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            C.nr.1117/12 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Arsim Hamzaj, me 

sekretaren juridike Kujtesa Uka, në kontestin e paditësit T. V. nga Prizreni, të cilin me 

autorizim e përfaqëson av.V. O. nga Prizreni, kundër të paditurës K.S. “Dardania” - 

Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson av.Xh. B. nga Prishtina, për shkak të 

kompenzimit të dëmit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 23.09.2015, mori 

këtë: 

 

 

          A K T GJ Y K I M  

 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit T. V. nga Prizreni, përmes të cilës ka 

kërkuar që të obligohet e paditura K.S. “Dardania” - Prishtinë, që paditësit në emër të 

shpenzimeve kirurgjike dhe të mjekimit, t’ia kompenzojë shumën prej 1,521.70 €, me 

kamatë ligjore, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm, si tërësisht e pa bazuar. 

 

II. Obligohet paditësi që t’ia paguajë shpenzimet procedurale të paditurës në 

lartësi prej 779.00 euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

    A r s y e t i m 

 

Paditësi T. V. nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av.V. O. nga 

Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padinë për shkak të dëmshpërblimit, kundër 

të paditurës K.S. “Dardania” - Prishtinë. Në padi ka theksuar se e paditura me PTK, ka 

lidhur kontratë mbi ofrimin e sigurimit shëndetësor për punëtorët të cilët janë të punësuar 

në PTK, në të cilën edhe janë paraparë kushtet e shërbimeve.  Paditësi është punëtor i 

rregullt i PTK në cilësinë e anëtarit të ekipit “Vala” i regjistruar me nr.2168 dhe posedon 

kartelën e sigurimit “Dardania” nr.G0008085. Me datën 31.12.2012 paditësi është 

pranuar në entin shëndetësor “Promedica” në Prizren, përkatësisht në repartin e 

kirurgjisë-urologji-ortopedi, për shkak të sëmundjes me diagnozës të “hernisë induinale 

bilaterale dhe hernisë umbilikale” ku edhe i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjike. Për 

shërbimet kirurgjike paditësi ka paguar shumën prej 1,350.00 euro, ndërsa për barna 

58.80 euro. Poashtu edhe për analiza tjera ka paguar shumën prej 152.90 euro. Paditësi 

nga e paditura ka kërkuar që të paguhen të gjitha këto shpenzime, por nuk ka patur 

mirëkuptim, edhe pse sipas kontratës, e njejta ka qenë e obliguar që ti bart të gjitha këto 

shpenzime të mjekimit. Pasi që e paditura nuk ka pranuar që ti kompenzojë këto 
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shpenzime është detyruar që këtë shumë ta kërkojë nëpërmjet gjykatës, andaj ka kërkuar 

nga gjykata që ta detyrojë të paditurin që të paguajë dëmshpërblimin në shumën prej 

1,521.70 €, si dhe të gjitha shpenzimet e procedurës. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor, i autorizuari i paditësit av.V. O. nga Prizreni ka 

ngelur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, ndërsa në fjalën e tij të fundit ka theksuar se nga 

provat e e administruara është vërtetuar fakti se paditësi T. V. i është nënshtruar 

ndërhyrjes kirurgjike dhe sipas diagnozës së përcaktuar.  Konstatimi i grupitt të 

ekspertëve se sëmundja në çdo moment ka mund të jetë e natyrës akute, dëshmon 

domosdoshmërinë e ndërhyrjes kirurgjikale dhe se kjo ndërhyrje është dashur që të bëhet 

menjëherë, pasi që paditësi ka qenë punëtor tereni dhe i ka shkaktuar vështirësi në punën 

e tij. Pretendimet e të paditurës se sëmundja ka qenë e natyrës kronike dhe nuk hynë në 

listën e sëmundjeve të parapara në kontratën e sigurimeve nuk mund të qëndrojnë, andaj i 

ka propozuar gjykatës që ta obligojë të paditurën në pagesën e e shumës prej 1.521 euro 

si dhe shpenzimet e procedurës sipas tarifës së odës së avokatëve dhe atë  për përpilimin 

e padisë 104 euro, për përfaqësime në secilën seancë gjyqësore nga 135 euro dhe për 

ekspertizë shumën prej 150 euro, të gjitha në afat prej 15 ditëve. 

