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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE 

EKONOMIKE, me gjyqtarin Mr.sc.Bajram Miftari, duke vendosur në çështjen juridike sipas 

padisë së paditësit, “N.” sh.p.k, me seli në P., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Q. Z., avokat 

nga P., kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve “S. I. V. I. G.”, sh.a - Dega në Kosovë, me 

seli në Prishtinë, objekti i kontestit - kompensim i dëmit nga baza e sigurimit të pronës, vlera e 

kontestit 49,669.39 €, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 

15.09.2020, me datën 30.09.2020, mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Miratohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, “N.K.”, sh.p.k, me seli në P., e 

paraqitur kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve “S. I. V. I. G.”, sh.a - Dega në Kosovë, me 

seli në Prishtinë, ashtu që detyrohet pala e paditur që në emër të katër rasteve të siguruara me 

policat e sigurimit polica e sigurimit..., dhe polica e sigurimit..., palës paditëse t’ia kompensoj 

dëmin në shumën e përgjthshme prej 49,669.40 €, me normë të kamatës prej 8 % në vit, e cila 

fillon të rrjedh nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë dt.08.05.2018, e deri në pagesën 

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

 

II. Detyrohet pala e paditur që palës paditëse t’ia paguaj shumën prej 1,850.00 €, në emër të 

kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e 

dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësi, “N.K.”, sh.p.k, me seli në P., me datën 09.05.2018, në këtë gjykatë ka parashtruar padi 

kundër të paditurit, Kompania e Sigurimeve “S. I. V. I. G.”, sh.a - Dega në Kosovë, me seli në 

Prishtinë, për kompensim dëmi nga baza e sigurimit të pronës. Në padi ndër të tjera ka theksuar 

se me palën e paditur disa vite me radhë ka qenë në raport kontraktues nga kontrata e sigurimit të 

pronës. Me policat e sigurimit polica e sigurimit..., dhe polica e sigurimit..., e ka bërë sigurimin 
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e mallit të tij në lokalet dhe pikat e shtijes. Gjatë periudhës së sigurimit kanë ndodhur katër raste 

të vjedhjeve që përbëjnë raste të siguara dhe të mbuluara me policat e sigurimit. Rasti i parë i 

siguruar ka ndodhur me datën 19.12.2016, në Gjilan, ku pas daljes në vendin e ngjarjes policia 

kishte konstatuar se dera e palës paditëse ishte hapur me forcë dhe se në objektet e tij kishte pasur 

depërtim të personave të pa njohur. Nga ky rast i vjedhjes i janë vjedhur 7 telefona mobil; 7 tableta 

dhe 20 llap topa; Rasti i dytë i vjedhjes së rëndë ka ndodhur po ashtu në objektin e tij në Gjilan, 

ku  persona te pa njohur  e kishin hapur me forcë lokalin dhe kishin dëpërtuar në brendi të lokalit 

me ç’rast kanë vjedhur 8 llaptopa 10 telefona mobil dhe 8 tableta në vlerën prej 8,209.28 €. Edhe 

në lidhje me këtë rast të siguruar, ngjarja është raportuar në polici dhe është inicuar procedura 

penale. Rasti i tretë i vjedhjes ka ndodhur më 23.12.2016, në Fushë Kosovë, ku persona të pa 

njohur të pajisur me maska dhe dorëza e kanë hapur lokalin me forcë, kanë depërtuar brenda në 

lokal dhe kanë vjedhur gjësende të ndryshme, në vlereën prej 14,583.04 €. Rasti i katërtë i 

vjedhjes ka ndodhur më 23.02.2017, në Ferizaj, ku persona të pa njohur kanë hapur lokalin e tij 

me forcë, kanë depërtuar brenda dhe kanë vjedhur sasi të konsiderueshme të mallit (llaptop, 

telefona, Ipada), në vlerën prej 15,271.72 €. Sipas përshkrimit nga padia, rasti i parë ka qenë i 

mbuluar me policën e sigurimit me numër numri i policës..., ndërsa rasti i dytë, i tretë dhe i katërt 

kanë qenë të mbulaura me policën e sigurimit me numër numri i policës... Në lidhje me rastet e 

vjedhjeve të ndodhura është inicuar procedurë penale, mirëpo deri me tani nuk është arritur që të 

identifikohen autorët e veprave të kryera. Meqenëse rastet e vjedhjeve paraqesin rast të mbuluar 

me polica të sigurimit palës së paditur i është drejtuar me kërkesa për kompensim të dëmit në 

procedurë jashtë gjyqësore, mirëpo pala e paditur kërkesat për kompensim të dëmit i ka refuzuar.  

