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                                                                                                                             C.nr.486/19 

GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, divizioni civil,  

gjyqtarja Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen kontestimore sipas padisë së paditësit V.Q nga 

Ferizaj të cilin me autorizim e përfaqëson A.D avokat në Ferizaj, kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë, të cilin me autorizim e përfaqëson M.B, 

lidhur me kompensimin e shpenzimeve të mjekimit, vlera e kontestit 2.884.59,  me datë 

24.02.2020 merr, ndërsa me datë 5 Mars 2020 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T G J Y  K I M 

 

I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit V.Q nga Ferizaj. 

 

II.DETYROHET e paditura  Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë që në 

emër të kompensimit të shpenzimeve  të mjekimit ti paguaj paditësit shumën prej 

2.884.59 /dy mijë e tetëqind e tetë dhjetë e katër euro e pesëdhjete e nëntë cent,  me 

kamatë prej 8%, nga dita e paraqitjes së padisë me datë 07.05.2019 e deri në pagesën 

përfundimtare, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij Aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm  

 

III.OBLIGOHET e paditura  Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë  që 

paditësit  V.Q të ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 815 

euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë.  

A r s y e t i m i 
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Paditësi nëpërmjet të autorizuarit të tij me datë 07.05.2019 ka parashtruar padi kundër të 

paditurës,  lidhur me kompensimin e shpenzimeve të mjekimit. 

I autorizuari i paditësit në padi dhe gjatë seancave gjyqësore ka deklaruar se: me të paditurën 

KS “S...” me seli në Prishtinë - Departamenti i dëmeve  paditësi ka lidhur kontratë Policë e 

Sigurimit të shëndetit gjegjësisht Sigurimi familjar me datën 26.04.2018 me afat sigurimi prej 

01.05.2018 deri më 30.04.2019 me prim të sigurimit total vjetor në shumë prej 720€. 

Gjithashtu me të paditurën në bazë të kontratës mbi kushtet e përgjithshme, sigurimi i shëndetit 

familjar dhe aksidenteve personale  paditësi ka nënshkruar edhe listën e përfitimeve familjare e 

cila listë është konform Policës së Sigurimit nr.187270. Në nëntor të vitit 2018 i janë shfaqur 

dhimbje në gjurin e majtë, dhimbje të cilat dita ditës nuk i pushonin por në të kundërtën vetëm 

se i shtoheshin për çka u detyrua që të kërkoj ndihmë nga mjeku i lëmisë përkatëse. Pas vizitës 

dhe kontrollit mjekësor më 24.12.2018, afër tetë muaj pas nënshkrimit të kontratës për 

Sigurimin jetësor familjar me të paditurën,  paditësi ishte për një kontrolle mjekësore ku u 

diagnostifikua me diagnozën siç është e përshkruar në raportin e vizitës të datës 24.12.2018. 

Nga mjekët profesionist të spitalit ortopedik europian Royal Medical ai u këshillua dhe u 

udhëzua se  të vetmen alternativë për shërimin e tij mbetet intervenimi kirurgjik. Për shkak të 

dhimbjeve dhe moshës së tij të re u detyrua që të i nënshtrohet intervenimit kirurgjik në gjurin 

e tij të majtë më datën 30.01.2019 në spitalin ortopedik europian Royal Medical i cili gjendet 

në magjistralen Prishtinë Ferizaj. Sipas raporteve të vizitave më 21.02.2019 dhe 07.03.2019 

është udhëzuar në terapi fizikale me qëllim të ruajtjes të ekstensionit, forcimin e masës 

muskulore si dhe rritjen graduale të funksionit. Sipas udhëzimeve mjekësore mjekësore i është 

terapisë fizikale çka shihet nga raportet e terapisë të datës 22.02.2019 dhe 09.03.2019. Andaj i 

tërë ky shërim i tij ka kushtuar diku rreth 2.884.59€ për çka diku u bazua në sigurimin e tij 

familjar konform Policës së Sigurimit  nr.187270 me afat sigurimi prej 01.05.2018 deri më 

30.04.2019 me prim të sigurimit total vjetor në shumë prej 720€ të paditurës i është  drejtuar 

me kërkesë për kompensimin  shpenzimeve të mjekimit në shumë prej 2.884.59 € duke mos 

llogaritë edhe të gjitha llojeve tjera të shpenzimeve. Tentimet e paditësit për kompensimin e 

shpenzimeve të mjekimit në shumë prej 2.884.59 €, në procedurën jashtëgjyqësore nuk kanë 

mundë të realizohen për shkak të qëndrimit të të paditurës KS për mosmbulimin dhe mos 

rimbursimin e shpenzimeve kinse për shkak të gjendjes para ekzistuese. Mirëpo e paditura me 

rastin e vlerësimit dhe mos gatishmërisë për rimbursimin e shpenzimeve të mjekimit fare nuk 

ndërlidhet me Policës së Sigurimit nr.187270 me afat sigurimi prej 01.05.2018 deri më 