 

Përmes përgjegjës me shkrim në padi, e paditura ka kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si për nga baza edhe për nga lartësia, duke theksuar se me 

kontratën e lidhur me PTK për mbulesë të sigurimit shëndetsor janë paraparë të gjitha 

sëmundjet të cilat mbulohen me sigurim shëndetësor. Sipas kontratës janë paraparë edhe 

sëmundjet kronike të cilat mbulohen  dhe diagnoza e paditësit  hynë në sëmundjet 

kronike të cilat nuk mbulohen me sigurim, sepse i njejti ka pasur sëmundje kronike 

(paraekzistuese), duke shtuar se nga raportet mjekësore shihet se nuk kemi të bëjmë me 

ndonjë rast urgjent. Poashtu e ka kundërshtuar edhe pretendimin lidhur me pagesën e 

bërë, pasi që nuk ka asnjë faturë lidhur me shpenzimet e trajtimit. Andaj i ka propozuar 

gjykatës që padinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar.    

 

Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor, i autorizuari i të paditurit av.Xh. B. nga 

Prishtina, ka mbetur pranë deklarime në përgjigje në padi, ndërsa në fjalën e tij të fundit 

ka theksuar se - nga provat e administruara është vërtetuar se paditësi ka pasur ndërhyrje 

kirurgjike nga sëmundja kronike, i cili fakt u vërtetua përmes superekspertizës së bërë. 

Sipas kontratës së lidhur në mes të paditurës K.S.”Dardania” dhe PTK-së, ku paditësi 

është i punësuar dhe ka sigurim shëndetësor, sëmundjet kronike nuk mbulohen, andaj 

edhe në procedurë administrative tani e paditura ia ka refuzuar kërkesën për kompenzim. 

Andaj i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në 

tërësi si të pa bazuar duke u bazuar në super ekspertizë dhe në kontratën e lidhur në mes 

të të paditurës K.S.”Dardania” dhe PTK-së. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë 

për përgjigje në padi 104 euro, për secilën seancë të mbajtur nga 135 euro, për sencat e 

shtyera nga 72 euro dhe për super ekspertizë shumën prej 500 euro.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në 

vijim: Kartelën siguruese me kushtet e sigurimit shëndetësor, të lëshuar nga K.S. 

“Dardania” - Prishtinë, në emër të T. V., të datës 31.12.2010 si dhe kartelën e PTK-së; 

Raportin specialistik të lëshuar nga entit shëndetësor “Promedica” – Prizren, të datës 

01.11.2012; Raportin e specialistit të lëshuar nga Poliklinika “Shëndeti” – Prizren, të 

datës 24.10.2010; raportet tjera mjekësore të bashkangjitura padisë, Është marrë mendimi 

i ekspertit të kirurgjisë dr.Sh. Z. nga Prizreni si dhe është bër superekspertiza  mjekësore 

nga ana e Fakultetit të Mjekësisë - Prishtinë. 
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Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartëcekura, në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes 

dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur 

se: 

 

Kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Nga leximi i Kartelën siguruese me kushtet e sigurimit shëndetësor, të lëshuar nga 

K.S. “Dardania” - Prishtinë, në emër të T. V., të datës 31.12.2010 si dhe kartelën e PTK-

së, gjykata ka vërtetuar faktin se e njejta është lëshuar nga ana K.S. “Dardania” - 

Prishtinë - këtu të paditurës,  në emër të T. V. – këtu paditësi për sigurimin shëndetësor 

ku janë paraparë të gjitha kushtet e sigurimit si dhe është vërtetuar se paditësi është 

puntorë i PTK-së. 