I ka propozuar gjykatës që ta miratoj kërkesëpadinë dhe me aktgjykim të detyrohet pala e paditur 

që në emër të rasteve të siguruara t’ia kompensoj shumat si në vijim: Në emër të rastit të siguruar-

vjedhjes së pajisjve elektrike në objektin e tij në Gjilan të siguaruar me policën e sigurimit me 

numër numri i policës..., t’ia kompensoj dëmin në shumën prej 11,605.35 €; Në emër të rastit të 

siguruar me policën e sigurimit numri i policës..., për vjedhjen e pajisjeve elektrike në Gjilan t’ia 

kompensopj shumën prej 8,209.28 €; nga rasti i vjedhjes së pajisjeve ekelektrike në pikën e shitjes 

në Fushë Kosovë, t’ia kompenensoj shumën  prej 14,583.04 €; dhe në emër të vjedhjes e pajisjeve 

elektrike në objektin e tij në Ferizaj t’ia kompensoj shumën prej 15,271.72 €, që të gjitha me 

kametë ligjore prej 8 % në vit. 

 

I padituri, me përgjigje në padi e ka kontestuar kërkesëpadianë duke theksuar si në vijim: Pala 

paditëse nuk i ka kompeltuar dokumentat e nevojshme në procedurën jashtë gjyqësore dhe nuk 

ka munudur të trajtohet lënda në përputhje me Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Nuk është 

kontestuese se me palën paditëse ka një bashkpunim të gjatë dhe se ka bërë përpjekje për të gjetur 

një zgjidhje në lidhje me kompensimin e dëmit, mirëpo për ta realizuar këtë iu ka drejtuar paditësit 

me kërkesë për kompletim të dikumentacionit, ku ia ka dorëzuar edhe listen e dokumenteve që 

duhet dorëzuar. Pala paditëse ka plotësuar dhe dorëzuar disa nga dokumentat e kërkuara mirëpo 

nuk i ka dorëzuar të gjitha. Edhe pse gjatë gjithë kohës ka vepruar me mirëbesim në përpjekje për 

zgjidhjen e rastit në procedurë jashtë gjyqësore ka qenë e pa mundur që të zgjidhet rasti për shkak 

të mos kompletimit të dokumentave të kërkuara në përputhje me Rregullorën për Trajtimin dhe 

Menaxhimin e Kërkesave për Kompensim Dëmi. Ka theksuar se me Kushtet e Përgjithshme të 

Sigurimit të cilat janë në përputhje të plotë me LMD-në, kemi të bëjmë me përjashtim të 
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mbulueshmërisë së vjedhjes për pajisjet e cekura nga pala paditëse për rastin e dytë, të tretë dhe 

të katërt. I ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

Pala paditëse në seancën përgaditore i ka kontestuar pretendimet e palës së paditur të dhëna me 

përgjigje në padi, ka theksuar se pretendimi i palës së paditur me përgjigje në padi se gjoja nuk 

është kompletuar dokumentacioni i nevojshëm, siç janë kallzimet penale, vendimin e Prokurorisë 

së Shtetit, për ecurinë e hetimeve, janë në kundërshtim me vet qëllimin e kontratës së sigurimit. 

