
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4029/16 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Qerim Ademaj, 

kryetar i kolegjit, Fejzullah Rexhepi dhe Zenel Leku, anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike 

të paditësit A.I. nga fshati ..., Komuna e Vitisë, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit S.M. 

avokat në Viti, kundër të paditurit Byroja Kosovare e Sigurimit në Prishtinë, Rr,, Lidhja e 

Pejës„‟ të cilin e përfaqëson sipas autorizimit D.C., punëtor i të njëjtës, për shpërblim dëmi 

nga baza e autopërgjegjësisë, vlera e kontestit 490 euro, duke vendosur lidhur me ankesën e 

të paditurës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti, 

C.nr.26/2012, i datës 15.09.2016, në seancën jo publike  të mbajtur me datë 12.06.2020, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

VERTETOHET aktgjykimi Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti, C.nr.26/2012, i 

datës 07.09.2016, përveç në pjesën e aprovuar të kërkespadisë lidhur me kamatën ligjore, në 

të cilën pjesë i njëjti aktgjykim NDRYSHOHET, dhe gjykohet si në vijim: për pjesën e 

aprovuar të kërkesëpadisë së paditësit A.I. nga fshati ..., Komuna e Vitisë, në emër të 

kompensimit të dëmit material në shumën e përgjithshme prej 490 (katërqind e nëntëdhjetë) 

euro, e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve në Prishtinë, obligohet që të paguaj kamatën 

vjetore sikurse për mjetet e deponuara të qytetarëve në bankat komerciale në Kosovë mbi një 

vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë në gjykatë më datë 

26.01.2012, e deri në pagesën definitive. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar, C.nr.26/2012, i datës 15.09.2016, ka 

vendosur:  

MIRATOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit A.I. nga fshati ..., Komuna e Vitisë 

dhe OBLIGOHET  e paditura Byroja Kosovare e Sigurimeve në Prishtinë, që në emër të 

dëmit material të shkaktuar në automjetin e paditësit me regjistrim ..., marka Audi 90, viti i 

prodhimit 1982, të cilin dëm e ka shkaktuar automjeti me regjistrim të jashtëm, e që ka qenë i 

siguruar tek e paditura me numër të polisës 565467, në vlerë të dëmit prej 490 euro. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Obligohet e paditura që paditësit t‟ia kompensoj dëmin material ne shumë prej 490 euro, në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kamatë prej 8%, duke filluar 

nga dita e ushtrimit të padisë datë 26.01.2012, deri te pagesa përfundimtare nën kanosjen e 

dhunës ekzistuese. 

Obligohet e paditura që paditësit t‟ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

lartësi prej 101 euro, për një përfaqësim 135 euro, për taksë gjyqësore shumën prej 15 euro, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur e paditura, duke e goditur për 

shkak të shkeljeve esenciale 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 

bërë gjykatës së shkallës së dytë që aktgjykimin e atakuar t‟a prishë dhe lëndën t‟ia kthejë në 

rigjykim dhe rivendosje Gjykatës së shkallës së parë . 

I autorizuari i paditësit në përgjigje në ankesë e ka kundërshtuar ankesën e të paditurës, me 

propozim bërë gjykatës së shkallës së dytë që e njëjta të refuzohet si jo e bazuar, ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit e Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe 

pretendimet ankimore në kuptim të nenit 194 të LPK-së, dhe gjeti se : 

-Ankesa është pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në gjykatën e shkallës së parë më datë 26.01.2012, 

ka ushtruar padi kundër të paditurës, me kërkesën që gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor dhe administrimit të provave të propozuara, të bie aktgjykim me të cilin do ta detyron 

të paditurën, që paditësit në emër të dëmit material të shkaktuar në veturën e tij nga aksidenti 

i komunikacionit i ndodhur me datën 01.08.2008, në rrugën Viti- Kabash, aksident ky i 

shkaktuar me fajin e të siguruarit të paditurës, t‟ia kompensoj shumën prej 490 euro, me 

kamatë vjetore duke llogaritur nga dita e ushtrimit të padisë e gjer në pagesën definitive, duke 

përfshirë edhe shpenzimet procedurale te cilat do të shkaktohen. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, ka caktuar dhe mbajtur 

seancën e shqyrtimit kryesor në të cilën sipas propozimit të palëve, ka nxjerrë dhe 

administruar provat shkresore, me analizimin dhe vlerësimin e të cilave ka ardhur në 

përfundimin se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e bazuar, ku edhe ka nxjerrë 

aktgjykimin e atakuar, C.nr.26/2012, i datës 15.09.2016, duke vendosur më decidivishtë si në 

dispozitiv të të njëjtit. 

Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se në 

shqyrtimin kryesor në mes ndërgjygjësve kontestuese ishte baza dhe lartësia e kërkespadisë, 

ku sa i përket të provuarit të bazës së kërkesëpadisë gjykata si provë ka administruar raportin 

e aksidentit te përpiluar me datë 01.08.2008 nga Policia e Kosovës si dhe aktgjykimin penal 

të formës së prerë të Gjykatës Komunale në Viti P.nr. 347/2008 i datës 18.02.2009, në bazë të 

së cilave prova ka vërtetuar se aksidenti i ndodhur me datë 01.08.2008 në rrugën Viti-Kabash 

është shkaktuar me fajin e qytetarit F.S. nga Vitia, i cili veturën e tij të markës BMW me 

regjistrim të huaj ... e ka pas të siguruar tek e paditura , dhe se në këtë aksident të ndodhur 

paditësi ka pësuar dëm material në veturën e tij, dëm ky i cili ka ardhur si shkak i daljes nga 



rruga të drejtuesit të veturës së paditësit A.B., më qëllim që ti shmangej goditjes së 

drejtpërdrejtë me veturën te cilën e drejtonte i siguruari i të paditurës.  

Lidhur me të provuarit e lartësisë së kërkesëpadisë, gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se 

sipas propozimit të palëve si provë ka administruar faturën nr. 23/08, e datës 04.09.2008, 

lëshuar nga firma ,,Automekanik H.I.„‟ në Viti, si dhe procesverbalin mbi dëmtimin e 

automjetit i datës 23.02.20011, lëshuar nga KS ,, I... në Prishtinë, në bazë të së cilave ka 

vërtetuar se lartësia e dëmit të shkaktuar paditësit në veturën e tij kap vlerën e gjykuar prej 

490 euro. 

Provave të cekura si më lartë, të cilat gjykata e shkallës së parë i ka administruar sa i përket të 

provuarit të bazës dhe  themelësisë dhe lartësisë së kërkesëpadisë, gjykata e shkallës së parë 

ju ka falur besimin e plotë, duke vlerësuar se të njëjtat prova kanë lidhshmëri njëra me tjetrën, 

por edhe me provat tjera shkresore. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se 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, për të cilat shkelje Gjykata e Apelit  

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK, por e drejta 

materiale është aplikuar gabimisht në pjesën në të cilën aktgjykimi i ankimuar është 

ndryshuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor i te paditurës se 

aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Aktgjykimi nuk është i përfshirë në 

të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri me këtë dispozitivi i 

aktgjykimit është i qartë e në harmoni të plotë me arsyetimin e aktgjykimit. Në arsyetim të 

aktgjykimit janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha faktet vendimtare të 

cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave edhe është 

vendosë lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. Në këtë kontekst në arsyetim të aktgjykimit 

janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të fakteve për provat e administruara dhe 

për vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre. 

 

Sa i përket dëmit material të gjykuar paditësit, kolegji i kësaj gjykate vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë duke vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejtë ka 

vlerësuar dhe gjykuar shumën lidhur me dëmin material i cili paditësi i ishte shkaktuar në 

veturën e tij, pasi që në rastin konkret sipas faturës nr.23/08, e datës 04.09.2008, lëshuar nga 

firma ,,Automekanik H.I.„‟ në Viti, si dhe procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit i datës 

23.02.2011, lëshuar nga KS ,,I... në Prishtinë, qartë konstatohet se lartësia e dëmit të 

shkaktuar paditësit në veturën e  tij kap vlerën e gjykuar prej 490 euro. 

