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Numri i lëndës: 2019:207664 

Datë: 08.07.2021 

Numri i dokumentit:  02002874 

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS – Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Përparim Zeka, duke shqyrtuar dhe zgjidhur kontestin nga marrëdhënia juridike 

civile të paditësit A. M., nga Prishtina, me vendbanim në “...” .., përfaqësuar me autorizim 

nga E. A., avokat në Prishtinë, kundër të paditurës K. S. “I.”, me seli në Prishtinë, 

përfaqësuar në shqyrtimin kryesor me autorizim nga A. B., me objekt të kontestit 

shpërblimin e dëmit material, me vlerë të objektit të kontestit në shumë prej 34,059.00€, 

(tridhjetekatërmijepesëdhjetenëntë euro), pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të 

çështjes të mbajtur më 21.06.2021, në seancë publike, në të cilën kanë prezantuar 

përfaqësuesit e palëve ndërgjyqës, më 08.07.2021, dha këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT SI E THEMELTË kërkesëpadia e paditësit A. M., 

nga Prishtina, ashtu që DETYROHET e paditura K. S. “I.”, me seli në Prishtinë, që 

paditësit në emër të shpërblimit të dëmit material për shkak të vjedhjes së automjetit së 

markës “VW Passat” Tipi “3C”, me numër identifikues të automjetit W..., viti i prodhimit 

2013, me tabela të regjistrimit ..-...-.., ngjyrë e argjend metalike, 5 dyer, t’ia paguaj 

shumën në lartësi prej 19,530.00€, (nëntëmbëdhjetëmijepesëqindetridhjetë euro), me 

kamatë ligjore në lartësi prej 8% në vit, duke filluar nga 21.11.2016 (data e parashtrimit 

të padisë), deri në pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 1,189.00€ (njëmijenjëqindetetëdhjetenëntë euro), të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh, pas dorëzimit të aktgjykimit. 
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II. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit mbi shumën e gjykuar si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimit dhe atë në lartësi prej 14,529.00€ 

(katërmbëdhjetëmijepesëqindenjëzetenëntë euro), si e pathemeltë.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, përmes të autorizuarit të tij, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër 

të paditurës, me objekt të kontestit dhe vlerë të objektit të kontestit si në hyrje të këtij 

aktgjykimi duke kërkuar nga gjykata që ta detyron të paditurën që paditësit në emër të 

shpërblimit të dëmit material për shkak të vjedhjes së automjetit së markës “VW Passat” 

Tipi “3C”, me numër identifikues të automjetit W..., viti i prodhimit 2013, me tabela të 

regjistrimit ..-...-.., ngjyrë e argjend metalike, 5 dyer, t’ia paguaj shumën në lartësi prej 

34,059€, me kamatë ligjore prej 12%, duke filluar nga data e paraqitjes së kërkesës për 

shpërblimin e dëmit tek e paditura më 26.06.2016, e deri në pagesën e plotë. Në padi ka 

theksuar se paditësi në cilësinë e të siguruarit në njërën anë dhe e paditura në cilësinë e 

siguruesit në anën tjetër, ndërmjet tyre më 09.02.2016, kanë lidhur kontratën për 

sigurimin vullnetar me të paditurën për sigurimin vullnetar – kasko të veturës së tij të tipit 

të përshkruar si më larë, për periudhën e sigurimit duke filluar prej datës 09.02.2016, në 

ora 1036, deri më 09.02.2017, në ora 1036, sipas periudhës së llogaritjes prej datës 

09.02.2016, deri më 19.02.2017, për shumën e sigurimit prej 34,790.00€, dhe me shumën 

zbritëse prej 731.00€, në pajtim me kushtet për sigurimin kasko të parashikuara me 

policën e sigurimit Nr.OP.00082408. Ka shtuar se automjeti i siguruar, në kohë të 

pavërtetuar është vjedhur nga persona të panjohur në parkingun e banesës në Prishtinë, i 

cili rast në të njëjtën datë është raportuar në Stacionin Policor Qendra në Prishtinë, nga 

ana e paditësit, i cili rast është regjistruar në PK me nr. 2016-AB-2028.  