Si palë kontraktuese ka lidhur kontratën e sigurimit me qëllim që të mos pres kompensimin e 

dëmit sipas fajit, dhe se me kontratë të sigurimit përgjegjsia sipas fajit është zëvëndësuar me 

përgjegjësi kontraktuese. Në lidhje me pretendimin e palës së paditur se rasti i dytë, i tretë dhe i 

katërtë nuk kanë mubulueshmëri me policë sigurimit, ka theksuar se ky pretendim nuk qëndron 

ngase me neni 4 paragrafi 4.3 te Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Sigurimit, është 

dispozitë nulenë kënvështrim të nenit 125, paragrafi 1 dhe 2 i LMD-së.  I ka propozuar gjykatës 

nxjerrjen e provës së ekspertizës nga lëmi financiar, me qëllim të vlerësimit të mallrave të 

vjedhura. 

 

Pala e paditur në seanacën përgaditore ndër të tjera ka theksuar Kushtet e Përgjithshme te 

Kontratës së Sigurimit, janë negociuar  dhe palët janë pajtuar me ato kushte në bazë të vullnetit 

të plotë dhe të lirë i cili është i bazuar në një bashkpunim të gjatë. Me kontratën e sigurimit janë 

paraparë te gjitha çështjet qe mbulohen me policë sigurimi, po ashtu janë paraparë edhe 

përjashtimet nga mbulimi me kontratë e sigurimit. Ka shtuar se palët në procedurë kanë qenë të 

detyruara që kushtet e kontratës së sigurimit t’i respektojnë konfom nenit 8 te LMD-së. Në rastin 

konkret kemi të bëjmë me dy polica të sigurimit, polica e parë ka pasur mbulueshmëri të sigurimit 

për periudhën 2015-2016. Me këtë policë sigurimi gjësendet e vjedhura kanë mbulueshmëri të 

sigurimit, mirëpo ekziston detyrimi kontraktual tek reziqet e përjashtuara neni 4.8, ku është e 

përcaktuar se siguruesi nuk mbulon dëmet që shkaktohen me qëllim apo me veprime lehtësuese 

të vartësve të palës  siguruar. Andaj, në rastin konkret nuk ka detyrim kompensimi të dëmit 

përderisa nuk është siguruar një vendim nga gjykata, ku do të vërtetohej fakti se a ka pasur 

lehtësime apo faj nga vartësit e të siguruarit. Po ashtu, edhe vlera e dëmit duhet të jetë e vërtetuar 

nga autoritetet shtetrore, në të kundërten si sigurues nuk ka për detyrim që të marrë kërkesën për 

kompensim në shqyrtim. Në lidhje me policën e dytë të sigurimit për përiudhën 2017, ku janë 

raportuar tri vjedhje ka theksuar se gjesendet e raportuara si të vjedhuara nuk kan mbulueshmëri 

me policë sigurimi. E ka kundërshtuar propozimin për nxjerrjen e provës së ekspertizës nga lemi 

financiar. 

 

Në seancën përgatitore, gjykata e ka miratuar propozimin e paditësit për nxjerrjen e provës së 

ekspertizës financiare dhe për punimin e këtij raporti të ekspertizës është caktuar eksperti 

financiar F.K. Eksperti në fjalë e ka punuar raportin e ekspertizës dhe ia ka dorëzuar gjykatës me 

datën 27.12.2019. Po ashtu, eksperti ka prezantuar edhe në seancën e datës 11.03.2020, ku ka 

dhëne sqarime shtesë në lidhje me raportin e tij të ekspertizës.  

 

Pala paditëse me parashtrimet me shkrim si dhe në seancën shqyrtimit kryesor ndër të tjera ka 

theksuar se dispozita e kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit, ku është e përcaktuar 

se nuk mbulohen dëmet apo humbjet qe shkaktohen drejtpërdrejt apo indirekt nga vjedhja që nuk 



 Numri i lëndës: 2019:242589 
 Datë: 30.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01153434 
 

4 (9)  

 2
0

1
9

:2
4

2
5

9
0

 

përfshinë dhunën e drejtpërdrejte fizike apo psikike ndaj personave apo objekteve të siguruara, 

