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Numri i lëndës: 2020:920630 

Datë: 17.12.2020 

Numri i dokumentit:     01350853 

 

Ae.nr.392/19 

 

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 “E...” me 

seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim V.B., kundër të paditurës 

N.N.P “J.T.” me seli në Ferizaj, të cilën e përfaqëson pronari A.B., për shkak të 

shpërblimit të dëmit/regres sigurimi i garancionit, duke vendosur lidhur me 

ankesën e paditëses të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike V.EK.nr.245/18 e datës 

17/10/2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 17/12/2020, mori 

këtë: 
 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I.APROVOHET ankesa e paditëses Kompania e Sigurimeve “E...” me seli në 

Prishtinë si e themeltë dhe NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike V.EK.nr.245/18 i datës 

17/10/2019 dhe gjykohet si vijon: Aprovohet kërkesëpadia e paditëses 

Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë si e bazuar dhe detyrohet e 

paditura N.N.P “J.T.”, me seli në Ferizaj, që në emër të regresit, t’ia paguajë 

paditëses shumën prej 5,200.00 euro, me kamatë ligjore në lartësi prej 8% 

duke filluar nga data 23/04/2018, e deri në pagesën definitive, të gjitha këto 

në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 
 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor V.EK.nr.245/18 e datës 17/10/2019, në piken I të 

dispozitivit ka vendosur që të refuzon si të pabazuar kërkesëpadinë e 
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paditëses Kompania e Sigurimeve “E...” me seli në Prishtinë, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura N.N.P “J.T.” me seli në Ferizaj, që nga rasti 

i siguruar i garancionit t’ia rimbursoj paditëses mjetet e garantuara dhe të 

paguara përfituesit nga paditësja si pasoj e mos përmbushjes nga e paditura 

në shumën prej 5,200.00 euro, me kamat ligjore në lartësi prej 8 %, të 

interesit vjetor për çdo ditë vonesë duke filluar nga pagesa 05/04/2016, deri 

në shlyerjen e detyrimit si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore, të 

gjitha këto në afat kohor prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi 

dhe në piken II të dispozitivittë aktgjykimit ka vendosur që secila palë ti bartë 

shpenzimet e veta procedurale. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka paraqitur paditësja, për 

shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, të konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe të zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar dhe 

aktgjykimi i atakuar të prishet dhe të ndryshohet duke aprovuar 

kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar. 

E paditura nuk ka dhënë përgjigje në ankesë.  

 

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 par.1 pika e) të LPK-së, ka gjetur se:  

 

-Ankesa është e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Kompania e Sigurimeve “E...” me 

seli në Prishtinë, pran Gjykatës Themelore Prishtinë-Departamenti për 

Çështje Ekonomike, me datën 23/04/2018, ka paraqitur padi kundër të 

paditurës N.P “J.T.” me seli në Ferizaj, 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 refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses 

duke arsyetuar se paditësja ka lëshuar polisen e sigurimit të tenderit për të 

paditurën dhe ka marr përsipër se në rast se e paditura nuk i përmbush 

detyrimin në raport me autoritetin kontraktuese, atëherë paditësja do ti 

përmbush obligimet ndaj autoritetit kontraktues, e që në rastin konkret 

rezulton se Autoriteti Kontraktues e ka njoftuar siguruesin se pas dështimit 

të përmbushjes së obligimeve sipas kontratës se qirasë nga e paditura, ka 

kërkuar nga paditësja ekzekutimin e garancionit e që në bazë të urdhëresës 
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për transferë e datës 05/04/2016 është konstatuar se paditësja e ka 

përmbushur detyrimin ndaj autoritetit kontraktues në vend të paditurës dhe 

mbi bazën e kësaj gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë  ka vendosur si 

në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, duke u bazuar në nenin  136 par.1 të 

LMD-së, ndërsa vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka marr konform 

nenit 450 dhe 452.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se 

përfundimi dhe qëndrimi i gjykatës shkallës së parë rreth mënyrës së 

vendosjes nuk është i drejtë dhe i ligjshëm. Përkundër faktit se aktgjykimi i 

atakuar rezulton të mos jetë i përfshirë me shkelje të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), për të cilat kjo gjykatë kujdeset 

sipas detyrës zyrtare, sipas kësaj gjykate gjendja faktike e konstatuar nga 

gjykata e shkallës së parë, nuk korrespondon drejtë me provat nga shkresat 

lëndore. Për pasojë me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit të atakuar, ka 

pasur zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, pasi që gjykata ankimore me 

anë të vlerësimit ndryshe të shkresave dhe provave të cilat janë administruar 

gjatë shqyrtimit kryesor nga gjykata e shkallës së parë, konstaton një gjendje 

tjetër faktike, nga ajo e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, mbi bazën 

e së cilës gjendje faktike, kjo gjykatë vjen në përfundim se kërkesëpadia e 

paditëses është e bazuar, për çka në këtë rast ka kushte që aktgjykimi i 

atakuar të ndryshohet, ndërsa si rezultat i kësaj u vendos si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi.  

