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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri Sylejmani, 

kryetar, Beshir Islami dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses B. K. e 

S., me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson L. V., sipas autorizimit me shkrim, kundër të 

paditurit B. A.nga ..., Rr. ... p.n., për shkak të rimbursimit të dëmit, duke vendosur lidhur me 

revizionin e të paditurit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 

3585/2018 datë 09.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 23.04.2020, merr këtë: 

     

A  K  T  GJ  Y  K  I M 

  

           Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurit, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3585/2018 datë 09.12.2019. 

 

A  r  s  y  e  t   i  m 

  

          Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3585/2018 datë 09.12.2019, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Mitrovicë, C.nr.255/2015 datë 26.06.2018, me të cilin është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia 

e paditëses dhe është detyruar i padituri që në emër të rimbursimit të dëmit, paditëses t’i paguajë 

shumën e të hollave në lartësi prej 7.155,00 €, si dhe shpenzimet procedurale në shumën prej 20 

€, me kamatë si për mjetet e deponuara në bankë për një vit e pa destinim të caktuar, duke filluar 

nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive.  

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i padituri me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nga neni 175 paragrafi 1 të LMD, 

me propozim që shpërblimi i këtij dëmi përkatësisht detyrimi i të paditurit për regresimin e 

kompensimit të këtij dëmi ndaj paditësit të jetë në lartësi më të vogël, në pajtim me gjendjen e tij 

materiale.  



 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë Kontestimore 

(LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, si dhe pretendimet e revizionit, dhe gjeti se:  

 Revizioni i të paditurit është i pabazuar.  

 Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se më datën 

09.07.2012 në fshatin .., komuna e ..., kishte ndodhur aksidenti i komunikacionit, shkaktar i të 

cili ishte këtu i padituri B. A., i cili në momentin e shkaktimit të aksidentit, automjetin “Opel 

kadet” me targa ..., të cilin ai e ka drejtuar, e ka pasur të pasiguruar, në të cilin aksident ka pësuar 

dëm material dhe jo material personi i tretë, këtu i dëmtuari I.K., i cili në këtë aksident ka qenë 

në automjet me të paditurin . Po ashtu, në bazë të provave është vërtetuar se paditësja, të 

dëmtuarit I. K., ia kishte kompensuar dëmin në shumën prej 7.155 €, sipas ujdisë jashtë 

gjyqësore në shkresa të lëndës. 

 Në një gjendje faktike të vërtetuar  kësisoj, gjykata e shkallës së parë nuk ka aprovuar 

pretendimet e të paditurit se ai nuk ka qenë shkaktar i aksidentit e as fajtorë për shkaktimin e tij, 

pasi që me ekspertizën e komunikacionit të datës 05.04.2018, në mënyrë të sigurt është vërtetuar 

se shkaktar i vetëm i këtij aksidenti ka qenë drejtuesi i automjetit të lartpërmendur – këtu i 

padituri. Duke iu referuar nenit 18 paragrafi 1 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga auto 

përgjegjësia, (04/L-048), lidhur me nenin 143 të LPK, gjykata ka aprovuar si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të 

paditurit dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë, duke 

pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. Për më tepër 

gjykata e shkallës së dytë ka shtuar se sipas ujdisë jashtë gjyqësore nr. ..., datë 05.04.2013 i 

dëmtuari ka pranuar kompensimin e ofruar nga paditësja në emër të dëmit material dhe jo 

material në shumën e përgjithshme prej 7.155 €, të cilat sipas dokumentit të transferit me nr.të 

kontos ..., NLB Prishtina, të datës 16.04.2013, kjo shumë e të hollave të dëmtuarit i është paguar.  

Paditësja ka të drejtë që të kërkojë rimbursimin e shumës së paguar, në bazë të nenit 18 paragrafi 

4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga auto përgjegjësia, nr. 04/L-018 ku përcaktohet se 

Byroja ka të drejtë regresi, për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, 

shpenzimet dhe kamatat.  

 Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin si të bazuar të 

kërkesëpadisë së paditëses pasi që aktgjykimet e këtyre gjykatave në këtë çështje  kontestimore 



nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK, 

kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 I padituri, revizion ka paraqitur vetëm për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, për shkak të mos zbatimit të nenit 175 paragrafi 1 të LMD, ku parashihet zvogëlimi i 

shpërblimit të dëmit për shkak të gjendjes materiale të dëmtuarit. Gjykata Supreme vlerësoi 

pretendimet e tilla të revizionit, dhe të njëjtat i refuzoi si të pabazuara ngase në këtë rast nuk ka 

mundësi ligjore që të zbatohet kjo dispozitë ligjore dhe që i padituri për shkak të gjendjes së 

dobët materiale të tij paditëses t’i kthejë lartësi më të vogël të kompensimit se sa që paditësja i ka 

paguar të dëmtuarit, ngase një gjë e tillë nuk parashihet edhe te regresimi i dëmit të kompensuar. 

Në këtë dispozitë ligjore në fakt parashihet që gjykata mundet, duke pasur kujdes për gjendjen 

materiale të dëmtuarit, ta gjykojë personin përgjegjës të paguajë shpërblimin më të vogël nga 

shuma e dëmit, në qoftë se dëmi nuk është shkaktuar as me dashje e as nga pakujdesia e rëndë, 

ndërsa personi përgjegjës është në gjendje të rëndë materiale, kështu që pagesa e shumës së plotë 

do ta sjelltë në skamje. Kjo dispozitë ligjore siç po shihet nga përmbajtja e saj, nuk mund të 

zbatohet edhe te regresimi i dëmit, pasi që siç u tha më lartë me dispozitën e nenit 18 paragrafi 4 

të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga auto përgjegjësia, nr. 04/L-018,  parashihet që Byroja 

ka të drejtë regresi për këto dëme, fjala është kur dëmi shkaktohet me automjetin e pasiguruar si 

në rastin konkret, nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatën. 

Këtu nuk vije në shprehje zvogëlimi dhe detyrimi më pak për pagesë nga personi përgjegjës, se 

sa që Byroja i ka paguar personit të dëmtuar, dhe për këto arsye pretendimet e tilla të dëmtuarit u 

vlerësuan si të pabazuara.  

 Për arsyet e paraqitura më lart dhe në bazë të nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  
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            Kryetari i kolegjit, 

             Shukri Sylejmani  

 


