
 1 

 
 

 
 
 

C.nr.434/2006 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i përgjithshëm, me 
gjyqtarin Naim Meholli, në çështjen juridike kontestimore të paditësit G.F nga ... Rr. 
“...” Komuna e ... të cilin sipas autorizimit e përfaqëson i autorizuari D.O dhe F.A, 

avokat në ..., Rr. ... kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “Kosova e Re” me 
seli në Prishtinë, me objekt kontesti: kompensim dëmi, me vlerë të kontestit: 

121,000.00 euro, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datën 26.11.2019, në 
prani të palëve ndërgjyqëse, gjykata me datë 02.12.2019 mori këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 
I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit G.F nga ..., Komuna e ..., me të cilën ka 

kërkuar që të obligohet e paditura Kompania e Sigurimeve “KOSOVA E RE” me seli 
në Prishtinë, që në emër të kompensimit të demit jo material t’ia paguaj paditësit 

shumën e përgjithshme prej 121,000.00 euro, (njëqind e njëzet e njëmijë euro), dhe 
atë në emër të dhimbjeve fizike të intensitetit të rëndë, në lartësi prej 20.000.00 
euro, të intensitetit te mesëm, në lartësi prej 15,000.00, të intensitetit te lehtë, në 

lartësi prej 10,000.00, ne emër te frikës sekondare të intensitetit të lartë, në lartësi 
prej 10.000.00 euro, të intensitetit te mesëm, në lartësi prej 5,000.00 euro, të 
intensitetit të ulët, në lartësi prej 3,000.00 euro, në emër të shëmtimit, në lartësi 

prej 10,000.00 euro, ne emër të zvogëlimit te aftësisë së përgjithshme jetësore, në 
lartësi prej 40,000.00 euro, në emër të ushqimit të përforcuar, në lartësi prej 

2,000.00 euro, ne emër të kujdesit të huaj, në lartësi prej 3,000.00 euro, në emër të 
shpenzimeve të mjekimit, terapisë fizikale dhe rehabilitimit, në lartësi prej 3,000.00 
euro me kamat ligjore duke e llogaritur nga data 14.03.2001 si date e shkaktimit te 

demit, si dhe te ia paguaj shpenzimet procedurale te gjitha këto ne afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes se vendimit nen kërcënimin e ekzekutimit dhe dhune, si e 

pabazuar për shkak te mungesës se legjitimitetit pasiv të të paditurës.   
 

II. Secila pale i barte shpenzimet e veta procedurale.  

 
A r s y e t i m 

 

Paditësi ne padi dhe kërkesëpadinë e precizuar përmes te autorizuarit te tij ne 
shqyrtimin e mbajtur ne këtë gjykate, ka kërkuar qe kërkesëpadinë e tij ta miratoj 

ne tersi si te bazuar për format dhe shumen e precizuar si ne parashtresën e datës 
21.10.2019, ashtu qe te detyrohet e paditura qe paditësit t’ia kompensoi demin 
material dhe jo material qe ka pësuar paditësi si pasoj e aksidentit te 

komunikacionit të datës 14.03.2001 dhe atë: ne emër te dhimbjeve fizike te 
intensitetit te rende ne lartësi prej 20,000.00 euro, frikës se intensitetit te mesëm, 

ne lartësi prej 15,000.00 euro, frikës se intensitetit te lehte ne lartësi prej 10,000.00 
euro. Ne emër te frikës, frikës sekondare te intensitetit te larte, ne lartësi prej 
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10,000.00 euro, frikës sekondare te intensitetit te mesëm ne lartësi prej 5,000.00 
euro, frikës sekondare te intensitetit te ulet ne lartësi prej 3,000.00 euro. Ne emër te 

shëmtimit ne lartësi prej 10,000.00 euro. Ne emër te zvogëlimit te aftësisë se 
përgjithshme jetësorë ne lartësi prej 40,000.00 euro. Ne emër te ushqimit te 
përforcuar ne lartësi prej 3,000.00 euro. Ne emër te shpenzimeve te mjekimit, 

terapisë fizikale dhe rehabilitimit ne lartësi prej 3,000.00 euro, pra te gjitha këto ne 
shumen totale prej 121,000.00 euro. E po ashtu i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës te ia paguaj pala e paditur. Ne seancën e mbajtur me date 19.06.2019 i 
autorizuari i paditësit ka deklaruar se KS “Kosova e Re” ka obligim sipas dispozitave 
te zbatueshme ne kohen kur është shkaktuar demi te marre obligimet e kompanisë 

