
 

 

E.Rev.23/2017 

                                             

 Gjykata Supreme e Kosovës,  kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri, 

kryetar, mr.sc Muhamet Rexha dhe Shukri Sylejmani, anëtare, në çështjen juridike të paditësit K. 

e S., ”IF I.‘’në seli Lusaker-Norvegjisë,të cilën me autorizim e përfaqëson Av. B.N. 

,ngaPrishtina, kundër të paditurës K. e S. “ S. “ në Prishtinë ,të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson A. P., për shkak të rimbursimit , duke vendosur lidhur me revizionin e të paditurës të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.53/2016 të datës 

21.09.2017, në seancën e mbajtur më 14.12.2017, merr këtë, 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

I. Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës i paraqitur kundër aktgjykimit të  

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.53/2016 të datës 21.09.2017,sa i përket  

obligimit të paditurës që paditësit në emër  të rimburismit të paguaj shumën prej 

24,030,00 €. 

II. Pranohet  revizioni i të paditurës  dhe aktgjykimi i goditur sa i përket llogaritjes së 

kamatës ashtu që ndryshohet aktgjykimi  i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ae.nr.53/2016 të datës 21.09.2017 dhe  detyrohet e paditura  që në shumën e  

aprovuar të kërkesëpadisë t’ia paguaj paditësit  kamatën në lartësi prej 20 % duke 

filluar nga data  22.04.2010 si ditë paraqitjes së kërkesës  për rimbursim të dëmit  e 

deri më 29.07.2011, ndërsa nga data 30.07.2011   e deri në pagesën definitive  

kamatën në lartës prej  12%  në shumën e gjykuar . 

  

                                         A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.53/2016 të datës 21.09.2017 , 

është aprovuar pjesërisht ankesa e të paditurës ashtu që aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë C.nr 386/2014 ,të datës 15.12.2015  sa i përket detyrimit të paditurës , me të cilin është 
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aprovuar kërkesëpadia e paditësit  dhe është detyruar e paditura që të paguaj në emër të borxhit  

regresiv shumën prej 24,030,00 €  është vërtetuar. Ndërsa sa i përket kamatës aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë është ndryshuar ,ashtu që është detyruar e paditura   që në shumën e 

aprovuar të kërkesëpadisë  prej 24,030.00 të cilat e paguajnë bankat në mjetet e deponuara mbi 

një viti pa destinim të caktuar  me një dënim shtesë prej 20 % të normës së kamatës vjetore  duke 

filluar nga data 22.04.2010 si ditë raportimit të dëmit  deri më datën 29.07.2011, ndërsa nga data 

30.07.2011 e deri në pagesën definitive kamata  mbi shumën pe gjykuar , do të llogaritet sipas 

normës  vjetore 12 %. 

    

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

revizion, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të LPK dhe zbatimit të gabuar të drejtës 

materiale, me propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të prishen dhe lënda të 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

             Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të 

goditur, sipas dispozitës së nenit 215 të LPK, vlerësoi se: 

 

      Revizioni është i pabazuar.  

 

        Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka kontraktuar sigurimin auto-kasko me A.M., dhe atë 

të automjetit “BMW” me targa të regjistrimit ...Të siguruarit të paditësit në aksidentin e 

komunikacionit më datë 28.08.2009 në rrugën Kërpimeh -Mitrovicë, dëmin e ka shkaktuar B. K. 

,automjeti i të cilit ka qenë i siguruar  te e paditura .Për dëmin e shkaktuar të siguruarit të tij, 

paditësi nga sigurimi kasko ka paguar shumën prej  28,212. NOK (28,317.00 €), automjeti i të 

cilit ka qenë i siguruar te  paditësi. Lartësinë e dëmit të shkaktuar automjetit të siguruarit të 

paditësit është bërë  në bazë të faturave të parashtruara për riparimin e automjetit  në servisin e 

autorizuar në Norvegji. Shuma e dëmit në lartësi prej  28,317.00 €, është shuma  të cilën ka 

paguar  paditësi të siguruarit të tij nga sigurimi kasko  . 

 

 Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se i padituri është i obliguar që paditësit në bazë të 

dispozitave të nenit 939 të Ligjit mbi Detyrimet të shpërblejë dëmin që ka pasur paditësi me 

pagimin e shumës prej 24,030.00 € në emër të dëmit të shkaktuar të siguruarit të tij në bazë të 
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sigurimit kasko dhe atë në bazë të vlerësimit të dëmit që është bërë nga eksperti  Ing makinerisë 

N. Sh.  

 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka gjetur se gjykata e shkallës së parë 

duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt ka zbatuar dispozitat e 

procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar sa i përket lartësisë së dëmit të gjykuar , ndërsa sa i përket kamatës e ndryshon kamatën , 

duke gjykuar  si në dispozitiv të aktgjykimit të saj .  

