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K.Dh.Sh.II.nr.1518/2022 

 

GJYKATA KOMERCIALE – Dhomat e Shkallës së Dytë, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Dren Rogova, kryetar i kolegjit, Franciska Zhitija - Ymeri dhe Krenar Berisha, 

anëtarë, në çështjen juridike të paditësit NTP “K.....”, me seli në Pozheran, me NRB ...., të 

cilën e përfaqëson Visar Musa, avokat në Ferizaj, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S....”, me seli në Prishtinë, e përfaqësuar nga K.P. , për shkak të kompensimit të dëmit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e të paditurës të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtine – Departamenti për Çështje Ekonomike, IV.EK.nr.810/19, të datës 

23.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 19.01.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. REFUZOHET, si e pabazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “S....”, me 

seli në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtine – Departamenti për 

Çështje Ekonomike, IV.EK.nr.810/19, të datës 23.02.2022, në pikën “II” të dispozitivit 

VËRTETOHET. 

 

II. Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike,  

I.EK.nr.349/15, të datës 11.02.2019, në pikën “I” të dispozitivit, mbetet i pashqyrtuar. 

  

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Prishtine – Departamenti për Çështje 

Ekonomike, IV.EK.nr.810/19, të datës 23.02.2022 në piken I të dispozitivit të aktgjykimit është 

aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.T.P  K..... me seli në Pozhoran, me numër të 

biznesit ...., dhe është detyruar e paditura Kompania e Sigurimeve “S....”, me seli në Prishtinë, 

që paditësit t’ia paguaj shumën prej 190 euro (një qind e nëntëdhjetë euro), në emër të 

kompensimit të dëmit material të shkaktuar në aksidentin e dt.30.09.2019, me kamatë ligjore 

prej 8 % në vit, duke e llogaritur nga data 22.10.2019, e deri në pagesën definitive, brenda 

afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me 

detyrim. Ndërsa në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit është detyruar e paditura që paditësit 

t’ia kompensoj edhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën e përgjithshme prej 494 

euro, në afatin kohor prej 7 ditëve nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, me të cilën e atakon 

aktgjykimin pjesërisht vetëm për pikën II të dispozitivit sa i përket shpenzimeve të procedurës, 

me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta aprovojë ankesën si të bazuar dhe ta ndryshojë 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtine – Departamenti për Çështje Ekonomike, 

IV.EK.nr.810/19, të datës 23.02.2022 ashtu që të gjykojë shumën prej 259 € në emër të 

shpenzimeve të procedurës, ndërsa shumën përtej kësaj lartësie prej 235 € ta refuzoj si të 

pabazuar. 

Përgjigje në ankesë nuk ka paraqitur paditësja. 
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Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar,  pretendimet ankimore dhe 

e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK-së gjeti se: 

         Ankesa është e pa bazuar.     

Gjykatës Themelore në Prishtine – Departamenti për Çështje Ekonomike, me aktgjykimin e 

ankimuar IV.EK.nr.810/19, të datës 23.02.2022, ka vendosur që në çështjen juridike të 

kompensimit të dëmit në mes të ndërgjyqësve ta aprovojë kërkesëpadinë e paditëses dhe e ka 

detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj shumën prej 190 euro (një qind e nëntëdhjetë 

euro), në emër të kompensimit të dëmit material të shkaktuar në aksidentin e dt.30.09.2019, me 

kamatë ligjore prej 8 % në vit, duke e llogaritur nga data 22.10.2019, e deri në pagesën 

definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

përmbarimit me detyrim. Duke u nisur nga suksesi i palëve ndërgjyqëse në procedurë, gjykata 

e shkallës së parë ka vendosur edhe rreth kërkesës akcesore që ka të bëjë me shpenzimet e 

procedurës, ashtu që në pikën II. të dispozitivit e ka obliguar të paditurën që paditëses t’ia 

kompensojë shpenzimet e procedurës. Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e 

shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e nenit 452 par.1 të LPK-së duke arsyetuar se 

shpenzimet konsistojnë në shpenzimet emër të përpilimit të padisë shumën prej 104.00 €; në 

emër të taksës për padi shumën prej 20.00 euro, në emër të përpilimit të ekspertizës së 

makinerisë shumën prej 150.00 euro, në emër të përfaqësimit në dy seanca të mbajtura shumën 

prej 270.00 € (2x135.00€=270.00 €), në shumën e përgjithshme prej 494.00 euro.  

 

Dhomat e Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale, e pranojnë vlerësimin  juridik të gjykatës 

të shkallës së parë si të rregullt dhe të ligjshëm lidhur me vendosjen për shpenzimet e 

procedurës, për arsye se, aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par 1 dhe Nenit 452 par.1 të LPK-së  

 

Kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore kur ka vendosur për shpenzimet e procedurës, sepse sipas dispozitës së Nenit 452 

par.1 të LPK-së është përcaktuar “Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë 

që palës kundërshtare gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia shpërblej të gjitha 

shpenzimet gjyqësore”. Në rastin konkret, gjykata vlerëson se e paditura si palë gjyq humbëse 

ka për obligim që paditëses t’ia shpërblejë shpenzimet e procedurës në shumën e aprovuar nga 

gjykata e shkallës së parë, ngase të gjitha shpenzimet e kërkuara kanë qenë shpenzime të 

domosdoshme. Pavarësisht faktit se në procedurën e shkallës së parë paditësit kanë propozuar 

një ekspertizë e cila ka rezultuar me llogaritje më të ulët sesa kërkesa fillestare e palës paditëse, 

apo edhe oferta e të paditurës, kjo nuk nënkupton se ekspertiza si mjet provues për lartësinë e 

dëmit nënkuptohet si shpenzim i krijuar pa bazë juridike. Kjo për faktin se gjykatat e shkallës 

së parë me rastin e njohjes së shpenzimeve kanë për obligim t’i pranojnë ato shpenzime që janë 

të domosdoshme për drejtimin e procedurës. Rrjedhimisht, kolegji vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të ligjshme i ka akorduar shpenzimet e procedurës bazuar 

në shpenzimet e domosdoshme në procedurë – gjë që nxjerrja e ekspertizës si mjet provues për 

përcaktimin e lartësisë ka qenë e nevojshme, pavarësisht faktit se llogaritja e ekspertit ka 

rezultuar më e ulët sesa kërkesa fillestare e palës. 

 

Bazuar në të lartcekurat, Dhomat e Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale vlerësojnë se 

aktgjykimi i atakuar i shkallës së parë nuk ka të meta të cilat janë shkak për prishjen, 

respektivisht ndryshimin e të njëjtit dhe se aktgjykimi përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse 

për të vendosur në këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon edhe Kolegji i kësaj 

Gjykate. 
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Duke marr parasysh se aktgjykimi është goditur vetëm sa i përket vendimit për shpenzimet e 

procedurës, Gjykata me aktvendim vendos si në dispozitiv në bazë të nenit 209 b) të LPK-së.  

 

GJYKATA KOMERCIALE 

Dhomat e shkallës së dytë 

Kom.Dh.shk.II.nr.1518/22, me datë 19.01.2023 

 

 

Kryetari i Kolegjit 

 Dren Rogova 

 


