
 

                      REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA              

                   E.Rev.nr.20/2021 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegj i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Fejzullah Rexhepi, anëtarë, në çështjen juridike 

të paditëses “V. S. AG”, me seli në ... të Zvicrës, të cilën e përfaqëson ICS A. L.L.C., nga 

..., të cilën sipas autorizimit  e përfaqëson B. N., avokat nga ..., kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson A. N., sipas 

autorizimit me shkrim, për shkak të regresit nga baza e subrogimit, duke vendosur lidhur 

me revizionin e të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, Ae.nr.316/2019 datë 

03.11.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 04.08.2021, merr këtë: 

 

         A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës Kompania e Sigurimeve “S.” me seli 

në Prishtinë,  i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë 

– Departamenti për Çështje Ekonomike, Ae.nr.316/2019 datë 03.11.2020. 

 

         A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje 

Ekonomike, II.Ek.nr.409/2012 datë 15.07.2019, është aprovuar në tërësi si e bazuar 

kërkesëpadia e paditëses dhe është detyruar e paditura që palës paditëse në emër të regresit 

t’ia paguajë shumën prej 64,507.84 €, me kamatë prej 12% në vit e cila fillon të rrjedhë nga 

data e punimit të raportit të ekspertizës nga fusha e ortopedisë-traumatologjisë të datës 

03.05.2019 e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 

5,976.36 €, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.  
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 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë – Departamenti për 

Çështje Ekonomike, Ae.nr.316/2019 datë 03.11.2020, është aprovuar pjesërisht ankesa e 

paditëses dhe e të paditurës dhe është ndryshuar pjesërisht aktgjykimi i lartpërmendur i 

gjykatës së shkallës së parë vetëm sa i përket kamatës dhe lartësisë së shpenzimeve të 

procedurës, ashtu që është detyruar e paditura që paditëses në shumën e gjykuar prej 

64,507.84 €  t’i paguajë kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse për 

mjetet e deponuara pa destinim të caktuar për një vit duke filluar nga data 21.09.2012 e deri 

në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 3,813.16 €, të gjitha 

në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. Shpenzimet tjera procedurale 

mbi shumën e gjykuar dhe pjesët tjera të ankesës të paditëses dhe të paditurës janë refuzuar 

si të pabazuara, andaj në pjesët tjera aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së 

parë është vërtetuar.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor, e paditura ka 

paraqitur revizion për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që 

revizioni i paraqitur të aprovohet si i bazuar dhe të prishen të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj në përgjigje të revizionit ka kontestuar në 

tërësi thëniet e revizionit dhe ka propozuar që revizioni i të paditurës të refuzohet si i 

pabazuar . 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nënti 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, revizionin e të paditurës 

si dhe shkresat e lëndës dhe gjeti se:  

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se  në mes palëve ishte jo kontestuese se më datën 

21.09.2009 në rrugën magjistrale Gjilan-Prishtinë në fshatin ..., ka ndodhur aksidenti i 

komunikacionit në mes të automjetit “Mercedes 190” me targa regjistrimi ..., të cilin e 

drejtonte P. P., dhe automjetit të tipit “Renault Ekspace” me targa regjistrimi ..., të cilin e 

drejtonte B. V. Po ashtu, ishte jo kontestuese se automjeti “Renault Ekspace” i përfshirë në 

këtë aksident, ishte i pajisur me policë sigurimi nga auto përgjegjësia, të lëshuar nga pala e 

paditur. Ishte jo kontestues edhe fakti se me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Gjilan, 

P.nr.11185/2009 ishte provuar se deri te aksidenti  ka ardhur me fajin e drejtuesve të dy 

automjeteve të lartpërmendura, dhe për këtë me këtë aktgjykim janë shpallur fajtor të dy 

drejtuesit e këtyre automjeteve, pasi që të dy kanë dhënë kontribut në shkaktimin e këtij 



3 
 

aksidenti në shkallën prej nga 50%. Në këtë aksident kishte pësuar lëndime trupore 

drejtuesi i automjetit “Mercedes 190” P. P. i cili fillimisht është trajtuar në Spitalin Rajonal 

në Gjilan, e pastaj trajtimin mjekësor e ka vazhduar edhe në Zvicër, ku e ka pasur 

vendqëndrimin e përhershëm. Ishte jo kontestues edhe fakti se i dëmtuari P. P., në Gjykatën 

Themelore në Gjilan, më datën 02.02.2018 ka paraqitur padi për kompensim dëmi, dhe 

sipas kësaj padie me të paditurën ka arritur pajtim gjyqësor sipas të cilit e paditura është 

detyruar që këtu të dëmtuarit t’i kompensoj dëmin në shumë prej 8,500.00 €, në emër të 

dëmit material dhe jo material dhe dëmit në automjet.  

Nga dëshmitë mjekësore në Spitalin Rajonal në Gjilan, është vërtetuar se i dëmtuari 

P. P. pasi që është pranuar në këtë spital është diagnostikuar me thyerje të shumëfishta të 

kockave, ndërsa nga raporti mjekësor i hartuar nga Dr.M. P. G. në Zvicër rezulton se P. P. 