 

Si rrjedhojë, Gjykata e Apelit, pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të 

lëndës, i rezultoi se në mes ndërgjyqësve nuk ishte kontestuese se me provat 

e administruara respektivisht me Polisen e sigurimit të garancisë të kontratës 

nr. 51010340, vërtetohet bindshëm se paditësja ka marr përsipër obligimin e 

pagesës sipas kërkesës së parë nga operatorit ekonomik AKP-Boksitet e 

Kosovës, nëse e paditura nuk i përmbush kushtet e parapara në piken a) të 

deklaratës garantuese e cila parasheh: Autoriteti Kontraktues, konstaton në 

bazë të dëshmive të vërtetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar 

që të ekzekutoj kontratën e nënshkruar. Në bazë të vendimit të datës 

16/12/2015 të lëshuar nga AKP-Boksitet e Kosovës, rezulton se  autoritetit 

kontraktues e ka shkëputur kontratën me të paditurën, për shkak se kjo e 

fundit nuk e ka paguar qiranë dhe me kërkesën nr.6203 e datës 15/12/2015, 

autoriteti kontraktues ka kërkuar nga paditësja ekzekutimin e garancionit e 

cila në bazë të urdhërpagesës së datës 05/04/2016 është vërtetuar se 

paditësja ia ka paguar garancionin autoritetit kontraktues në shumë prej 

5,200.05 euro. Nga shkresat e lëndës nuk është vërtetuar se shkëputja e 

kontratës është bërë me fajin e autoritetit kontraktues, por kjo shkëputje 

është si rezultat i mos pagesës së qeras nga e të paditurës. Në bazë të nenit 
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1087 par.3 të LMD-së (1978) lidhur me nenin 1058 par.3 të LMD-së nr.04/L-

077 është paraparë më sa vijon: Në qoftë se garancia bankare përmban 

klauzolën »pa kundërshtim*, »me thirrjen e parë«, ose përmban fjalë që kanë 

domethënie të njëjtë, banka nuk mund të theksojë ndaj shfrytëzuesit 

kundërshtime që urdhërdhënësi, si debitor mund t'i theksojë ndaj shfrytëzuesit 

sipas detyrimit të siguruar. 

 
Nga një gjendje e tillë faktike e konstatuar dhe vërtetuar si më lartë, i 

themeltë qëndron pretendimi ankimor i paditëses edhe sa i përket zbatimit të 

gabuar të ligjit material, për arsye se në rastin konkret duhet të aplikohen 

neni 8 të LMD-së e cila normë parasheh: Pjesëmarrësit në marrëdhënien e 

detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës 

për përmbushjen e të njëjtit, neni 245 i LMD-së, e cila dispozitë parasheh se 

kreditori në marrëdhënie detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkoj 

përmbushjen e detyrimit, si dhe shpërblimin e demit që ka pësuar për shkak 

të mos përmbushjes së detyrimit apo vonesës në përmbushje, ndërsa debitori 

ka për detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi si dhe neni 960 par.1 të 

LMD-së, e cila normë juridike  përcakton 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 për dëmin” dhe me pagimin e garancionit të 

gjitha të drejtat e të siguruarit kanë kaluar te paditësja. Andaj në kuptim të 

këtyre dispozitave Gjykata e Apelit ka gjetur si të themeltë bazueshmërinë e 

kërkesëpadisë së paditëses. 

 

Vendimi sa i përket kamatës është aplikuar në pajtim me nenin 382 par. 1 

dhe 2 i LMD-së, me nr. 04/L-077 i datës 30.05.2012, i cili ka hyrë në fuqi me 

datë 20.12.2012. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marr konform nenit 450 e lidhur 

me nenin 463 të LPK-së, që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale, 

për arsye se paditësja nuk i ka specifikuar shpenzimet procedurale gjatë 

shqyrtimit gjyqësor.   

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të 

nenit 195 paragrafi 1 pika e) dhe nenin 201 pika d) të LPK-së.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

Ae.nr.392/19, me datën 17/12/2020 

 

                   Kryetari i kolegjit-Gjyqtari 

         Liridon Maloku, d.v 