Pretendimi ankimor i të paditurës se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka vërtetuar 

gjendjen faktike sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë, pasi që vendimin e saj e ka bazuar në 

faturën e cila i ishte prezantuar nga paditësi, e jo ndonjë ekspertizë të punuar nga eksperti i 

makinerisë, për Gjykatën e Apelit është pretendim i pathemeltë për shkak se kjo gjykatë me 

vlerësimin e faturës nr.23/08, e datës 04.09.2008, lëshuar nga firma ,,Automekanik H.I.„‟ në 

Viti, të cilës sikurse që besimin i ka fal gjykata e shkallës së parë, besimin e plotë ja fal edhe 

kjo gjykatë duke e konsideruar si faturë të rregullt dhe të plotë, ka konstatuar se paditësi ka 



pësuar dëm material në shumën e gjykuar prej 490 euro. Përveç kësaj kjo faturë e lëshuar 

korrespondon me procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit i datës 23.02.2011, lëshuar nga 

KS ,,I...‟‟, në Prishtinë, që rrjedhimisht i bie se riparimi i veturës se paditësit  ka të bëjë 

pikërisht me pjesët të cilat ishin dëmtuar në aksidentin e shkaktuar me fajin e të siguruarit të 

paditurës. 

Për më tepër kjo gjykatë me shikim në shkresa të lëndës konstaton së të paditurës me kohë 

nga gjykata e shkallës së parë i ishin dërguar të gjitha provat shkresore, duke përfshirë edhe 

fatura nr. 23/08, e datës 04.09.2008, lëshuar nga firma, Automekanik “H.I.” në Viti, në bazë 

të së cilës është konstatuar lartësia e kërkespadisë së paditësit, me çka nën rrethanën e tillë 

sipas vlerësimit të Gjykatës së shkallës së dytë nëse e paditura për çfarëdo rrethane ka 

konsideruar dhe vlerësuar se vlera e dëmit material të shkaktuar në veturën e paditësit nuk ka 

korresponduar me të dhënat sipas faturës së lartcekur, nuk ka pasur pengesa që gjykatës së 

shkallës së parë ti propozonte që të bëhet nxjerrja e një ekspertize nga lëmi i makinerisë. 

Sipas kësaj gjykate nuk është e mjaftueshme, që qoftë nga njëra apo pala tjetër, të bëhen 

vërejtje të caktuara lidhur më një fakt apo një provë, aq më tepër në fazën ankimore, por 

çdoherë palët në procedurë kanë për detyrim të jenë aktive dhe të propozojnë prova konkrete 

për të vërtetuar pretendimet me të cilat i mbështesin kërkesat e tyre apo të vërtetojnë të 

kundërtën e një fakti i cili mund të kundërshtohet nga ana e tyre. Me dispozitën e nenit 7.1 të 

LPK shprehimisht parashihet "Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e tyre dhe të propozojnë prova më të cilat konstatohen faktet e tilla". Me 

dispozitën e nenit 319.1, të të njëjtit ligj shprehimisht parashihet "Secila nga palët 

ndërgjygjëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e 

veta". Ndërsa me dispozitën ligjore të nenit 322.3 të LPK shprehimisht përcaktohet ,, Pala e 

cila e konteston ekzistimin e një te drejte e bartë barrën e të provuarit të faktit që e ka 

penguar krijimin apo realizimin e saj, ose në bazë të të cilit ka pushuar së ekzistuari, po qe se 

ligji nuk parasheh diç tjetër „‟ 

Nën rrethanat e tilla kjo gjykatë i ka vlerësuar tërësisht të pabazuara pretendimet ankimore të 

palës ankuese sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për arsye se 

kjo gjykatë konsideron se gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit përmes 

mjeteve provuese i ka vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare sa i përket bazës dhe 

lartësisë së kërkespadisë të cilat gjatë shqyrtimit kryesor kanë qenë kontestuese në mes 

ndërgjygjësve, ku edhe ka dhënë arsye të mjaftueshme, me çka aktgjykimi i ankimuar për nga 

përmbajtja e tij i plotëson kushtet e kërkuara me nenin 160 të LPK, dhe mbi gjendjen faktike 

të konstatuar në mënyrë të drejte dhe të plotë, drejtë nga gjykata e shkalles së parë janë 

zbatuar edhe normat e ligjit material. 

