
 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

AC.nr.3820/2016 

 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Nora Bllaca-Dula dhe Halide Reka anëtarë, në çështjen juridike kontestimore të paditësit 

F.H. nga Prishtina, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit A.K., avokat nga Prishtina, kundër të 

paditurës Kompania e sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqësojnë me autorizim 

B.M. dhe F.C., lidhur me kompensimin e dëmit, duke vendosur lidhur me ankesën e përfaqësuesit të 

autorizuar të paditurës, e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.2326/2010 të dt. 03.12.2015, në seancën e kolegjit e mbajtur me datën 12.02.2020 mori këtë: 

 

 

A K  T G J Y K I M 

 

 

 REFUZOHET e pa bazuar ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.2326/2010 i datës 03.12.2015, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m  

  

 

            Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në paragrafin I të dispozitivit, 

miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit F.H. nga Prishtina – Banka Qendrore e Kosovës, rr. ... 

Prishtinë dhe Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, që paditësit 

në emër të pagesës së shpenzimeve gjatë trajtimeve mjekësore t’ia paguaj shumat si vijon : 

 

 -Shumën prej 3.500.00€, sipas faturës 625-10 e dt. 19.08.2010 

 -Shumën prej 1.800.00€, sipas faturës 633-10IM e dt. 23.08.2010 

 -Shumën prej 40€, sipas faturës 1842/10IM e dt. 25.08.2010 dhe 

 -Shumën prej 1.800.00€ sipas faturës 600167789 e dt. 21.12.2010 

 

Ashtu që shuma e tërësishme për të gjitha faturat arrin vlerën prej 7.140.00€, të gjitha këto me 

kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet për mjetet të kursyera me afat mbi një 

vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 03.12.2015, kur është marr aktgjykimi e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, me 

mundësi të përmbarimit të detyrueshëm. Me të njëjtin aktgjykim në paragrafin II të dispozitivit, 

detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensojnë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë 

prej 1.470.00€ dhe ato për përpilim të padisë dhe parashtresës për përmirësim të padisë shumën prej 

160€, për pjesëmarrje në 8 seanca  nga 80€ = 640€, për tri seanca të shtyra për shkak të palës 

kundërshtare 120€, për ekspert shumën prej 450€ dhe taksa për padi dhe aktgjykim shumën prej 

100€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm. 
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Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës, brenda afatit ligjor ka 

paraqit ankesë, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, zbatimit të gabuar të drejtës materiale dhe vendimit mbi 

shpenzimet e procedurës, me propozim  që gjykata të aprovojë ankesën si të bazuar, ndërsa 

aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj, ashtu që padinë dhe kërkesëpadinë ta refuzoj në tërësi si të pa 

bazuar, ose aktgjykimin e atakuar ta prishë dhe lëndën të e kthejë në rigjykim në shkallë të parë. 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim  me dispozitat e nenit 194 të LPK, gjeti se: 

 

 Ankesa është e pa bazuar. 

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësi përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar padi 

me dt. 01.11.2010, në ish Gjykatën Komunale tani Gjykata Themelore në Prishtinë, duke kërkuar 

kështu nga e paditura të bëjë kompensimin e dëmit të pësuar si pasojë e mos pagimit të 

shpenzimeve të mjekimit që ka pasur paditësi gjatë trajtimeve mjekësore, pas kontraktimit të 

sigurimit shëndetësor me të paditurën që nga data 01.01.2008. I autorizuari i paditësit në 

parashtresën për precizim të padisë te datës 28.10.2015, në shqyrtimet e mbajtura në gjykatën e 

lartpërmendur dhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata të i miratoj kërkesëpadinë si të 

bazuar dhe të detyroj të paditurën që t’ia kompensoj dëmin e pësuar si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

