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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

Numri i lëndës: 2021:230174 

Datë: 05.07.2022 

Numri i dosjes:     2021:230175 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil ,si 

gjykatë e shkallës së parë kontestimore ,gjyqtari  Burim Emërllahu, në lëndën kontestimore të 

paditësit Q.B, nga fshati ..., Komuna Shtime, të cilën e përfaqëson av.Sabri Kryeziu nga Lipjan, 

me autorizim zëvendësues av.Herolind Kryeziu nga Lipjani, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E...”, me seli ne Prishtinë, të cilën përfaqëson V.K, baza juridike : kompensimi i 

dëmit material, pas mbajtjes së seancës  kryesore, me datë   05.07.2022, mori  këtë:    

                                                       A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit  Q.B, nga fshati ....  dhe 

DETYROHET e  paditura Kompania e Sigurimeve “E...”, që paditësit  Q.B në emër të  

kompensimit të dëmit në  lidhje me vjedhjen e veturës me datë 09.12.2012, t’ia paguaj  shumën 

prej 13,500 euro, me kamatë vjetore prej 4.5% në vit duke filluar nga dita e paraqitjes së padis në 

gjykatë 26.08.2013 e deri në pagesën definitive në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

se këtij aktgjykimi.   
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II.Detyrohet e paditura  Kompania e Sigurimeve “E...” që paditësit Q.B,  në emër të 

shpenzimeve të procedurës kontestimore, t’ia paguaj shumat siç vijon : për hartimin e padis 

208€, për taksën gjyqësore 67.50€, për dy seancat e mbajtar 540€, për përpilimin e ankesës 415€, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

                                             

                                                A r s y e t i m 

 

Paditësi Q.B, nga fshati ..., Komuna Shtime, ka parashtruar padi në këtë gjykatë, kundër 

të paditurës Kompanis së Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, me bazë juridike : kompensim i 

dëmit material. 

 

Paditësi në padi në lidhje me qështjen ka theksuar: 

 

Paditësi me të paditurën, në filialën e të paditurës në Shtime me datë 09.11.2012, kanë 

lidhur kontratë për sigurimin vullnetar – sigurimin K.. te automjetit motorik të prodhuesit ... tipi 

X5, me nr. të shasisë ... me ngjyrë të zezë, viti i prodhimit 2004, lloji i motorit Diesel, me targë të 

regjistrimit ... me mbulesë të sigurimit kasko për territorin e R.Kosovës, R.Shqipërisë, 

R.Maqedonisë dhe R.Malit të Zi. 

 

Kontrata për sigurimin është lidhur për afat 1 vjeçar, përkatësishtë me mbulesë siguruese 

deri më dt.09.11.2013, për mbulesën e sigurimit në shumë prej 15,000.00(pesëmbëdhjetë mijë 

euro), ku polica është me nr..../12. 

 

Paditësit me dt. 09.12.2012, në Tiranë, i është vjedhur vetura e siguruar te e paditura, për 

të cilën paditësi ka paraqitur kallzim penal në Komisariatin e Policisë nr.2, ku pastaj është 

iniciuar procedura penale në Prokurorin e rrethi gjyqësor në Tiranë. 

 

Pasi që ka ndodhur rasti i siguruar, paditësi është paraqitur në filialën e të paditurës në 

Ferizaj, ku me procesverbalin e dt. 13.12.2012, ia ka dorëzuar qelësin të paditurës. 
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Paditësi me qëllim të kursimit të procedurës kontestimore, të paditurës në procedurë 

jashtë gjyqësor i ka paraqitur kërkesë për kompensim të dëmit mbi bazën e sigurimit vullnetar – 

policës për sigurimin kasko, ku e paditura pa arsye të bazuara, nuk ka vendosur lidhur me 

kërkesën e paditësit, i cili ka bërë kërkesë për rishqyrtim të lëndës me dt. 15.05.2013, por sërish e 

paditura nuk ka dhënë arsye bindëse për mospërmbushjen e detyrimeve të kontratës.  

