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Numri i lëndës: 2021:072532 

Datë: 19.04.2021 

Numri i dokumentit:     01703525 

 

C.nr.827/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTR-Departamenti i 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 

Besnik Feka, ne çështjen juridike te paditesit S.Ll. nga Vushtrria, me adrese te banimit 

ne Z. te cilin me autorizim e përfaqëson av. N. M. kundër te paditurës Kompania e 

Sigurimeve “I.”, me seli ne Prishtine, te cilën me autorizim e përfaqëson Agon Lufi per 

shkak te kompensimit te demit, pas kthimit te lendes ne rigjykim dhe  mbajtjes se 

seancës kryesore jopublike (per shkak te pandemisë COVID -19), ne prezence te 

paditësit dhe te autorizuarit te tij,  dhe përfaqësuesit te te paditurës, gjykata, me dt. 

19.04.2021, nxjerr kete:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.OBLIGOHET e paditura Kompania e Sigurimeve “I.” me seli ne Prishtine, qe ne emër 

te kompensimit te demit sipas polises se sigurimit per shpenzimet e shërimit, paditesit 

S. Ll. nga Vushtrria me banim ne Z. t’ia paguaje shumen prej 24.511, 60 euro, me 

shkronja ( njëzet e katërmijë e pesëqind e njembedhjete euro e gjashtëdhjetë 

cent), si ne vijim: 

 

-ne emër te borxhit kryesor, shumen prej 21,083.94 euro, 

 

-ne emër te kamatës se kontraktuar shumen prej 3,427.66 euro, dhe ate, shumen e 

borxhit kryesor prej 21,083.94 euro me kamate sipas lartësisë qe paguhet ne mjetet 

e depozituara pa destinim te caktuar per nje vit ne bankat afariste, duke filluar nga 

data e hartimit te ekspertizës financiare dt. 08.07.2014, e gjer ne pagesën definitive 

te borgjit. 

 

II.OBLIGOHET e paditura qe ne emër te shpenzimeve procedurale, paditesit t’ia 

paguaje shumen totale prej 2.823 euro, dhe ate: ne shpenzimeve procedurale sipas 

numrit C.nr.492/07, shumen prej 2,283 euro, ndërsa ne emër te 2 seancave 

gjyqesore ne procedurën rigjykuese shumen prej 540 euro (per secilën seance 

gjyqesore shumen nga 270 euro), ne afat prej 15 ditesh, nga dita e pranimit te këtij 

aktgjykimi, nen paralajmërimin e përmbarimit te detyrueshëm. 
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A r s y e t i m 

 

Paditesi, S.Ll. nga Vushtrria, ka ushtruar padi per kompensimin  e demit-shpenzimeve 

te shërimit sipas polises se sigurimit, kundër te paditurës KS “.I”, me seli ne Prishtine, 

dhe me precizimin e bere, ka kërkuar nga gjykata qe ne emër te kompensimit, e 

paditura t’ia paguaje shumen prej 24.511, 60 euro, me kamate ligjore, si dhe 

shpenzimet e procedurës. 

 

E paditura, nuk ka ushtruar përgjegjje ne padi, mirëpo, e njejta ne seance pergatitore 

e ka kundërshtuar ne tërësi, padinë dhe kërkesëpadinë e paditesit, me arsyen se i 

ndjeri H. Ll. i cili ka pase polisë te sigurimit per sëmundjet e shkaktuara gjate 

udhëtimit, rasti qe ka ndodhur nuk përbën rast te siguruar dhe se sëmundja qe ka 

shkaktuar vdekjen e te ndjerit H. Ll. nuk eshte nje sëmundje e befasishme dhe e 

papritur qe i ka ndodhe te ndjerit, mirëpo, e njejta eshte nje sëmundje e cila te i ndjeri 

H. Ll. ka qene prezente edhe me herët, respektivisht, ka qene sëmundje nga e cila i 

ndjeri ka vuajtur edhe me pare. 

 

Gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim, ka caktuar seancën gjyqesore ne te cilën 

kane prezentuar per paditësin personalisht S.Ll. dhe me autorizim av. Nysret Mjeku, 

ndërsa per te paditurën me autorizim Agon Lufi. 

 

 

Ne fjalën perfundimtare te dorëzuar me shkrim ne procedurën rigjykuese, i autorizuari 

i paditesit av. Nystret Mjeku deklaroi: Ne baze te dëshmive te prezentuara dhe te cilat 

u administruan si prova materiale u vërtetua qarte dhe plotësisht baza juridike e 

kërkesëpadisë, prandaj, mbi kete baze i propozoi gjykatës qe precizimin e 

kërkesëpadisë ne lidhje me kete çështje kontestimore ta aprovoi ne tërësi si te bazuar. 