se sigurimeve paraprake e qe ka qene KS “Kosova”, ne baze te nenit 3 i Rregullores 
2001/25 mbi licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e kompanive te sigurimit dhe 

ndërmjetësve te sigurimit. Po ashtu ka deklaruar se ne këtë rast nuk kemi te bëjmë 
me parashkrim ngase vet rregulla te tjera te veçanta qe përcaktojnë afate te 
ndryshme te parashkrimit, varësisht prej fakteve vendimtare, fakt vendimtar është 

qe pala paditëse si pale e dëmtuar ne kohen e aksidentit ka qene i mitur, fakt tjetër 
vendimtar është qe nëse analizohen provat e çështjes rezulton se kemi edhe 
aktgjykim penal mbi bazën e te cilit realizohet kërkesa për kompensim nuk vlen 

afati i përgjithshëm i parashkrimit. Ne seancën e mbajtur me datën 26.11.2019 i 
autorizuari i paditësit edhe një here ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë, po ashtu është deklaruar për përgjigjen e BQK-se se datës 
14.10.2019 duke thënë se ka vërejtje për shkak se kjo përgjigje është ne 
kundërshtim me Rregulloren e UNMIK-ut 20001/05 lidhur me organizmin e 

kompanive si dhe procedurat e falimentimit – likuidimit te kompanive te sigurimit, 
nga se ne rastin konkret kemi te bëjmë me blerje te aseteve nga pala e paditur nga 
paraardhësi i kësaj kompanie ish “Kosova” dhe vete fakti i kësaj shitblerje ka 

nënkuptuar se pala e paditur i merre te gjitha obligimet përsipër dhe nuk mund te 
zgjedh ti merre pjesën aktive dhe jo aktive nga se kjo nuk parashihet me rregulloren 

e cekur me larte. 
 
Përfaqësuesi i të paditurës për gjatë seancave të mbajtura pranë kësaj gjykate, ka 

deklaruar se mbetemi pran përgjigjes ne padi datës 05.03.2007 ku nëpërmjet kësaj 
parashtrese pala e paditur  ka paraqitur kundërshtimin për shkak te mungesës se 

legjitimitetit pasiv, meqenëse aksidenti i trafikut ka ndodh me datën 14.03.2001 te 
cilin aksident e kishte shkaktuar M.M duke drejtuar automjetin e markës 
“Mercedes Benz” me targa ... i siguruar te KS “Kosova” e cila ka shkuar ne 

falimentim ne vitin 2002. Te gjitha aksidentet qe kane ndodhur deri me date 
04.04.2002 ku palët e dëmtuara te treta kane pësuar qofte dëme materiale apo jo 
materiale, ne këto konteste për zhdëmtim është e detyruar gjegjësisht e legjitimuar 

pasivisht  KS “Kosova” ne falimentim. E paditura i ka marre detyrimet për palët e 
dëmtuara te treta për te gjitha ato aksidente qe kane ndodhur pas datës 

05.04.2002, ndërsa ne rastin konkret aksidenti ka ndodhur me date 14.03.2001 
çka do te thotë se ne këtë çështje te zhdëmtimit është e legjitimuar pasivisht KS 
“Kosova” ne falimentim. E autorizuara e te paditurës ne seancën e mbajtur me date 

19.06.2019 se mbetet ne tërësi pranë parashtresës se datës 05.03.2007 ku e 
konteston ne tërësi padinë për arsye se behet fjale për një kompensim demi për një 

aksident ku përgjegjësia e te cilit nuk është obligim i KS “Kosova e Re” i cili është 
subjekt i ri i licencuar ndërsa kurse te gjitha detyrimet e kompanisë paraprake i ka 
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marre Autoriteti Qendror dhe i Pagesave Bankës Qendrore te Kosovës dhe te gjitha 
detyrimet i ka përmbushur masa falimentuese qe i ka shqyrtuar ish Këshilli 

falimentues i autoritetit qendror dhe i pagesave. Kërkesat e te gjithë pretenduesve 
kane qene te obliguar te ja paraqesin Këshillit falimentues ne afatin e caktuar me 
çka kane qene te njoftuar përmes gazetave ditore. E kontestoj padinë e paditësit 

gjithashtu duke u bazuar ne nenin 923, alinea 2 te LMD-se ku sipas kësaj dispozite 
ne rastin e falimentimit te siguruesit kontrata mbi sigurimin shuhet pasi te kenë 