është nule. Po ashtu, dispozita ku është e përcaktuar se nuk do të mbulohen dëmet nga sigurimi 

i vjedhjes së pajisjeve elektrike (të lëvizshme) siç janë telefona celularë, aparate fotografike, 

kamera, laptop, dhe pajisje te ngjashme është nule, ngase është në kundërshtim me qëllimin e 

kontratës së sigurimit. Nga përgjigjet e dhëna nga Prokuroria e Shtetit, nuk ka asnjë informacion 

në lidhje me autoret e vjedhjeve, sipas Prokurorisë autoret janë të pa njohur, po ashtu nuk ka 

prova se një gjë e tillë është bërë nga punëtoret e tij. Ka shtuar se meqenëse është dhëne përgjigje 

nga Prokuroria e Shtetit, nuk ka pengesa në lidhje me procedimin e rastit dhe për kompensimin 

e dëmit. Në fjalën përfundimtare, ndër të tjera ka theksuar se nga provat e administruara në këtë 

çështje juridike kontestimore është vërtetuar se kërkesëpadia është e bazuar. Po ashtu është 

vërtetuar se  Dispozitat e Kushteve të Përgjithshme të kontratës së sigurimit janë nule. I ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta miratoj në tërësi si të bazuar.  

 

Pala e paditur gjatë seancave dëgjimore të shqyrtimit kryesor e ka kontestuar kërkesëpadinë, ku 

ndër të tjera ka theksuar se në lidhje me rastin e siguruar me policën e sigurimit polica e 

sigurimit..., ka shprehur gatishmërinë që palës paditëse t’ia kompensoj shumën prej 11,605.35 

€, me një kërkesë që pala paditëse kurdo qe merr informacion në lidhje me autorët e vjedhjes ta 

njoftoj atë. Në lidhje me interesin e llogaritur ka theksuar se ky interes duhet të llogaritet nga 

data e nxjerrjes së aktgjykimit ngase pala paditëse nuk e ka pasur të kompletuar dokumentacionin 

për kompensim nga ky rast i siguruar. Në lidhje me tri vjedhjet tjera që i referohen policës së 

sigurimit me numër numri..., ka theksuar se edhe gjatë seanaceve dëgjimore ka theksuar se atë 

raste nuk kanë mbulueshmëri me polica të sigurimit. E ka kundërshtuar pretendimin e palës 

paditëse se këto dispozita të kushteve të përgjithshme të kontratës janë nule.  

 

Në seancën e datës 16.09.2020, nuk ka prezantuar përfaqësuesi i autorizuar i palës së paditur 

edhe pse ishte ftuar që të marrë pjesë në seancë, përmes procesverbalit nga seanca e datës 

09.07.2020. Rrjedhimisht gjykata e ka mbajtur këtë seancë në mungesë të palës së paditur duke 

u bazuar në nenin 423.4 e LPK-së. Në fjalën përfundimntare ka theksuar se e kundërshton 

kërkesëpadinë në lidhje me tri rastet e vjedhjeve të paraqitura për kompensim të dëmit me 

pretendimin se nuk ka bazë për kompensim të dëmit. Ka theksuar se pala paditëse nuk e ka bërë 

precizimin e kërkesëpadisë dhe nuk ka kërkuar që të shpallet nule dispozita kontraktuese. Ka 

mbajtur qëndrimin se malli i vjedhur nuk hynë në kuadër të mallit i cili ka mbulueshmëri me 

kontratë të sigurimit. I ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta refuzoj si të pa bazuar.  

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor, gjykata ka bërë administrimin e provave të lëndës, përmes 

shikimit dhe leximit të tyre si në vijim: Polica e sigurimit të pronës me numër numri i policës...; 

kushtet e përgjithshme të sigurimit nga zjarri, deklarata me numër 2016-CA-2139; raporti mbi 

deklarimin e rastit në polici; raporti i oficerit datë 29.06.2017; kalximi penal me numër 2016-CA-

2139; fatura e shitjes së mallit nr.109-107/44; polica e sigurimit të pronës me numër numri i 

policës...; me kushtet e përgjithshme të sigurimit nga zjarri; raporti mbi deklarimin e rastit në 

polici 2017-CA-0570; raporti i oficerit; kalximi penal i datës 30.06.2017, diferencat e stokut pas 

inventarit nr.109-107/47; raporti fillestar i incidentit datë 13.01.2017; raporti i oficerit datë 