Shpenzimet e procedurës i kërkoi. 

 

Ne fjalën perfundimtare te dorëzuar me shkrim ne procedurën rigjykuese, perfaqesuesi 

i te paditurës KS”I.” Agon Lufi deklaroi: Mbetemi ne tërësi prane pretendimeve dhe 

kundërshtimeve te gjertanishme, duke ritheksuar se padia e paditesit S.Ll. eshte e 

parashkruar me ligj, ngase i njëjti eshte inkuadruar si pale ne kete çështje juridike 

qysh ne vitin 2014, ndërsa, sa i përket bazës juridike, deklaroi se sëmundja qe ka 

kapluar te ndjerin H. Ll. ka qene pre ekzistuese, respektivisht, i ndjeri H. Ll. nga kjo 

sëmundje ka vuajtur edhe me herët dhe nuk ka ndodhe ne menyre te befashishme. 

Keto fakte i kane konstatuar edhe ekspertet kompetent mjekësor ne seancat e dt. 

7.4.2014 dhe dr. Bedri Zahiti Kardiolog ne seancën e dt. 30.11.2007. Po ashtu edhe 

kamata kontraktore e llogaritur mbi kamate paraqet pasurim te pabaze, mbi bazën e 

te gjitha këtyre ka propozuar qe kërkesëpadia te refuzohet. Per shpenzimet e 

procedurës, perfaqesuesi i te paditurës nuk eshte deklaruar fare. 

 

Gjykata, bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se,  lexoi dhe vlerësoi te gjitha provat nje nga 

nje si ne vijim: mendimin dhe konstatimin e eksperteve me shkrim te dt. 21.01.2014, 

ekspertiza financiare e ekspertit Muje Ferati e dty. 06.07.2014, plotësimi ne 

procesverbal i ekspertit financiar i dt. 25.09.2014, faturat e shpenzimeve per paditësin 

te dt. 31.01.2007, 26.03.2007, 07.03.2007, 01.03.2007, 02.03.2007, 31.07.2007 dhe 
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08.05.2007, u lexua ne tërësi dokumentacioni mjekësor, faturat per shpenzimet e 

shërimit dhe shpenzimet qe ndërlidhen me shpenzimet e shërimit ne gjuhen gjermane 

e te përkthyera ne gjuhen shqipe, polisa e sigurimit e si dëshmi e lidhjes se kontratës 

mbi sigurimin mes te ndjerit H. Ll. dhe te paditurës, dhe pas shqyrtimit bashkërisht 

te te gjitha këtyre provave, gjykata, konstatoi kete gjendje: 

 

Nuk është kontestues fakti qe i ndjeri H. Ll. dhe KS “D.”, tani KS”I.” kane lidhur 

kontrate mbi sigurimin e shëndetit gjate udhëtimit ne te cilën kontrate janë mbuluar 

sëmundjet e befasishme dhe te atë çastshme te cilat i ndodhin te siguruarit- te ndjerit 

H. Ll. gjate udhëtimit apo jetës se përditshme. Sipas kontratës mbulesa siguruese ka 

qene shuma prej 30.000 euro. 

 

Nuk është kontestues fakti qe i ndjeri H. Ll. i cili ka qene duke qëndruar me vendbanim 

ne Zvicër, ka pësuar sëmundje gjate qëndrimit ne boten e jashtme ne Zvicër dhe janë 

shkaktuar shpenzime te shërimit ne Spitalin Zviceran “ZOFINGEN”, lartësinë e te 

cilave gjykatës i ka prezentuar fatura te lëshuara nga institucioni kompetent mjekësor 

ne Zvicër. 

 

Gjykata, fillimisht, duke vepruar sipas Udhezimeve te Gjykates se Apelit, nga kontrata 

mbi dhurimin e paluajtshmerise te noterizuar me numer. LRP.nr. 15048/2019, dt: 

31.12.2019, gjeti se tani paditësi S. Ll. njeherit trashëgimtar ligjor i te ndjerit H. Ll. 

eshtë bartës i te drejtave dhe detyrimeve nga paraardhësi i tij gjegjësisht masës 

trashegimore te tij, te cilat te drejta ia ka bartur vellau i tij V.Ll., pasiqe, fillimisht i 

njëjti ishte shpallur trashëgimtar ligjor i te ndjerit H. Ll., ndërsa me kontrate mbi 

dhuratën te gjitha te drejtat dhe detyrimet qe burojnë nga masa trashegimore e te 

ndjerit H. Ll., kane kaluar te tani paditësi si trashëgimtar ligjor S. Ll., andaj, mbi kete 

baze, gjykata gjeti se tani e tutje paditësi eshte legjitimuar aktivisht ne kete çështje 

juridike, per faktin se me kontratën ne fjale ka marre përsipër te gjitha te drejtat e 

parealizuara ne emër te te ndjerit  dhe detyrimet e papermbushura poaashtu ne emër 

te te ndjerit H.Ll. 

