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I.EK.nr.502/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË,DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE 

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

padisë së paditësit Kompania e Sigurimeve “E.”, me seli në Prishtinë, të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit F.Sh., kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve “K. e R.”, me seli në P., të cilën e 

përfaqëson sipas autorizimit V. R., baza juridike e kërkesëpadisë - rimburësim nga sigurimi i 

automjetit, vlera e kontestit - 352.00 €, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të 

mbajtur më datën 18.10.2019, në ri gjykim, me datën 02.11.2019, mori  këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Kompania e Sigurimeve “E.” me seli në P. 

me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri Kompania e Sigurimeve K. e R., me seli në P., 

që në emër të regresit, paditësit t’ia paguaj shumën prej 352.00 €, me kamatë ligjore duke e 

llogaritur nga data e parashtrimit të kërkesës për regres, gjegjësisht data 22.12.2014, e deri në 

pagesën definitive, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Rrethanat procedurale të çështjes  

 

Paditësi, Kompania e Sigurimeve E., me seli në Prishtinë, ka paraqitur padi kundër të paditurit 

Kompania e Sigurimeve K. e R., me seli në P., për kompensimin e borxhit nga rimburësimi. Në 

padi, ndër të tjera është theksuar se ka qenë në raport kontraktues me  klientin e vet “E.”, ku me 

sigurim auto kasko është siguruar vetura e tipit “Skoda Octavia”, me targa të regjistrimit EU-.... 

Me datën 25.08.2014, në Prishtinë ka ndodhur aksidenti i trafikut, ku të përfshira në aksident 

ishin automjeti i lartëcekur i pajisur me policë sigurimi auto kasko dhe automjeti i tipit Golf 19 

E, me targa të regjistrimit ...., i cili i ishte i pajisur me policë sigurimi të lëshuar nga pala e 

paditur. Nga aksidenti në fjalë dëme të konsiderueshme ka pësuar automjeti i pajisur me policë 

sigurimi auto kasko. Më tutje, ka theksuar se duke u bazuar në raportin kontraktues nga kontrata 

e sigurimit kasko, ka kryer pagesa në lidhje me kompensimin e dëmit të pësuar në automjetin e 
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klientit të tij. Meqenëse, shkaktar i aksidentit ka qenë i siguruari i të paditurit, i është drejtuar atij 

në procedurë jashtë gjyqësore në lidhje me rimbusimin e shumës së paguar, mirëpo i padituri 

nuk ka pranuar të bëjë rimbursimin.   

 

I padituri, me anë të përgjigjes në padi e ka kontestuar kërkesëpadinë. Ka theksuar se paditësi 

nuk ka prezantuar prova se klienti i tij ka qenë shkaktar i aksidentit dhe i ka propozuar gjykatës 

që të refuzohet kërkesëpadia.  

 

Pala paditëse gjatë seancave dëgjimore të mbajtura ka theksuar se me klientin e tij EULEX ka 

pasur kontratë të përgjithshme për sigurimin e automjeteve me sigurim auto kasko. Pasi që është 

nënshkruar kontrata, janë lëshuar konfirmimet në lidhje me automjetet e siguruara. Edhe në rastin 

konkret është lëshuar konfirmimi për automjetin Skoda Octavia. Pas aksidentit, ka bërë 

kompensimin në emër të dëmeve materiale të cilat i ka pësuar automjeti në fjalë. Ndërsa, pala e 

paditur gjatë seancave dëgjimore ndër të tjera ka theksuar se paditësi me asnjë provë materiale 

nuk ka arritur të argumentoj se ka bërë pagesa në emër të dëmit material në automjetin e 

aksidentuar dhe se provat e prezantuara nga paditësi nuk janë bazë e mjaftueshme për të kërkuar 

rimburësimin.  

 

Me aktgjykimin e kësaj gjykate I.EK.nr.604/2015, është vendosur në mënyrë meritore në këtë 

çështje juridike kontestomore, me aktgjykim refuzues. Gjykata e Apelit e Kosovës, në procedurë 

ankimore, me aktvendimin Ae.nr.122/18, e ka prishur aktgjykimin e kësaj gjykate dhe lëndën e 

ka kthyer në rigjykim. 