 

Baza juridike e padisë: E paditura detyrimin për shpërblim të dëmit e ka në bazë të 

kontratës për sigurimin vullnetar – sigurimit kasko, sipas policës nr.../12 të dt. 09.11.2012. 

 

Pasi që ka ndodhur rasti i siguruar, e paditura detyrimin ndaj paditësit e ka në bazë të 

nenit 8.7.1, nenit 10.1.2.3, nenit 19.4.1.2, nenit 19.4.1.2, nenit 20.2, nenit 22.1, nenit 22.4 të 

policës së sigurimit. 

 

Përfaqësuesi i paditësit, me autorizim zevendësues av. Heroid Kryeziu, ka deklaruar:  

pala paditëse  mbetet në tërës të padis,  dhe në kërkesën e saj, ashtu që në provat e lexuara,  u 

vërtetua gjendja  faktike  se paditësi  me të paidturën kanë lidhur  polisë të sigurimit K..  më dt. 

09.11.2012,   për të siguruar autoveturën,  …   X 5,  me mbules siguruese  për  territorin e 

Kosovës,  Republikës së Shqipërisë,  dhe  në dy shtetet e tjera dhe kjo  mbulesë  ka pasur  

afatshmërinë,  deri më dt.  09.11.2013, për shumën e  vlerësuar prej  15,000.00 euro,  duke  e 

përcaktuar,  shumën e  zbritshme prej 10% të kësaj shume në rast  se  ndodhjes së  rastit të 

siguruar, ashtu që  paditësit  me dt. 09.12.2012, i është vjedhur   autovetura e  siguruar në 

Shqipëri,  - qyteti Tiranë,   dhe për këtë  e  rast  e ka njoftuar  policinë e shtetit, të Shqipërisë,  ku 

edhe ka paraqitur Kallxim penal,  ashtu siq  kemi prezantuar, provat  të cilat u lexuan dhe me 

këtë  ka ndodhur rasti I siguruar,  dhe sipas  kushteve të polices së sigurimit del se e paditura, 

është përgjegjëse për shprëblimin e dëmit, në lartësinë e precizuar si në padi,  pasi që  kjo 

kërkesë është bazë, në nenin   8.7.1 , nenin  10.1.2.3.  nenin  19.4.1.2, nenin 20.2, nenin 22.1. dhe 

nenin  22.4 të polices së sigurimit. I kundërshtojmë  pretendimet e pales së paditur,  të paraiqitura 

si në përgjigje në  padi  dhe në seancën e kaluar., për faktin se  paditësi  e ka përmbushur në 
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tërësi  dispozitën e nenin 19.4.5. të polices së sigurimit, duke, e njoftuar policinë, brenda afatit të 

parapar,  dhe gjithashtu, pas kthimit në Kosovë, menjëherë i njofton edhe të paditurën për  rastin 

e ndodhur.  Gjithashtu,  janë të  pa baza  kundërshtimiet për  parashkrimin e padisë,  nga se 

parashkrimi nuk lidhet  me  numrin e lëndës,  në bazë të  së cilës  zhvillohet procedura, por lidhet 

me rastin  e paraqitjes  së padisë në gjykatë,  ashtu që  paditësi  me dt. 23.08.2013 iu është 

drejtuar gjykatës me padi, duke  e paraqitur të gjitha afateve të  parapara me LMD. Nga këto që u 

tha,  kërkojmë nga gjykata  që kërkesë padinë e paditësit,  ta aprovoj në tërësi si të bazuar. 

Shpenzimet e procedures i kërkojmë, edhe atë duke marrë para sysh vlerën e kontestit mbi 

10,000 euro,  sipas TAS-së,  për padi, kërkojmë shumën perej 208€,  për taksë gjyqësore  

shumën prej  100 euro,  për  dy seancat e mbajtura,  secilën  nga  270 euro,  për  përpilimin e 

ankesës  shumën prej  416€. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës në përgjigje në padi ka deklaruar : pasi kemi pranuar shkresave 

të lëndës dhe pas analizimit të tyre kërkesëpadin e paditësit e kundërshtojmë në tërësi si të 

pabazuar. 