 

I autorizuari i paditësit në seancat e mbajtura dhe në fjalën e tij përfundimtare të 

dorëzuar me shkrim ka deklaruar se nga provat të cilat janë shqyrtuar rrjedh se ndërmjet 

palëve ndërgjyqësore-paditësit ne njërën ane, ne cilësinë e te siguruarit dhe të paditurës, 

ne anën tjetër ne cilësinë e siguruesit , nuk është kontestues fakti se ndërgjyqësit me datë 

09.02,2016 kane lidhur kontratën për sigurimin vullnetarë-kasko të veturës së paditësit te 

tipit WV “Passat” viti i prodhimit 2013 për periudhën kohore te sigurimit vullnetare, duke 

filluar prej datës 09.02.2016 ne ora 1036 e deri me date 09.02.2017 në ora 1036, për shumen 

e sigurimit prej 34.790.00 € dhe shume zbritëse prej 731.00 € ne pajtim me kushtet për 

kasko sigurim, sikurse është përcaktuar ne policën e sigurimit, NR.OP.00082408. Ka 
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shtuar se me raportin për denoncimin e rastit ne polici, i lëshuar nga Policia e Kosovës- 

Drejtoria Regjionale e Policisë-Njësia e Hetimeve te Përgjithshme ne Prishtinë i datës 

12.06.2017, është vërtetuar se vetura e cila u përshkrua më lartë ne pronësi te paditësit, 

është vjedhur nga persona te panjohur ne parkingun e banesës se paditësit ne Prishtine, i 

cili rast ne te njëjtën datë në ora 2340 është raportuar nga paditësi ne Stacionin Policor 

Qendra ne Prishtinë, i regjistrua ne PK me numër 2016-AB-2028. Pas ndodhjes së rastit 

te siguruar, paditësi ka vepruar në pajtim me rregullat e përgjithshme te sigurimit dhe 

kontratën sigurimit ashtu që me datë 26.06.2016, ka paraqitur kërkesë tek e paditura për 

shpërblimin e dëmit material në lartësinë e shumës së siguruar prej 35,790.00 euro, 

mirëpo e paditura me aktvendimin e saj, 0301-000495-001/16 i datës 03.10.2016 

kërkesën e paditësit – të siguruarit për shpërblimin e dëmit e ka refuzuar si te pabazuar, 

me arsyetim se dëmi nga paditësi nuk është paraqitur brenda afatit prej 3 dite sikurse është 

përcaktuar me dispozitat e nenit 38 te kushteve për Sigurimin Kasko. Kundër këtij 

aktvendimi paditësi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë në komisionin e shkallës se 

parë të paditurës, e cila me aktvendimin , nr. 0301-000495-001/16 i datës 26.10.2016 

është refuzuar si e pabazuar dhe aktvendimi i komisionit të shkallës se parë është 

vërtetuar. Më tej ka shtuar se nisur nga një gjendje e tillë e vërtetuar faktike rrjedh se 

paditësja ka përgjegjësi juridike –civile që mbi bazën e kontratës për sigurim vullnetar 

dhe në pajtim me kushtet për sigurimin kasko t’ia shpërblej paditësit dëmin material për 

vjedhjen e auto veturës kontestuese ne shumën e siguruar prej 34,059.00 €, me arsyetim 

se paditësi e ka lajmëruar rastin e vjedhjes së veturës së siguruara menjëherë, pra brenda 

afatit prej 3 dite nga dita e vjedhjes , i cili rast ka ndodhur pa vullnetin dhe pa parashikimin 

e paditësit. Krahas kësaj ka shtuar se nga faktet e vërtetuar si në përmbledhjen e sqarimeve 

faktike , rrjedhë se kërkesëpadia e paditësit në pajtim me dispozitat e nenit 136 al. 1 dhe 

3, neni 918, neni 919 al.1, neni 928, nenit 938 al.1 dhe nenit 940 al.1 te LMD –së është e 

bazuar , me arsyetim se paditësi mbi bazën e kontratës vullnetare e ka bërë sigurimin 

kasko nga rasti i ndodhur i sigurimit te auto-veturës, e cila ne kohën e vlefshmërisë së 

kontratës dhe sigurimit kasko është vjedhur nga një person apo personat e panjohur dhe 

me te njëjtën kontratë palët ndërgjyqësore, paditësi ne cilësinë e te siguruarit dhe e 

paditura , në cilësi te siguruesit janë pajtuar ndërmjet tyre që nëse ndodhë rasti i siguruar 

e paditura ka pranuar qe të siguruarit – paditësit t’ia paguaj shumën e sigurimit prej 

34,059.00€ nga e cila është zbrite shuma prej 731.00 euro e jo shumen e cila caktuar me 

ekspertizën e ekspertit për vlerësimin e automjetit e datës 03.05.2021, pasi që kjo nuk 

përfaqëson shumen e siguruar me kontratën për sigurimin vullnetarë. Nga këto të cekura 

i ka propozuar gjykatës që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit.  
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Ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë për përpilimin e kërkesës shumën 

prej 208.00€, për përpilimin e ankesës shumën prej 416.00€, për tri përfaqësime shumën 

prej 810.00€, për ekspertizë shumën prej 151.00€, për shpjegimet përfundimtare shumën 

prej 270.00€ dhe për taksën gjyqësore për padi shumën prej 100.00€. 

