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Numri i lëndës: 2019:195734 

Datë: 15.10.2021 

Numri i dokumentit:     02284878 

C.nr. 1065/19 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Veton 

Ademaj, në çështjen juridiko kontestimore të paditëses B. Th., nga fsh. ........., K. Pejë, të cilën e 

përfaqëson av. B. M., nga Peja, sipas autorizimit, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“..........”, me seli në Prishtinë, rr. “Perandori Justinian”, nr. 69, për kompensim dëmi, vlera e 

kontestit 3.213,00 €, pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit kryesor me datë 05.10.2021, në 

prezencën e të autorizuarve të ndërgjyqësve, ndërsa me datë 15.10.2021, merr dhe përpiloi, këtë: 

A K T GJ Y K I M  

APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR kërkesë padia e paditëses B. Th., nga fsh. ........., 

K. Pejë.  

 

I. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “..........”, me seli në Prishtinë, rr. 

“Perandori Justinian”, nr. 69, që paditëses B. Th., në emër të kompensimit të dëmit 

material për shpenzimet e mjekimit t’ia paguaj shumën e të hollave në lartësi prej 3, 

213.00 euro.  

 

II. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “..........”, me seli në Prishtinë, rr. 

“Perandori Justinian”, nr. 69, që shumën e gjykuar si në pikën I, të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, t’ia paguaj paditëses me kamatë vjetore 8 %, duke filluar nga data e 

paraqitjes se padisë 06.09.2019, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumën prej 734.00 euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita 

e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj, në këtë gjykatë ka ushtruar padi kundër të paditurës, për 

kompensim dëmi, ndërsa me parashtresën e dt. 10.09.2021, ka bërë rregullimin dhe precizimin 

e kërkesë padisë, me të cilat ka kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve 

“..........”, me seli në Prishtinë, rr. “Perandori Justinian”, nr. 69, që në emër të kompensimit të 

dëmit material për shpenzimet e mjekimit t’ia paguaj shumën e të hollave në lartësi prej 3, 213.00 

euro. I autorizuari i paditëses gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se mbesim në tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saj, provat e propozuara si në padi dhe 

parashtresës mbi rregullimin dhe precizimin e kërkesëpadisë të dt. 10.09.2021. vlerësojmë se me 
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provat e propozuara dhe të administruara na ana e gjykatës u vërtetua në tërësi baza juridike dhe 

lartësia e kërkesëpadisë se paditëses. Andaj, kërkojmë nga gjykata që me rastin e vendosjes 

lidhur me këtë çështje juridike kontestimore ti merr parasysh të gjitha provat e propozuara dhe 

të administruara e në veçanti mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjekësor të kësaj gjykate Dr. 

F. Sh., të dhëna në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të dt. 08.09.2021, si dhe faturave të 

shpenzimeve të krijuara të paditëses në shtetin e Gjermanisë. Nga të lartcekurat kërkojmë nga 

gjykata që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoj në tërësi si të bazuar e të precizuar si në 

parashtresën e datës 10.09.2021, të bërë në harmoni me mendimin e ekspertit mjekësor dhe të 

faturave të shpenzimeve të cilat gjenden në shkresat e lëndës, shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar në shumë prej 734.00 euro, të specifikuara si në fjalën përfundimtare.  

E paditura në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se  konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë për faktin se deri te sëmundja për të cilën 

paditësja kërkon rimbursim ka ardhur si pasojë e gjendjeve të kaluara-përcjellëse të paditëses, të 

cilat kanë ndikuar në përkeqësimin e shëndetit të saj, dhe bazuar në këtë si dhe bazuar në pikën 