është trajtuar në Zvicër ku i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjike, dhe nga lista e pagesave 

rezulton se paditësja në emër të shpenzimeve stacionare ka paguar 19,919.85 Chf, në emër 

të shpenzimeve mjekësore ambulatore shumën prej 27,653.40 Chf, dhe në emër të 

kompensimit ditor për shkak të paaftësisë së përkohshme punuese për periudhën nga data 

21.09.2009 e deri më datën 30.09.2012 të dëmtuarit i ka kompensuar shumën prej 

144,754.00 Chf, apo shumën e përgjithshme prej 192,327.25 Chf. Paditësja me padinë e 

paraqitur në cilësinë e siguruesit social, ka kërkuar kompensimin e shpenzimeve të lartë 

përmendura të trajtimit mjekësor stacionar dhe ambulator të siguruarit P. P., si dhe të 

pagesave në emër të paaftësisë për punë në dobi të siguruarit të saj – këtu të dëmtuarit P. 

P.  

          Nga raporti i ekspertizës mjekësore të punuar nga Dr. A. T., ortoped-traumatolog, 

rezulton se i dëmtuari P. P., në aksidentin e lartpërmendur ka marrë lëndime trupore si 

pasojë e të cilave i dëmtuari P. P. ka pësuar zvogëlim të përkohshëm të aftësisë së tij 

punuese nga data 21.09.2009 deri më datën 30.09.2012, si në vijim: vitin e parë pas 

aksidentit ka pasur paaftësi të përkohshme për punë në shkallën prej 100%, ndërsa pas një 

viti e deri më datën 30.09.2012, ka pasur paaftësi të përkohshme në punë në shkallën prej 

50%, ngase gjatë kësaj periudhe është provuar rehabilitimi i nyjës së kyqit të shputës me 

terapi fizikale të vazhdueshme, ecje me këpucë të veçantë, ndihmesa me kukëza gjatë 

qëndrimit në këmbë më gjatë se 30 minuta, dhe i njëjti ekspert ka theksuar se gjatë kësaj 

periudhe i dëmtuari ka mundur të kryejë disa pune kuzhine dhe atë në pozitë të ulur. Kësaj 

ekspertize gjykata e shkallës së parë i ka falur besimin e plotë duke gjetur se e njëjta ka 

qenë profesionale dhe e arsyetuar në masë të mjaftueshme. Për këtë arsye, bazuar në këtë 

ekspertizë, pala paditëse me parashtresë i ka ulur  pretendimet për rimbursimin e shumave 
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të paguara në emër të pagesave gjatë kohës së paaftësisë për punë, në shumën prej 

96,403.12 Chf, duke e bërë harmonizimin e kërkesës me konstatimet e ekspertit të 

mjekësisë për periudhën e paaftësisë për punë pas vitit të parë nga aksidenti e deri më datën 

30.09.2012, e cila ka qenë në shkallën prej 50%. Paditësja kërkon regresimin e asaj që ka 

paguar për të dëmtuarin P. P., ndërsa e paditura ka pretenduar se shërimi i të dëmtuarit ka 

mund të bëhet në Kosovë dhe i njëjti nuk ka pasur rekomandim për shërimin e tij në Zvicër, 

dhe se me të dëmtuarin ka arritur pajtim gjyqësor dhe ia ka paguar dëmshpërblimin në 

shumë prej 8,500.00 €, në emër të gjitha llojeve të dëmeve të pësuara në aksident. Gjykata 

e shkallës së parë ka ardhur në përfundimin se paditësi nga baza e sigurimit të detyrueshëm 

social ka mbuluar shpenzimet e trajtimit mjekësor stacionar dhe rehabilitues, e po ashtu ka 

kryer pagesat në dobi të siguruarit të saj P. P., gjatë kohës sa ka qenë i paaftë për punë. 

Për arsye të dhëna më lart gjykata e shkallës së parë ka aprovuar si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditëses për regresimin e asaj shume që paditësja ka paguar për të 

dëmtuarin P. P., dhe duke u bazuar në nenin 939 paragrafi 1 të LMD si dhe nenin 3 të Ligjit 

për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, ku konvertimin e valutave, nga franga 

zvicerane në euro gjykata e ka bazuar në faqen zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, 

sipas kursit të valutës të datës 22.06.2019: 1 ChF i barabartë = 0.89609 € e që del se shuma 

e kërkuar nga paditësja prej 71,988.18 ChF është e barabartë me shumën prej 64,507.84 € 

të cilën e ka aprovuar si në dispozitiv të aktgjykimit të saj. 

Në procedurë ankimore, gjykata e shkallës së dytë, e ka aprovuar pjesërisht ankesën 

e paditëses dhe ankesën e të paditurës, vetëm sa i përket kamatës dhe lartësisë së 

shpenzimeve të procedurës, dhe për këto dy çështje ka vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit të saj, ndërsa në pjesën tjetër ankesat e lartpërmendura i ka refuzuar dhe ka 

vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke pranuar si të bazuara të gjitha 

konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 

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 e pjesshëm 

të kërkesëpadisë së paditëses, pasi që këto aktgjykime  në këtë çështje kontestimore nuk 

përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, e as 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. 

