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Numri i lëndës: 2019:111517 

Datë: 24.10.2019 

Numri i dokumentit:     00599765 

   

      C.nr.280/18 
 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Edije 

Sezairi, me bashkëpunëtores profesionale Njomëza Berisha, në çështjen juridike të paditësit D.Z, nga 

Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson i autorizuari avokat V.H, nga Prishtina, rruga “...”, ..., 

nr...., kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “...”, sh.a me seli ne lagjen ..., ..., nr. ... në 

Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 1.573,20 euro, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik më datë 24.09.2019, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.APROVOHET kërkesëpadia e paditësit D.Z, nga Prizreni, si e bazuar.  

 

 II.DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...” në Prishtinë që paditësit ti'a 

kompenzoj shumën prej 1.573,20 euro, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marjes së 

vendimit dt.24.09.2019 gjerë në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumën 

e përgjithshme prej 539,00 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësi D.Z nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij avokat V.H, nga Prishtina pranë kësaj 

gjykate me datë 01.03.2018, ka parashtruar padi për kompensim dëmi në të cilën ka theksuar se 

paditësi në cilësinë e të siguruarit ka qenë i pajisur me polisën e sigurimit shëndetësor nga KS “...”. 

Polisa shëndetësore në fjalë është pranuar pas marrëveshjes që ka pasur punëdhënësi i paditësit Sh.a 

... me këtu të paditurën KS “...”, për periudhë mbulueshmërie nga data 01.05.2017 deri me datë 

30.04.2018. Paditësi për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore dhe nevojës së tij për 

nënshtrim urgjent kirurgjik me datë 07.11.2017 në Spitalin .... Duke ndjekur procedurën standarde 

për rimbursim paditësi me datë 29.11.2017 së bashku me dokumentet shtesë ka parashtruar kërkesën 

për rimbursim dhe pas një periudhe ka marr njoftimin se është rimbursuar vetëm me 50% të vlerës së 

kërkuar me arsyetimin se nuk është kërkuar aprovimi pararak për intervenim. Sipas të paditurës 

refuzimi për rimbursim ka ardhur si pasojë e kushteve të përgjithshme të cilat gjinden në kontratën e 

Sha ... dhe  KS “...”, përderisa këto kushte nuk janë cekur në polisën e sigurimit të paditësit dhe as të 

njohura për të. Andaj duke u bazuar në nenin 923 par.3 të LMD-së, ku shprehimisht thuhet që “Në 

qoftë se kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të sigurimit nuk janë të shtypura në vet policën, 

siguruesi është i detyruar ta paralajmërojë kontraktuesin e sigurimit se kushtet e tilla janë pjesë 

përbërëse të kontratës dhe t’i dorëzojë tekstin e tyre” ndërsa në nenin 923 par. 5 parashihet që në rast 
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të mos definimit të kushteve të përgjithshme dhe të veçanta përparësi kanë ato të cekura në polisën e 

sigurimit. Prandaj mbi këtë bazë i propozon gjykatës që pas adminsitrimit të provave të aprovoj në 

tërësi padinë e paditësit D.Z dhe te detyrohet e paditura që të bëjë kompensimin e shumës prej 

1.573,20 euro. 

 

I autorizuari i paditësit avokat V.H, nga Prishtina, në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se pas adminsitrimit të provave është vërtetuar se paditësi nuk ka pasur 

qasje në polisën e sigurimit dhe nuk ka pasur informatë lidhur me këto kuhste dhe si të tillë kërkesën 

e ka parashtruar në bazë të polisës që e ka poseduar dhe nga kjo del se kërkesëpadia e paditësit është  

e bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 

104,00 euro, për pjesëmarrje në tre seanca gjyqësore nga 135,00 euro, shumën prej 405,00 euro si 

dhe për taksën gjyqësore shumën prej 30,00 euro, pra shumën e përgjithshme prej 539,00 euro. 