 

Mosrespektimi i kushteve të përgjithshme dhe të veçantatë sigurimit K...I siguruari Q.B 

përveç tjerash nuk ka respektuar  edhe afatet e njoftimit në rast të ndodhjes së ngjarjes siguruese 

sipas kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të sigurimit K.. të kontraktuara sipas policës K.. 

nr.../12, të lëshuar dhe nënshkruar nga vetë tani paditësi Q.B me datë 09.11.2012. sipas së cilave 

njoftime “njoftimi i rastit të sigurimit duhet të bëhet në afatet e siguruesit në territorine së cilës 

ndodhet agjencia që ka lëshuar kontratën e sigurimit ose pranë filialës më të afërt”. 

 

Data e ndodhjes së ngjarjes siguruese.E paditura gjatë shqyrtimit të çështjes në procedurë 

të rregullt me kërkesëpër dëmshpërblim nga tani paditësi Q.B, ka hasu në mospërputhje të datave 

sa i përket datës së ndodhjes së ngjarjes siguruese. Sipas dokumentacionit  të prezentuar nga i 

siguruari tani paditësi dhe deklarimeve të tij me shkrim rezulton data e ndodhjes së ngjarjes nuk 

është e njëjta, pra: sipas Procesverbalit mbi sekuestrimin e privave nga Policia e Shtetit Shqiptarë 

rezulton se ngjarja ka ndodhur me datë 11.12.2012, Sipas Prokuroris së Shtetit Shqiptarë, 

gjegjësishtë Prokuroria e rrethit Gjyqësor në Tiranë, rezulton se ngjarja ka ndodhur me datë 
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10.12.2012, ndërsa i njejti Institucion lëshon vërtetim se ngarja ka ndodhur me datë 09.12.2012, 

sipas deklaratës së të siguruarit Q.B, rezulton se ngjarja ka ndodhur me datë 09.12.2012, sipas 

njoftimit tuaj mbi ngjarjen e ndodhur i siguruari ka theksuar se ngjarja ka ndodhur më datë 

11.12.2012, në kërkesën e parashtruar për dëmshpërblimi siguruari ka deklaruar se ngjarja ka 

ndodhur me datë 09.12.2012. 

Meqenëse i siguruari, tani paditësi asnjëherë deri më tani nuk ka arritur të dëshmoj të 

kundërtën e asaj që u tha më lartë, e cila është bazë për refuzim  të kërkesëpadis në bazë dhe 

provave, të cilat do të administrohen, propozojm qe te refuzohet kërkesëpadia. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës  V.K  deklaron :  mbesim në tërësi  si në përgjigje në padi, 

deklarimet si në  seancën e kaluara,  po ashtu,  e  paditura,  pas  administrimit të provave  në këtë 

çështje kontestimore,  padinë dhe kërkesë padinë e  paditësit, kërkojmë nga gjykata  që ta refuzoj 

në tërësi si të pa bazuar.  

 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike në këtë çështje 

civilo-juridike janë administruar si provë : Polica e sigurimit K..  për automjetin motorik …/12 e 

dt. 09.11.2012, e lëshuar nga KS”E…”, nr. …,  Fatura e dt.09.11.2012, në emër të klientit Q.B, 

Fletëpagesa bankare e dt.09.11.2012, e lëshuar nga Banka E..., Shkresa me emërtimin “ dërgohen 

material procedurale”, e lëshuar  nga R.Shqipërisë – Ministria e punëve të brendshme, Drejtoria 

e përgjithshme  e policis së shtetit- Drejtoria e policis  së qarkut në Tiranë, Komesariati i policis 

nr.2, me numër të protokolit 4904 dt. 18.12.2012nr. I vendosur në vulë 9558kurse  shkresa 

përmbanedhe datën 17.12.2012, Konstatimii dt.  10.12.2012, i lëshuar nga Komesariati i policies  

nr.2, në  R.Shqipërisë,  në Tiranë, Vërtetimi i dt.24.01.2013, nr. të protokolit 6084 i lëshuarnga 

