
         Rev.nr.214/2016 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit –kundër të paditurit Sh. B., nga Peja, të cilin e përfaqëson av.F. Gj. nga Peja, kundër të 

paditurës-kundër paditëses KS”S.” Prishtinë të cilën e përfaqëson av.F. M., nga Prishtina, për 

shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas revizionit të së paditurës-kundër paditëses të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1106/2013 datë 30.05.2016, 

në seancën e kolegjit të mbajtur më 29.09. 2016, mori këtë, 

 

A  K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i së paditurës-kundër paditëses  KS”S...” 

Prishtinë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1106/2013 datë 

30.05.2016. 

            

A r s y e t i m i 

 

 Me pjesën e I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.530/10 

dt.9.01.2013,është aprovuar kërkesëpadia e paditësit-kundër të paditurit Sh. B., nga Peja, me 

pjesën e II detyrohet e paditura që paditësit t’i paguajë shumën prej 26.000€, në emër të 

kompensimit të dëmit, me kamatë prej 3% në nivel vjetor duke filluar nga data 7.09.2005 e deri 

në pagesën definitive, me pjesën e III refuzohet si e pabazuar kërkesa e kundërpadisë së të 

paditurës-kundër paditëses, me çka kishte kërkuar që të anulohet pajtimi jashtëgjyqësor i 

dt.28.06.2005 lidhur ndërmjet së paditurës dhe paditësit dhe i njëjti të detyrohet që ta rimbursoi 

shumën në llogari të kundër paditëses të paguar në emër të kompensimit të dëmit në shumë prej 
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30.000€ me kamatë ligjore nga dt. pagesës e deri në pagesën definitive dhe me pjesën e IV, që 

secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

        Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës AC.nr.1106/13 dt.30.05.2016 është 

refuzuar ankesa e së paditurës-kundër paditëses dhe është vërtetuar aktgjykimi i gjykatës 

themelore në Pejë C.nr.530/10 dt.9.01.2013,përveç përkitazi me kamatën, në të cilën pjesë i njëjti 

aktgjykim është ndryshuar, ashtu që në shumën e gjykuar prej 26.000€ pranohet kamata të cilën 

e paguajnë bankat në mjetet e deponuara për një vit, pa destinim të caktuar, që nga dt. e nxjerrjes 

së aktgjykimit të shkallës së parë, prej dt.9.01.2013 e deri në pagesën defintive. 

 Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, në afat ligjor e paditura-kundër 

paditësja  ka paraqitur revizion , për shkak të shkeljeve  thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet 

revizioni, që aktgjykimin e atakuar ta prish, ashtu që lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë 

në rivendosje ose të  refuzojë kërkesëpadinë e paditësit si të pabazë, kundërpadinë e kundër 

paditësit t’a aprovojë si të bazuar.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitës së nenit  215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion ka 

gjetur se: 

 Revizioni i së paditurës-kundër paditëses është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi në bazë të kontratave të sigurimit, me numër të 

policës nr. ...... dhe policës nr.....,ka siguruar ke e paditura dy shtëpitë e banimit në Pejë, njëra në 

sipërfaqe prej 124 m2 dhe tjetra 104 m2. Rasti i siguruar ka ndodhur gjatë kohëzgjatjes së 

kontratave të sigurimit me datë 27.02.2005 kur nga instalimi i vjetërsuar elektrik ka shpërthyer 

zjarri nga i cili janë djegur në tërësi dy shtëpitë e siguruara të paditësit. Paditësi ka parashtruar 

kërkesë tek e paditura për kompensimin(likuidimin) e dëmit të shkaktuar nga zjarri në procedurë 

jashtëgjyqësore. Për njërën shtëpi të banimit e cila ka qenë e mbuluar  sipas policës së sigurimit 

nr.50240006 të dt.27.11.2004,midis palëve ndërgjyqësore është arritur pajtimi jashtëgjyqësor, me 

ç’rast paditësit i është kompensuar dëmi në shumë prej 30.000€,kurse,për shtëpinë e dytë e cila 

gjithashtu ishte siguruar  me policën e sigurimit nr.... të dt.27.11.2004,paditësit nuk i është 

kompensuar dëmi i shkaktuar. Shuma e sigurimit për shtëpinë e djegur të pa kompensuar është 