 

 I autorizuari i të paditurës në përgjigjen në padi e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia. Thekson se nuk qëndron pretendimi i paditësit se 

ka qenë i painformuar që duhet të marr autorizim paraprak në bazë të kushteve të kontratës lidhur 

ndërmjet KS “...”, dhe ...sha...., në mënyrë që ti mbulohet 100 % të shumës totale nga intervenimi 

ngase i njëjti ka pasur qasje në kontratën e sigurimeve si punëtor i .... Paditësi ka qenë i detyruar që 

ta lexoj kontratën e sigurimit shëndetësor për tu informuar se cilat shërbime i ofrohen në bazë të 

polisës së sigurimit. Gjithashtu punëdhënësi ka qenë i obliguar ta njoftoj paditësin përkatësiht 

punëtorin e vet për kushtet e polisës së sigurimit. E paditura konform nenit 923.3 të LMD-së e ka 

pajisur paditësin me polisën e sigurimit e cila është një formë standarde për të gjitha kompanitë e 

sigurimeve ku ceken sherbimet dhe mbulueshmëria varësiht nga pakoja e sigurimeve dhe shumës që 

paguan i siguruari. Përveç kësaj paditësi e ka pranuar shumën e ofruar nga paditura prandaj kjo 

çështje konsiderohet e përfununduar dhe mbi këtë bazë i propozon gjykatës që kërkesëpadinë ta 

refuzoj si të pabazuar. Edhe në fjalën përfundimtare e ka kontestuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit duke shtuar se pas administrimit të provave është vërtetuar se nuk ka të 

bëjë me një sigurim personal por me një sigurim të lidhur në mes kompanisë ... dhe KS “...”, nga e 

cila buron kontrata e sigurimit shëndetësor. Nga provat e admisnistruara dhe përmbajtja e emailit 

drejtuar nga vet punëdhënësi administratës së tij vërehet se punëtorët e ... dhe ... kanë qenë në dijeni 

për kushtet e kontratës. Prandaj duke marrë parasysh që e paditura  ... e ka kompensuar paditësin D.Z 

në procedurë të rregullt për pjesën që i ka takuar në bazë të kontratës dhe këtë pjesë e ka pranuar 

pjesa tjetër është e pabazë. Prandaj kërkon nga gjykata që kërkesëpadia e paditësit mbi shumën e 

paguar të refuzohet si e pabazuar.  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore 

gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave: ka bërë leximin e dokumentacionit mjekësor për 

paditësin D.Z; ka bërë e leximin e polisës së sigurimit me numër ..., me datën e sigurimit 01.05.2017; 

ka bërë leximin e kërkesës për rimbursim ushtruar nga paditësi D.Z tek e paditura  me datë 

29.11.2017; ka bërë leximin e kuponit fiskal në shumë prej 3.000,00 euro, me numër serik ... lëshuar 

me datë 10.11.2017; ka bërë leximin e kuponit fiskal me numër serik ... lëshuar me datë 15.11.2017 

në shumën prej 73,20 euro; ka bërë leximin e vendimit të lëshuar nga e paditura KS “...” me datë 

14.03.2018; ka bërë leximin e urdhëresës për transferim lëshuar nga e paditura KS “...” me datë 

05.01.2018; ka bërë leximin e kontratës së sigurimit shëndetësor e lidhur me datë 01.05.2017 në mes 

të KS “...” si sigurues dhe ... regjistruar te “...”me numrin 894 të datës 28.04.2017 dhe regjistruar tek 

... me numrin 186 me datë 01.05.2017; ka bërë leximin e emailit në mes të punëdhënësit ... dhe 

punëtorëve të saj ku bën pjesë edhe paditësi D.Z që tregon se ... ka njoftuar punëtorët e saj për 

kushtet e kontratës së sigurimit të datës 20.05.2016. 
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 Pas administrimit të gjitha këtyre provave një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim 

të nenit 8 të LPK-së gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar pasi ka konstatuar gjendjen faktike si në vijim: 

 

 Nga leximi i dokumentacionit mjekësor për paditësin D.Z, gjykata ka vërtetuar faktin se i 

njëjti pas problemeve shëndetësore i njejti ka qenë i detyruar për tiu nënshtruar intervenimit kirurgjik 

(diagnoza: CA Prostate). 

 

 Nga leximi i polisës së sigurimit me numër ..., me datën e sigurimit 01.05.2017, gjykata 

ka vërtetuar faktin se këtu paditësi ka qenë i siguruar me sigurim shëndetësor tek Kompania e 

Sigurimeve “...”, me kohëzgjatje të sigurimit prej datës 01.05.2017 deri me datë 30.04.2018, dhe në 

këtë polisë janë parapraë të gjitha rastet kur kompania e sigurimeve i mbulon kërkesat e klientëve të 

vet, përkatësisht të siguruarve, ashtu që pikën e tretë të kësaj polise parashihet që me rastin e 

ndërhyrjeve kirurgjike dhe shpenzimet përcjellëse i siguruari përfiton 100%, që do të thotë se 

kompania e sigurimeve mbulon 100 % të shpenzimeve. 

