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit 

në rastin konkret nuk mund të aplikohen dispozitat e sipërcekura të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia por dispozita e Nenit 382 të LMD-së e cila përcakton 

kamatën vjetore prej 8%. Andaj duke u nisur nga fakti se lidhur me kamatën e aprovuar 

aktgjykimi i gjykatës të shkallës së parë është marr me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, i 

njëjti në këtë pjesë u dashtë të ndryshohet bazuar në bazë të dispozitës së sipërcekur, ashtu që 

detyrohen të paditurit në pagesën e kamatës në lartësi prej 8% nga dita kur gjykatës i është 

paraqitur kërkesa konform nenit 379.4 të LMD-së. 

         Nga të cekurat u vendos si në dispozitiv në bazë të nenit 195.1 nën pikën d), e lidhur me 

nenin 200 të LPK . së nenit 201 al. 1 pika d) të LPK 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS , 

Ae.nr.186/16, dt.28.03.2018 

        KRYETARI I KOLEGJIT,  

                                                                        Mahir Tutuli,d.v. 