E, paragrafin 6, të kushteve të kontratës të sigurimit që paditësja ka pasur të lidhur me të 

paditurën, kjo gjendje e paditëses përjashtohet dhe nuk hyn në mbulesën siguruese që e paditura 

e ka ofruar për paditësen me anë të kësaj kontrate. Për të paditurën nuk ka qenë kontestuese se a 

ka qenë trombi akut pasi që e paditura nuk e ka kontestuar këtë. Për këtë çështje, kontestuese ka 

qenë që deri tek trombi akut a ka ardhur si pasojë e gjendjeve para ekzistuese që paditësja i ka 

pasur. Ekspertiza mjekësore që është nxjerrë në këtë çështje është nxjerrë me qëllimin e vetëm 

vërtetimin nëse sëmundjet para ekzistuese të paditëses kanë ndikuar në paraqitjen e sëmundjes 

së re. Në bazë të dokumentacionit mjekësor të leshura nga klinika ku është trajtuar paditësja dhe 

në bazë të ekspertizës mjekësore që është nxjerrë në këtë çështje, u vërtetua që paditësja me herët 

ka vuajtur nga hipertensioni arterial, artrit urik, reuma, COPD (sëmundje obstruktive kronike 

mushkërore), para dy viteve TVT majtas (largimi i trombozës se venës se thellë dy vite më parë) 

dhe obeziteti (mbipesha), si dhe më e rëndësishmja u vërtetua se këto sëmundje të mëparse-

përcjellëse të paditëses kanë ndikuar në paraqitjen e sëmundjes së re (akute) në Gjermani. Mbi 

bazën e gjithë kësaj, i propozojnë gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta refuzon 

në tërësi si të pabazuar.  

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike sipas propozimit të palëve ka 

zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova: raporti i lëshuar nga Klinika e Radiologjisë, 

Mjekësi Nukleare Terapi rrezatim në München, të datës 14.04.2019, me numër të faturës 296714, 

raporti i lëshuar nga Klinika e Radiologjisë, Mjekësi Nukleare Terapi rrezatim në München, të 

datës 14.04.2019, me numër të faturës  296738, raporti i lëshuar nga Klinika e Radiologjisë, 

Mjekësi Nukleare Terapi rrezatim në München, të datës 14.04.2019, me numër të faturës  

296801, raporti i lëshuar nga Klinika e Kryqit të Kuq të München-it të datës 18.04.2019, për 

qëndrimin stacionar të paditëses prej datës 18.04.2019, raporti i lëshuar nga Klinika e Kryqit të 

Kuq të München-it me datë 19.04.2019, me shenjën 0005595140W, fatura me numër 3011118 

të datës 20.04.2019, të lëshuar nga Ortopedia Dimitrios CHALKIAS, fatura e lëshuar në emër të 

B. Th. , e datës 26.04.2019, në Marienplatz München, fatura e datës 17.05.2019, me numër 04-

19-000-886 lëshuar nga Becker  dhe Koleget MVZ GBR specialist për laborator mjekësor, 

mikrobiologji, virologji, infeksione epidemike, mjekësi transfuzioni, gjinekologji, pediatri, 
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patologji dhe neuropatologji në München, fatura e datës 18.04.2019, në të cilën ceket shuma 

253.34 euro, polisa e sigurimit të shëndetit udhëtim e lëshuar në emër të B. Th. me numër 

0099699, nga Kompania e Sigurimeve  .........., pasaporta e Republikës së Kosovës e lëshuar në 

emër të B. Th. me numër personal 1009761876, lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës, 

kushte të përgjithshme të sigurimit të shëndetit në udhëtimit lëshuar nga Kompania e Sigurimeve  

.........., vlerësimi mjekësor i shëndetit në udhëtim për paditësen B. Th., lëshuar me datë 

26.04.2019, nga Kompania e Sigurimeve .........., mendimi dhe konstatimi profesional i dhënë 

nga kirurgu dr. F. Sh.,  po ashtu gjykata me rastin e vendosjes mori parasysh edhe deklarimet e 

të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurë Kontestimore, 

arriti në përfundim se në këtë çështje juridike- civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi pasi që:  

Nga provat e administruara siç janë polisa e sigurimit të shëndetit udhëtim e lëshuar në emër të 

B. Th. me numër 0099699, nga Kompania e Sigurimeve  .........., kushtet e përgjithshme të 

sigurimit të shëndetit në udhëtimit lëshuar nga Kompania e Sigurimeve .........., për gjykatën u bë 

jo kontestues fakti se paditësja kishte kontraktuar polisën e sigurimit te shëndetit në udhëtim nga 

dt. 01.02.2019 deri me dt. 01.02.2021, për zonën shengen, me këtu të paditurën.  