kaluar 30 dite nga data e hapjes se falimentimit. Gjithashtu ka përmendur edhe 
njoftimin nga BQK e datës 07.07.2010 me te cilën njofton se me 25.04.2002 Bordi 
drejtues i BPK (tani BQK) ka aprovuar licencën e kompanisë KS “Kosova e Re” ku 

kjo kompani ka blere nga ish KS “Kosova” vetëm portofolin e polisave aktive çka do 
te thotë se e ka marre vetëm biznesin ndërsa demet për polisat joaktive dhe asetet 

tjera te kompanisë “Kosova” i ka marre likuidatori i kompanisë. Ne seancën e 
mbajtur me datën 26.11.2019 i autorizuari i te paditurës ka deklaruar se mbetet ne 
tërësi pranë parashtresave te datave 05.03.2007 dhe 05.03.2019, për përgjigjen e 

BQK-se ka deklaruar se kjo përgjigje është shume e qarte dhe se kërkesëpadia nuk 
ka baze juridike për kompensim për shkak se ne momentin e shkaktimit te 
falimimentimit te kompanisë pala paditëse nuk ka bere kërkesë për kompensimin e 

demit te falimentuesi ish KS “Kosova” dhe meqenëse KS “Kosova e Re” është subjekt 
tjetër juridik nuk mund ti barte demet e një kompanie qe tani është e falimentuar.  

 
Gjykata, për vërtetimin e drejtë dhe të plot të gjendjes faktike në procedurën e 
provave me pëlqimin e palëve i ka lexuar: shpallja ne te përditshmen “...” e dt. 

07.02.2002, certifikata e licencës për kompaninë e sigurimeve “Kosova e Re” e dt. 
25.04.2002, ekspertiza e përpiluar nga Dr. N.M, ekspertiza e neuropsikiatrit G.Sh i 
dt. 29.12.2006, aktakuza e dt. 06.12.2001, aktgjykimi nga Gjykata Komunale 

Mitrovice i dt. 07.03.2005, kërkesa drejtuar te paditurës dt. 31.05.2006, polisa për 
sigurimin me periudhe te vlefshmërisë 12.09.2000 deri me 11.09.2001 lëshuar nga 

Kompania e Sigurimeve ish “Kosova”, fletëlëshimi me numër 968 lëshuar nga 
Qendra Universitare Spitalore – Klinika e Ortopedisë ne ... me te cilën konstatohet 
se paditësi është mjekuar nga data 30.05.2001 deri me dt. 06.06.2001, fleteleshimi 

me epikrizë për periudhën 14.03.2001 deri 29.03.2001, fleteleshimi me epikrize nr. 
... i dt. 13.04.2001, fleteleshimi nr. ... për periudhën 29.03.2001 deri 03.04.2001, 

fleteleshimi me epikrize me nr. ... per periudhën 14.03.2001, raporti i aksidentit i 
dt. 14.03.2001, raporti i oficerit dt. 15.03.2001 se bashku me skicën e vendit te 
ngjarjes, ekspertiza e komunikacionit dt. 01.11.2001, shpallja ne te përditshmen 

“...” e dt. 17.12.2003, njoftimi nga BQK drejtuar avokatit S.K i dt. 07.07.2010, 
njoftimi i shpallur ne te përditshmen “...” me dt. 21.02.2003, marrëveshja e 
transferit te aksioneve dt. 10.04.2002, tenderi për polisat aktive (pa date), 

ekspertizat e dhënë ne seance dt. 16.07.2019, fletëpagesat ne emër te shpenzimeve 
mjekësore dt. 25.07.2019, njoftimi nga BQK nr. ... dt. 14.10.2019 dhe parashtresa 

për precizimi e dorëzuar me dt. 26.11.2019. 
 
Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, e 

mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore arriti në 
përfundimin se në këtë çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që: 
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Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti, se me datën 14/03/2001, rreth orës 15:15 
minuta, në ... te ..., në rrugën për ... ne ..., ka ndodhur aksidenti i komunikacionit 

me dëme materiale dhe jo materiale, në mes automjetit të markës “Mercedes”, me 
sigurim te Kompania e Sigurimeve ish “KOSOVA”, të cilën e drejtonte M.M me targa 
... dhe biçikletat G.F, ku deri te aksidenti ka ardhur me te arritur ne afërsi ne lagjen 

..., automjeti “MERCDES” për shkaqe te frenimit te vrullshëm nga një kthesë ne te 
djathtë vije deri te bartja e veturës prej shiritit te djathtë ne atë te majtë ne 

momentin kur nga ana e kundërt vinte respektivisht nga ... arrin biçiklisti (këtu 
paditësi) ndodh aksidenti për arsye te lëshimeve primare te vozitësit te veturës M.M 
me ç’ rast, paditësi si biciklist i  goditur, pëson lëndime trupore. 