 

Nga leximi i Raportin specialistik të lëshuar nga entit shëndetësor “Promedica” – 

Prizren, të datës 01.11.2012, gjykata ka konstatuar faktin se këtu paditësi T. V. me datën 

31.10.2012 ka kryer intervenimin kirurgjik për shkak të sëmundjes  “hernia inguinalis 

indirekta bilateralis-hernia umbilicalis”. 

 

Nga leximi i Raportin e specialistit të lëshuar nga Poliklinika “Shëndeti” – 

Prizren, të datës 24.10.2010, gjykata ka konstatuar se këtu paditësi ka bër EKG-në dhe 

është konstatuar se tek i njejti nuk ka kundërindikacion për ndyrhyrje kirurgjike. 

 

Nga leximi i raporteve tjera mjekësore të bashkangjitura padisë, gjykata ka 

konstatuar se këtu paditësi ka bër vizitadhe analiza tjera të nevojshme për tiu nënshtruaar 

ndërhyrjes kirurgjike. 

 

Gjykata ka marrë edhe mendimin-ekspertizën e ekspertit të kirurgjisë dr.Sh. Z. 

nga Prizreni, të cilit konstatim gjykata pjesërisht ia fali besimin, i cili në mendimin e tij 

pas ekzaminimit të drejtëpërdrejtë të paditësit dhe dokumentacionit mjekësor të 

bashkangjitur padisë ka theksuar se pacienti-paditësi është operuar nga një operacion i 

planifikuar, por që si shkaktar etiologjik ka natyrën akute. Poashtu ka theksuar për shkak 

të natyrës së sëmundjes është indikuar intervenimi kirurgjik ku është bërë herniektomia e 

trefishtë dhe implantimi i rrjetës sintetike prej prolenit në të tri kanalet, e cila zakonisht 

implantohet vetëm te rastet akute kirurgjike. 

 

Me propozimin e palës së paditur gjykata ka marrë edhe super-ekspertizën nga 

ana e Fakultetit të Mjeksëisë në Prishtinë, e cila është bërë nga ana e grupit të ekspertëve 

në përbërje prej: Prof.asoc.M. M. – kryetar, Prof.asoc.G. B. – dhe Prof.ass.N. B. – 

anëtarë, të cilët në mendimin e tyre të parashtruar me shkrim në gjykatë kanë theksuar se 

pacienti-paditësi i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjike efektiv dhe ka pasur një 

parapërgaditje të rregullt kirurgjikale. Sëmundja për të cilën është operuar paditësi është 

sëmundje kronike gjë që shihet edhe nga fletëdalja, por nuk përjashtohet mundësia që ajo 

mund të bëhet edhe akute, mirëpo në momentet e ndërhyrjes nuk i ka pasur këto 

elemente, prandaj përfundimisht kanë konstatuar se sëmundja është e natyrës kronike. 

Këtë mendim – konstatim të grupit të ekspertëve në shqyrtimin gjyqësor e ka mbrojtur 

kryetari i komisionit Prof.asoc.M. M.. Këtij mendimi gjykata i fali në tërësi besimin. 
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Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është e paraparë se 

“pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë që ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë 

përgjegjës për përmbushjen e tij”. Ndërsa në nenin 26 të LMD-së është paraparë se 

”Kontrata quhet e lidhur kur palët kontraktuese të jenë marrë vesh mbi pjesët përbërëse 

esenciale të kontratës”. Poashtu në neni 897 të LMD-së është paraparë se “ me kontratën 

mbi sigurimin obligohet kontraktuesi i sigurimit që mbi parimet e reciprocitetit e të 

solidaritetit, të bashkojë një shumë të caktuar në bashkësinë e sigurimeve, respektivisht 

në bashkësinë e rrezikut (siguruesi), kurse bashkësia obligohet që nëse ndodhë ngjarja që 

paraqet rastin e siguruar, t'i paguajë siguruesit apo ndonjë personi të tretë kompensimin, 

respektivisht shumën e kontraktuar ose të kryejë diçka tjetër”. Ndërsa në nenin 905 par.1 

të LMD-së parashihet se “ në rastin e sigurimit për llogari të huaj ose për llogari të të cilit 