Përgjegjësia e të paditurës që të kompensoj paditësin gjen mbështetje në dispozitat ligjore të 

nenit 154, 155, 178 dhe 185 të Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve (LMD), e lidhur me 

Rregullin 3, mbi ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë. 

 

Të pathemeltë Gjykata e Apelit e vlerëson pretendimin ankimor të palës së paditur për zbatim 

të gabuar të ligjit material, me arsyetimin se kërkesa e paditësit është parashkruar, pasi që 

padia në gjykatë është ushtruar pas kalimit të afatit kohor ligjor prej 3 vitesh (afati subjektiv) 



nga dita kur paditësi ka kuptuar për dëmin dhe shkaktarin e dëmit, për faktin se kjo gjykatë 

vlerëson se ne rastin konkret kemi të bëjmë me kërkesë për shpërblim të dëmit të shkaktuar 

me vepër penale rrezikim i trafikut publik  nga neni 297 paragrafi 3 të KPK për të cilën i 

siguruari i të paditurës është shpallë fajtor me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës 

Komunale në Viti, P.nr. 347/2008, i datës 18.02.2009, për të cilën parashihet afat më i gjatë i 

parashkrimit sesa afati subjektiv prej 3 vitesh i paraparë me nenin 376 paragrafi 1 të LMD 

(Gazeta Zyrtare e RSFJ e viti 1978), me çka nën rrethanën e tillë nuk kemi të bëjmë me 

parashkrim të kërkesës së paditësit për faktin se parashkrimi absolut i ndjekjes penale për 

veprën penale për të cilën i siguruari i të paditurës ishte shpallë fajtor sipas  Kodit Penal te 

Kosovës  i cili ka qenë në fuqi në kohën e shkaktimit të dëmit ka qenë afati kohor prej 6 

vitesh, duke llogaritur nga dita kur është kryer vepra penale. 

Lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të atakuar sa i përket kamatës ligjore të  gjykuar 

nga gjykata e shkallës së parë, Gjykata e Apelit duke marrë për bazë pjesërisht si të bazuar 

pretendimin ankimor të palës së paditur për shkelje të ligjit material, por duke u kujdes edhe 

vet sipas detyrës zyrtare për zbatim te ligjit material, aktgjykimin e ankimuar e ka ndryshuar 

në kuptim të dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika (e) e lidhur me nenin 201 paragrafi 1 

pika (d) e LPK-së, pasi që në rastin konkret gjykata e shkallës së parë është dashur që për 

kamatën e gjykuar të aplikoj dispozitën ligjore të nenit 277 të LMD (Gazeta Zyrtare e RSFJ e 

vitit 1978), ligj ky i cili ka qenë në aplikim në kohën kur ka ndodhur aksidenti, e jo dispozitën 

ligjore të nenit 382 të Ligjit nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve, i cili ka hyrë ne 

fuqi në dhjetor të vitit 2012, pra për kamatën vjetore, Gjykata e Apelit aplikoj dispozitën 

ligjore te nenit 277 të LMD ( Gazeta zyrtare e RSFJ e vitit 1978), si ligj i cili ka qenë në fuqi 

në kohën kur në mes ndërgjygjësve ka lindur raporti i tyre i karakterit detyrimor. 

Drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur për shpenzimet e procedurës, pasi që e paditura 

si palë e cila ka humbur kontestin gjyqësor në kuptim të nenit 452.1 të LPK-së, ka për 

detyrim që paditësit si palë gjyq fituese t‟ia shpërblej shpenzimet gjyqësore, ku shpenzimet e 

njohura me shikim në shkresat e lëndës rezulton se janë në përputhje të plotë me shpenzimet 

e nevojshme që paditësi ka pasur gjatë procedurës për ndjekjen e çështjes së tij në gjyq, e që i 

referohen shpenzimeve lidhur me përfaqësimin në procedurë nga i autorizuari i tyre si dhe 

taksës gjyqësore për padi. 

Prandaj, nga të cekurat me lartë, e në mbështetje të nenit 195.1 pika d) dhe e), e lidhur me 

nenin 200 dhe 201 të Ligjit te Procedurës Kontestimore (LPK) u vendos si ne dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4029/16, datë 12.06.2020  

            

        Kryetari i Kolegjit, 

                                Qerim Ademaj, d.v 

 