Prokuroria e Rrethit gjyqësor Tiranë,  Procesverbali i dt.13.12.2012, i hartuar nga znj.J.N dhe 

F.S, si pranues dhe Q.B, si dorëzues,  Kërkesa e dt. 15.05.2013, për kompensim të demit në bazë 

të sigurimit K… e hartuar nga përfaqësuesi i palës paditëse për të paditurin. 

 

Gjykata pas  vlerësimit të provave të administruara  dhe duke u mbështetur në nenin 8  të 

LPK-së vërtetoi këtë gjendje faktike: 
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Me leximin e  policës së sigurimit  K.. - Polica për sigurimin e vet automjetit motorik nr.  

…12 e dt. 09.11.2012, e lëshuar nga KS “D…” nr. Serik  …, gjykata ka vertetuar se me 

dt.09.11.2012 ndërmjetë tani palëve ndegjyqese eshte lidhur komtrata mbi sigurimin k.., objekt i 

se cilës ishte atomjeti … me vit të prodhimit 2004, në pronësi të paditësit Q.B, ku si rrezik i 

siguruar per automjetin në fjalë ishte edhe rasti i vjedhjës së automjetit, kohëzgjatje e sigurimit 

ishte parapre në periudhen 1 vjeçare duke llogaritur nga data 09.11.2012, ku e paditura kishte 

marre përsipër që në rast të vjedhjes së automjetit të paguaj shumën prej 13,500 euro, kurse me 

të njejtën kontratë ishte paraparë se rasti i vjedhjes duhet të dëshmohet me vertetimin e lëshuar 

nga policia ose prokuroria.  

 

Me leximin faturës dhe dëftesëpagesës së dt.  09.11.2012,  në emër të klientit Q.B, 

gjykata ka vërtetuar se paditësi në emër të sigurimit te sipër përmendur i kishte paguar të 

paditurës shumën prej 708,20 euro. 

 

Me leximin e provave si në vijim, emërtimi “dërgohen materiale proceduriale”  e lëshuar 

nga  Republika e Shqipërisë  - Ministria e punëve të brendshme, - Drejtoria e përgjithshme e 

policies së shtetit- Drejtoria e policies   së Qarkut në Tiranë – Komesariati i policies nr.  2., me 

numër të protokolit   4904 dt. 18.12.2012 nr.i vendosur në vulë   9558 kurse  shkresa  përman 

edhe datën 17.12.2012,  konstastimi i dt.  10.12.2012 i lëshuar nga Komisariati  i policis nr.  2, 

në Republikën e  Shqipërisë në Tiranë,  vërtetimi dt. 24.01.2013, nr. të protokolit  6084 i lëshuar 

nga Prokuroria e Rrethit gjyqësor Tiranë,  procesverbali id t. 13.12.2012, I hartuar nga znj. 

J.N,dhe  F.S, si pranues dhe Q.B, si dorëzues, gjykata ka vërtetuar se paditësit me datën 

09.12.2012, në shtetin e Shqiperise iu kishte vjedhur automjeti i sipërpermendur. 

 

Me leximin  kërkesës  e dt. 15.105.2013,  për kompensim të dëmit në bazë të sigurimit 

K.. e hartuar nga përfaqësuesi i palës paditëse për të paditurën, gjykata ka vërtetuar se paditësi 

përmes të autorizuarit të tij kishte kërkuar nga e paditura që të ia paguaj shumën prej 13,500 euro 

në emër të vjedhjes së automjetit. 
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Gjykata pasi vlëresoj provat e administruara, deklaratat e palëve ndërgjyqëse vendosi si 

në piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi edhe atë nga këto arsye: 

 