 

 Nga leximi i kërkesës për rimbursim ushtruar nga paditësi D.Z tek e paditura  me datë 

29.11.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi ka parashtruar tek kompania e sigurimeve “...”, për 

shumën prej 3.073,20 euro.  

 

 Nga leximi i kuponit fiskal në shumë prej 3.000,00 euro, me numër serik ... lëshuar me 

datë 10.11.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësit i është faturuar borxhi prej 3.000,00 euro, 

nga ana e spitalit ku ka bërë ndërhyrjen. Ndërsa nga leximi i kuponit fiskal me numër serik 

GK51101288 lëshuar me datë 15.11.2017 në shumën prej 73,20 euro, gjykata ka vërtetuar faktin se i 

njejti ka shpenzuar për barna, (i janë faturuar) shuma prej 73,20 euro.  

 

 Nga leximi i vendimit të lëshuar nga e paditura KS “...” me datë 14.03.2018, gjykata ka 

vërtetuar se me të njëjtin është refuzuar ankesa e paditësit D.Z për rimbursim të intervenimit 100 %, 

pasiqë i njejti nuk ka kërkuar autorizim paraprak nga i siguruari, në të kundërtën rimbursohet vetëm 

50-70% e vlerës totale të intervenimit.  

 

 Nga leximi i urdhëresës për transferim lëshuar nga e paditura KS “...” me datë 

05.01.2018, gjykata ka vërtetuar se paditësi nga kompania e sigurimeve në emër të dëmit shëndetësor 

është rimbursuar në shumën 1.558,85 euro.  

 

 Nga leximi i kontratës së sigurimit shëndetësor e lidhur me datë 01.05.2017 në mes të KS 

“...” si sigurues dhe ...regjistruar te “...”, me numrin ...të datës 28.04.2017 dhe regjistruar tek ... me 

numrin 186 me datë 01.05.2017, gjykata ka vërtetuar faktin të njejtët kanë lidhur kontratë për 

sigurim shëndetësor me objekt të kontatës që ka qenë caktimi i të detyrimeve ndaj punëtorëve të ..., 

dhe kjo kontratë është nënshkruar nga përfaqësues të palëve kontraktuese dhe jo nga secili punëtor i 

... veç  e veç, si përfitues të sigurimit shëndetësor. 

 

 Nga leximi i emailit në mes të punëdhënësit ... dhe punëtorëve të saj ku bën pjesë edhe 

paditësi D.Z që tregon se ... ka njoftuar punëtorët e saj për kushtet e kontratës së sigurimit të datës 

20.05.2016, gjykata ka vërtetuar faktin se se përmes këtij emaili kompania e sigurimeve “...”,  i ka 

njoftuar ..., për shërbimet e ofruara, klinikat me të cilat kanë bashkëpunim dhe procedurat e 

rimbursimit.  

 

Neni 136 par. 1 i LMD-së parasheh: “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta     

kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij.”, ndërsa neni 137 i po 
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këtij ligji parasheh: “Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i 

rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose 

frikës (dëmi jo material).” Neni 923 par.1 I LMD-së parasheh: “Në policë duhet të shkruhen palët 

kontraktuese, sendi i siguruar, respektivisht personi i siguruar, rreziku i përfshirë nga sigurimi, 

kohëzgjatja e sigurimit dhe periudha e depozitës, shuma e sigurimit ose se sigurimi është i 

pakufizuar, premia ose kontributi, data e dhënies së policës dhe nënshkrimet e palëve 

kontraktuese”. Kurse paragrafi i 3 i po këtij nenin parasheh:  “Në qoftë se kushtet e përgjithshme 

dhe të veçanta të sigurimit nuk janë të shtypura në vet policën, siguruesi është i detyruar ta 

paralajmërojë kontraktuesin e sigurimit se kushtet e tilla janë pjesë përbërëse të kontratës dhe 

t’i dorëzojë tekstin e tyre.”, në paragrafin e 5 të këtij neni parashihet: “Në rastin e mospajtimit të 

ndonjë dispozite të kushteve të përgjithshme ose të veçanta dhe të ndonjë dispozite të policës do 

të aplikohet dispozita e policës, e në rastin e mospajtimit të ndonjë dispozite të shtypur në policë 

e të ndonjë dispozite të saj të dorëshkrimit, do të vihet në zbatim kjo e fundit”. 
 