I përket, detyrimet e pagimit të primisë dhe dytyrimet e tjera nga kontrata ka për dytyrë ti 

zbatojë kontraktuesi i sigurimit por ky nuk mund të ushtrojë të drejtat nga sigurimi, as 

edhe kur mban policën, pa pëlqimin e personit interesi i të cilit është siguruar dhe të cilit 

ato i përkasin”. Ndërsa në nenin 905 par.4 të LMD-së parashihet se “ Siguruesi mund t'i 

theksojë secilit shfrytëzues të sigurimit për llogarinë e huaj të gjitha prapësimet të cilat 

në bazë të kontratës ka ndaj kontraktuesit të sigurimit”. 

 

Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse dhe provat e 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar dhe se duke u bazuar në dispozitat ligjore të 

lartcekura, e njëjta duhet të refuzohet në tërësi si e pabazuar.  

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese se paditësi është puntorë i 

PTK-së, e cila ka pasur me të paditurën kontratë për sigurimin shëndetësor. Kontestuese 

në mes palëve fakti se a ka qenë sëmundja e paditësit sëmundje kronike apo akute dhe e 

njejta a ka qenë në grupin e sëmundjeve të cilat mbulohen me sigurimin shëndetësor të 

paraparë në kontratën siguruese.  

 

Në bazë të provave të administruara gjykata ka vlerësuar se paditësi ka qenë dhe 

është puntorë i Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës (PTK) – si anëtarë i ekipit me 

numër personal 2618. PTK-ja, ku është i punësuar paditësi T. V. dhe e paditura K.S. 

“Dradania” kanë lidhur kontratë për ofrimin e sigurimit shëndetësor për puntorët. Për 

këtë edhe paditësi T. V. nga Prizreni, si punëtor i PTK-së, ka pasur kartelën siguruese me 

numër G0008085 të afatashme deri nmë 31.05.2015. Me datën 31.12.2012 paditësi i 

është nënshtruar intervenimit kirurgjik për shkak të hernisë inguinale bilaterale dhe 

hernisë umbilikale. Intervenimin kirurgjik paditësi e ka kryer në entin shëndetësor 

“Promedica” në Prizren. Nga e paditura ka kërkuar në procedurë jashtë gjyqësore që t'ia 

kompenzojë shumën e paguar për ndërhyrjen kirurgjike, mirëpo e njejta nuk i është 

përgjigjur fare në kërkesën e saj. Tani në gjykatë ka parashtruar padi në të cilën kërkon 

që e paditura t'ia kompenzojë shumën prej 1.521.70 euro, e cila shumë i ka kushtuar për 

pagesën e operacionit dhe për barna dhe analiza të ndryshme, duke pretenduar se ka qenë 

e mbuluar me sigurim shëndetsor, pasi që për këtë ka pasur kartelën siguruese të lëshuar 

nga e paditura. 

 

Përfundimisht gjykata ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazë, 

pasi që në bazë të kushteve të parapara në kontratën siguruese të lidhur në mes të PTK-së, 

ku është i punësuar paditësi T. V. ( i cili ka pasur kartelën e veçantë siguruese) dhe të 

paditurës K.S.”Dardania” janë paraparë kushtet e përgjithshme të sigurimit shëndetësor, 

ku në një paragraf të kësaj kontrate janë paraparë edhe sëmundjet kronike të cilat janë të 
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përfshira në sigurim shëndetësor. Pasi që në mes palëve ndërgjyqëse ka qenë kontestuese 

se sëmundja e paditësit për të cilin kan kryer intervenimin kirurgjik a hyn në grupin e 

sëmundjeve kronike (paraekzistuese) apo në sëmundje akute, gjykata me propozimin e 

palëve ndërgjyqëse ka marrë mendimin e ekspertit përkatës, e pastaj edhe mendimin e 

grupit të ekspertëve (superekspertizën) nga ana e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, të 

cilët përfundimisht kanë konstatuar se sëmundja e paditësit ka qenë e natyrës kronike. 