14.01.2017; procesverbali mbi marrjen në pyetje të viktimës i datës 14.01.2017; procesverbali i 

marrjes në pyetje të dëshmitarit datë 14.01.2017; Raporti mbi deklarimin e rastit në polici datë 

14.03.2017; memorandumi zyrtar datë 06.09.2017; diferencat e stokut pas inventarit nr.10-
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107/102; dosja e forenzikës lidhur me lëndën nr.2007 – CF-400; kalximi penal i datës 20.10.2017; 

ekspertiza gjyqësore financiare,  e punuar nga eksperti  e punuar nga eksperti F.K., datë 

27.12.2019, me provat e bashkangjitura, njoftimi i Prokurorisë Themelore në Gjilan, i datës 

14.05.2020, njoftimi i Prokurorisë Themelore në Prishtinë i datës 09.06.2020; 2 imelat të 

bashkangjitura me parashtresën e paditësit të datës 04.11.2019. 

 

Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të kujdesshëm të tyre, secilës veç e veç dhe të gjithave 

së bashku, konform nenit 8 të LPK-së, si dhe nga konstatimit të fakteve jo kontestuese në mes të 

palëve në procedurë, gjykata ka konstatuar këtë gjendje faktike:  

 

- Paditësi dhe i padituri kanë në raport kontraktues  nga kontratat e sigurimit të pronës, ku 

pala e paditur ka lëshuar policën e sigurimit me numër numri i policës..., me të cilën janë 

siguruar mallrat e palës paditëse, deri në shumën prej 3,500.000.00 €. Si periudhë e 

sigurimit është kontraktuar periudha 30.12.2015 - 29.12.2016. Në kuadër të kësaj police 

të sigurimit dhe listës së njësive të siguruara si pjesë integrale e policës, është siguruar 

malli në dyqanin e paditësit në Gjilan, deri në shumën prej 148,482.00 €. Pala paditëse e 

ka paguar primin e sigurimit. 

 

- Paditësi dhe i padituri kanë lidhur kontratën tjetër të sigurimit të pronës, ku pala e paditur 

ka lëshuar policën e sigurimit me numër numri i policës..., me të cilën janë siguruar mallrat 

e palës paditëse, deri në shumën prej 3,674,000.00 €. Si periudhë e sigurimit është 

kontraktuar periudha 30.12.2016 - 29.12.2017. Në kuadër të kësaj police të sigurimit dhe 

listës së njësive të siguruara si pjesë integrale e policës, është siguruar malli në dyqanin e 

paditësit në Fushë Kosovë, Gjilan dhe Ferizaj. Pala paditëse e ka paguar primin e 

sigurimit. 

 

- Gjatë periudhës së sigurimit, gjegjësisht me datën 19.12.2016, në objektin paditësit në 

Gjilan, ka ndodhur vjedhje, ku palës paditëse i janë vjedhur 7 telefona mobil, 7 tableta dhe 

20 llap topa. Nga raporti i ekspertizës së ekspertit financiar ka rezultuar se vlera e mallit 

të vjedhur nga ky rast i vjedhjes në lokalet e palës paditëse është në shumën prej 11,605.36 

€. Pala paditëse dhe pala e paditur nuk e kanë kontestuar vlerësimin e mallit të vjedhur 

nga eksperti në fjalë. Gjykata e ka vlerësuar raportin e ekspertizës financiare dhe ka ardhur 

në përfundimin se raporti i ekspertizës është i punuar në mënyrë profesionale, është i 

bazuar edhe në provat tjera të lëndës andaj edhe të njëjtit ia ka falur besimin në lidhje me 

vlerësimin e mallit te vjedhur nga ky rast i vjedhjes.  

 

- Pala e paditur nuk e ka kontestuar bazën juridike në lidhje me vjedhjen e lartë cekur, duke 

theksuar se kjo vjedhje paraqet rast të siguruar me policën e sigurimit numri i policës... 

Mirëpo e ka kontestuar konstatimin e ekspertit në lidhje me kamatën për këtë pjesë të 

dëmit, duke theksuar se kamata duhet të filloj të rrjedh nga data e nxjerrjes së aktgjykimit. 