Nga provat e adminstruara më lart dhe duke u mbështetur në bazën ligjore të lartcituara 

gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar për faktin se paditësi dhe e 

paditura kanë pasur të lidhur mes vete kontratë për sigurimin shëndetësor, përkatësisht punëdhënësi i 

paditësit dhe e paditura kanë lidhur kontratë. Në polisën e sigurimit të cilën e ka poseduar paditësi, 

polisën me numër 115940, kanë qenë të përcaktura përfitimet e këtu paditësit-të siguruarit D.Z, 

përkatësisht mbulueshmërinë e shërbimeve të marra shëndetësore. Në pikën e tretë të kësaj polise 

është paraparë që në rastin e ndërhyrjeve kirurgjike dhe shpenzimeve përcjellëse mbulueshmëria 

është 100 %. Paditësi me rastin e nënshtrimit të intervenimit kirurgjik paditësi ka shpenzuar shumën 

prej 3.073,20 euro. Mirëpo me rastin e parashtrimit të kërkesës për rimbursim Kompania e 

Sigurimeve e ka rimbursuar me vetëm 50 % të kësaj vlere me arsyetimin se për intervenimet 

kirurgjike është dashur të merret autorizim paraprak.  

 

Sipas vlerësimit të gjykatës nuk është kontestuese se kontrata të cilën e ka lidhur ... dhe 

Kompania e Sigurimeve “...”, përmban edhe kushtin e veçantë se në rastin e intervenimit kirurgjik i 

siguruari duhet të merr autorizim paraprak, mirëpo ky kusht nuk ka qenë i njohur për paditësin D.Z. 

Në polisën e sigurimit të cilën e ka poseduar ai nuk është paraparë ky element, dhe megjithë 

kundërshtimin e të paditurës se ai ka qenë i njoftuar për këtë element për gjykatën ngel vetëm 

pretendim që nuk mund të vërtetohet, sepse email-i të cilën e përdor si provë e paditura nuk vërteton 

këtë pretendim sepse nuk ka asnjë indikacion që tregon se paditësi D.Z ka qenë i njoftuar lidhur me 

procedurat e rimbursimit në rastin e intervenimit kirurgjik. Nga ky email shihet se ky komunikim 

është bërë në mes dikasterve të burimeve njerëzore të palëve kontraktuese.  

 

Nga kjo del se paditësi me rastin e pagesës prej 3.073, 20 euro, për intervenimin kirurgjik, 

nga e paditura është rimbursuar vetëm me shumën prej 1500 euro, përkatësisht 50% të kësaj vlere, 

me ç'rast për shkak të mosgesës së shumës së përgjithshme të njëjtit i është shkaktuar dëm (zvogëlim 

i pasurisë), andaj marr parasysh se ai nuk ka pasur njohuri për kushtet e veçanta të kontratës së 

sigurimit të lidhur me procedurat e rimbursimit (faktin se është dashur të merret autorizim paraprak), 

gjykata konsideroi se në këtë rast duhet vlerësuar kushtet e përgjithshme që kanë qenë të shtypura në 

polisë e të cilën e ka poseduar paditësi dhe nga ky lind dhe detyrimi i të paditurës për kompesim 

dëmi, për cka gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e aprovuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit dhe duke e detyruar të paditurën që t'ia kompensoj paditësit shumën prej 

1573,20 euro, në emër të dëmit të shkaktuar. 

 

Lidhur me kamatë vonesën gjykata vendosi konform nenit 382 të LMD-së, duke aprovuar 

shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me kamatë ligjore prej 8%. 
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Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi në kuptim të nenit 449 dhe 452 të LPK-

së, ashtu që e detyroi të paditurën që paditësit t'ia kompensoj të gjitha shpenzimet procedurale dhe 

atë: në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104,00 euro, për pjesëmarrje në tre seanca gjyqësore 

nga 135,00 euro, shumën prej 405,00 euro si dhe për taksën gjyqësore shumën prej 30 euro, pra 

shumën e përgjithshme prej 539,00 euro, kjo duke u bazuar në Tarifën e Odës së Avokatëve të 

Kosovës. 

 

Nga arsyet e thëna më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.280/18 datë 24.09.2019 

 

    Bashkëpunëtore profesionale                                                                Gjyqtarja 

     Njomza Berisha                                Edije Sezairi 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, pas pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