 

Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikës I te dispozitivit, iu referua konstatimeve 

mjekesore te eksperteve nga lemia e Kardiologjise nga QKU-Klinika e Kardiologjise , te 

dhene me shkrim me dt. 21.01.2014, e te prezentuar ne seance gjyqesore te dt. 

07.04.2014, te cilët konstatuan se i ndjeri H.Ll. para se i njëjti te shkoi ne Z. nuk ka 

poseduar shenja te infarktit te miokardit e cila kërkon trajtim urgjent, dhe nga 

dokumentacioni mjekësor qe posedon i ndjeri H. Ll. nuk shihet se i njëjti ka pase  

shenja inskenike qe i kane paraprirë këtij sulmi ne zemer per te ndjerin H. Ll. kështu 

qe, rasti i siguruar dhe sulmi akut dhe i menjëhershëm i eshte shkaktuar te ndjerit H. 

Ll.  pa njonje ndonjë indikacion qe i njëjti me herët ka pase simptoma qe i kane 

paraprirë këtij sulmi akut. 

 

Gjykata, lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë, iu referua ekspertizës financiare te 

ekspertit Muje Ferati te dt. 06.07.2014 dhe te plotësuar edhe ne seance gjyqesore, i 

cili konstatoi se ne emër te shpenzimeve te shërimit dhe qëndrimit te te ndjerit H. Ll. 

ne qendrën spitalore “Z., ne Z. dhe te gjitha shpenzimeve tjera qe jane ndërlidhur me 

sulmin akut qe te njëjtit i ka ndodhur ne Z. dhe lartësinë e tyre eksperti ne fjale e ka 
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konstatuar ne ekspertize financiare, duke iu referuar te gjitha dokumenteve mjekesore 

dhe faturave mbi shpenzimet e shërimit qe paditësi dhe familja e tij i kane bere lidhur 

me te ndjerit H. Ll., me çka konstatohet edhe periudha e qëndrimit ne qendrën 

spitalore ne Z., e po ashtu edhe çmimi i caktuar dhe paguar nga paditësi per shërbimet 

mjekesore qe nga e njejta qendër mjekesore i janë ofruar dhe kryer te ndjerit H. Ll.  

 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes, iu fali besimin e plote konstatimeve mjekesore te 

dhëna nga ekspertet e kardiologjisë ne super ekspertizën e dhënë me shkrim te dt. 

21.01.2014 dhe te konstatuar edhe ne seance gjyqesore, si dhe ekspertizën financiare 

te ekspertit Muje Ferati, ngase, sipas vlerësimit te gjykatës te njëjtat janë te 

besueshme, objektive dhe te qarta, duke konstatuar ne mënyrë te plote edhe gjendjen 

faktike te rastit ne fjale, e te njëjtat ne përgjithësi duke iu referuar edhe provave tjera, 

pasqyrojnë ne përgjithësi gjendjen faktike dhe vërtetojnë ne përgjithësi faktet me 

provat e lartecekura. 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes, pati parasysh edhe pretendimet-kundërshtimet e te 

paditurës se nuk ka baze padia dhe kërkesëpadia e paditësit ngase sulmi ne zëmër qe 

te njëjtit i ka ndodhur ne Z., nuk është sulm akut dhe i menjëhershëm, ngase i ndjeri 

H. Ll. ka vuajtur edhe me herët nga kjo sëmundje, ka pase ankesa te mëhershme ne 

shëndetin e tij, e te cilat kane lidhje kauzale me sulmin akut qe ka ndodhur, prandaj, 

edhe këto janë arsyet qe përjashtojnë përgjegjësinë e te paditurës sipas polises se 

sigurimit, ngase nuk është sëmundje dhe sulm i befasishëm qe i ka ndodhur te ndjerit 