 

- Siç është elaboruar edhe më lartë në këtë aktgjykim, palët në procedurë kanë qenë edhe 

në një raport tjetër kontraktues, ku me policën e sigurimit polica e sigurimit..., janë 

siguruar mallra te palës paditëse në lokalet e paditësit në Fushë Kosovë, Gjilan dhe Ferizaj. 
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Gjatë periudhës së sigurimit kanë ndodhur vjedhje në ato lokale, ku të gjitha ato vjedhje 

janë raportuar tek pala e paditur e po ashtu edhe tek organet kompetente. Vjedhjet kanë 

ndodhur në lokalet si në vijim: Me datën 10.04.2017,  ka ndodhur vjedhje në objektin e 

palës paditëse në Gjilan, ku palës paditëse i janë vjedhur 8 llap top, 10 telefona mobil dhe 

8 tableta në vlerën prej 8,209.28 €. Me datën 13.01.2017, ka ndodhur vjedhje objektin e 

palës paditëse në Fushë Kosovë, për pasojë palës paditëse i janë vjedhur mallra në vlerën 

prej 14,583,04 €. Me datën  23.02.2017, ka ndodhur vjedhje në objektin e paditësit në 

Ferizaj, për pasojë palës paditëse i janë vjedhur mallra në vlerën prej 15,271.72 €.  

 

- Në lidhje me vlerësimin e mallrave të vjedhura gjykata ka angazhuar ekspert financiar. 

Nga raporti i ekspertizës financiare ka rezultuar se vlera e mallrave të vjedhura në lokalet 

e palës paditëse të cilat kanë qenë të mbuluar me policën e sigurimit numri i policës..., 

është në shumën e përgjithshme prej 38,064.04 €. Gjykata e ka shqyrtuar raportin e 

ekspertizës financiare te punuara nga eksperti në fjalë dhe ka ardhur në përfundimin se 

raporti i ekspertizës është i punuar në mënyrë profesionale, është në përputhje me provat 

tjera të lëndës, andaj edhe të njëjtit ia ka falur besimin në lidhje me vlerësimin e mallrave 

të vjedhura në këto raste te vjedhjeve. 

 

- Malli i vjedhur në rastin e parë të raportuar të dt. 19.12.2016, në vlerën prej 11,605.36 dhe 

malli i vjedhur në tri rastet e tjera të raportuara, në vlerën prej 38,064.04 €, krijojnë 

shumën totale prej 49,669.40 €.     

 

- Për të sqaruar çështjen nëse ka ndonjë procedurë penale në zhvillim e sipër, gjykata i është 

drejtuar Prokurorisë ku ka kërkuar që për nevoja të gjykatës të jep informacione se a janë 

identifikuar autorët e vjedhjeve. Prokuroria ka dhëne informata se në lidhje me rastet e 

vjedhjeve përsonat janë të pa identifikuar. 

 

Baza juridike e kërkesëpadisë 

 

Kontrata e sigurimit në përgjithësi, dhe kontrata e sigurimit të pasurisë në veçanti, janë të 

rregulluara me LMD-së, nenet 918-962. Me nenin 940 të LMD-së, është përcaktuar detyrimi i 

siguruesit që të kompensoj të siguruarin, nëse ndodhë rasti i siguruar. Duke iu referuar këtyre 

dispozitave të kontratës së sigurimit, kontraktuesi i sigurimit obligohet që mbi parimet e 

reciprocitetit e të solidaritetit të bashkojë një shumë të caktuar në bashkësinë e sigurimeve 

respektivisht në bashkësinë e rrezikut (siguruesi) kurse bashkësia obligohet që nëse ndodhë 

ngjarja që paraqet rastin e siguruar, t'i paguajë siguruesit apo ndonjë personit të tretë 

kompensimin, respektivisht shumën e kontraktuar që të kryejë diçka tjetër. Nga të dhënat në 

provat e lëndës gjykata ka konstatuar se palët në procedurë kanë qenë në raport kontraktues nga 

kontrata e sigurimit, ku pala paditëse ka siguruar mallra në objektin e tij në Gjilan, në lidhje me 

këto mallra te siguruara pala e paditur e ka lëshuar edhe policën e sigurimit polica e sigurimit... 