30.04.2019 me prim të sigurimit total  vjetor në shumë prej 720€ gjegjësisht afatin kohor prej 
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hyrjes në fuqi e deri në ditën e nën nënshtrimit të intervenimit kirurgjik. Lidhur me lëndimin e 

pësuar të paditësit më së miri e vërtetojnë ekspertët mjeko ligjor dhe atë XH.S me ekspertizën e 

tij të datës 19.09.2019. Ekspertizën e cekur në mënyrë  më të detajuar dhe profesionale e 

sforcon edhe ekspertiza e dytë e Dr.M.H dhe Dr.I.A e datës 14.01.2020 e që në mënyrë të 

detajuar e përshkruan lëndimin dhe pasojat. Kërkojmë shpenzimet e mjekimit  në shumën prej 

2.884.59 €, si dhe shpenzimet e tjera medikamente, mbajtëse e gjurit (splint) si dhe patericat në 

shumën prej 112.60 €, i kërkojmë shpenzimet për taksë 40 €, për ekspertizë 100 euro, me 

kamatë ligjore nga dita e parashtrimit të padisë. Gjithashtu i kërkojmë shpenzimet e 

përfaqësimit prej 5 seancave, për parashtrimin e padisë sipas OAK-së. 

 

E paditura nëpërmjet të autorizuarit të saj në përgjigje në padi si dhe gjatë  seancave ka 

deklaruar se: e kontestojnë në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë si për nga baza ashtu edhe për 

nga lartësia për rimbursimin e shpenzimeve mjekësore që lidhen me policën e shëndetit 

nr.187270. E paditura në shkresat e lëndës në procedurë të rregullt ka trajtuar kërkesën për 

rimbursim të shpenzimeve që lidhen me policën e sigurimit të shëndetit nr.187270 dhe në bazë 

të kushteve të përgjithshme të policës së shëndetit, si dhe në bazë të mendimit të mjekut censor 

të Kompanisë kërkesa është refuzuar ngase në rastin konkret kanë të bëjnë me gjendje / 

sëmundje paraegzistuese dhe është konstatuar se në bazë të kushteve të përgjithshme të 

sigurimit shëndetësor ky rast hynë te gjendja paraegzistuese neni 27 pika 1. Sipas 

dokumentacionit mjekësor në shkresat e lëndës si dhe konstatimeve nga mjeku cenzor i 

Kompanisë, konkludon se problemet me ligamentit e përparem i kryqëzuar është i lidhur me 

fillimin e hershëm të osteoartrisit, më i shprehur është te sportistët gjëndrën tiroide  paraqiten 

për një kohë më të gjatë dhe kanë filluar para se bëhet sigurimi 2 – 5 %, por faktorët e rrezikut 

janë multifactorial, ku hyjnë predispozitat hormale, ndërtimi anatomik i konstruksionit të trupit, 

disbalanca neuromuskulare, predispozitat gjenetike. Më tutje ka theksuar se e kontestojnë 

padinë dhe kërkesëpadinë si nga baza ashtu edhe për nga lartësia e saj, i konteston ekspertizat 

mjekësore pasi që të njëjtat nuk e kanë sqaruar gjendjen reale dhe për të njëjtat i propozon 

gjykatës që këtyre ekspertizave mjekësore të mos ia falë besimin. Andaj bazuar në të 

lartcekurat i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë ta refuzon si të pa bazuar në tërësi 

dhe në prova dhe fakte. Po ashtu i kontestojnë edhe shpenzimet e procedurës si dhe kamatën e 

kërkuar nga pala paditëse. 

Gjykata me qellim të vërtetimit sa më të drejtë  të gjendjes së fakteve të çështjes. Për aq sa 

palët ndërgjyqëse  përmbushin detyrimin e tyre për t’i parashtruar ato,  në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, ka administruar në sër provash:  Padia C.nr.486.19 e datës 07.05.2019, Kushtet e 
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përgjithshme të policës, fletë lëshim i datës 31.01.2019  në emër të paditësit, raporte mjekësore 

në emër të paditësit, kuponë fiskal, Përgjigjja në padi e datës 26.07.2019,  informata nga e 

paditura për periudhën pritëse, gjendja para ekzistuese dhe përjashtimet, ekspertiza mjekësore e 

punuar nga Dr.XH.S e datës 19.09.2019, Ekspertiza mjekësore e punuar nga Dr.M.H dhe 

Dr.I.A e datës 14.01.2020. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartcekura, në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, 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 bazuar. 