 

Në seancën dëgjimore të mbajtur në rigjykim, pala paditëse ka theksuar se qëndron pranë padisë 

dhe deklarimeve nga seancat e kaluara dhe ka propozuar që të vazhdohet procedura konform 

gjetjeve nga Gjykata e Apelit. Në fjalën përfundimtare ka theksuar se nga provat e administruara 

në këtë çështje juridike kontestimore është vërtetuar baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë 

dhe i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta miratoj si të bazuar. 

 

Pala e paditur, në seancën dëgjimore të mbajtur në rigjykim, duke theksuar ndër të tjera se në 

dosjen e lëndës nuk gjindet polica e sigurimit e as libreza e qarkullimit të automjetit, të cilat janë 

të domosdoshme me rastin e kompensimit dhe se në mungesë të tyre nuk mund të konstatohet se 

automjeti i pretenduar ka qenë i pajisur me policë sigurimi. Ka shtuar se me dispozitat e LMD-

së dhe Rregulloren e BQK-së, është e përcaktuar përmbajtja e policës së sigurimit, e cila duhet 

të posedoj të dhëna për dëmin i cili mbulohet, lartësinë e dëmit, pjesët e zbritshme të dëmit. Sipas 

saj, në mungesë së policës së sigurimit nuk ka bazë ligjore për kompensimin në emër të 

rimburësimit. Në fjalën përfundimtare, ka theksuar se nga provat e administruara nuk është 

vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, ngase pala paditëse nuk ka prezantuar dokumentin 

kryesor - policën e sigurimit kasko të automjetit.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar  

 

Për të vërtetuar në mënyrë të saktë dhe të plotë gjendjen faktike gjykata ka bërë administrimin e 

provave të lëndës, përmes leximit dhe shikimit të tyre, si në vijim: Raporti i Policisë së Kosovës, 

i datës 12.01.2012, me fotografit e automjetit të dëmtuar; raporti i brendshëm i EULEX, në lidhje 

me aksidentin e ndodhur; procesverbali i paditësit lidhur me pjesët e dëmtuara; dhe lista e 

dëmeve për pagesë, e datës 14.05.2013; dhe dëshmia e lëshuar nga pala paditëse me numër serik  

03151/1090. 
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Pas administrimit te provave dhe vlerësimit me kujdes të tyre, secilës provë veç e veç dhe të 

gjitha së bashku, konform nenit 8 të LPK-së, dhe konstatimit të fakteve jo kontestuese, gjykata 

vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Ishte jo kontestuese dhe është provuar me raportin e aksidentit nga Policia e Kosovës se me datën 

12.04.2013, në Prishtinë, ka ndodhur aksidenti i trafikut. Të përfshira në aksident kanë qenë 

automjeti Skoda Octavia me targa regjistrimi ..... dhe automjeti Golf 19E, me targa regjistrimi 

....  

 

Sipas raportit policor të aksidentit, deri të aksidenti ka ardhur me fajin e vozitësit të veturës Golf 

19 E, i cili në momentin e aksidentit posedonte policë të sigurimit nga autopërgjegjësia, të lëshuar 

nga pala e paditur. 

 

Pala paditëse ka pretenduar gjatë gjykimit se ka qenë në raport kontraktues të sigurimit, nga 

sigurimi KASKO, me palën e tretë EULEX, në të cilin raport ka bërë sigurimin kasko të 

automjetit të dëmtuar me targa regjistrimi ..., dhe mbi atë bazë ka bërë kompensimin e dëmit, në 

shumën prej 352.00 €. Pala e paditur e ka kontestuar këtë pretendim të palës paditëse. Prandaj, 

është parashtruar si çështje kontestuese dhe njëkohësisht si çështje vendimtare, se a ka qenë 

paditësi në raport kontraktues të sigurimit me palën e tretë EULEX. Pala paditëse gjatë gjykimit 

të parë, ka përzgjedhur që këtë fakt të pretenduar ta provojë përmes dy provave të prezantuara: 

Dokumenti i quajtur “Polica: 000.....” (prova nr. 5 e bashkëngjitur padisë) dhe “Lista e dëmeve”, 

dt. 14.05.2013. Gjykata vlerëson se këto dy prova të prezantuara gjatë gjykimit të parë, nuk 

vërtetojnë pretendimin e paditësit se ishte në raport juridik kontraktues të sigurimit, me palën e 

tretë EULEX, lidhur me automjetin e dëmtuar. Sipas kësaj gjykate, dokumenti i emërtuar si 

“Polica”, në fakt nuk është policë sigurimi.  