Deri te kjo gjendje faktike, gjykata ka ardhur duke u mbështetur në provat, të cilat i 
ka pranuar si të besueshme dhe atë nga raporti i aksidentit ... i datës 14/03/2001, 
skica nga vendi i ngjarjes, raporti i oficerit dt.15.03.2001 nga ekspertiza e 

komunikacionit dt.01.11.2001 si dhe nga aktgjykimi penal P.nr.330/2001 datës 
07.03.2005. 

Gjykata vlerësoi se provat qe vërtetojnë këtë gjendje faktike, janë ne lidhshmëri 
njëra me tjetrën ne mes veti ndërsa ne anën tjetër nuk kishte ndonjë propozim për 

nxjerrjen e ndonjë ekspertize tjetër. 

Nga polisa e sigurimit nr. ... vërtetohet fakti se shkaktari i këtij aksidenti ka qen i 
siguruar te Kompania e Sigurimeve ish “KOSOVA” me periudhë te sigurimit prej 

12.09.2000 deri me 11.09.2001. 

Gjykata sipas propozimit të autorizuarit të paditësit në cilësinë e provës materiale 
ka nxjerr ekspertizën e ekspertit Dr. A.Xh –Ortoped, ekspertizën e ekspertit Dr. 
Sh.H, ashtu që kanë ardhur në përfundim pas ekzaminimit të paditësit dhe 

dokumentacioneve mjekësor, si pasoj e aksidentit të komunikacionit të datës 
14/03/2001, paditësi ka pësuar lëndime të rënda, si vijon: 

Dhimbje dhembje fizike të intensitetit të mesëm 6 javë, dhimbje fizike të intensitetit 

të lehet 6 muaj e parë pas aksidentit, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 
në shkallën prej 19 %, shëmtim trupor të lehtë ne regjioni e ballit ndërsa i shkalles 
se mesme ne regjinin e gjurit nen gjurin, ushqimi i përforcuar për 3 muaj, ndihma 

dhe përkujdesja nga ana e personit të tretë 3 muaj, nevoja për rehabilitim fizikal 15 
dit brenda vitit te parë pas aksidentit. 

 
Për të gjitha format frikës së përjetuar, frikë sekondare të intensitetit të lartë 15 
dite, frikë sekondare të intensitetit të mesëm deri 5 muaj, frikë sekondare të 

intensitetit të ulët 2 muaj. 
 
Ekspertizën e ekspertëve të lartpërmendur gjykata i mori në tërësi si të bazuar dhe i 

dha besimin e plotë, ngase ekspertizat përmbajnë elementet e nevojshme të dhënë 
mbi bazën e njohurive profesionale dhe arsyeve të mjaftueshme të cilat gjykata i 

vlerësoj si të drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje 
kontestimore, respektivisht ekspertizat mjekësore nuk është kundërshtuar me 
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prova konkretet nga palët ndërgjyqëse dhe nuk kishte ndonjë propozim për 
plotësimin e ekspertizave apo nxjerrjen e ndonjë ekspertize tjetër.  

 
Nga shkresat e lendes gjykata ka vërtetuar faktin se ne kohen kur ka ndodhur 
aksidenti nuk ka ekzistuar kompania e sigurimeve “Kosova e Re” këtu e paditura, 

ndërsa përgjegjësinë për demin e mbanë kompania e sigurimeve ish “KOSOVA” pasi 
qe demi ka ndodhur ne përudhen kur kjo kompani ka qen aktive, e cila kompani 

nder kohe ka shkuar ne likuidim pasi qe ka skaduar polisa e sigurimit, konkretisht 
polisa e sigurimit ka skaduar me datë 11.09.2001 ndërsa kjo kompani ka shkuar ne 
likuidim ne nëntor te vitit 2001 me vendimin e Autoritetit Bankar dhe te pagesave te 

Kosovës tani BQK, dhe ka mbaruar me 12.maj te vitit 2009, ku BQK ka miratuar 
raportin përfundimtar ne këtë kompani. Po ashtu gjykata vërtetoi faktin se BPK ka 

hapur tender për polisa aktive, te cilat i ka blerë Kompania e Sigurimeve “Kosova e 
Re”, ndërsa ne rastin konkret polisa ka qen pasive pasi qe e njëjta ka skaduar para 
se te hapet tenderi, saktësisht e njëjta ka skaduar 11.09.2001. 