H. Ll. rast ky qe nuk është mbuluar me polisen e sigurimit te shëndetit gjate udhëtimit. 

Po ashtu, gjykata, pati parasysh edhe pretendimet tjera te te paditurës se ekspertiza 

financiare nuk mbështetet ne provat dhe faturat e duhura qe arsyetojnë shpenzimet e 

shërimit ne emër te te ndjerit H. Ll. dhe se kjo ekspertize nuk pasqyron shumen reale 

te shpenzimeve te krijuara si rrjedhoje e sëmundjes se te ndjerit H. Ll. 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes, pati parasysh edhe këto pretendime te te paditurës, 

mirëpo, te njëjtat i refuzoi si te pabazuara, me arsyet e dhëna me larte, ngase, nga 

provat e lartecekura u vërtetua pa mëdyshje se rasti i ndodhur te ndjerit H. Ll. bie ne 

kuadër te kontratës-polises se sigurimit si rast i siguruar dhe mbi bazën e kësaj dhe 

lartësisë se konstatuar ne ekspertize financiare u vërtetua baza dhe lartësia e 

kompensimit qe ne emër te sulmit akut dhe te menjëhershëm qe ka shkaktuar vdekjen 

e te ndjerit H.Ll. mbi bazën e rastit dhe polises se sigurimit me te paditurën. Njeashtu 

edhe sa i përket pretendimit te parashkrimit, gjykata, gjeti se ne rastin konkret nuk 

kemi parashkrim te detyrimit, konform nenit 380 te LMD-se (vitit 1978), ne te cilin 

përcaktohet “Kërkesat e kontratave të sigurimit, respektivisht të personit të 

tretë nga kontrata e sigurimit të jetës, parashkruhën për pesë vjet kurse nga 

kontaratat e tjera mbi sigurimin për tre vjet“, duke marre per per baze faktin se 

kontrata e sigurimit eshte bere ne vitin 2007, atehere edhe padia eshte ngritur po ate 

vit kur edhe jane ka ndodhe rasti i siguruar dhe jane paguar shpenzimet e 

dokumentuara nga paditesi per sherimin e te ndjerit Halit Llapashtica. 
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Gjykata, edhe ne procedurën rigjykuese, duke vepruar sipas Udhezimeve te Gjykates 

se Apelit, ku çështja e pa sqaruar per gjykatën e instancës se shkalles se dyte ka qene 

mos vërtetimi i legjitimitetit aktiv te paditësit, por jo edhe aspekte tjera, gjeti se me 

kontratën e ofruar me larte, paditësi përfundimisht eshte legjitimuar aktivisht dhe 

tanimë ka cilësinë e palës paditëse. 

 

Prandaj, gjykata bazuar ne nenin 897, 898, nenin 901, 902, ne lidhje me nenin 190 

dhe 195 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve (viti 1978), vendosi si ne dispozitiv te 

këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata, lidhur me kamatën e aplikuar, iu referua nenin 277 te LMD-se (vitit 1978), 

ndërsa, lidhur me kamatën e kontraktuar, iu referua nenit 270 par.1 dhe 2, si dhe 

nenit 273 par.4 te LMD-se (viti 1978), si dhe bazuar ne Qendrimin e Gjykates Supreme 

te Kosoves dt:01.12.2020 mbi kamatën, përkatësisht pika XX e këtij mendimi, duke 

marre per baze faktin se llogaritja e kamatës se kontraktuar eshte bere nga eksperti 

financiar deri me dt: 07.07.2014, atëherë, gjeti se qe nga data vijuese 08.07.2014 e 

tutje, duhet te llogaritet kamatëvonesa dhe ate vetëm per shumen e detyrimit kryesor 

si ne piken I te dispozitivit.. 

 

Gjykata, lidhur me shpenzimet e procedurës, iu referua nenin 452, par.1 te LPK-se, 

ashtu qe, vendosi qe te gjitha shpenzimet e procedurës t’i barte e paditura, duke 

perfshire edhe shpenzimet e procedurës rigjykuese, mbi bazën e arsyeve te cekura me 

larte, ndërsa, përllogaritjen e tyre e beri sipas faturave ne shkresat e lendes, dhe 

shpenzimeve te dokumentuara procedurale. 

 

Gjykata, aktgjykimin e saj e mbështeti ne nenin 143, par.1 te LPK-se. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.827/19, dt:19.04.2021 

 

 GJ Y K A T E S I 

   Besnik Feka 

 

  

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK:  Kunder këtij aktgjykimi, lejohet e drejta ne 

ankese, ne afat prej 15 ditesh, nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi, Gjykates se 

Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate.   

 