 

Gjykata vë në pah se Kontrata për Sigurimin është kontratë formale. Kjo buron nga neni 922.1 i 

LMD-së, ku është përcaktuar se “Kontrata për Sigurimin është e lidhur kur kontraktuesit 

nënshkruajnë polisën e sigurimit ose listen e mbulesës”.  

 

Polica e sigurimit si dëshmi e lidhjes së kontratës për sigurimin është rregulluar me LMD, neni 

923.1, ku është theksuar se:  

 

“Në policë duhet të shkruhen palët kontraktuese, sendi i siguruar, respektivisht personi i 

siguruar, rreziku i përfshirë nga sigurimi (rasti i siguruar), kohëzgjatja e sigurimit dhe 

periudha e depozitës, shuma e sigurimit ose shënimi se sigurimi është i pakufizuar, 

premia ose kontributi, data e dhënies së policës dhe nënshkrimet e palëve kontraktuese”.  

 

Gjykata vlerëson edhe më tutje se “Lista e dëmeve” e hartuar dhe e dorëzuar nga pala paditëse, 

nuk mund të dëshmoj faktet kontestuese të rastit, respektivisht raportin kontraktues të sigurimit 

në mes të paditësit dhe palës së tretë EULEX, dhe pagesën në llogarinë bankare të EULEX-it, 

në emër të dëmit të pësuar, në mënyrë specifike nga ai raport kontraktues.  

Pala paditëse, në procedurë ankimore (bashkë me ankesën drejtuar Gjykatës së Apelit), ka 

prezantuar një dokument të lëshuar nga pala paditëse, me nr. serik 03151/1090, i pa datuar, i cili 

përmban disa të dhëna se automjeti me targa regjistrimi ..., kishte sigurim nga autopërgjegjësia 

tek pala paditëse gjatë periudhës së sigurimit 16.02.2013-15.02.2014.  

 

Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktvendimin Ae.nr.122/18, dt. 26.07.2019, ka theksuar se ajo 

provë dëshmon se automjeti i aksidentuar ka qenë i pajisur me policë të sigurimit me nr. 

03151/1090, valide prej datës 16.02.2013 deri me datën 15.02.2014. Sipas të njëjtës gjykatë, mos 
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marrja për bazë e asaj prove, përbën vërtetim jo të plotë të gjendjes faktike çka ka rezultuar edhe 

me zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Lidhur me këtë, gjykata e shkallës së parë thekson se prova në fjalë nuk është dorëzuar nga 

paditësi gjatë gjykimit të parë, por e njëjta i është bashkëngjitur ankesës drejtuar Gjykatës së 

Apelit. Prandaj, në gjykimin e parë nuk ka mundur të administrohet e as të vlerësohet si provë, 

meqenëse nuk ka qenë fare pjesë e provave të lëndës.  

 

Pranimi dhe vlerësimi i asaj prove në procedurë ankimore, nga Gjykata e Apelit, i ka krijuar 

mundësinë palës paditëse që e njëjta provë të administrohet dhe të vlerësohet edhe në shkallën e 

parë, gjatë procesit të ri-gjykimit. Kështu që e njëjta provë është administruar në rigjykim dhe të 

dy palët kanë pasur rastin të paraqesin qëndrimet e tyre lidhur me përmbajtjen e saj. Pala paditëse, 

gjatë rigjykimit nuk ka bërë ndonjë koment konkret lidhur me provën në fjalë, por vetëm ka 

propozuar që procedura të vazhdoj konform gjetjeve nga Gjykata e Apelit. Nga ana tjetër, pala e 

paditur ka theksuar se prova e dorëzuar me ankesë ka përmbajtje të sigurimit nga 

autopërgjegjësia dhe ka propozuar që kërkesëpadia të refuzohet si e pa bazuar. Pas analizës dhe 