 

Gjykata konstaton se nëpërmjet palëve ndërgjyqëse ishte kontestuese baza juridike për 

kompensimin e shpenzimeve mjekësore dhe gjithashtu lartësia e kërkesës së saj. 

 

Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara ka vërtetuar këtë gjendje faktike: me datë 

26.04.2018 paditësi dhe e paditura kanë lidhur një kontratë Policë për sigurimin e shëndetit - 

sigurimi familjar, me afat sigurimi nga data 01.05.2018 deri më datën 30.04.2019. Paditësi me 

datë 15.12.2018 për shkak të dhimbjeve të gjurit të majtë ka kërkuar ndihmë mjekësore të cilat 

ishin shkaktuar nga një lëndim gjatë pjesëmarrjes së tij në një lojë futbolli. Më tutje paditësi 

është trajtuar në Spitalin ortopedik Royal Medical dhe pastaj është bërë një intervenim 

kirurgjik tek gjuri i këmbës së majtë dhe më pas është lëshuar për trajtim të mëtutjeshëm 

ambulantor.  

    

Nga leximi i kontratës mbi kushtet e përgjithshme, Sigurimi i shëndetit familjar dhe 

aksidenteve personale gjykata vërtetojë se në bazë të kësaj kontrate  saktësisht në nenin tre (3) 

përcaktohet se qëllimi i kësaj marrëveshje është të ofrojë për të siguruarin rimbursimin, 

kompensimin e shpenzimeve të arsyeshme si rezultat i përkujdesjes mjekësore të nevojshme, 

mbulimeve të sigurimit ku si pasojë e aksidentit shkaktohet vdekja apo paaftësia.  

 

Nga leximi i raportit të vizitës të datës 15.12.2018,  gjykata vërtetojë se paditësi është vizituar 

tek mjeku për shkak të dhimbjeve të gjurit të majtë si të shkaktuara nga një lëndim të pësuar 

gjatë një loje të futbollit. 

Nga leximi i fletëleshimit të Spitalit europian ortopedik Royal Medical të datës 31.01.2019, 

gjykata ka konstatuar se paditësi ka kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të dhimbjeve dhe 

jostabilitetit në gjurin e majtë si pasojë e lëndimit dhe të njëjtit i është bërë intervenim kirurgjik 
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dhe pas trajtimit mjekësor të specifikuar në fletëlëshim paditësi lëshohet nga Spitali për trajtim 

ambulantore. 

 

Nga leximi i raporteve të terapisë fizikale të datës 11.02.2019, gjykata ka vërtetuar se paditësi 

ka bërë 8 (tetë) seanca terapi fizikale për shkak të dhimbjeve të gjurit të majtë, dhe pas trajtimit 

i njëjti sipas raporteve është përmirësuar duke e krahasuar  me gjendjen e mëparshme.  

 

Nga leximi i ekspertizës mjekësore e punuar nga Dr. XH.S si  dhe nga  deklarimet e tij në 

seancën e datës 21.11.2019,  gjykata ka vërtetuar se paditësit i është shkaktuar  nga një forcë 

me energji të lartë këputja e ligamentit kryqëzor të përparmë dhe çarja e menskut medial të 

gjurit të majtë. Trauma e konstatuar nga mjeku ortoped si dhe ekzaminimet klinike të bëra nga 

ai, flasin për gjendje pas përjetimit të traumës (lëndimit) sepse gjuri edhe pas një jave ka qenë i 

ënjtur, i mbushur me lëng nyjor (i verifikuar me rezonancë magnetike) për të bllokuar lëvizjet 

aktive dhe pasive të gjurit, si stadi parësor i trajtimit mjekësor dhe për ta përgaditur për stadin 

tjetër të mjekimit – intervenimit kirurgjik.Duke pasur parasysh edhe moshën e paditësit, mund 

të paraqiten çrregullimet degjerative, por jo në atë shkallë patologjike sa këputja të ndodh pa 

veprimin e një force kinetike. 

 

Meqenëse e paditura ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë duke u thirrur se lëndimet e 

paditësit janë lëndime paraekzistuese, ka aprovuara propozimin e të paditurës dhe ka caktuar 

një ekspertizë të re, në mënyrë që  ekspertët përkatës dhe atë punuar Dr.M.H ortoped dhe Dr. 

I.A radiolog, ti sqarojnë gjykatës e lëndimet e paditësit në gjurin e majtë a janë lëndime të 

freskëta ( akute ) apo kronike. 