Andaj gjykata ka konstatuar se sëmundja e paditësit për të cilën është kryer ndërhyrja 

kirurgjike hyn në grupin e sëmundjeve kronike dhe si e tillë nuk është në grupin e 

sëmundjeve të cilat mbulohen nga sigurimi shëndetësor sipas kontratës së lidhur në mes 

të PTK-së (ku është i punësuar paditësi) dhe të paditurës K.S.”Dardania”, andaj dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pretendimet e tëautorizuarit të të paditurës të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor (në 

seancën e datës 17.09.2014), se paditësi nuk ka legjitimacion aktiv për inicimin e kësaj 

çështje, gjykata i vlerësoi si të pa qëndrueshme, pasi që është në kundërshtim me provat 

tjera të administruara,  si dhe dispozitës ligjore të nenit 905 të LMD-së, pasi që paditësi si 

puntorë i PTK-së ka pasur për këtë edhe policën (kartelën) e veçantë të sigurimit në emër 

të vetin, me numër G0008085. 

 

Vlen të ceket se me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është 

paraparë se “ palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e 

tilla”, ndërsa që me nenin 7.2 të po këtij ligji decidivisht ceket se “Gjykata është e 

autorizuar që t’i vërtetoj edhe faktet të cilat palët nuk i kanë paraqitur, si dhe t’i marrë 

provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i 

të provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin me kërkesat me të cilat 

nuk mund të disponojnë lirisht (të përcaktuar me nenin 3 par.3 të këtij ligji)…”.   

 

Po ashtu, Gjykata ka vlerësuar se edhe sikur të ekzistonte e drejta e paditësit në 

kompensimin e dëmit në rastin konkret, i njejti nuk ka parashtruar asnjë provë lidhur me 

shpenzimet e bëra për të cilat kërkon kompensim, pasi që gjykatës nuk ia ka parashtruar 

asnjë provë materiale (faturë), lidhur me këto shpenzime, (por vetëm në raportin 

mjekësor janë të shënuara disa vlera me laps të thjeshtë), andaj dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga të gjitha të cekurat më lartë, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit, ashtu siç është cekur në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi është e 

pathemeltë, andaj dhe gjykata u deshtë që ta refuzojë në tërësi si të pabazuar. 

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale, gjykata vendosi konform nenit 452.1 të 

LPK-së, pasi që pala e paditur ka pasur sukses në procesin gjyqësor dhe i janë njohur 

shpenzimet procedurale, për përpilimin e përgjigje në padi shumën prej 100 €, për 

përfaqësime në 5 (pesë) seanca të mbajtura, shumën prej 675 €, gjithsejt shumën e 

përgjithshme prej 779 €. Ndërsa shpenzimet për seancat tjera të shtyera dhe shpenzimet 

për super ekspertizë nuk i janë njohur palës së paditur, pasi që seancat janë shtyrë pa fajin 

e palës paditëse, respektivisht për superekspertizë nuk i ka ofruar gjykatës asnjë provë për 

pagesën e bërë brenda afatit të dhënë nga gjykata. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur 

në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 
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Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 

143 par.1 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1117/12, datë 23.09.2015 

 

Sekretarja juridike                                                                    Gjyqtari 

Kujtesa Uka                                    Arsim Hamzaj 

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 dite, pas ditës së pranimit të tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate.  