vlerësimit të provës në fjalë, gjykata e shkallës së parë ka ardhur në përfundimin se e njëjta nuk 

mund të dëshmoj raportin kontraktues të sigurimit me palën e tretë EULEX sepse nuk është 

kontratë sigurimi, nuk është policë sigurimi, e as ndonjë dokument tjetër i përbashkët i palëve të 

lartpërmendura që do të dëshmonte raportin e sigurimit. Në fakt është një akt i njëanshëm i palës 

paditëse që në përmbajtjen e sajë nuk përfshinë asnjë lloj konfirmimi nga pala tjetër kontraktuese 

EULEX. Siç dihet, raporti i sigurimit është raport i dy anshëm kontraktues ku të dy palët marrin 

të drejta dhe detyrime dhe si i tillë duhet të provohet me dokumente që përfshijnë të dyja ato 

palë, siç mund të jenë kontrata për sigurimin, polica e sigurimit, apo ndonjë dokument tjetër i 

barasvlefshëm.   

 

Duke marrë për bazë këto rrethana, si dhe faktin tjetër se pala e paditur vazhdimisht ka kërkuar 

provë adekuate se kishte raport kontraktues në mes të paditësit dhe palës së tretë EULEX, gjykata 

ka ardhur në përfundimin se as ky dokument i lëshuar nga paditësi nuk e vërteton raportin 

kontraktues të sigurimit me palën e tretë EULEX.  

 

Siç shihet nga të dhënat e lartpërmendura, pala paditëse nuk ka paraqitur gjatë gjykimit policën 

e sigurimit, ndonjë dëshmi tjetër që vërteton se automjeti i dëmtuar ka qenë i siguruar kasko, 

dëshminë e pagesës së premisë së sigurimit nga EULEX në llogarinë e paditësit, apo ndonjë 

provë tjetër të asaj natyre. Rrjedhimisht, pala paditëse ka dështuar që të provoj se ishte në raport 

kontraktues të sigurimit, me palën e tretë EULEX.  

 

Vlerësimi ligjor i kërkesëpadisë  

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte çështja e bazës juridike të kërkesëpadisë. Subrogimi është 

i rregulluar me nenin 960 paragrafi.1. të LMD-së, ku është përcaktuar se me pagimin e 

kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në bazë të vet ligjit, deri në shumën e 

kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e të siguruarit ndaj personit i cili mbi çfarëdo baze 

është përgjegjës për dëmin. Siç shihet nga përmbajtja e kësaj dispozite ligjore, palë e legjitimuar 

për të kërkuar rimburësimin, është vetëm pala që ka paguar dëmin në cilësi të siguruesit.  

 

Me nenin 322.1 të LPK-së, është e përcaktuar se pala e cila pretendon se i takon një e drejtë ka 

për detyrë të provoj faktin që është qenësor për krijimin ose realizimin e sajë, prandaj, barra e të 

provuarit në këtë rast, i ka takuar palës paditëse.  
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Meqenëse paditësi ka dështuar që të provoj rrethanat vendimtare të rastit, se në kohën e aksidentit 

kishte cilësinë e siguruesit të automjetit të EULEX-it, dhe se e ka paguar shumën e sigurimit, 

gjykata ka ardhur në përfundimin se pala paditëse nuk ka arritur të provoj bazueshmërinë e 

kërkesëpadisë. Për të gjitha arsyet e shtjelluara më sipër, gjykata ka ardhur në përfundimin se 

kërkesëpadia është e pabazuar, andaj, edhe është vendosur për refuzimin e sajë.   

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore është marrë në përputhje me dispozitat e 

nenit 452.1 të LPK-së, ku është përcaktuar se pala e cila humb procesin gjyqësore tërësisht ka 

për detyrë që palës kundërshtare gjyqfituese, t’ia paguaj shpenzimet e procedurës konestimore. 

Pala e paditur nuk ka kërkuar pagimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore, kështu që 

gjykata ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

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

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

I.EK.nr.502/2019, me datën 02.11.2019 

 

 

                                                                                                  Gjyqtari  

 Mr.sc.Bajram Miftari 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese, Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita e dorëzimit të tij.  

 