 

E paditura në përgjigje në padi ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, duke 

shtuar se paditësi më 12.07.2016, ka paraqitur kërkesë për kompensim dëmi nga Polica e 

Sigurimit Kasko, si pasojë e vjedhjes së automjetit më 26.06.2016. Tutje ka shtuar se 

paditësi në cilësi të siguruarit njoftimin për vjedhjen e automjetit, gjegjësisht dëmin e 

ndodhur e ka njoftuar pas 15 ditësh në kundërshtim me kushtet e kontratës së sigurimit 

Kasko. Më tej ka shtuar se e paditura kërkesën për kompensimin e dëmit e ka refuzuar në 

procedurë jashtë gjyqësore bazuar në kushtet e përgjithshme të sigurimit Kasko, 

respektivisht nenit 38 të këtyre kushteve. Sipas nenit 38 pika 2 të Kushteve të 

Përgjithshme të Policës së Sigurimit Kasko, janë të përcaktuara detyrimet e të siguruarit 

pas ndodhjes së ngjarës, detyrime të cila e obligojnë të siguruarin që në rast të ndodhjes 

së ndonjë ngjarje “Menjëherë të informojë siguruesin dhe jo më vonë se tri ditë pasi të 

ndodhë rasti i siguruar. Nëse, për shkak të dështimeve personale, personi i siguruar nuk 

iu përmbahet këtyre detyrimeve brenda kësaj kornize kohore, atëherë detyrohet t’i 

kompensojë dëmet të cilat përndryshe do të kishin qenë barë e siguruesit”. Nga këto të 

cekura i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar.  

 

E paditura, përmes të autorizuarit të saj, në seancat e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare të dorëzuar me shkrim ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si 

të pabazuar, si për nga baza juridike ashtu edhe për nga lartësia. Ka shtuar se për të 

paditurën është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë për faktin se paditësi ka 

paraqitur kërkesë për kompensim dëmi nga Policca e Sigurimit Kasko më 12.07.2016, 

për rastin e ndodhjes së vjedhjes së veturës më 26.06.2016. njoftimi i rastit të ndodhur 

pas 15 ditëve është në kundërshtim me Kushtet e Kontratës së Sigurimit Kasko, 

gjegjësisht me nenin 38 të këtyre kushteve. Ka shtuar se kontestuese për të paditurën është 

edhe lartësia e kërkesëpadisë sepse shuma e kërkuar prej 34,790.00€, është në 

kundërshtim me provat e nxjerra e të administruara nga kjo gjykatë. Ka shtuar se në 

kushtet e përgjithshme të kontratës së sigurimit në nenin 13 është paraparë se në rast 

vjedhje të automjetit duhet të bëhet llogaritja e mjetit duke marrë për bazë kohën e 

ndodhjes së ngjarjes së siguruar. Pranë kësaj gjykate është nxjerr prova me ekspertizë për 
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vlerësimin e automjetit, sipas të cilës ekspertizë vlera e automjetit në kohën e ndodhjes 

së rastit ka qenë 21,700.00€. Më tej ka shtuar se në kushtet e kontratës së sigurimit kasko 

është paraparë edhe pjesa e zbritshme, respektivisht pjesëmarrja në dëm e cila është 10%. 

Pra, nga shuma totale e vlerës së automjetit në bazë të kushteve të kontratës paditësi është 

pjesëmarrës në dëm prej 10% të vlerës prej 21,700.00€. Nga këto të cekura i ka propozuar 

gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pabazuar.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës nuk është deklaruar.  