 Përfaqësuesja e të paditurës, në seancat e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare, ka deklaruar 

se mbetet pranë përgjigjes në padi dhe shkresave tjera, duke e kundërshtuar kështu padinë si të pa 

bazuar duke mos e kontestuar faktin se e paditura me BQK-punëdhënësin e paditësit  ka lidhur 

kontratën e sigurimeve të shëndetit të të punësuarve, e po ashtu nuk është kontestuese as aneks  

kontrata e lidhur në mes dy palëve kontraktuese për punëtorët e BQK-së. Kontestuese sipas të 

paditurës është çështja se paditësi në Aneks kontratë  e ka lajmëruar vetëm sëmundjen e tij kronike 

të diabetit, duke mos treguar për sëmundjet kardiovaskulare e këtë e mbështet në raportin e dr. R.B. 

të dt. 19.12.2012, se paditësi ka përdor terapi adekuate për këtë çështje. Ekspertizat mjekësore i 

konsideron të një anshme dhe subjektive, duke theksuar se mungon baza juridike e kërkesëpadisë. E 

kundërshton edhe precizimin e kërkesëpadisë si dhe shpenzimet e procedurës që i ka kërkuar 

paditësi, e duke i kërkuar shpenzimet procedurale. 

 

 Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre në kuptim të 

nenit 8 të LPK-ës, ka konkluduar se: mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se Banka 

Qendrore e Kosovës kishte lidhur kontratë për sigurimin shëndetësor të punësuarve të BKQ-së, me 

datën 01.01.2008, si dhe Aneks kontrata e lidhur me dt. 29.01.2008, ku në numrin rendor 3 gjendet 

edhe emri i paditësit F.H. si i siguruar me pagesë shtesë, për shkak të sëmundjes së diabetit. Nuk 

ishte kontestuese se sëmundja e paditësit, që nga viti 1991 ishte trajtuar për sëmundje te sheqerit – 

diabetit i cili përveç tjerash është edhe njëri ndër faktorët e rrezikut për sëmundje të artereve 

koronare, si dhe nuk ishte kontestues fakti se paditësi e kishte paraqitur këtë sëmundje të 

përhershme tek Kompania e Sigurimit, e cila përkatësisht punëdhënësi i saj kishte paguar dallimin 

në çmim të sigurimit sipas aneks kontratës së sipër cekur.  

 

Kontestuese në mes palëve ndërgjyqësve është fakti se, paditësi kishte pësuar infarkt akut të 

miokardit në vitin 2010, dhe ishte nënshtruar regjimit të mjekimit spitalor në Institucionet 

shëndetësore, ku kishte vendosur edhe stenda. Për këto shërbime, paditësi vet i kishte paguar 

shpenzimet mjekësore, ndërsa me dt.30.08.2010, të paditurës i ishte drejtuar me kërkesë që ti 

kompensoj shpenzimet për shërbimet mjekësore që i kishte pranuar. Mirëpo, nga e paditura kishte 

marrë përgjigje refuzuese, me arsyetimin se kontrata nuk e mbulon këtë shërbim mjekësor, sepse 

paditësi kishte lënguar nga sëmundjet e artereve koronare më herët se sa të lidhet kontrata, dhe këtë 

sëmundje paditësi nuk e kishte paraqitur para lidhjes së aneks kontratës të datës 29.01.2008.  
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Për vërtetimin e faktit se a ka lënguar nga sëmundja e zemrës paditësi para lidhjes së 

kontratës, gjykata dëgjoi ekspertin endokrinolog dhe kardiolog, të cilët janë deklaruar lidhur me 

çështjen në seancat e mbajtura në gjykatën e shkallës së parë me datën 05.09.2012 dhe 19.12.2012. 

E paditura i ka vlerësuar raportet e tyre mjekësore si kontradiktore dhe ka propozuar nxjerrjen e 

provës me super ekspertizë mjekësore. 

 

 Kështu që, gjykata kishte kërkuar nga drejtori i SHSKUK në Prishtinë, të caktoi 

kolegjiumin e ekspertëve nga mjek të lëmisë së kardiologjisë dhe për sëmundje të diabetit, për 

mendim përfundimtar, lidhur me kohën dhe gjenezën e sëmundjes së artereve koronare të paditësit. 