Nga polica e sigurimit e sipër përmendur vërtetohet se ndermjetë palëve ndërgjyqëse 

ishte lidhur kontrata per sigurimin kasko të automjetit te sipërpërmendur të paditësit në bazë të së 

cilës kontratë e paditura kishte marrë detyrim se në rastë se automjeti i përmendur i paditësit 

humbet si pasojë e vjedhjes së tij të ia paguaj paditësit shumën prej 13,500 euro, kurse paditësi ta 

paguaj primen e sigurimit 708,20euro, te cilën shumë paditësi edhe ia kishte paguar të 

paditurës.Por e paditura edhe përkunder faktit se ka ndodhur rasti i siguruar, gjegjësishtë se ishte 

vjedhur automjeti i paditësit dhe kjo vjedhje ishte vërtetuar me dokument policor dhe te 

prokuroris nuk ia ka paguar paditësit shumën prej 13,500 euro, andaj dhe gjykata e ka detyruar të 

paditurën që të paguaj shumën në fjalë.   

 

Baza juridike e kërkesëpadisë se paditësit qëndron në nenin  918 të LMD-së së Kosovës 

me të cilën dispozitë është paraparë “Me kontratën për sigurimin detyrohet kontraktuesi i 

sigurimit  që mbi parimet e reciprocitetit dhe solidaritetit të paguajë një shumë të caktuar 

shoqërisë së sigurimit(siguruesi), kurse shoqëria deyrohet që, nëse ndodh ngjarja që paraqet 

rastin e siguruar, t’ia paguaj siguruesit apo ndonjë personi të tretë shpërblimin, përkatësishtë 

shumën e kontraktuar ose të kryej diçka tjetër, kurse me nenin 940 të LMD-së është paraparë “ 

Kur paraqitet rasti i siguruar, siguruesi ka për detyrë të paguajë shpërblimin ose shumën e 

caktuar me kontratën me afatin e kontraktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 

katërmbëdhjetë(14) ditë, duke llogaritur që nga data kur siguruesi të ketë marr njoftim se ka 

ndodhur rasti i siguruar”. 

 

Gjykata i ka vleresuar edhe thënjet e t paditurës kur ka theksuar se paditësi nuk e ka 

paraqitur rastin e ndodhur në afatin prej 48 orëve, mirëpo sipas qëndrimit të kësaj gjykate edhe 

nëse paditesi nuk e ka paraqitur rastin në afatin prej 48 orëve kjo nuk mund te shërbej si bazë që 

të humb te drejten e kompensimit, sepse me dispozitën e nenit 939 të LMD-së së Kosovës është 
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paraparë ,”Janë nule dispoziat e kontratës që parashikojnë humbjen e të drejtave në shpërblim 

ose në shumën e sigurimit, në qoftë se i siguruari pas shkaktimit të rastit të siguruar nuk i 

përmbush ndonjë nga detyrimet e parashikuara ose të kontraktuara” 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe thënjet e te paditurës ku thekson se kërkesëpadia e paditësit 

është parashkruar, mirëpo sipas qëndrimit të kësaj gjykate këto thënje janë të pa bazuara për 

arsye se në rastin konkret afati i parashkrimit ka filluar të rrjedhë me dt. 09.12.2012, kurse 

paditësi padin në gjykatë e ka  paraqit me dt. 26.08.2013, pra në afat më pak se 1 vit nga 

momenti kur ka ndodhur ngjarja, prandaj dhe nuk kemi parashkrim të kerkesëpadisë,  sepse në 

këto raste kemi dy afate të parashkrimit, afatin 3 vjeçar të parashkrimit subjektiv dhe afatin 5 

vjeçar të parashkrimit objektiv. 

 

           Vendimi mbi kamatën është bazuar edhe në nenin 382 të LMD-së së Kosovës. 

 

            Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është bazuar në dispozitën e nenit 452 të LPK-së . 

 

                                    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 Me datë 05.07.2022                               

 

            Gjyqtari  

            Burim Emërllahu  

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 

gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 15 ditësh  duke llogaritur nga dita e pranimit te 

akgjykimit. 

 


