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I.EK.nr.562/15 

 

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 V., CH, me seli në A.- Z., të cilin e përfaqëson ICS A. L.L.C nga P. – 

B. N., avokat nga P., kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve “S. U. G. A.”, sh.a, me seli në 

P., baza juridike e kontestit – subrogim nga baza e sigurimit KASKO, vlera e kontestit 11,387.00 

€, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të datës 08.11.2019, me datën 25.11.2019, 

mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. Miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Kompania e Sigurimeve V., CH, me seli në A.-

Z. ashtu qe detyrohet i padituri Kompania e Sigurimeve “S. U. G. A.”, me seli në P., që në nga 

baza e subrogimit nga sigurimi kasko, paditësit t’ia paguaj shumën prej 11,387.00 €, me kamatë 

prej 8 % në vit, duke e llogaritur nga data 09.09.2013, e deri në pagesën definitive, brenda afatit 

prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit se këtij aktgjykimi. 

 

II.Detyrohet i padituri që paditësit t’ia paguaj shumën prej 4,613.48 €, 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 

 

Rrjedha procedurale e çështjes 

 

Paditësi Kompania e Sigurimeve Kompania e Sigurimeve V., CH, me seli në A.-Z., në këtë 

gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve S. U. G. A., me seli në 

Prishtinë, për kompensimin e borxhit nga regresi. Në padi dhe gjatë seancave dëgjimore ndër të 

tjera ka theksuar se paditësi ka qenë në raport kontraktues me klientin e tij I. B., ku me sigurim 

kasko e ka siguruar automjeti i tij i markës Volswagen Multivan Business TDI, me targa 

regjistrimi me numër ..., për periudhën e sigurimit nga data 30.06.2011-31.12.2015. Me datën 

22.12.2012, në Ferizaj, ka ndodhur aksident trafikut në mes të automjetit të siguruar kasko dhe 
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një automjeti tjetër të markës Hyundai Tucson, me numër të targave ..., të cilin në momentin e 

aksidentit e drejtonte G. Y.. Me tej ka theksuar se sipas Raportit të Policisë, deri tek aksidenti ka 

ardhur me fajin e vozitësit të automjetit Hyundai Tucson i cili ishte i pajisur me policë sigurimi 

auto përgjegjësia e lëshuar nga i padituri. Ka shtuar se e ka bërë inspektimin e automjetit e 

dëmtuar në aksident dhe ka hartuar ekspertizë përkatëse ka bërë vlerësimin e dëmit të bazuar në 

sistemin AUDATEX, nga ka rezultuar se shpenzimet e riparimit të automjetit kapin shumën prej 

26,879.25 CHF. Po ashtu, ka theksuar se paditësi si kasko sigurues e ka kompensuar klientin e 

vetë për dëmet e shkaktuara në automjetin e tij ku ia ka kompensuar shumën prej 23,888.20 CHF, 

e cila është e barabartë me shumën prej 22,916.06 €. Meqenëse shkaktar i aksidentit ka qenë i 

siguruari i palës së paditu, në procedurën jashtë gjyqësore i është drejtuar palës së paditur për 

kompensimin e shumës së paguar nga baza e subrogimit dhe se pala e paditur ia ka ofruar shumën 

e cila nuk është në proporcion me dëmet e shkaktuar në automjet. Në seancën e datës 30.09.2019, 

e ka precizuar kërkesëpadinë ka kërkuar shumën prej 12,295.00 €. 

 

I padituri, në përgjigje në padi nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë për nga baza juridike, 

gjegjësisht përgjegjësia e të siguruarit të tij në shkaktimin e aksidentit. Ka theksuar se në 

procedurën jashtë gjyqësore e ka trajtuar dëmin e shkaktuar në automjetin e pajisur me policë 

kasko ku ia ka ofruar shumën prej 2,824.00 €. Kërkesëpadinë e ka kontestuar  mbi lartësinë e 

ofruar në procedurën jashtë gjyqësore me pretendimin se kërkesëpadia nuk përputhet me dëmin 

real qe ka ndodhur në automjetin e dëmtuar në aksident.  Gjatë rrjedhës së shqyrtimit E ka 

kontestuar kërkesëpadinë për nga baza juridike me pretendimin se nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore për subrogim. Ngase në momentin e aksidentit drejtues i automjetit të pajisur me sigurim 

kasko nuk ka qenë pronari i automjetit në emër të së cilit është lëshuar kontrata e sigurimit, por 

drejtues ka qenë djali i tij. 