Drejtori i SHSKUK në Prishtinë, me vendim të veçantë, ka angazhuar një kolegjium ekspertësh prej 

5 specialistët e lëmive përkatëse të cilët pas ekzaminimit të paditurit dhe shqyrtimit të shkresave të 

lëndës, nga lëmia mjekësore në raportin e tyre të datës 01.07.2015 kanë konstatuar se pacientit i 

është shfaqur infarkt akut i miokardit në vitin 2010. Gjykata e shkallës së parë i ka falë besimin 

ekspertëve profesional dhe mbi bazën e gjendjes faktike, ka vlerësuar se e paditura mbanë 

përgjegjësi për kompensimin e shpenzimeve mbi bazën e kontratës. 

 

 Këtë gjendje faktike të çështjes gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e neneve 

142,148,155,185,898 dhe 277 të LMD-së si dhe nenit 7 par.1, 8 par.1 143, 323 dhe 452 par.1 të 

LPK-së dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se, qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk 

është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë 

të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës 

së nenit 194 të LPK-së. Pra, nuk qëndron pretendimi ankimor për shkelje esenciale të procedurës 

nga neni 182 paragrafi 2 pika n), të LPK-së, siç pa të drejtë pretendohet në ankesë, sepse dispozitivi 

i aktgjykimit të atakuar është i qartë, në harmoni të plotë me arsyetimin e dhënë dhe në të njëjtin 

janë dhënë arsye konkrete për faktet me rëndësi vendimtare për një vendosje të tillë.  

 

Po ashtu, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të përfaqësuesit të autorizuar të paditurës, se 

aktgjykimi i atakuar është nxjerr pa u plotësuar kushtet për nxjerrjen e tij, apo se i njëjti është 

nxjerrë në mungesë të bazës juridike, sepse në situatën konkrete, gjykata e shkallës së parë, pasi që 

ka vërtetuar plotësisht dhe drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore, ka vërtetuar edhe 

bazën juridike të kërkesëpadisë, e cila rezulton nga kontrata përkatësisht aneksi i saj që u theksua 

më sipër, si dhe ekspertimet përkatëse, fjala këtu është për super ekspertizën e datës 01.07.2015, të 

cilën e kanë punuar kolegjiumi i ekspertëve i përbërë prej 5 specialistëve të lëmive përkatëse, të 

angazhuar me vendim të veçantë nga drejtori i SHSKUK-ës lidhur me rastin konkret. Në 

ekspertizën e këtyre ekspertëve është dhënë mendimi i tyre profesional, se sipas dokumentacionit të 

lëndës, pacientit -tani paditësit, i është shfaqur infarkti akut i miokardit në vitin 2010, atëherë nga 

kjo gjendje e konstatuar gjykatës i rezulton se, një sëmundje e tillë nuk ka ekzistuar në kohën kur 

është kontraktuar sigurimi shëndetësor me punëdhënësin e paditësit, pra me datën 01.01.2008. 

 

 Gjithashtu, edhe pretendimet tjera ankimore për para ekzistimin e sëmundjes së zemrës te 

paditësi, para lidhjes së kontratës për sigurimin shëndetësor, për Gjykatën e Apelit janë irelevante, 

sepse mendimin profesional të cilin e ka dhënë ekipi i ekspertëve mjekësor të SHSKUK-së është i 

besueshëm dhe real dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet i bazuar fakti se, paditësi 

problemet me zemër i ka pasur edhe para lidhjes së kontratës, por që nuk i ka lajmëruar me rastin e 

lidhjes së kontratës, siç pa të drejtë pretendon përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës, sepse të gjitha 

këto i ka demantuar ekspertiza sipër cekur e ekipës mjekësore.  
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Prandaj, në këtë aspekt është i pa qëndrueshëm edhe pretendimi ankimor për konstatim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, sepse gjykata e shkallës së parë gjendjen faktike e ka 

vërtetuar plotësisht, duke u bazuar në provat materiale të cilat palët ndërgjyqëse i kanë ofruar 

gjykatës, përkatësisht kanë propozuar super ekspertizën, të cilën e kanë përpiluar ekipa mjekësore e 

SHSKUK e përbërë prej 5 ekspertëve mjekësor të lëmive përkatëse.  

