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

Kaçiku, kryetare, Meleqe Behxheti dhe Shukri  Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit Kompania e Sigurimeve “S.” në Prishtinë, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson 

F. M., kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “I.” në Prishtinë, të cilin e përfaqëson 

F. S., sipas autorizimit,  përkitazi me ankesën e të paditurit,  paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë II.C.nr.94/2009 datë 27.3.2009,  në 

seancën e mbajtur më 2.4.2012, mori këtë 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

Pranohet ankesa e të paditurit dhe ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Ekonomike të 

Qarkut në Prishtinë II.C.nr.94/2009 datë 27.3.2009, ashtu që refuzohet si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditësit që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “I.” në 

Prishtinë që paditësit t’ia regresojë shumën prej 487 € me kamatë në lartësi prej 3,5% në 

vit, duke llogaritur nga data e kryerjes së pagesës më 5.8.2008, gjer në pagesën definitive 

si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 209 €, të gjitha këto në afat 

prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën kanosjen e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë II.C.nr.94/2009 

datë 27.3.2009, është aprovuar kërkesëpadia e paditësit që të detyrohet e paditura 

Kompania e Sigurimeve “I.” në Prishtinë që paditësit t’ia regresojë shumën prej 487 € me 

kamatë në lartësi prej 3,5% në vit, duke llogaritur nga data e kryerjes së pagesës më 

5.8.2008, gjer në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në 

lartësi prej 209 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, 

nën kanosjen e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljes 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike, aplikimit të gabueshëm të së drejtës materiale dhe vendimit mbi 

shpenzimet e procedurës, me propozim që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi 

si e pabazuar. 

 

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

194 të LPK, ka gjetur se: 

 

Ankesa është e bazuar. 
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Nga shkresat e lëndës del se paditësi në bazë të polisës së sigurimit kasko 

nr.9000883, klientit të tij H.R. “V.”, ia ka bërë kompensimin e dëmit në lidhje me 

aksidentin e ndodhur më datë 21.3.2007, në shumë prej 487 €. Paditësi, duke vlerësuar se 

përgjegjës për dëmin e shkaktuar është i siguruari i të paditurës KS “I.” në Prishtinë, në 

procedurën jashtëgjyqësore nga e paditura ka kërkuar riimburësimin e shumës së paguar. 

Pasi që në procedurën jashtëgjyqësore e paditura ka refuzuar kërkesën për riimburësim 

paditësi me padi ka kërkuar që gjykata ta obligojë të paditurin për pagesën e shumës së 

cekur dhe shpenzimet procedurale. 

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se në 

bazë të provave të administruara kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe qëndron 

obligimi i të paditurës që paditësit t’ia regresojë shumën prej 487 €, me kamatat e cekura 

si në dispozitiv të atij aktgjykimi, dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi 

prej 209 €.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, nuk mund ta pranojë një qëndrim të tillë të gjykatës 

së shkallës së parë, ngase sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, në veprimet e të siguruarit të 

paditurës nuk ekzistojnë elementet inkriminuese  kundërvajtëse të paraparë me dispozitat 

ndëshkuese të Ligjit mbi Bazat e Sigurisë së Trafikut në Rrugë. Kjo ngase i siguruari i të 

paditurit ka drejtuar automjetin e markës “Mercedes” me targa të regjistrimit ..81 KS ..05 

dhe në momentin kur ka tejkaluar automjetin e markës “Opel astra” me targë të 

regjistrimit ..18 KS ..90, të cilin në të njëjtin drejtim e ka drejtuar B. S., automjeti i të cilit 

ka qenë i siguruar te paditësi, në rreshtim e sipër në shiritin e qarkullimit me gomën e 

veturës ka shkelur një guri i cili bie në parafangon e automjetit “Opel astra”, të cilit i 

shkakton dëm në anën e sipërme të majtë të parafangos. Gjykata Komunale për 

Kundërvajtje në Podujevë, me vendimin nr.I.Regj.1433/2007-4 datë 27.6.2007, ka 

pezulluar procedurën ndaj të pandehurve ngase në veprimet e tyre nuk ekzistojnë 

elementet kundërvajtëse të përcaktuara me LMBSKRR. Paditësi ka qenë i obliguar që 

klientit të tij H.R. “V.”, në bazë të polisës së sigurimit kasko 9000883, t’ia bëjë 

kompensimin e dëmit në shumë prej 487 €, në lidhje me aksidentin e datës 21.3.2007. 

 

Duke pasur parasysh këto fakte, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se nuk 

ekziston baza ligjore për pagesën e regresit (rimburësimit), nga ana e të paditurës në 

shumën prej 487 €, ngase nuk është vërtetuar se i siguruari i të paditurës është përgjegjës 

për dëmin i cili i është shkaktuar të siguruarit të paditësit. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se gjykata e shkallës së parë në bazë të 

provave të administruara gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, për të cilën arsye sipas nenit 195.1 pika (e) e LPK 

u deshtë të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet si e pabazuar. 

 

Neni 939 par. 1 i LMD parasheh se pagimi i kompensimit nga sigurimi kalon në 

siguruesin, në bazë të vetë ligjit, deri në shumën e kompensuar të paguar, të gjitha të 

drejtat e të siguruarit ndaj personit i cili mbi cilën bazë qoftë është përgjegjës për dëmin, 
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ndërsa në rastin konkret mungon përgjegjësia e të siguruarit të paditurës, andaj Gjykata 

Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka zbatuar të 

drejtën materiale – nenin 939 të LMD kur ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Ngase, paditësi ka humbur procesin gjyqësor, Gjykata Supreme e Kosovës në 

bazë të nenit 452 të LPK, ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit që atij t’i paguajë 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 209 €. 

 

Nga sa u tha më lart, e me zbatimin e nenit 195.1 pika (e) e LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Më 2.4.2012, Ae.nr.113/2009 

 

 

 

       Kryetarja e kolegjit, 

         Emine Kaçiku 

 

 

 

 