 

Paditësi, në seancën e datës 26.12.2017, ka propozuar gjykatës që ta nxjerrë provat e ekspertizës 

së makinerisë. Gjykata, me aktvendimin e ka miratuar propozimin e paditësit për nxjerrjen e 

provës së ekspertizës së makinerisë dhe për ekspertë është caktuar N.Sh., ekspert i makinerisë. 

Eksperti gjyqësor i ka punuar raportet e ekspertizave dhe ia ka dërguar ato gjykatës me datën 

12.07.2018. Po ashtu, eksperti ka prezantuar edhe në seancën dëgjimore të datës 10.10.2018, ku 

edhe ka dhënë sqarime shtesë dhe është përgjigjur në pyetjet e parashtruara. Në të njëjtën seancë 

gjykata e ka detyruar ekspertin që të punoj raport plotësues të ekspertizës së makinerisë të cilën 

eksperti në fjalë e ka punuar dhe me datën 02.05.2019, ia ka dorëzuar atë gjykatës. Po ashtu, 

eksperti ka prezantuar edhe në seancën e datës 07.06.2019.  

 

Pala paditëse nuk ka pasur vërejtje nga raportin përfundimtar të ekspertizë së punuar nga eksperti 

N.Sh.. Ndërsa pala e paditur e ka kontestuar raportin e ekspertizës së punuar nga eksperti në fjalë 

në seancën e datës 07.06.2019, i ka propozuar gjykatës nxjerrjen e provës së të ekspertizës nga 

lëmi i makinerisë. Gjykata, me aktvendimin e ka miratuar propozimin e paditësit për nxjerrjen e 

provës së ekspertizës së makinerisë dhe për ekspertë është caktuar Q. A., ekspert i makinerisë. 

Eksperti gjyqësor i makinerisë e ka punuar raportin e ekspertizës dhe të njëjtin ia ka dërguar 

gjykatës me datën 08.07.2019. Po ashtu, eksperti ka prezantuar edhe në seancën e datës 

01.11.2019, ku ka dhënë sqarime shtesë në lidhje me raportin e tij të ekspertizës. 

 

Pala paditëse në fjalën përfundimtare ka theksuar se pala e paditur nuk e ka kontestuar bazën 

juridike të kërkesëpadisë, ndërsa për ta përcaktuar lartësinë e kërkesëpadisë gjykata në këtë 

çështje juridike ka nxjerrë provat e ekspertizave nga lëmi i makinerisë. Eksperti i makinerisë N. 

Sh. ka dhëne mendimin se dëmi në automjet në momentin e aksidentit është në shumën prej 

14,322.00 €, me vërejtjen se në rastin e trajtimit të dëmit nuk ishin marrë për bazë mbetjet e 

automjetit. Ndërsa nga raporti i ekspertizës së ekspertit Q. A., është konstatuar se dëmi në 
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automjetin e pajisur me policë kasko i dëmtuar në aksident është në shumën prej 12,295.00 €. 

Ka shtuar se nuk e konteston raportin e ekspertizës së ekspertit Q. A. dhe se ndaj këtij raporti të 

ekspertizës as pala e paditur nuk ka dhenë vërejtje. Meqenëse në policën kasko të sigurimit ka 

qenë e kontraktuar zbritja prej 1,000.00 CHF e që është e barabartë me 908.00 €, rezulton se pala 

e paditur është në detyrim në shumën prej 11,387.00 €. I ka propozuar gjykatës që ta miratoj 

kërkesëpadinë dhe me aktgjykim ta detyroj palën e paditur që në emër të regresit t’ia paguaj 

shumën prej 11,387.00 €.   

 

Pala e paditur në fjalën përfundimtare nuk e ka kontestuar përgjegjësia e të siguruarit të tij në 

shkaktimin e aksidentit, po ashtu nuk e ka kontestuar as lartësinë e dëmit në shumën prej 

11,387.00 €, të konstatuar nga eksperti i makinerisë Q. A.. Mirëpo kërkesëpadinë e ka kontestuar 

për faktin se duke iu referuar polices kasko, i siguruar me atë policë ka qenë vetëm I. B., ndërsa 

në momentin e aksidentit automjetin ka qenë duke e drejtuar F.B.. Pala paditëse nuk ka ofruar 

prova të cilat dëshmojnë se drejtuesi F. B., ka pasur të drejtë të vozisë automjetin e pajisur me 

policë sigurimi kasko. Meqenëse kontrata e sigurimit kasko është kontratë vullnetare është 

sigurim i cili lidhet për subjektin dhe pasurinë e siguruar, vetëm nëse vërtetohet me autorizim 

specifik të të siguruarit drejta për të vozitur automjetin nga personi i tretë mund të konsiderohet 

se kemi të bëjmë me mbulueshmëri nga kontrata e sigurimit. Ka mbajtur qëndrimin se vetëm me 

pagesën e dëmit nga paditësi nuk janë plotësuar kushtet për subrogim. I ka propozuar gjykatës 

që kërkesëpadinë ta refuzoj si të pa bazuar. 

