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E.Rev.nr.18/2017 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Kaçiku, 

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Shukri Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditësit ’’ 

B. V.’’ M. U. 14, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson B. N., avokat nga Prishtina, kundër të 

paditurës K. e S. “I.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson B. D., sipas autorizimit, për 

kompensim të dëmit, përkitazi me revizionin e të paditurës paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.12/2016 datë 6.6.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

4.12.2017, merr këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.12/2016 datë 6.6.2017. 

Pranohet revizioni i të paditurës, ndryshohet aktgjykimi i goditur përkitazi me  kamatën, 

ashtu që obligohet e paditura që paditësit shumën prej 10.500 €, t’ia paguajë me kamatë në lartësi 

të depozitimeve kursimore të paafatizuara të cilat i paguajnë bankat afariste në Kosovë, pa 

destinim të caktuar mbi një vit, nga data 3.8.2015,( nga dita e ekspertizës) e deri në pagesën 

definitive. 

A r s y e t i m i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.12/2016 datë 6.6.2017, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, III.C.nr.626/2013 datë 

30.10.2015 me të cilin është detyruar e paditura që në emër të kompensimit të dëmit /kasko 

regres t’ia paguaj paditësit shumën e përgjithshme të mjeteve në lartësi prej 10.500 € , së bashku 

me normën e kamatës në lartësi prej 20%, e cila do të llogaritet nga data e paraqitjes së padisë 

më 12.5.2009 e deri në pagesën definitive në afat prej 7 ditësh nga data e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. Është detyruar e paditura që paditësit t’ia 

kompensojë shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme prej 3063,06 € në afat prej 7 
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ditësh nga data e pranimit të aktgjykimit. Gjykata e shkallës së dytë ka aprovuar ankesën e të 

paditurës si të bazuar vetëm sa i përket lartësisë së kamatës së gjykuar, ashtu që në këtë pjesë 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është ndryshuar dhe është detyruar e paditura që shumën 

e aprovuar prej 10.500 €, t’ia paguaj kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste për mjetet e 

deponuara në bankë, mbi një vit, pa destinim të caktuar me një dënim shtesë prej 20% të normës 

së kamatës vjetore, të llogaritur nga 12.5.2009 si datë e paraqitjes së padisë e deri më datë 

29.7.2011, ndërsa nga data 30.7.2011 e deri në pagesën definitive kamata për shumën prej 

10.500 €, do t’i llogaritet sipas normës vjetore prej 12%. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizioni të aprovohet si i bazuar 

ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të prishen dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

 Paditësi ka paraqitur përgjigje në revizionin e të paditurës, duke kundërshtuar 

pretendimet nga revizioni dhe ka propozuar që revizioni të refuzohet si i pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 215 të 

LPK, ka gjetur se: 

 Revizioni është pjesërisht  i bazuar. 

 Nga shkresat e lëndës del se lidhur  me dëmin material të shkaktuar në fatkeqësinë e 

komunikacionit më datë 4.6.2007, paditësi ka paraqitur padi  për regresimin e dëmit , kundër të 

paditurës, e precizuar në shqyrtimin kryesor, për shumën prej 10.500 €,   i siguruari i të cilës 

është përgjegjës për shkaktimin e dëmit. E paditura nuk e ka kontestuar bazën juridike të 

kërkesëpadisë, por vetëm lartësinë e  shumës së kërkuar në emër të kompensimit të dëmit. 

 Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave, ka konstatuar se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar për shumën e përgjithshme prej 10.500 €, si vlerë reale në emër të 

regresit dhe ka obliguar të paditurën më afër përshkruar si në dispozitivin e atij aktgjykimi.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës, e ka pranuar si të drejtë e të 

ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, lidhur me miratimin e kërkesëpadisë 

së paditësit, pasi që më parë është vërtetuar në mënyrë të sigurt përgjegjësia e të paditurës për 

rimbursimin e borxhit kontestues, në lartësinë e aprovuar, pastaj ka refuzuar ankesën si të 
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pabazuar dhe ka vërtetuar aktgjykimin e ankimuar, ndërsa lidhur me kamatën ka vlerësuar se e 

drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar, andaj në këtë pjesë ka ndryshuar aktgjykimin 

dhe ka vendosur si në pjesën e dytë të aktgjykimit.  

  Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykatat e instancës më të ulët drejt 

kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. Në aktgjykimet e tyre ato kanë dhënë arsye të 

mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë e revizionit.  

Të pabazuara janë thëniet e revizionit se gjykata e shkallës së dytë nuk ka arsyetuar 

pretendimet nga ankesa e të paditurës, ngase, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës 

së dytë në aktgjykimin e saj ka dhënë arsye të mjaftueshme për një gjykim të drejtë e të  bazuar 

në ligj. 

Thëniet e revizionit të paditurës se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë 

me shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 182 par.1 të LPK – ës, 

sepse në mënyrë të gabuar ka zbatuar dispozitën ligjore të nenit  532. 1 të ligjit të cekur, Gjykata 

Supreme e Kosovës, e vlerësoi si të pabazuar, ngase përveç që është cituar dispozita ligjore, e 

paditura me asnjë pretendim konkret nuk ka theksuar se ku qëndrojnë shkeljet thelbësore në 

aktgjykimin e kundërshtuar, në cilën pjesë të aktgjykimit, sepse kjo Gjykatë aktgjykimin e 

shqyrton në bazë të pretendimeve të cekura në revizion, ndërsa neni 532 par.1. i LPK-ës 

rregullon aplikimin e rregullave procedurale në rastet kur ka filluar të zhvillohet procesi gjyqësor 

para se ligji të hyjë në fuqi. 

 

 Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi pretendimet e cekura në revizion lidhur me 

ekspertizën e punuar nga eksperti N. Sh. dhe kërkesën për caktimin e superekspertizës mbi 

vlerësimin e dëmit, por të njëjtat nuk ndikuan që kjo gjykatë të vendosë ndryshe, ngase 

pretendimet e cekura kanë qenë objekt shqyrtimi edhe para gjykatës së shkallës së parë dhe 

gjykatës së shkallës së dytë, të cilat në aktgjykimet e tyre kanë dhënë arsye të mjaftueshme , të 

cilat i mbështet edhe kjo Gjykatë e revizionit. Gjykata e shkallës së parë gjatë seancës kryesore 

me aktvendim ka refuzuar kërkesën e palës së paditur për caktimin e superekspertizës, ngase ka 

vlerësuar se një propozim i tillë është i paarsyetuar dhe i paspecifikuar - se për cilat çështje do të 

s’çarohej eksperti tjetër, ndërsa gjatë procedurës përveç ekspertizës të dorëzuar me shkrim, 

eksperti është dëgjuar edhe në shqyrtimin kryesor dhe në pyetjet e parashtruara nga palët ka 

dhënë plotësim të ekspertizës me shkrim dhe është përgjigj në të gjitha pyetjet e parashtruara.  
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Për më tepër sipas propozimit të palës së paditur, eksperti ka realizuar një vizitë në Kompaninë e 

Sigurimeve  ’’I.’’ me qëllim që lidhur me vërejtjet e të paditurës të njëjtat të shqyrtohen edhe me 

stafin – ekspertët e të paditurës duke shqyrtuar dosjen të cilën e ka poseduar e paditura, por ka 

rezultuar fakti se e paditura nuk ka disponuar prova tjera përveç atyre të prezantuara në 

shqyrtimin kryesor kështu që pretendimet e të paditurës për vlerësimin ndryshe të dëmit janë 

vlerësuar si të pabazuara.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi edhe pretendimet tjera të cekura në revizion për 

mënyrën e kalkulimit të dëmit, vërejtjet rreth konstatimit të ekspertit dhe pretendimi  se 