Në bazë te raporteve mjekësore të lëshuara nga Klinika e Radiologjisë, Mjekësi Nukleare Terapi 

rrezatim në München, dhe raportet e lëshuara nga Klinika e Kryqit të Kuq të München-it, gjykata 

vërtetoi faktin se paditëses B. Th., gjatë qëndrimit në Gjermani i ishte keqësuar gjendja 

shëndetësore për çka kishte kërkuar ndihmë mjekësore dhe ishte trajtuar në klinikat e 

lartpërmendura.  

Gjykata me qëllim të vërtetimi të bazës juridike të kërkesëpadisë sa i përket dëmit material e 

sipas propozimit të palës paditëse ka bërë nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore nga lëmia 

e kirurgjisë vaskulare. 

Gjykata ia fal besimin e plotë mendimit, dhe i ka pranuar konstatimet e ekspertit mjekësor Dr. 

F. Sh.-kirurg të dhëna ne seancën gjyqësore të datës 08.09.2021, i cili pas anamnezës dhe 

ekzaminimit fizik te pacientes ka deklaruar se lidhur me detyrat e përcaktuara nga gjykata se 

sëmundjet e mëparshme kronike të paditëses a kanë ndikuar në shfaqjen e sëmundjes re(akute) 

për të cilën është trajtuar në Gjermani. Në raportet e lëshuara nga Spitali ku është bërë trajtimi i 

pacientes në Gjermani, përveç sëmundjes bazë, janë diagnostifikuar edhe sëmundjet tjera 

shoqëruese: Hipertensioni arterial, artriti urik, reuma dhe një gjë që nuk është shënuar, 

diagnostifikuar në raport e që ka rëndësi shumë të madhe në lidhje me sëmundjen bazë është 

obeziteti (mbi pesha). Një ndër faktorët predisponues për paraqitjen e sëmundjes se trombozës 

venoze të thellë dhe komplikacioneve të saj është edhe mbipesha, dhe qëndrimi i gjatë statik 

qëndrimi i detyruar ulur, rrugëtimi me mjete me makinë, aeroplan etj.  Eksperti gjithashtu ka 

konstatuar së paditësja nuk ka pasur trombozë me herët dhe ajo është akute, ndërsa sëmundjet e 

shoqëruara të mëparshme nuk janë faktor primar të shkaktimit të sëmundjes së trombozës, por 

janë faktor sekondar që mund ta përkeqësojnë. Faktorët primar në paraqitjen e trombozës së 
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venave të thella janë lezioni i endotelit të endogjakut, staza e qarkullimit të gjakut, hiper 

koagulimi (çrregullimi i faktorëve të koagulimit të gjakut).Gjithashtu deklaroi së paditësja edhe 

mos të kishte pasur sëmundjet e mëparshme prapë ndaj saj do të mund të shfaqet sëmundja akute 

e trombozës. 

 

Baza juridike e kërkesë padisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësen gjen 

mbështetje në dispozitat e nenit 918, 919, par.1 dhe 940, par.1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve. 

 

Sipas dispozitës se nenit 918 të LMD-së parashihet se “me kontratën për sigurimin detyrohet 

kontraktuesi i sigurimit që mbi parimet e reciprocitetit dhe solidaritetit të paguajë një shumë të 

caktuar shoqërisë se sigurimit (siguruesi), kurse shoqëria detyrohet që, nëse ndodh ngjarja që 

paraqet rastin e siguruar, t’i paguajë siguruesit apo ndonjë personi të tretë shpërblimin, 

përkatësisht shumën e kontraktuar ose të kryej diçka tjetër”, me dispozitën e nenit 919, par.1, të 

LMD-së parashihet se “ngjarja, duke marrë parasysh se për cilën kontraktohet sigurimi (rasti i 

siguruar) duhet të jetë i ardhshëm, e pasigurt dhe e pavarur nga vullneti ekskluziv i 

kontraktuesve”. 

