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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                                                                                                                  Ac.nr.3867/18 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, Bujar Muzaqi dhe Rafet Haxhaj, anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses V. Z. nga Komuna e Prizrenit, 

të cilën sipas autorizimit e përfaqëson A. L., avokat në Prishtinë, kundër të paditurës, 

Kompania e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas 

autorizimit F. Sh., jurist i diplomuar, për shkak të kompensimit nga sigurimi 

shëndetësor, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditëses e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.2423/13, i datës 17.04.2018, në seancën jo publike të mbajtur me datë 15.09.2021, 

mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të autorizuarit të paditëses  V. Z.  nga Prizreni, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.3867/18, i datës 17.04.2021, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2423/13, i datës 

17.04.2018, në pikën I (një) të dispozitivit e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses V. 

Z.  nga Komuna e Prizrenit, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania 

e Sigurimeve “E...”, me seli në Prishtinë, që paditëses, në emër të kompensimit të dëmit 

për shpenzimet e mjekimit-shërimit pas intervenimit kirurgjik për pagesën e 28 

seancave të kimioterapisë, t’ia paguajë shumën prej 2,077.00 Euro (dy mijë e 

shtatëdhjetë e shtatë), më kamatë ligjore-vjetorë prej 8%, duke filluar nga data 

13.06.2013 dita kur është bërë pagesa e shërbimeve mjekësore e deri në pagesën 

definitive, më së largu brenda 15 ditësh, nga nxjerrja e këtij aktgjykimi nënë kërcënimin 

e përmbarimit, si e pa bazuar. Në pikën II (dy) të diapozitivit ka vendosur që secila palë 

i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditësit në afat ligjor ka paraqitur ankesë për 

shkak të shkeljes të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatim të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim 

që të aprovohet ankesa si e bazuar,  të ndryshohet aktgjykimi dhe të aprovohet në tërësi 

kërkesëpadia e paditëses.  

Të paditurit i është dorëzuar ankesa e paditësit për përgjigje, por i njëjti nuk ka paraqitur 

përgjigje në ankesë. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e  të autorizuarit të  paditësit është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi V. Z.  nga Prizreni, me datë 24.09.2013, në 

gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi kundër të paditurës, me të cilën ka kërkuar 

aprovohet kërkesë-padia e paditëses dhe të obligohet e paditura që paditëses të 

kompensojë shpenzimet e mjekimit në shumën prej 2.077,00 Euro me kamatë që 

paguajnë bankat klientes në mjetet e deponuara mbi një vit, pa destinim të posaçëm, 

duke filluar nga data 09.07.2013, deri në pagesën definitive- të gjitha në afat prej 15 

ditës nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të 

dhunshëm, dhe të obligohet e paditura që paditëses të paguaj shpenzimet procedurale, 

Gjykata e shkallës së parë, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike, ka  administruar këto prova; Shënimi informues i datës 08.05.2013-13.05.2013, 

së bashku me raportin e datës 16.07.2013, profaktura e datës 13.06.2013, së bashku me 

të gjitha kuponët fiskale dhe me faturat tatimore, polisa e sigurimit e shëndetit dhe 

aksidentit me nr.001811.  

Gjykata pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga palët 

ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.2423/2013, i datës 17.04.2018, me të cilin ka refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditëses si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Ka arsyetuar se nga provat e administruara gjykata ka gjetur se nga polica e sigurimit 

të shëndetit dhe aksidentit personal, të datës 01.06.2012, me nr.001811, gjykata ka 

vërtetuar se Kompania e Sigurimeve “E...” sh.a me seli në Prishtinë, është siguruesi, 

ndërsa Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.a është i siguruari, me periudhë të 

sigurimit prej datës 01.06.2012 deri me datë 31.05.2013. Primi i sigurimit të shëndetit 

është paraparë në shumën prej 50.000,00 Euro, ndërsa për aksidente në shumën prej 

20,000.00 Euro, ku numri i personave të siguruar është paraparë të jetë 3341 persona, 

që të gjithë punonjës të postës, në mësim e të cilëve ka qenë e përfshirë edhe tani 

paditësja.  Nga kontrata që e ka pasur këtë policë, me nr.01-2665/12 e datës 24.05.2012, 

me numër të prokurimit PTK 11 405 211, e lidhur mes palëve të njëjta, Postës dhe 

Telekomunikacionit të Kosovës sh.a , në njërën anë dhe në atë kohë Kompania e 

Sigurimeve “Dardani”, tani “E...” në anën tjetër, me titull “Benefitet për Sigurim 

Shëndetësor.  

Gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar se si lëndë e kësaj kontratë është ofrimi i 

sigurimit (benefiteve) shëndetësore për punëtoret e PTK-së, dhe familjarëve të tyre të 
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cilët janë definuar në koston e çmimeve. Ofrimi i sigurimit shëndetësor dhe mbrojtja 

nga aksidentet personale është paraparë në kohëzgjatje prej 36 muaj, me mundësi 

ndërprerje. Gjykata, ka ardhur në përfundim se në rastin konkret kërkesëpadia e 

paditëses nuk ka bazë juridike, sa i përket fakteve mbi të cilat paditësja e mbështet 

kërkesëpadinë për kompensim të shpenzimeve të mjekimit pas datës 31.05.2013. Kjo 

për faktin se në këtë polisë, por edhe në kontratën që ka pasur dhe ku janë rregulluar të 

gjitha të drejta dhe detyrimet e palëve nënshkruese në këtë rast Posta dhe 

Tekomunikacionit të Kosovës dhe Kompanisë së Sigurimeve “Dardania”, tani “E...”, 

janë paraparë detaje, situata në të cilat e paditura ofron sigurim shëndetësor dhe 

mbrojtje nga aksidentet personale e ku në asnjë nen ose pjesë të policës nuk parashihet 

që kompania e sigurimeve në fjalë ofron mbulueshmëri të sigurimit edhe pas skadimit 

të kohëzgjatjes së kësaj kontratë, siç pretendon pala paditëse.  

Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar së në këtë çështje juridike-kontestues mungon 

baza faktike në të cilën paditësja e mbështet kërkesëpadinë e në mungesë të së cilës 

mungon edhe baza juridike për aprovimin e saj, ne kuptim që nenit 319 par.1 dhe nenit 

322 par.1 të LPK-së, gjykata ka vendosur që të refuzojë kërkesëpadinë e paditëses si të 

pa bazuar. Sa i përket shpenzimeve procedurale, ka vendosur konform nenit 450 të 

LPK-së. 

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 në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu 

nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të 

cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore në lidhje me shkeljet thelbësore të dispozita të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n) e LPK-së, sepse aktgjykimi 

i atakuar është krejtësisht i qartë, diapozitivi është i kuptueshëm e po ashtu është në 

përputhje edhe me arsyet e aktgjykimit. Lidhur me arsyetimin e aktgjykimit, gjykata i 

është përmbajtur me korrektësi dispozitave që përcaktojnë strukturën dhe përmbajtjen 

e aktgjykimit, ndërsa në mënyrë specifike arsyetimi i aktgjykimit në vetvete paraqet 

një përmbajtje koherente në rrjedhë logjike si për gjendjen e fakteve të konstatuara nga 

gjykata, për provat e administruara, për vlerësimet e gjykatës lidhur me faktet dhe 

besueshmërinë e provave, e po ashtu edhe për kualifikimin e këtyre fakteve në raport 

me normat materialo-juridike. 

Nuk qëndrojnë pretendimet për shkelje lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plot të 

gjendjes faktike pasi qe gjykata e shkallës së parë të gjitha faktet kontestuese me 

rendësi vendimtare për çështjen i ka vërtetuar me prova të administruara përveç atyre 

fakteve të cilat janë paraqitur jo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqësore.  

Gjykata e Apelit vlerëson se  gjykatës së shkallës së parë i ka vlerësuar dhe kualifikuar 

drejt faktet e çështjes nga ku ka nxjerr përfundimin për pathemelësinë e kërkesëpadisë, 

pasi qe nga provat qe gjenden ne shkresën e lendes respektivisht Polica e Sigurimit, me 

nr.001811, ku siguruesi është Kompania e Sigurimit “E...” sha, dhe i siguruari Posta 
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dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.a, shihet qe në këtë police periudha e sigurimit 

është nga data 01.06.2012 deri me datën 31.05.2013, që do të thotë 11 muaj, ndërsa në 

shkresat e lendes shihet se paditësja, kompensimin nga sigurimi i shëndetësor e kërkon 

për periudhën 06.06.2013 deri më datën 09.07.2013. Pra,  duke u bazuar në këto fakt, 

shihet qartë në kohën kur e ka kërkuar paditësja kompensimin, polica e sigurimit me 

nr. 001811, ka qene e skaduar, që në rastin konkret nuk ka efekt juridik për 

mbulueshmërinë e sigurimit ndaj palës paditëse. Sipas Gjykatës së Apelit, mungon baza 

faktike në të cilën paditësja e mbështet kërkesëpadinë, ku në mungesë të saj 

rrjedhimisht mungon edhe  baza juridike e kërkesëpadisë.  

Në kuptim të gjendjes faktike të konstatuara nga gjykata e shkallës së parë sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, rezulton se e drejta materiale e referuar nga gjykata  e 

shkallës së parë është zbatuara në mënyrë të  drejta nga ka rezultuar se kërkesëpadia e  

paditëses është e pa themeltë. 

Marrëdhënia midisi palëve themelohet me kontratë e cilat lidhet me vullnetin e palëve, 

dhe pas skadimit apo mos vazhdimit të kontratës, rrjedhimisht shuhen edhe detyrimet 

të cilat rrjedhin nga kontrata. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së,  u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                           GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr. 3867/18, me datë 15.09.2021 

                                                                                              Kryetari i kolegjit-Gjyqtari                                                                                                                                     

                                                                                                       Nehat Idrizi d.v 

 