kalkulimi i dëmit duhet të bëhet sipas çmimit dhe kritereve që vlejnë në Kosovë, por vlerësojë se 

këto kanë qenë pretendime edhe para gjykatave të instancës më të ulët, për të cilat ato kanë 

dhënë arsyetim të mjaftueshëm,  të cilat i mbështet edhe kjo Gjykatë e revizionit, pa pasur nevojë 

që të njëjtat edhe njëherë të përsëriten, ndërsa kjo Gjykatë shton se pretendimet e cekura kanë të 

bëjnë me vërtetimin e gjendjes faktike , për të cilat në bazë të nenit 214 të LPK –ës revizioni nuk 

mund të paraqitet. 

 Pretendimet e cekura në revizion se gjykatat e instancës më të ulët në mënyrë të gabuar 

kanë zbatuar të drejtën materiale, Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi si të pabazuara, ngase e 

paditura nuk e ka kontestuar faktin se ekziston përgjegjësia e saj për kompensimin e dëmit të 

shkaktuar nga i siguruari i saj ditën e aksidentit, por ka kontestuar lartësinë e kompensimit, të 

cilën gjykatat e instancës më të ulët e kanë vërtetuar në bazë të ekspertizës teknike mbi 

vlerësimin e dëmit në automjet dhe plotësimin e ekspertizës të cekur më lartë në këtë aktgjykim. 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykatat e instancës më të ulët në mënyrë të 

drejtë kanë zbatuar dispozitën e nenit 939 të LMD-ës, ngase, kanë gjykuar shumën reale të 

vërtetuar me prova konkrete, të dëmit i cili është shkaktuar me rastin e  fatkeqësisë, e cila shumë 

nevojitet që gjendja materiale e dëmtuesit të sjellët atje ku do të ishte po të mos kishte veprim 

dëmtues, ndërsa sipas nenit të cekur të gjitha të drejtat e  të siguruarit ndaj personit përgjegjës 

kalojnë (subrogohen) në siguruesin, andaj sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e instancës 

më të ulët në mënyrë të drejt e  kanë zbatuar dispozitën e ligjit material kur kanë obliguar të 

paditurën që në emër të regresit nga auto përgjegjësia, paditësit t’ia paguajë shumën e cekur si në 

dispozitivin e aktgjykimit. 

Lidhur me caktimin e kamatës aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët janë marrë 

me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, andaj si pasojë patën ndryshimin e tyre, ashtu që 
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paditësit borxhi duhej t’i paguhet me kamatë në lartësi të depozitimeve kursimore të paafatizuara 

të cilat i paguajnë bankat afariste në Kosovë pa destinim të caktuar mbi një vit nga data 

3.8.2015,( nga dita e ekspertizës)  e deri në pagesën definitive, sepse dispozita e nenit 26.6 e 

Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto- përgjegjësia  ( Ligji nr. 04/L – 018 ), ku 

parashihet kamata prej 12 %, e as dispozita e nenit 5.5. të Rregullës 3 të Bankës Qendrore të 

Kosovës  (BQK) Rregulla mbi ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e Detyrueshëm të Auto-

përgjegjësisë  datë 1.10.2008, nuk gjejnë zbatim në rastin konkret, ngase në shkresat e lëndës 

nuk ka prova se pala paditëse i është drejtuar të paditurës me kërkesë për dëmshpërblim jashtë 

gjyqësor të cilën e paditura të mos e ketë trajtuar dhe në këtë mënyrë të bie në vonesë. Për më 

tepër ky ligj nuk ka efekt prapaveprues, sepse rasti ka ndodhur në vitin 2007 ndërsa ky ligj ka 

hyrë në fuqi në vitin 2011. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 222 lidhur me nenin 224 par. 1 të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

        E.Rev.nr.18/2017, më 4.12.2017  

 

                        Kryetare e kolegjit, 

                   Emine Kaçiku 

 