3 
 

kontraktuar 250€ për 1 m2,ndërsa, shtëpia ka patur sipërfaqe prej 104 m2,kështu që lartësia e 

përgjithshme është 26.000€. Pasi që e paditura ka refuzuar ta bëjë kompensimin për këtë shtëpi 

paditësi ka ngritur padi për kompensimin e dëmit me dt.7.09.2005. Ndërkohë edhe e paditura ka 

ngrit kundërpadi me datë 27.09.2006,me kërkesë që të anulohet pajtimi jashtëgjyqësor i lidhur 

me dt.28.06.2005 dhe të detyrohet paditësi të rimbursojë shumën prej 30.000€, sepse në shtëpinë 

e paditësit ka qenë i lidhur interneti i cili ka qenë shkak i shpërthimit të zjarrit dhe djeg-jes së 

shtëpive të paditësit. Nga raportet e Zyrës regjionale për regjistrimin e bizneseve të Komunës së 

Pejës dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë-Agjencisë Kosovare për regjistrimin e biznesit, 

është vërtetuar se në momentin e paraqitjes së zjarrit-rastit të siguruar, nuk është regjistruar 

lokali afarist në kuadër të shtëpisë, përkatësisht,  se paditësi nuk ka patur biznes të regjistruar, 

nuk ka qenë dhe nuk është pronar i ndonjë biznesi(internet cafe etj). 

  Gjykata e shkallës së parë, pas nxjerrjes së provave ka gjetur se është e bazuar 

kërkesëpadia e paditësit–kundër të paditurit, kurse kundërpadia e së paditurës-kundër paditëses 

është e pabazuar, ndaj, ka vendosur si në dispozitivin I,II,III dhe IV të aktgjykimit të sajë.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë duke vlerësuar se drejt ka vërtetuar 

gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale , kur ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit-kundër të paditurit është e bazuar kurse, kundërpadia e të paditurit-

kundër paditësit është e pabazuar dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, përveç, lidhur 

me kamatën në të cilën e pjesë e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, ndaj, ka vendosur 

si në dispozitivin e aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në këtë gjendje të çështjes, vlerëson se aktgjykimet e 

gjykatave të instancës më të ulët nuk janë përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare e as me shkelje të 

tjera të LPK-së, të pretenduara nga revizioni. Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, në përputhje 

të plotë me arsyetimin, kurse, në arsyetim janë dhënë arsye të plota dhe të mjaftueshme për të 

gjitha faktet relevante të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështje juridike, andaj, 

konsideron se pretendimet e revizionit përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave 

procedurale dhe materiale nuk mund t’i vejnë në pyetje aktgjykimet e instancave më të ulëta. 
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          Gjykata Supreme e Kosovës ,konsideron si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik dhe 

arsyetimin e gjykatave të instancës më të ulët, përkitazi me aprovimin e kërkesëpadisë së 

paditësit-kundër të paditurit(pjesa e I dhe II e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, 

përveç kamatës) dhe refuzimin e kërkesës së kundërpadisë së të paditurit-kundër paditësit(pjesa e 

III e dispozitivit), pasi që janë dhënë arsyet bindëse dhe të pranueshme edhe nga kjo gjykatë. 

Prandaj, edhe  Gjykata Supreme e Kosovës, konsideron se aprovimi i kërkesëpadisë së paditësit-

kundër të paditurit dhe refuzimi i kundërpadisë së të paditurit, është i drejtë dhe i ligjshëm, me që 

paraprakisht është vërtetuar se ka ndodhur rasti i siguruar sipas policave të lartëpërmendura të 

sigurimit. Për njërën shtëpi të siguruar sipas policës nr....,nuk është bërë kompensimi dëmit, 

tjetra ishte kompensuar sipas pajtimit jashtëgjyqësor të sipërcekur. Kontratat për sigurimin dhe 

policat e lartëcekura të sigurimit, ishin në fuqi dhe asnjëherë nuk ishte kërkuar nga e paditura, 

anulimi i tyre, ndërsa, gjatë kohëzgjatjes së tyre ka ndodhur rasti i siguruar. Në anën tjetër, 

Pajtimi Jashtëgjyqësor midis palëve ndërgjyqësore lidhur me policën nr...,përkitazi me 

kompensimin e dëmit për njërën shtëpi, ishte lidhur me datën 28.06.2005,për dëmin-rastin e 

siguruar që kishte ndodhur me dt.27.02.2005,kurse,e paditura ngrit kundërpadi me dt.27.09.2006 

për anulimin e pajtimit jashtëgjyqësor nga arësyet e përmendura në të. 