Me datën 19.12.2016, në objektin në fjalë ka ndodhur vjedhje dhe për pasojë palës paditëse i janë 

vjedhur mallra të cilat kanë qenë të siguruar në shumën prej 11,605.36 €. Rrjedhimisht meqenëse 

pala e paditur nuk e ka kontestuar bazën juridike dhe as lartësinë e këtij rasti të siguruar dhe duke 
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u bazuar edhe në dispozitat ligjore të cituara gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia 

në lidhje me këtë rast të siguruar është e bazuar.  

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte edhe baza juridike e kërkesëpadisë që lidhet me dëmin nga 

rastet - vjedhjet të cilat kanë ndodhur në lokalet e paditësit në Gjilan, Ferizaj dhe Fushë Kosovë. 

Në lidhje me këto vjedhje pala paditëse ka pretenduar se i janë vjedhur mallra në shumën e 

përgjithshme prej 38,064.04 €, dhe se mallrat e vjedhura kanë mbulueshmëri me policën e 

sigurimit me numër numri i policës... Po ashtu, ka pretenduar se dispozitat e Kushteve të 

Përgjithshme të Kontratës së Sigurimit janë në kundërshtim me dispozitat e LMD-së, andaj të 

këto dispozita janë nule. Në anën tjetër pala e paditur e ka kontestuar kërkesëpadinë me 

pretendimin se rastet e vjedhjeve nuk kanë mbulueshmëri me kontratën ngase me Kushtet e 

Përgjithshme të Kontratës së Sigurimit pajisjet e vjedhura siç janë telefonat, llap topat dhe pajise 

te ngjashme nuk janë të mbuluara me këtë kontratë të sigurimit. 

 

Gjykata ka bërë vlerësimin juridik të çështjes duke marrë për bazë të gjitha argumentet juridike 

të parashtruara nga palët në procedurë. Është fakt se me nenin 4 pika 3 të Kushteve të 

Përgjithshme të Sigurimit, është e përcaktuar se nuk do të mbulohen me policë të sigurimit pajisjet 

elektrike (të lëvizshme) siç janë: telefona celular, aparate fotografike, kamera, llap top dhe pajisje 

të kësaj kategorie. Pra, ato pajisje janë përjashtuar shprehimisht nga sigurimi, me Kushtet e 

Përgjithshme të Sigurimit. Ndërsa me Kushtet e Veçanta të Sigurimit të integruara në Policën e 

Sigurimit, është specifikuar se sigurohen “mallra”, sipas “listës së njësive të siguruara”. Nga kjo 

rezulton se mallrat e vjedhura janë mbuluar me Policën e Sigurimit dhe Listën e Njësive të 

Siguruara si pjesë integrale e sajë, por janë përjashtuar me Kushtet e Përgjithshme të Sigurimit. 

Pra, ka kontradiktë në mes të Kushteve të Përgjithshme dhe vet Policës së Sigurimit. Në 

vlerësimin e mëtejshëm juridik të kësaj çështjeje, gjykata ka zbatuar dispozitat ligjore të 

aplikueshme (dispozitat e LMD-së), për të definuar nëse kanë epërsi Kushtet e Përgjithshme apo 

vet Polica e Sigurimit. Lidhur me këtë çështje, gjykata i është referuar nenit 124.4 të LMD-së, ku 

është e përcaktuar se në rast të mospërputhjes ndërmjet kushteve të përgjithshme dhe 

marrëveshjeve të veçanta, vlen marrëveshja e veçantë. Po ashtu, gjykata i është referuar edhe 

nenit 125 të LMD-së, ku është e përcaktuar se janë nul dispozitat e kushteve të përgjithshme që 

janë në kundërshtim me vetë qëllimin e kontratës së lidhur ose me praktikën e mirë afariste, qoftë 

edhe kur kushtet e përgjithshme brenda të cilave bëjnë pjesë të jenë miratuar nga autoriteti 

kompetent. Me paragrafin 2 të të njëjtit nen është e përcaktuar se gjykata mund të refuzojë 

zbatimin e disa dispozitave të Kushteve të Përgjithshme që e privojnë palën tjetër  nga  e  drejta  

për  të  bërë  kundërshtime - apelim,  ose  të  dispozitave  në  bazë  të  të  cilave  pala humbë  të  

drejtën  nga  kontrata apo afatet,  ose  përndryshe  janë  të  padrejta  apo  tepër  rigoroze  ndaj 

palës.  

