
 
 

                                                                                                                                    Ae. nr. 245/2016 

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

Mahir Tutuli, kryetar kolegji, Gani Avdiu dhe Kujtim Pasuli, anëtare të kolegjit, në çështjen juridike 

të paditësit ANB “Baliu” me pronar B.B. nga ..., Komuna e Ferizajit, i përfaqësuar sipas autorizimit 

nga Xh.K., kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “Dardania”, me seli në Prishtinë, e 

përfaqësuar sipas autorizimit nga V.R., për kompensim dëmi nga baza e sigurimit të pronës, vlera e 

kontestit 5,000.00€ , duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit të parashtruar kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, I.C.nr. 528/2013 të 

datës 19.08.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 11.08.2017 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

          REFUZOHET, si e pabazuar ankesa e paditësit ANB “Baliu”, me pronar B.B. nga ..., 

komuna e Ferizajit , ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për 

Çështje Ekonomike, I.C.nr. 528/2013 të datës 19.08.2016, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar e ka refuzuar në tërësi si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit ANB “Baliu” me pronar B.B. nga fshati ..., Komuna e Ferizajit, me te 

cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri që në emër të dëmit material të pësuar në pronën e 

paditësit, nga baza e kontratës mbi sigurimin e pasurisë, paditësit t‟ia paguaj shumën prej 4,580.00 

€, me kamatë 12% në vit. Në pikën II të dispozitivit, është vendosur që shpenzimet e procedurës ti 

bartin secila palë veç e veç. 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë paditësi për shkak të 

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

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

Apelit ta aprovojë ankesën dhe aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për 

Çështje Ekonomike, I.C.nr. 528/2013 të datës 19.08.2016 ta Prish ose Ndryshojë dhe të vendosë në 

mënyrë meritore për këtë çështje.  

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 lidhur me nenin 

505.1 të LPK-së, gjeti se: 

            Ankesa është e pa bazuar.     

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi me datë 03.10.2013, ka paraqitur padi për 

kompensim dëmi, ndaj palës së paditur Kompania e Sigurimeve “Dardania” sh.a, duke kërkuar që 
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t‟ia bëjë kompensimin e dëmit të shkaktuar në pronë , në lartësi prej 4.580.00€, si dhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore.  

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave dhe thënieve të palëve ndërgjygjëse  

ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar për faktin se me klauzolën e 4 të Kontratës së 

Sigurimit palët i kanë përcaktuar me vullnet të lirë kushtet e përgjithshme të sigurimit të pronës nga 

rreziqet themelore duke theksuar se „vërshim‟ do të konsiderohet rasti kur uji i shtratit të 

qëndrueshëm (i lumit , liqenit  apo detit) përmbyt rastësisht vendin ku është vendosur pasuria e 

siguruar, vërshimi i ujit për shkak të shiut të madh e të papritur si gjithashtu në këtë kontratë për 

sigurimin e pronës palët kanë përcaktuar se nuk mbulohet dëmi për shkak të : influencës së ujit 

brenda tubacioneve të ujit, kanaleve, tuneleve, dëmet e shkaktuara nga erozioni nga jashtë, në 

kanale si dhe dëmet e shkaktuara nga presioni për shkak të përmbytjes, andaj dhe depërtimi i ujit 

nga pllaka e objektit të siguruar, në brendinë e objektit nuk ka paraqitur vërshim dhe nga ky shkak 

nuk gjen mbulesë siguruese me kontratën e lidhur mes palëve për sigurimin e objektit afarist të 

paditësit.    

 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 lidhur me të gjitha pikat e dispozitivit të aktgjykimit, 

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.  

           Gjykata e shkallës së parë drejtë ka interpretuar kontratën respektivisht kushtet e 

përgjithshme të sigurimit lidhur me kuptimin e fjalës “vërshim” gjegjësisht faktin nëse në rastin 

konkret depërtimi i ujit në objektin e paditësit  hyn në domenin e vërshimit, si kusht paraprak për 

krijimin e detyrimit për kompensimin e dëmit. Gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka konstatuar 

se uji i ardhur nga të reshurat e  shiut, i cili ka depërtuar nga pllaka e objektit të siguruar në brendinë 

e saj, nuk paraqet vërshim.  

            Kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar dispozitat e ligjit 

material sepse sipas dispozitës së Nenit 136 të Ligjit mbi detyrimet përcaktohet se “Kush i shkakton 

tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e 

tij“. Në rastin konkret, gjykata vlerëson se, e paditura nuk mban përgjegjësi për faktin se, dëmi i 

shkaktuar nuk hyn në kuadër të dëmeve të mbuluara me polisën e sigurimit. 

          Sipas Nenit 928 të LMD-së, “kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë t‟i lajmërojë siguruesit kur 

lidhë kontratën të gjitha rrethanat e rëndësishme të cilat janë të rëndësishme për vlerësimin e 

rrezikut, të cilat i janë të njohura ose nuk kanë mundur të mbeten të panjohura”. Ndërsa Neni 947, 

par. 1 i LMD-së përcakton se: I siguruari ka për detyrë të marrë masa të parashikuara, të 

kontraktuara dhe të gjitha masat e tjera të nevojshme për të parandaluar paraqitjen e rastit të 

siguruar, e në qoftë se rasti i siguruar shkaktohet, atëherë ka për detyrë të marrë çdo gjë që varet 

prej tij për të bërë që të kufizohen pasojat e dëmshme të tij. Bazuar në dispozitat e cituara paditësi 



3 
 

ka pasur për detyrë që të marrë të gjitha masat për të evituar dëmet që mund të lindin nga reshjet e 

shiut.  

 

         Sipas Nenit 950 të LMD-së, siguruesi ka për detyrë t‟i shpërblejë dëmet e shkaktuara 

rastësisht ose për faj të kontraktuesit të sigurimit të siguruarit ose të shfrytëzuesit të sigurimit, 

përveç nëse për dëmin e shkaktuar ky detyrim i tij është përjashtuar shprehimisht me kontratën për 

sigurimin. Në rastin konkret me kontratën për sigurimin është përjashtuar kompensimi i dëmit nga 

reshjet e shiut respektivisht dëmet e shkaktuar nga uji, të cilat nuk janë përfshirë në përkufizimin e 

vërshimit. 

 

         Ndërsa sipas Nenit  951 të LMD-së, siguruesi nuk përgjigjet për dëmin në sendin e siguruar që 

rrjedh nga të metat e tij, përveç nëse është kontraktuar ndryshe. Në rastin konkret dëmi i shkaktuar 

nga të reshurat e shiut ka ardhur si pasojë e mos-mbulimit të duhur të objektit të paditësit 

respektivisht nga të metat e tij dhe për shkak të mos-marrjes së masave të duhura për eliminimin e 

pasojave. 

           Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore të së paditurës lidhur me 

gjendjen faktike, por gjeti se të njëjtat janë të pabazuara sepse gjykata e shkallës së parë në mënyrë 

të plotë përmes ekspertizave profesionale të mjaftueshme, e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe ka 

dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse në arsyetimin e aktgjykimit, të cilën e pranon edhe kjo 

gjykatë, ndërsa pretendimet e të paditurës janë në kundërshtim me provat që gjenden në shkresat e 

lëndës.  

         Bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i atakuar i 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.       

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

200 të LPK .  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS , 

Ae.nr. 245/2016, dt. 11.08.2017 

        KRYETARI I KOLEGJIT,  

                 Mahir Tutuli,d.v.   

 

 

 

 

 