 

Andaj meqë e siguruara e ka paguar primin e sigurimit, për sigurimin e shëndetit gjatë udhëtimit, 

sigurim ky i detyrueshëm për lëvizje jashtë vendit dhe se të njëjtës i ka ndodhur rasti i siguruar 

brenda periudhës kohore sa ka qenë valide polisa e sigurimit, respektivisht e njëjta i është 

nënshtruar trajtimit mjekësor në Gjermani nga data 18.04.2019 deri me dt. 26.04.2019 dhe e 

njëjta për këto trajtime ka paguar shumën prej 3, 213.00 euro, në Kliniken e Radiologjisë, 

Mjekësi Nukleare Terapi rrezatim në München, dhe Kliniken e Kryqit të Kuq të München-it, 

gjykata e detyroi të paditurën që këtë shumë t’ia kompensoi paditëses. 

 

Kjo për faktin se e paditura e ka marrë përsipër një detyrim të tillë në bazë të kontratës mbi 

sigurimin e shëndetit në udhëtim për çka edhe e ka marrë primin e sigurimit. Ky detyrim është 

përcaktuar edhe me dispozitën e nenit 940, par.1, të LMD-së parashihet se “kur paraqitet rasti i 

siguruar, siguruesi ka për detyrë që paguajë shpërblimin ose shumën e caktuar me kontratë në 

afatin e kontraktuar, i cili nuk mund të jetë me i gjatë se katërmbëdhjetë (14) ditë, duke llogaritur 

nga data kur siguruesi të ketë marrë njoftimin se ka ndodhur rasti i siguruar”.   

 

Për lartësinë e dëmit material gjykata vendosi duke u mbështetur në raportin e lëshuar nga 

Klinika e Radiologjisë, Mjekësi Nukleare Terapi rrezatim në München, të datës 14.04.2019, me 

numër të faturës 296714, raporti i lëshuar nga Klinika e Radiologjisë, Mjekësi Nukleare Terapi 

rrezatim në München, të datës 14.04.2019, me numër të faturës  296738, raporti i lëshuar nga 

Klinika e Radiologjisë, Mjekësi Nukleare Terapi rrezatim në München, të datës 14.04.2019, me 

numër të faturës  296801, raporti i lëshuar nga Klinika e Kryqit të Kuq të München-it të datës 

18.04.2019, për qëndrimin stacionar të paditëses prej datës 18.04.2019, fatura me numër 

3011118 të datës 20.04.2019, të lëshuar nga Ortopedia Dimitrios CHALKIAS, fatura e lëshuar 

në emër të B. Th. , e datës 26.04.2019, në Marienplatz München, fatura e datës 17.05.2019, me 

numër 04-19-000-886 lëshuar nga Becker  dhe Koleget MVZ GBR specialist për laborator 

mjekësor, mikrobiologji, virologji, infeksione epidemike, mjekësi transfuzioni, gjinekologji, 
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pediatri, patologji dhe neuropatologji në München, fatura e datës 18.04.2019, në të cilën ceket 

shuma 253.34 euro 

Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe provat e tjera, e po ashtu edhe kundërshtimet tjera 

të palës së paditur, mirëpo të njëjtat ishin pa ndikim për të vendosur ndryshe në këtë çështje 

juridiko-kontestimore. 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi si në pikën  II të dispozitivit, të këtij aktgjykimi pasi që ka 

vlerësuar se kamata rrjedh nga data e paraqitjes se padisë e që në rastin konkret është data 

06.09.2019, kjo bazuar në nenin 382, të LMD-së si dhe duke marr parasysh mendimin juridik 

për kamatën të Gjykatës Supreme të Republikës se Kosovës Nr.265/2020, të dt. 02.12.2020.  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 449, 452, 453.1 dhe 463 të 

LPK-së si dhe duke u bazuar ne tarifën e OAK-së, ku është obliguar pala e paditur që paditësit 

t'ia paguajë shumën prej 734.00 Euro, për shpenzimet gjyqësore dhe atë: për përpilimin e padisë 

104.00 euro, atë për taksen për padi 21.00 euro, për përpilimin e parashtresës për precizimin e 

padisë 104.00 euro, për përfaqësime në tri seanca (3x135) 405.00 euro, për ekspertin mjekësor 

100.00 euro.  

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 par.1 

të LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 1065/19, dt. 15.10.2021 

                                                                                                                                                          

GJYQTARI 

                                                                                                                        Veton Ademaj       

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta 

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit 

në Prishtinë e  përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


