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Numri i lëndës: 2019:208938 

Datë: 09.03.2020 

Numri i dokumentit:     00942175 

 

C.nr. 721/13 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Dardan Kadolli, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Kompania e Sigurimeve “I.” 

me seli në Prishtinë adresa: sheshi “N.T.” nr. ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson F.Z., 

kundër të paditurit B.S., me adresë: rr. “D.” nr. ..., Fushë Kosovë, me objekt të kontestit 

kompensim borxhi, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor publik me datën 

09.03.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

APROVOHET E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses Kompania e Sigurimeve “I.” me seli 

në Prishtinë ashtu që DETYROHET i padituri B.S. nga Fushë Kosova, që paditëses në 

emër të borxhit për mos përmbushjen e kontratës, t`ia paguaj mjetet në shumë prej 672.36€, 

me kamatë të cilën e paguajnë bankat në mjetet e deponuara për një vit pa destinim të 

caktuar, duke filluar nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit 09.03.2020 e gjerë në pagesën 

definitive, si dhe shpenzimet procedurale në shumën prej 15€, të gjitha këto ne afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit e nën detyrimin e përmbarimit ligjor.  

  

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja ka parashtruar padi kundër të paditurit me objekt kontesti kompensim i borxhit 

mbi bazën e kontratës së sigurimit shëndetësor. 

 

Në padi ka theksuar se palët ndërgjyqese kanë lidhur polisën e sigurimit kasko – sigurimi 

personal me datë 16.12.2010 nr.828/10, me mbulese siguruese një vjeçare nga data 

01.12.2012  deri me datën 30.11.2013, për të cilën polisë i padituri ka qenë i obliguar të 

paguaj në emër të primit për kontraktim shumën e mjeteve 1,008.55€. Sipas kësaj polise i 

padituri ka pasur për obligim të paguaj këtë shumë në tre këste mujore nga 336.18€, dhe atë 

këstin e parë 16.12.2010, këstin e dytë 16.01.2011 dhe këstin e tretë 16.02.2011. Ka shtuar 

se i padituri nuk i është përmbajtur dinamikës së pagesave, në atë mënyrë që ka paguar 

vetëm këstin e parë, kurse nuk i ka paguar këstet e mbetura të pagesës. Më tej ka shtuar se i 

janë drejtuar paditësit me vërejtje për pagesën e shumave, mirëpo ai përsëri nuk e ka paguar.  
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Përgjatë seancave gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se bazuar në provat 

që janë ofruar në këtë çështje juridike, është bërë e besueshme bazueshmëria e padisë, 

prandaj bazuar në LMD, i padituri duhet të përmbushë detyrimin konrtaktuale. Shpenzimet 

e procedurës i ka kërkuar. 

 

I padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi, e po ashtu edhe përkundër pranimit të ftesave 

në mënyre të rregullt i njëjti nuk ka prezantuar ne seanca gjyqësore. 

 

Gjykata në ketë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e të provuarit dhe ka administruar 

provat: Polisa e sigurimit nr. 828/10 datë 15.12.2010; fatura 15.12.2010; pasqyra e pagesës 

datë 10.11.2011. 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në 

përfundimin se në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Nga polisa e sigurimit nr.385/12 e datës 05.11.2012, gjykata gjeti se mes palëve ndërgjyqëse 

është lidhur një polisë e sigurimit kasko – sigurimi individual. Sipas kësaj polise gjendet se 

të dhënat e mjetit motorik mbajnë targa 604 KS 240. Periudha siguruese ishte nga data 

16.12.2010 e deri me datën 15.12.2011, në bazë të kësaj prove u vërtetua se çmimi i sajë ka 

qenë 1,008.55€.  

 

Gjykata gjeti se paditësja kishte lëshuar faturën me numër 15.12.2010, në të cilën 

evidentohet shuma e pagesës prej 1,008.55€, e ndarë në këste mujore, ashtu që kësti i parë 

do të paguhej me datë 16.12.2010 në shumë 336.18€, kësti i dytë 16.01.2011 në shumë prej 

336,18€, kurse kësti i fundit me datë 16.02.2011 në shumë prej 336,18€. Kurse paditësi 

kishte paguar vetëm këstin e parë, në këtë mënyrë duke mbetur borxh ndaj paditëses për dy 

këste të mbetura në shumë prej 672.36€. Po ashtu përmes pasqyrës së pagesës datë 

10.11.2011, gjykata gjeti se i padituri kishte bërë vetëm një pagesë me datë 08.05.2011, në 

shumë prej 336.18€. 