 

Bazuar në faktin se, gjykata e shkallës së parë drejtë dhe plotësisht ka vërtetuar gjendjen 

faktike të bazuar në prova konkrete të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj lënde, duke mos bërë 

shkelje esenciale gjatë procedurës, Gjykata e Apelit vlerëson se, drejtë është zbatuar edhe e drejta 

materiale lidhur me çështjen juridike të paditësit, kur gjykata në aktgjykimin e atakuar i referohet 

dispozitave konkrete ligjore, duke filluar nga dispozita e nenit 142, 148 par. 1, 898 par. 1, 155 par. 

1, dhe 185 paragrafi 2 të LMD-së, dhe bazuar edhe në vlerësimin e saj të lirë, të cilin ia garanton 

dispozita e nenit 323 të LPK-së ka marrë aktgjykimin e atakuar.  

 

Me dispozitën e nenit 148 paragrafi 1 të LMD-së, i cili ligj ka qenë në fuqi në kohën e 

krijimit të raportit juridik – civil në mes të punëdhënësit të paditësit dhe të paditurës, në mënyrë 

eksplicite parashihet se, “kontrata krijon të drejtë dhe detyrime për palët kontraktuese”. Në rastin 

konkret nga kontrata rrjedhë edhe detyrimi i të paditurës për pagesën e shpenzimeve shëndetësore 

për paditësin e rastit konkret.  

 

Ndërkaq, me dispozitën e nenit 898 paragrafi 1 të të njëjtit ligj parashihet se, “ngjarja duke 

marr parasysh se për cilën lidhet sigurimi (rasti i siguruar) duhet të jetë e ardhshme, e pa sigurt 

dhe e pa varur nga dëshira ekskluzive e kontraktuesve”. Këto dispozita dhe të tjerat të cekura në 

aktgjykimin e atakuar, gjykata e shkallës së parë drejtë i ka elaboruar dhe ka dhënë sqarimin 

përkatës lidhur me situatën ekzistuese të krijuar te paditësi, pas nënshkrimit të kontratës për sigurim 

shëndetësor nga ana e punëdhënësit të tij me të paditurën e rastit konkret, me datën 28.12.2007.  

 

Pretendimi ankimor sa i përket shpenzimeve të procedurës, edhe pse në ankesë nuk ka 

ndonjë sqarim përkatës lidhur me pretendimin e cekur në fillim të ankesës, megjithatë, gjykata e 

Apelit e vlerësoi një pretendim të tillë, edhe lidhur me shpenzimet të cilat janë caktuar nga gjykata e 

shkallës së parë lidhur me rastin e paditësit dhe vërtetoi se të njëjtat janë adekuate me shpenzimet të 

cilat janë pranuar, e të cilat gjykata e shkallës së parë i ka specifikuar në pjesën përfundimtare të 

aktgjykimit të atakuar dhe ka gjetur mbështetje më të drejtë në dispozitën e nenit 452 paragrafi 1 të 

LPK-së si dhe Tarifën E Odës së Avokatëve të Kosovës.  

 

Sipas Gjykatës së Apelit, përgjithësisht pretendimet ankimore të përfaqësuesit të autorizuar 

të paditurës ishin të pa bazuara, pa mbështetje në prova konkrete dhe dispozita ligjore dhe si të tilla 

u refuzuan në tërësi.  

 

Prandaj, qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, në tërësi e pranon edhe Gjykata e 

Apelit e Kosovës.   

 

Me sa u tha më lartë, e me që gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë, e drejta 

materiale është aplikuar në mënyrë të drejtë, si dhe nuk ekzistojnë shkelje esenciale për të cilat kjo 

gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare, konform  dispozitës së nenit 194 të LPK-së, atëherë në 

kuptim të dispozitës së nenit  195 par.1 pika d) të LPK-së,  u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3820/2016, me dt.12.02.2020 

 

                                                                                                              Kryetari i kolegjit-gjykatësi 

                                                                                                                          Gëzim Llulluni 