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të 

gjendjes faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruara 

provat: ankesa e datës 10.10.2016, parashtresa e datës 11.10.2016, aktvendimi për lëndën 

nr. 0301-000495-001-16, e datës 03.11.2016, kopja e librezës së veturës, procesverbali 

mbi dëmtimin e automjetit, polica nr. OP-00082408, e datës 09.02.2016, llogaritja e dëmit 

si dëm total e lëshuar nga e paditura, kushtet e përgjithshme për sigurimin kasko e mjeteve 

motorike dhe mjeteve hekurudhore dhe ekspertiza e vlerësimit të automjetit e datës 

03.05.2021. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, gjeti se në 

këtë çështje juridike kontestimore kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar andaj 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me provat e administruara gjykata ka gjetur se më 26.06.2016, rreth orës 2340, 

pranë Stacionit Policor Qendra në Prishtinë është raportuar rasti i vjedhjes së automjetit 

tl markës “VW Passat” Tipi “3C”, me numër identifikues të automjetit W..., viti i 

prodhimit 2013, me tabela të regjistrimit ..-...-.., ngjyrë e argjend metalike, 5 dyer, pronë 

e paditësit.  

 

Deri te kjo gjendje faktike gjykata ka ardhur duke u mbështetur Raportin mbi 

denoncimin e rastit në Polici me numër 2016-AB-2028, të datës 12.07.2016. 

 

 Paditësi pas paraqitjes së rastit në organet kompetente, me kërkesë i është drejtuar 

të paditurës për realizimin e dëmit, mirëpo e paditura me vendimin nr. 0301-000494-
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001/16, të datës 03.11.2016, ka refuzuar këtë kërkesë. Kundër kësaj kërkese paditësi ka 

parashtruar ankesë. 

 

Gjykata për ta vërtetuar dëmin material sipas detyrës zyrtare ka caktuar nxjerrjen 

e provës me ekspertizë të makinerisë për vlerësimin e dëmit në automjetin e paditësit, për 

ekspert është caktuar Skender Shala. Sipas ekspertizës të datës 03.05.2021, gjykata 

konstatoi së vlera e dëmit të automjetit të dëmtuar është në shumë prej 21,700€. 

 

Me këtë rast gjykata në tërësi sa i përket vlerës së dëmit, ja fali besimin ekspertizës 

së makinerisë, pasi që të njëjtën e vlerësoj si profesionale dhe të argumentuar mirë. 

 

Nga Polica për sigurimin kasko të automjeteve me numër të Policës OP-

00082408, të datës 09.02.2016, gjykata konstaton se paditësi kishte lidhur kontratë për 

sigurimin kasko të automjetit të markës “VW”, Tipi “3C”, me targa të regjistrimit ..-...-.. 

dhe me rastin e lidhjes së kësaj kontrate për sigurim të automjetit, ishte njoftuar paditësi 

se çka mbulon kasko polica e sigurimit nga paditura. Në pjesën e zbritshme të policës së 

sigurimit që ka të bëjë për rreziqet që mbulon polica, është njoftuar paraprakisht paditësi 

se pjesa e zbritshme nga dëmi total për këtë kategori të dëmit (vjedhje) është 10%, prandaj 

gjykata ka bërë zbritjen nga dëmi total, në lartësi prej 10%, nga kjo rezulton se e paditura 

është detyruar që paditësit t’ia kompensojë vlerën e dëmit në shumën prej 19,530.00€, 

për veturën e vjedhur më 26.06.2016, ku nga dëmi total në lartësi prej 21,700.00€, është 

zbritur shuma prej 10% dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pasi që gjykata shqyrtoi të gjitha provat e ofruara vendosi që kërkesëpadinë ta 

aprovoi si të bazuar pasi që me dispozitën e nenit 130 par.1, të LMD-ës, është përcaktuar 

se “kontrata krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese”, ky përcaktim është i 

natyrshëm dhe i pranueshëm edhe në rastin në fjalë sepse është rregull i përgjithshëm dhe 

parim i së drejtës, së në fushën e marrëdhënieve detyrimeve palët me vullnetin e tyre të 

lirë e të shprehur mund të krijojnë raportin juridik gjegjësisht marrëdhënien juridike. 

 

Përveç kësaj dhe krahas kësaj, gjykata gjeti se në rastin konkret palët me vullnetin 

e tyre kanë përcaktuar kushtet e kontratës duke përfshirë edhe vjedhja. Në kushtet e 

përgjithshme të sigurimit kasko në nenin 2  janë përcaktuar rastet e siguruara, në pikën 3 

është përcaktuar vjedhja. Pra, palët me vullnetin e tyre kanë përcaktuar kushte e kontratës 

duke përfshirë edhe vjedhje e mundshme të mjetit motorik me të dhëna të përshkruar si 
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me lartë, prandaj gjykata duke i pranuar në tërësi si të ligjshme kushte e kontratës vendosi 

ta aprovoi kërkesëpadinë me arsyetim si me lartë. 