 

 Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se gjykatat e instancës më të ulët duke vërtetuar 

drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë aprovuar kërkesëpadinë e paditësit. 

 

    Gjykata Supreme e Kosovës  i vlerëson si të pabazuara thëniet e revizionit  të paditurës se 

dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë dhe në kundërshtim me arsyet e dhëna në te, nga arsyeja 

se në mënyrë të qartë është përcaktuar obligimi i të paditurës ndaj paditësit. Përgjegjësia e të 

paditurës për të rimbursuar shumën që ka paguar paditësi të siguruarit të tij nga sigurimi kasko 

rrjedh nga neni 939 të LMD-së, se me pagimin e kompensimit nga sigurimi kalojnë në të 

siguruarin këtu paditësit, në bazë të ligjit deri në shumën e kompensimit të paguar, të gjitha të 

drejtat  e të siguruarit  ndaj personit  i cili  mbi të cilën bazë  qoftë është përgjegjës për  dëmin . 

Nuk qëndrojnë thëniet e revizionit se  raporti i ekspertit të makinerisë  Ing N. Sh.,  është i mangët 

dhe joprofesional, nga fakti se eksperti në fjalë ka qenë prezent në shqyrtimin e datës 06.11.2015 

, ku ka dhënë sqarime  palëve në procedurë rreth raportit të tij me shkrim, e paditura  nuk ka 

propozuar ndonjë  provë tjetër  sa i përket vlerësimit të dëmit   në automjetin e të siguruarit të 

paditësit  dhe se kjo gjykatë konsideron  se raporti i ekspertit Ing  N. Sh., është profesional dhe 

është vlerësim real . 

 

 Kushtet për rimbushje janë që është paguar dëmi nga sigurimi i të siguruarit dhe ekziston 

kërkesa për dëm të sigurimit ndaj personit përgjegjës. Meqenëse dëmi është shpërblyer nga 

paditësi të siguruarit të tij, paditësi ka të drejtë të kërkoj që ky dëm të rimbursoj i paditur i, sepse 

e njëjti është shkaktuar me fajin e të siguruarit të saj. 
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      Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson si të bazuar thëniet e të paditurës sa i përket kamatës së 

gjykuar, pasi që kamat duhet të llogaritet  sipas  sipas nenit  5.1 të Rregullit 3 të Bankës 

Qendrore të Kosovës (BQK) Rregulla mbi ndryshimin e  Rregullit Për Sigurimin e Detyrueshëm  

të Auto përgjegjësisë, të datës 18.10.201 e cila ka qenë në fuqi në kohën e paraqitjes së kërkesës 

për rimburism  nga ana e paditësit .Në bazë të kësaj dispozite e paditura ka qenë  e obliguar që në 

afat prej 10 ditësh  të paguaj dëmin   këtu paditësit , në të kundërtën  duhet të paguaj dëmin  e 

barabartë prej 20 % të kamatës vjetore1,nga dita e raportimit të dëmit deri në datën kur 

zhdëmtimi është paguar apo rregulluar. Kjo lartësi e kamatës ka qenë e paraparë deri në hyrje në 

fuqi të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto Përgjegjësia(nr 04/L-018 )e cila ka hyrë në 

fuqi me 30.07.2011 dhe kjo datë duhet të llogaritet kamata prej 12 % në bazë të nenit 26.pika 6 

.Gjykata e shkallës së dytë ka llogaritur  kamatën  në shumën  e gjykuar  në lartësi që paguajnë 

bankat në mjetet e deponuara mbi një viti pa destinim të caktuar si deh kamatën në  bazë të 

Rregullit 3 të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK)dhe Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Auto Përgjegjësia. Paditësit i takon kamatëvonesa sipas  rregullave të veçanta e në këtë rast  

sipas Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto Përgjegjësia dhe  Rregullit 3 të Bankës 

Qendrore të Kosovës (BQK) e jo sipas Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve  e cila ka qenë në 

fuqi në momentin e paraqitjes së kërkesës për rimbursim nga paditësi 

 

 Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e dispozitës nga neni 505.1 dhe neni  222 të LPK u 

vendos si nën pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi , ndërsa u vendos si nën pikën II të 

dispozitivit në bazë të nenit 224.1 të LPK  . 

                                                                     

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

E.Rev 23/2017 datë 14.12.2017 

      

 

 

                                         Kryetari i kolegjit, 

                                                                                    Erdogan Haxhibeqiri    

 

 



5 

 

5 

 

 

 