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: polica e sigurimit auto kasko 

me numër 0028833177100; ekstraktet e pagesave të dëmit auto kasko; libreza e qarkullimit e 

automjetit VW; ekspertiza e konstatimit të dëmit dhe shpenzimet e riparimit e dt.25.02.2013; 

raporti i aksidentit me numër 2012-CFT-676; ekspertizat gjyqësore të punuara nga ekspertët e 

makinerisë N. Sh. dhe Q. A. 

 

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 në mes të palëve ndërgjyqese e po ashtu është provuar me policën 

auto-kasko dhe me kushtet e përgjithshme të sigurimit të automjetit, se automjeti i markës 

VW Multivan Business, me targa regjistrimi nr.AG172748, ka qenë i siguruar tek pala 

paditëse, mbi bazën e sigurimit auto-kasko, dhe se ka poseduar këtë sigurim edhe në 

momentin e shkaktimit të aksidentit. 

 

- Është jo kontestuese në mes të palëve dhe është provuar me raportin e aksidentit nga 

Policia e Kosovës se gjatë periudhës siguruese, gjegjësisht me datën 22.12.2012, në 

Ferizaj ka ndodhur aksidenti i trafikut në mes të automjetit VW Multivan Business  (i 

pajisur me policë sigurimi kasko nga pala paditëse), dhe automjetit Hyundai Tucson. Si 

pasojë e këtij aksidenti, ka pësuar dëme materiale automjeti i siguruar me sigurim auto-

kasko. 

 

- Ishte jo kontestuese se deri të aksidenti ka ardhur me fajin dhe përgjegjësinë e të 

siguruarit të palës së paditur në procedurë. 

 

- Eksperti gjyqësor i makinerisë N. Sh. në raportin e ekspertizës ka dhënë mendimin se 

lartësia e dëmit në automjetin e pajisur me policë sigurimi kasko, është në shumën prej 
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14,207.00 €. Pala e paditur e ka kontestuar raportin e ekspertizës së punuar nga eksperti 

në fjalë dhe ka propozuar nxjerrjen e provës së te ekspertizës së makinerisë. 

 

- Sipas propozimit të palës së paditur gjykata ka caktuar ekspertizë te re te nga lëmi i 

makinerisë. Eksperti gjyqësor i makinerisë, Q. A. në raportin e ekspertizës ka dhënë 

mendimin se lartësia e dëmit material në automjetin e pajisur me policë sigurimi kasko 

në kohen a aksidentit është në shumën prej 12,259.00 €. Palët në procedurë nuk e kanë 

kontestuar konstatimin e ekspertit të makinerisë Q. A.. Pala paditëse e ka precizuar 

kërkesëpadinë duke e harmonizuar kërkesëpadinë me konstatimet e ekspertit në fjalë, e 

po ashtu nga kjo shumë e ka zbritur edhe franshizën e kontraktuar në shumën prej 

1,000.00 CHF, e cila është e barabartë me shumën prej 908.00 €. Përfundimisht, paditësi 

ka kërkuar shumën prej 11,387.00 €.  

 

Baza juridike e kërkesëpadisë 

 

Me nenin 960 paragrafi.1. të LMD-së 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 te siguruarit ndaj personit i cili mbi çfarë do baze është përgjegjës për dëmin. 

Ndërsa me nenin 3 të Ligjit mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia është 

përcaktuar,  se siguruesi është përgjegjës për kompensimin e dëmeve të shkaktuar personave te 

tretë, nga përdorimi i automjetit të siguruar mbi bazën e autopërgjegjësisë. Nga dispozitat ligjore 

të lartcekura rrjedh se paditësi si sigurues i automjetit të aksidentuar mbi bazën e sigurimit auto 

kasko ka qenë i detyruar ta kompensoj dëmin e shkaktuar mbi automjetin e siguruar, gjë të cilën 

edhe e ka bërë, njëkohësisht gëzon të drejtën që të regresoj shumën e paguar, nga i padituri si 

sigurues i automjetit Hyundai Tucson mbi bazën e sigurimit nga autopërgjegjësia  për dëmet e 

shkaktuara personave të tretë.  