 

Përfundimisht, mbi bazën e provave te administruara gjykata gjeti se e paditura 

është e obliguar që në emër të shpërblimit të dëmit për vjedhjen e automjetin të siguruar 

kasko, t’ia paguaj paditëses shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për faktin se me 

dispozitën e nenit 946 par. 1 të LMD, përcaktohet se qëllimin e sigurimit të pasurisë është 

paraparë se me sigurimin e pasurisë sigurohet shpërblimi për dëmin që do të ndodhte në 

pasurinë e të siguruarit për shkak të paraqitjes së rastit të siguruar. Pra, qëllimi juridik dhe 

ekonomik i lidhjes së kontratës së sigurimit te pasurisë, qëndron në detyrimin themelor të 

siguruesit të marrë përsipër me kontratë se të siguruarit ose shfrytëzuesit të sigurimit do 

t’ia kompensojë dëmin ose, në ndonjë mënyrë tjetër, do ta përmbushë detyrimin e tij të 

kontraktuar, nëse ndodh rasti i siguruar. 

 

Gjykata vlerësoi pretendimin e të autorizuarit të paditësit se  lartësia e kërkesës së 

paditësit është 34,059.00€ nga e cila është zbrite shuma prej 731.00 euro e jo shuma e  

caktuar me ekspertizën e ekspertit për vlerësimin e automjetit e datës 03.05.2021, pasi që 

kjo nuk përfaqëson shumen e siguruar me kontratën për sigurimin vullnetarë, dhe gjeti se 

një pretendim i tillë është i pabazuar për faktin se në nenin 13 të Kushteve të Përgjithshme 

për sigurim Kasko, është përcaktuar se dëmin të cilin e mbulon sigurimi përcaktohet në 

rast të vjedhje së mjetit motorik të siguruar (dëm total), sipas vlerës së vërtet të mjetit 

motorik të siguruar në ditën e përcaktimin të shumës së dëmit duke zvogëluar vlerën e 

tregut të mbetjeve, duke pasur parasysh gjendjen e mjetit motorik menjëherë para rastit 

të sigurimit. Pra, nga kjo del se palët janë pajtuar se në rast të vjedhjes si dëm të 

përcaktohet vlera e mjetit motorik në kohën e ndodhjes së dëmit.  

 

Është i pabazuar edhe pretendimi i të paditurës se kërkesëpadia e paditësit duhet 

të refuzohet për shkak se paditësi nuk i është përmbajtur kushteve të kontratë së sigurimti 

kasko duke mos njoftuar të paditurën brenda afatit prej 3 ditëve siç edhe është përcaktuar 

me këto kushte, për faktin se një afat i tillë i referohet procedurave të brendshme të së 

paditurës.  

 

Për detyrimin e të paditurës për të paguar kamatën vjetore në lartësi prej 8% në 

vit, gjykata vendosi konform nenit 382 par.1 e 2 të LMD-së, pasi që e paditura është 

vonuar në pagesën e detyrimit ndaj paditësit, duke filluar nga data 21.11.2016 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 452.1 të LPK-

së, sipas të cilit: “Pala e cila e humb kontestin tërësisht ka për detyrë që, palës 

kundërshtare dhe ndërhyrësit të saj, të ja kompensoj shpenzimet gjyqësore”. Në rastin 

konkret shpenzimet gjyqësore si detyrim i të paditurës për palën paditëse përfshin shumen 

e përgjithshme te mjeteve ne lartësi 1,188.00 € dhe atë: shumen prej 208.00 € në emër te 

përpilimi te padisë, shumen e mjeteve ne lartësi prej 810.00 € në emër të tri përfaqësimeve 

nga avokati, shumën prej 150.00€ në emër të ekspertizës teknike dhe shumën prej 20.00€ 

në emër të taksës për padi.  

 

Kjo gjykatë me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera të 

autorizuarve të palëve, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për 

çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2830/2016, më 08.07.2021. 

Përparim Zeka  

 ____________________ 

 Gjyqtar  

UDHËZIMI MBI TË DREJTËN E ANKESËS:  

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të së njëjtit, 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftueshme për gjykatën dhe palën 

kundërshtare. 

 