 

Gjykata konsideron se dispozitat e Policës së Sigurimit kanë epërsi në relacion me Kushtet e 

Përgjithshme dhe rrjedhimisht kanë edhe prioritet në zbatim. Duke marrë për bazë faktin se Polica 

e sigurimit i referohet termit gjeneral “mallra”, rezulton se ka mbuluar të gjitha mallrat e paditësit, 

e po ashtu edhe mallrat e vjedhura. Prandaj, gjykata ka ardhur në përfundimin se pala e paditur 

ka për detyrim kompensimin e dëmit edhe për tri rastet e vjedhjeve të raportuara, konform policës 

së sigurimit me nr. numri i policës...   



 Numri i lëndës: 2019:242589 
 Datë: 30.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01153434 
 

8 (9)  

 2
0

1
9

:2
4

2
5

9
0

 

 

Rrjedhimisht duke u bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar dhe në dispozitat ligjore të cituara 

gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia në lidhje me kompensimin e dëmit nga katër 

rastet e siguruara është i bazuar, andaj edhe është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin në lidhje me lartësinë e kërkesëpadisë për tri rastet e siguruara në Fushë Kosovë, Gjilan 

dhe në Ferizaj të siguruar me policën e sigurimit polica e sigurimit..., gjykata e ka bazuar në 

raportin  e ekspertizës financiare ku është konstatuar se vlera e pajisjeve të vjedhura nga tri rastet 

e vjedhjeve është në shumën prej 38,064.03 €. 

 

Gjykata e miratoi kërkesëpadinë e paditësit përkitazi me kamatën e kërkuar të vonesës, duke e 

detyruar palën e paditur që përveç kompensimit të dëmit palës paditëse t’ia kompensoj edhe 

kamatën në shkallën prej 8 % në vit, e cila fillon te rrejdh nga data e parashtrimit të padisë në 

gjykatë dt.09.05.2018, e deri në pagesën definitive, duke u bazuar në nenin 382.1 teLMD-së. 

 

Gjykata i vlerësoi edhe faktet dhe rrethanat e tjera të kësaj çështje kontestimore, por të njëjtat në 

rastin konkret janë jo vendimtare për të vendosur ndryshe në këtë çështje kontestimore.  

 

Shpenzimet procedurale  

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte edhe çështja e shpenzimeve të procedurës. Pala paditëse ka 

kërkuar kompensimin e shpenzimeve të procedurë dhe e ka bërë edhe precizimin e tyre, ka 

kërkuar shumat si në vijim: në emër të përpilimit të padisë ka kërkuar shumën prej 208.00 €; në 

emër të shpenzimeve të ekspertizës financiare ka kërkuar shumën prej 300.00 €; në emër të 

përfaqësimit në 5 seanca dëgjimore shumën prej 1,350.00 €, (5X270.00=1,350.00 €; në shumën 

e përgjithshme prej 1,850.00 €. Në anën  tjetër pala e paditur nuk i ka kërkuar kompensimin e 

shpenzimeve procedurale. Me nenin 452.1 të LPK-së është përcaktuar pala e cila e humbe 

procesin gjyqësor ka për detyrim që palës gjyqëfituese t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore. Duke u bazuar në këtë dispozitë ligjore gjykata e ka detyruar palën e paditur që 

palës paditëse t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës në shumën prej 1,850.00 € 

 

Duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartcekura dhe në dispozitat ligjore të cituara më sipër, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

I.EK.nr. 266/18, me datën 30.09.2020  

 

                                                                                                                      

Gjyqtari, 

                                                                                                                     Mr.sc.Bajram Miftari 
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UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese, në afatin prej 7 

ditësh nga dita e dorëzimit të tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 