            Prandaj, janë të pabazuara edhe pretendimet në revizion lidhur me aplikimin e gabuar të 

së drejtës materiale. Në këtë kontekst, kjo Gjykatë, shton se me dispozitën e nenit 919.1 të LMD-

së parashihet se kur të ndodh rasti i siguruar, siguruesi është i detyruar që të paguajë 

kompensimin ose shumën e caktuar me kontratë në afatin kontraktues që nuk mund të jetë më i 

gjatë se 14 ditë, llogaritur nga dita kur siguruesi të ketë marrë njoftimin se rasti i siguruar ka 

ndodhur. Po ashtu, me dispopzitën e nenit 908.3 të të njëjtit Ligj, parashihet se “E drejta e 

siguruesit për të kërkuar anulimin e kontratës mbi sigurimin pushon nëse ai në afatin prej tre 

muajve nga dita kur ka mësuar(ka marrë në dijeni)për pasaktësinë e lajmërimit ose për lënien në 

heshtje nuk i deklaron kontraktuesit të sigurimit se ka ndërmend t’a shfrytëzon këtë të drejtë 

”.Me dispozitat e nenit 911 të këtij  Ligji, parashihet gjithashtu se siguruesi i cili në momentin e 

lidhjes së kontratës ka ditur ose nuk ka mundur të mos ketë ditur për rrethanat që kanë rëndësi 

për çmuarjen e rrezikut e të cilat kontraktuesi i sigurimit i ka lajmëruar në mënyrë jo të saktë apo 

i ka lënë në heshtje nuk mund të thirret në pasaktësinë e lajmërimit ose lënien në heshtje (al. 1), 

përkatësisht, e njëjta gjë vlen edhe kur siguruesi të ketë kuptuar për këto rrethana gjatë kohës së 

sigurimit e që nuk i ka shfrytëzuar autorizimet ligjore (al.2). Me dispozitën e nenit 117 al.1 të po 
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të njëjtit Ligj parashihet se e drejta për të kërkuar anulimin e kontratës së rrëzueshme, sis ka 

pretenduar e paditura për anulimin e pajtimit jashtëgjyqësor të dt.28.06.2005,pushon pas kalimit 

të afatit prej 1 viti nga dita e marrjes në dijeni për shkakun e rrëzueshmërisë (afati subjektiv-

kundërpadia e së paditurës, ngritët me dt.27.09.2006, pas kalimit të këtij afati). Dispozitat që 

rregullojnë kontratën e sigurimit, policës së sigurimit, përmbajtjes së tyre, janë të natyrës 

imperative, kështu, veç tjerash, me dispozitën e nenit 902 al.3 të LMD-së, parashihet se 

”Siguruesi është i detyruar t’i tërheq vëmendjen kontraktuesit të sigurimit se kushtet e 

përgjithshme dhe të veçanta të sigurimit janë pjesë përbërëse e kontratës dhe t’i dorëzoi tekstin e 

tyre, nëse ato kushte nuk janë shtypur në vet policën”, kurse, me al.4 të të njëjtit nen parashihet 

se” përmbushja e detyrimit nga alinea paraprake, duhet të konstatohet në polisë”, ndërkohë që në 

rastin konkret, siç rezulton nga shkresat e lëndës, këtë nuk e ka bërë siguruesi, këtu e paditura-

kundër paditësja, d.m.th.nuk ka përmbushur kushtet përkatësisht  nuk ka vepruar sipas 

dispozitave ligjore të sipërcituara.   

          Për arsyet e sipërpërmendura revizioni i të paditurit-kundër paditësit u refuzua si i pa 

themeltë, andaj, sipas  dispozitës së nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.214/2016 datë 29.09.2016 

 

                    

                  

                                                                                           Kryetari kolegjit 

 

                                                                                       --------------------------------- 

                                                                                          Mr.Sc.Muhamet Rexha   
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