  

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

gjykata ka ardhur në përfundimin, se paditësi me provat e paraqitura ka arritur të provoj faktet 

vendimtare të rastit, dhe se kërkesëpadia e tij është e bazuar në ligj, andaj, të njëjtën e miratoi si 

të bazuar. 

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte edhe pretendimi i palës së paditur se nuk ka bazë për 

kompensimin në emër të regresit ngase pala paditëse nuk ka qenë e detyruar që të kompensoj 

dëmin për faktin se automjetin e pajisur me policë kakso në momentin e aksidentit nuk ka qenë 

duke e drejtuar pronari i automjetit në emër të të cilit ka qenë e lëshuar polica e sigurimit. Mirëpo, 

duke iu referuar provave të lëndës siç është polica kasko e sigurimit gjykata ka gjetur objekt i 

sigurimit ka qenë automjeti VW Multivan Business, dhe se aksidenti i ndodhur ka paraqitur rast 

të siguruar e duke u bazuar në policën e sigurimit kasko pala paditëse ka qenë e detyruar që t’ia 

kompensoj dëmin në automjet e pajisur me sigurim kasko. Gjykata potencon se në rastin konkret 

nuk është relevante se kush ka qenë duke e drejtuar automjetin e pajisur me policë sigurimi kasko 

edhe për faktin se përgjegjës për aksidentin ka qenë drejtuesi i automjetit “Hyundai Tucson”, i 

cili ka qenë i pajisur me policë sigurimi nga auto përgjegjësia të lëshuar nga pala e paditur në 

procedurë. Duke u bazuar në dispozitat ligjore të cituara më lartë, rezulton se i padituri ka për 

detyrim kompensimin e dëmit, respektivisht pagesën e shumave të realizuara në dobi të palës 

paditëse e cila e ka mbuluar dëmin në automjet. Për këto arsye, gjykata nuk e ka marrë për bazë 

pretendimin e të paditurit se rasti nuk ka pasur mbulueshmëri të sigurimit kasko.   

 

Gjykata e miratoi kërkesëpadinë edhe përkitazi me kamatën e kërkuar të vonesës, në shkallën 

prej 8 % në vit, duke vendosur kështu në përputhje me nenin 382.1 të LMD-së. Gykata vlerëson 
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se meqenëse “regresi tek sigurimet” është institut juridik – detyrimor, i rregulluar me LMD, neni 

960, par.1, rezulton se edhe kamata e vonesës duhet të zbatohet sipas normës së paraparë me të 

njëjtëtin ligj, e që është prej 8 % në vit. Siç shihet, detyrimi i regresimit dhe detyrimi i pagesës 

së kamatës mbi vonesën e shkaktuar deri në ditën e regresimit, janë dy institute juridike të 

rregulluara me të njëjtin ligj (LMD), andaj, në rastin konkret ai ligj duhet të zbatohet në mënyrë 

ekskluzive dhe përjashtohet mundësia e zbatimit të ndonjë dispozite tjetër ligjore që i referohet 

kamatës së vonesës. Si ditë e rënies në vonesë e të paditurit dhe e llogaritjes së kamatëvonesës, 

është marrë data e ofertës së ofruar nga i padituri e që është data 09.09.2013. Po ashtu, sipas këtij 

aktgjykimi, i padituri do të konsiderohet se është në vonesë deri në ditën e përmbushjes së 

detyrimit të specifikuar me dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Shpenzimet procedurale  

 

Gjithashtu, gjykata ka vendosur edhe për shpenzimet e shkaktuara në procedurë konform nenit 

452 al 1 të LPK-së, dhe tarifës se Odës së Avokatëve te Kosovës ku palës paditëse i janë miratuar, 

shumat si në vijim: në emër të përpilimit të padisë shuma prej 416.00 €; në emër të taksës 

gjyqësore për padi shumën prej 111.50 €; për ekspertizë të makinerisë shumën prej 150.00 €; për 

përfaqësim në 7 seanca seancë dëgjimore shumën prej 3,785.60 €; në emër të përkthimit të 

provave shumën prej 149.68 €, në shumën e përgjithshme prej 4,613.48 €. 

 

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

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

I.EK.nr.562/2015, me datën 25.11.2019 

 

                                                                                       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.  