Nga leximi i ekspertizës mjekësore të punuar Dr.M.H ortoped dhe Dr. I.A radiolog, gjykata ka 

vërtetuar se lëndimi i paditësit konsiderohet si lëndim i rëndë trupor për shkak se këputja e 

ligamentit të kryqëzuar të përparmë jep instabilitet të nyjës së gjurit në rrafshin horizontal i cili 

çrregullon baraspeshën statike dhe dinamike të pacientit duke i shkaktuar pengesa në qëndrim 

dhe ecje dhe është indikacion për ndërhyrje operatore me qëllim të rikonstruksionit të 

ligamentit dhe stabilitetit të gjurit. Pas shikimit dhe analizimit të rezonancës magnetike të gjurit 

të majtë të paditësit V.Q të realizuar më datën 15.12.2018 Ruptura e LCA është e freskët 

(akute) dhe kjo dëshmohet me hetorogjenitetin e sinjaleve, e në veçanti në sekuencën STIR e 

cila qet në pah efuzionin dhe trashjen heterogjene të ligamentit, gjetje këto tek gjendjet e 

freskëta (akute). 
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Gjykata e mori në tërësi si të bazuara dhe ua dha besimin e plotë ekspertizave të 

lartpërmendura, ngase ekspertiza i përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për 

vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë çështje kontestimore. 

 

Me që paditësi ka qenë i siguruar tek Kompania e Sigurimeve “S...” me një  kontratë të 

vlefshme policë të sigurimit te shëndetit - sigurimit familjar me afat sigurimi nga data 

01.05.2018 e deri më 30.04.2019, e që në bazë të nenit 918 te Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve ku saktësisht përcaktohet se: Me kontratën për sigurimin detyrohet kontraktuesi i 

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

shoqërisë së 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 kryejë diçka tjetër. Gjithashtu gjykata ka vërtetuar nëpërmjet 

provave të administruara të lart cekura se lëndimi i paditësit ka qenë i shkaktuar nga një forcë e 

jashtme, e freskët (akute) e që nënkupton se gjendja e tij nuk ka qenë para ekzistuese dhe nuk 

ka pasur sëmundje kronike apo sëmundje të lindura. 

 

Gjykata duke u bazuar në provat e lartcekura veçanërisht ekspertizat e punuara nga mjekët 

gjegjësisht dr.M.H (ortoped) dhe dr.I.A (radiolog),  ka konstatuar se paditësi ka pësuar lëndim 

të rëndë trupor nga i cili është detyruar të kërkoj ndihmën mjekësore në Spitalin ortopedik 

Royal Medical e që sipas kontrolleve dhe trajtimit nga ana e mjekëve paditësi ka pasur nevojë 

për operim në gjurin e majtë. Nga ky trajtim mjekësor i njëjti ka pasur shpenzime të cilat kanë 

qenë të nevojshme dhe njëkohësisht të detyrueshme. Gjykata në bazë të faturave të 

administruara e ka detyruar të paditurën që të ia kompensoj shpenzimet mjekësore  2.884.59 

/dy mijë e tetëqind e tetë dhjetë e katër euro e pesëdhjete e nëntë cent/ ashtu si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Me dispozitat e neneve 918 dhe 919,  922, 923 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve janë 

parashikuar të drejtat dhe detyrimet e siguruesit dhe të siguruarit e të cilat janë bazë për të 

vërtetuar themelësinë e kërkesëpadisë së paditësit. 

 

Gjykata sa i përket kamatës është bazuar në neni 382 të LMD-së, përkatësisht kamata të rrjedh 

nga dita e paraqitjes së padisë nga ana e paditësit me datë 14.01.2020, e cila llogaritet si kohë 

kur është ditur shuma e kompensimit si dhe arritja e përmbushjes së detyrimit. 
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Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të ja paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën e përgjithshme prej 815 Euro, gjegjësisht për 5 seanca në shumë prej 

675€, për ekspertizën 100€, si dhe për taksë për padi 40 € (të parapara sipas udhëzimit 

administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë)  gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

kontestimore i ka bazuar në nenin 452 të LPK-së si dhe Tarifën e Odës së Avokatëve. 

 

Baza ligjore : Ligjit për Marrëdhëniet të Detyrimeve nenet  918, 919, 922, 923  dhe 143 të 

LPK-së. 

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 të 

LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM 

C.nr.486/19, me datën 5 Mars 2020 

 

                                                                                           Gjyqtarja  

                                                                                              Mirlinda Rexhepi – Bytyqi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtine, e të dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