 

Gjykata vlerëson se duhet të aplikohet Ligji mbi marrëdhëniet e detyrimeve Gazeta Zyrtare 

nr.29/78 (LMD),  ngase kemi të bëjmë me raport juridik deri sa ka qenë në fuqi ky ligj, 

përkatësisht data e kontraktimit të polisës është gjersa ka qenë në fuqi ky ligj. 

 

Me nenin 912 par. 1 të LMD-së parashihet se: Kontraktuesi i  sigurimit  ka  për  detyrë  të 

paguajë  priminë  e  sigurimit, por  siguruesi  ka  për detyrë  të  pranojë  pagimin  e  primisë 

prej secilit person që ka interes juridik që ajo të paguhet. Kurse në paragrafin 2 të të njëjtit 

nen parashihet se Primia  paguhet  në  afatet  e  kontraktuara,  e  në  qoftë  se  duhet  të 

paguhet përnjëherë, atëherë paguhet me rastin e lidhjes së kontratës. Në bazë të provave të 

administruara dhe pohimet e palës paditëse të pranishme, u vërtetuar se i padituri nuk iu ka 

përmbajtur detyrimit të pagimit të obligimit të përcaktuar më kontraktimin e bërë me 

paditësen.  

 

Me nenin 17 parag.1 të LMD - së, është parapa që: “ Pjesëmarrësit e marrëdhënies së 

detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrën e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e  
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tij”. Ndërsa në nenin 262 prag. 1 të po këtij ligji është parapa që : “Kreditori në raportin e 

obliguar është i autorizuar që prej debitori të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori  ka për detyrë ta përbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij’.  

 

Në bazë të këtyre dispozitave dhe duke u nisur nga fakti se i padituri si debitor, ka ngelur 

borxh ndaj paditëses pasi që nuk ka paguar shumë e kontraktimit të sigurimit, ashtu që 

detyrohet t’ia paguaj shumën në vlerë prej 672.36€. 

 

Përgjatë procedurës gjyqësore, nuk u arrit të argumentohet se i padituri kishte bërë ndonjë 

pagesë apo të jetë paraqitur ndonjë fakt që mund të përbënte shkak ligjor që i të lirohej nga 

detyrimi i pagesës së shumës së gjykuar, ngase ai nuk e ka kontestuar padinë në asnjë formë. 

Së këndejmi, mbi bazën e të gjitha provave të administruara në këtë procedurë, gjendjes 

faktike të vërtetuar mbi bazën e këtyre provave, në pajtim me nenin 8 të LPK-së, 

përfundimisht gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe duhet të 

aprovohet sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Neni 7 par. 1 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, është paraparë se “palët kanë për detyrë 

që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë 

prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, andaj gjykata është e lidhur vetëm me 

propozimet dhe provat të cilat i propozojnë palët ndërgjyqëse, siç edhe është vepruar në 

rastin kontestues. 

 

Lidhur me kërkesën për kamatë, gjykata vendosi në kuptim të nenit 277 par. 1 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, e detyroi të paditurën që paditëses në shumat e gjykuara t’ia 

paguaj edhe kamatën e cila vlen si për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, 

në afat më tepër se një vit pa destinim të caktuar, duke llogaritur nxjerrjes së aktgjykimit 

09.03.2020 e deri në përmbushjen definitive të detyrimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u bazuan në dispozitat e neneve 449 dhe 452.1 të 

LPK-së, ashtu që është obliguar i padituri të paguaj paditëses për taksën gjyqësore për padi 

15€, ngase është deklaruar se e kërkon vetëm këtë pagesë të shpenzimeve.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.721/13 datë 09.03.2020 

 

                                                                                                                 Gjyqtari, 

 

_______________ 

Dardan Kadolli 

 

 

                                                                                                                                                       

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi  

është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh , nga  

dita  e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në  

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