Në revizionin e të paditurës është paraqitur kryesisht vetëm një pretendim sa i përket 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale sipas të cilit e paditura ka përmbushur në tërësi 
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kompensimin e dëmit sipas marrëveshjes gjyqësore dhe se i njëjti kolegj gjyqësor p.sh., në 

aktgjykimin Ae.nr.284/2017 të datës 24.06.2019 kishte gjykuar krejtësisht ndryshe, gjë që 

krijon pasiguri juridike, dhe me faktin se e paditura sipas marrëveshjes gjyqësore të arritur 

me të dëmtuarin ka bërë pagesën e dëmshpërblimit, konsideron se nuk kemi të bëjmë fare 

me subrogim, ngase palës së dëmtuar i është përmbushur kërkesa e saj drejtpërdrejt nga ana 

e të paditurës. 

Pretendimin e lartpërmendur të paditurës për zbatim të gabuar të së drejtës materiale 

gjykata e revizionit e refuzoi si të pabazuar, ngase me të drejtë gjykata e shkallës së parë 

dhe e dytë kanë zbatuar nenin 190 të LMD i cili përcakton se gjykata duke marrë parasysh 

edhe rrethanat që kanë lindur pas shkaktimit të dëmit do të gjykojë kompensimin në një 

shumë që nevojitet që gjendja materiale e të dëmtuarit të sillet atje ku do të ishte po të mos 

kishte veprim dëmtues ose ometim. Në rastin konkret shuma e mbuluar me marrëveshje të 

arritur në mes të dëmtuarit dhe të paditurës, nuk përfshin shumën e përgjithshme të dëmit, 

sepse ajo nuk përfshin kompensimin e trajtimit mjekësor dhe fitimit të munguar për shkak 

të paaftësisë për punë, andaj edhe ekziston obligimi i të paditurës për kompensimin e pjesës 

së mbetur të dëmit. Marrëveshja e arritur në mes tyre nuk përjashton të drejtën e paditëses 

për të bërë kërkesë regresi/subrogimi, për më tepër ajo marrëveshje paditësen nuk e detyron 

meqë nuk ishte pjesë e saj, por Ligji ia lejon një gjë të tillë, ia njeh të drejtën e subrogimit 

përkatësisht të regresit të asaj çka ka paguar për të dëmtuarin si pasojë e lëndimeve që ka 

marrë në aksident komunikacioni me fajin e të siguruarit të paditurës.  

Është i gabuar pretendimi i të paditurës lidhur me qëndrimet dhe praktikën 

gjyqësore të Gjykatës Supreme, për faktin se edhe praktika gjyqësore varësisht nga proceset 

e caktuara shoqërore i nënshtrohet ndryshimeve kohore, evolutive dhe për më tepër praktika 

gjyqësore nuk është burim i së drejtës në rend të parë dhe nuk mund të jetë obligative për 

gjykatën, sidomos kur arsyetimi i vendimit ka shpjegim dhe mbështetje për ndryshimin 

eventual të praktikës së deritanishme.  

Kjo Gjykatë nuk i shqyrtoi pretendimet tjera të revizionit që kishin të bëjnë me 

gjendjen faktike, pasi që me revizion nuk është e lejueshme që të konstatohet gjendja 

faktike sipas nenit 214.2 të LMD. 

Për faktin se me nenin 939 paragrafi 1 të LMD parashihet që me pagimin e 

kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në bazë të vetë ligjit, deri në shumën e 

kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e të siguruarit ndaj personit i cili mbi çfarë do 

baze është përgjegjës për dëmin, ndërsa me nenin 3 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 
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nga Auto përgjegjësia përcaktohet se siguruesi është përgjegjës për kompensimin e dëmeve 

të shkaktuara personave të tretë nga përdorimi i automjetit të siguruar mbi bazën e auto 

përgjegjësisë, andaj rezulton se gjykata e shkallës së parë dhe e dytë në mënyrë të drejt 

kanë zbatuar të drejtën materiale kur paditëses i kanë pranuar të drejtën e regresit-

subrogimit në tërësi si në dispozitivin e aktgjykimit të tyre, kështu që pretendimet e të 

paditurës në këtë drejtim u refuzuan në tërësi si të pabazuara, dhe aq më tepër, ngase në 

marrëveshjen për kompensimin e dëmit të arritur në mes të paditurës dhe të dëmtuarit P. P. 

në mënyrë paushalle, abstrakte është përcaktuar dëmi jo material dhe material, kështu që 

nuk dihet se konkretisht për cilat kategori të dëmit është lidhur kjo ujdi, apo marrëveshje. 

Për faktin se me revizionin e të paditurës nuk vihet në pyetje ligjshmëria e 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë, në aspektin procedural dhe material, 

revizioni i të paditurës u refuzua si i pabazuar. 

Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                         E .Rev.nr.20/2021, më 04.08.2021 

                                                                                                   Kryetari i kolegjit, 

           Shukri Sylejmani 

   

 

 

   

 

            

  