 
Nga njoftimi i BQK i datës 14.10.2019 gjykata vërtetoi faktin se polista pasive kanë 
mbetur për tu kompensuar likuidatorit te ish Kompanisë se Sigurimeve “KOSOVA”, 

ndërsa polisat aktive ne kohen e transferimit përgjegjësin për kompensim i takon 
K.S “Kosova e Re. 

 
Nga certifikata e Licenses për Kompani te Sigurimit, gjykata vërtetoi faktin se e 
paditua është licensuar me datën 25.04.2002.  

 
Gjykata vlerëson se e paditura kompania e sigurimeve “Kosova e Re” mund te jete 
detyruar për kompensimin eventual për demet qe kane ndodhur nga data 

05.04.2002 për polisat aktive, konkludim i cili rrjedh nga marrëveshja per 
transferimin e portofolit ne mes te KS “KOSOVA” dhe K.C.G, protokolluar me datën 

02.05.2002, ku ne nenin 2 thuhet se transferi behet komercialisht i vlefshëm me 
datën 05.04.2002.  
 

Gjykata vlerëson se kërkesat e kreditoreve ndaj ish KS “KOSOVA” ne likuidim ka 
qene e përcaktuar me nenin 71.11 te Rregullores se UNMIK-ut nr. 2001/25 sipas te 

cilës “kërkesat kundër kompanisë se sigurimit apo ndërmjetësuesit te sigurimit 
futen ne dosje te administratorit ligjor brenda 90 ditësh pas anulimit te licencës se 
kompanisë se sigurimit apo ndërmjetësimit te sigurimit”. Me vendimin e autoritetit 

bankar te pagesave procedura e likuidimit ndaj KS “KOSOVA” është hapur muajin 
nëntor 2001 kështu qe kreditoret kërkesat e tyre kane qene te obliguar ti paraqesin 
ne afat prej 90 ditësh, pas anulimit te licencës se kompanisë se sigurimit , apo 

ndërmjetësuesit te sigurimit. Ne situatë konkrete për pagesën e demit eventual te 
shkaktuar paditësit është administratori i likuidimit dhe atë nga mjetet e likuidimit 

te ish KS “KOSOVA” e likuiduar nga ish Autoriteti bankar i pagesave tani BQK.  
 
Gjykata kur ka vendosur si ne piken I te dispozitiv te këtij aktgjykim u bazua ne atë 

se sipas vlersimit te kësaj gjykate ne kohen kur ka ndodhur aksidenti me datë 
14.03.2001 ne te cilin aksident lëndime trupore ka pësuar paditësi ne atë kohe 

kompania e sigurimeve “Kosova e Re” nuk ka ekzistuar, atëherë ka qene aktive dhe 
ka ekzistuar kompania e sigurimeve “KOSOVA” ndaj te cilës është hapur procedura 
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e likuidimit ne muajin nëntor te vitit 2001. Andaj detyrimi i kompensimit te dëmeve 
nga aksidenti i datës 14.03.2001 ka qene i kompanisë se sigurimeve “KOSOVA”, 

ndërsa te paditurës “Kosova e Re” i mungon legjitimiteti pasiv ne këtë çështje 
juridike dhe nuk mund te jete obliguese për kompensimin e demit për paditësin, 
pasi qe polisa e sigurimit ka qen pasive ne kohen kur e paditua është lincenuar, 

prandaj Gjykata vendosi qe kërkesëpadia e paditësit në raport me të paditurën 
duhet të refuzohet si e pa bazuar për mungesë të legjitimitetit pasiv të të paditurës 

në këtë çështje meqenëse në çdo proces gjyqësor kërkohet përveç tjerash edhe 
provimi i lidhjes së domosdoshme midis interesit të palës dhe çështjes konkrete 
(ligjshmëria e palëve), si kusht i domosdoshme për legjitimimin aktiv dhe pasiv të 

palëve sipas së cilës gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare në pajtim me 
nenin 76 të LPK-së, dhe në pajtim me nenin 2 të LPK-së. 

 
Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori në kuptim të nenit 450 të 
LPK-së, kjo për faktin se e paditura Kompania e Sigurimeve “Kosova e Re” nuk i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës. 
 
Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ne baze te nenit 

76 lidhur menenin 143 par.1 te LPK-se. 
  

 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil 

C.nr.434/2006 e datës 02.12.2019 
                                                                                

GJ Y Q T A R I  

         Naim Meholli 
 

 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së 
Apelit e Kosovës në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 


