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GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtares 

Kaltrinë Haliti, në çështjen kontestimore të paditësit SH.I. nga Gjilani, të cilën me autorizim e 

përfaqëson Abdylaziz Sadiku avokat nga Gjilani, ndaj të paditurës Kompania e Sigurimeve 

,,Scardian” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i saj me autorizim Mahid 

Berisha jurist nga Prishtina, me objekt kontesti pagim borxhi, në vlerë 19.219.40 CHF Zvicerane, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik,  më datë 15.09.2021 mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit SH.I. nga Gjilani e ushtruar kundër 

të paditurës Kompania e Sigurimeve Scardian me seli në Prishtinë, me objekt kontesti pagim 

borxhi në vlerë 19.219.40 CHF Zvicerane dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve 

,,Scardian” me seli në Prishtinë që paditësit SH.I. nga Gjilani t’ia paguaj borxhin në emër të 

shpenzimeve të qëndrimit për shërim në Spitalin CHUV- Lozan të Zvicrës shumën në lartësi prej 

19.219.40 CHF Zvicerane me kamatë ligjore prej 8%, nga dita  e paraqitjes së padisë e deri në 

pagesën përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

II. OBLIGOHETe paditura Kompania e Sigurimeve Scardian me seli në Prishtinë, që paditësit t’ia 

paguaj shpenzimet e procedurës, edhe atë shumën në lartësi prej 1,239.00€ të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

Paditësi përmesë përfaqësuesit së tij me autorizim si në shkresat e lëndës fillimisht me dt. 

11.01.2018 në këtë gjykatë ka ushtruar padi kundër të paditurës me të cilën ka kërkuar që të 

aprovohet në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e tij  dhe të vërtetohet se e paditura ka për 

obligim përbushjen e borxhit në shumë prej 18.494.40 CHF apo kundërvlerën 15.720.24€ me 

kamat prej 8 % nga data e ushtrimit të padisë e deri në përmbushjen e borxhit në emër të 

shpenzimeve të qëndrimit në Spitalin CHUV Lozan e gjithashtu i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

Përfaqësuesi i paditësit me parashtresën e dt. 18.08.2021 ka bërë precizimin e kërkespadisë ashtu 

që ka kërkuar që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit SH.I. nga Gjilani e ushtruar 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve Scardian me seli në Prishtinë, me objekt kontesti 

pagim borxhi në vlerë 19.219.40 CHF Zviceriane dhe të detyrohet e paditura Kompania e 

Sigurimeve Scardian me seli në Prishtinë që paditësit SH.I. nga Gjilani t’ia paguaj borxhin në emër 

të shpenzimeve të qëndrimit për shërim në Spitalin CHUV- Lozan të Zvicrës shumën në lartësi prej 

19.219.40 CHF Zviceriane me kamatë ligjore prej 8%, nga dita  e paraqitjes së padisë e deri në 
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pagesën përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm si dhe të obligohet e paditura që ti paguaj 

shpenzimet e procedurës sipas përllogaritjes përfundimtare të gjykatës. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas pranimit të padisë duke vepruar konform nenit 

394 dhe 395 të LPK-së, palës së paditur ia ka dërguar aktvendimin për përgjegjje në padi. Me të 

cilin e ka njoftuar të paditurën për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat 

ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi. 

 

E paditura në përgjegjje në padi të dorëzuar në këtët gjykatë me dt.19.02.2018 e ka kundërshtuar në 

tërësi si të pa bazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si për nga baza ashtu edhe nga lartësia 

për rimbursimin e mjeteve për mbulimin e shpenzimeve mjeksore që lidhet me policën e shëndetit 

në udhëtim, duke theksuar në mes tjerash se polica e shëndetit në udhëtim mbulon shpenzimet 

mjeksore emergjente- ku siguruesi do të paguzaj shpenzimet e nevojshme të arsyeshme emergjente 

mjeksore, hospitalizimin dhe shërimin në rastë të smëmundjeve akute nga e cila personi i siguruar 

nuk ka vuajtur më parë deri në shumën e cekur në kushtet e përgjithshme, ashtu që e paditura duke 

u bazuar në këtë paragraf palës paditëse i ka ofruar ofertë për mbulimin e shpenzimeve që kanë të 

bëjnë vetëm me pjesën emergjente dhe në bazë të faturës e cila është paguar nga paditësi për të 

cilën kanë pasur dëshminë në kopje faturën në vlerë 725 chf, ngase ka të bëjë me pjesën 

emergjente, ndërsa sa i përketë pjesës tjetër me kushtet e përgjithshme të policës së shëndetit në 

udhëtim të njejtat përjashtohen dhe nuk mbulohen sipas paragrafit  E.) përjashtimet, pika nën 43 

Diabeti melit, sëmundjet akute koronare, hipertensioni si dhe të gjitha komplikimet e tyre. 

 

Përfaqësuesi i paditësit në seancën përgaditore, kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, si dhe precizimit të saj duke shtuar se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në ligj në nenin 923 dhe 15 të LMD-së respektivishtë në 

Policën e Sigurimit dhe Kontratës për Kushtet e Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit në Udhëtim, 

pretendimit të të paditurës se sipas Policës dhe Kontratës për Sigurimin e Shëndetit në Udhëtim nga 

paragrafi E përjashtimet pika 43 ku thuhet se diabeti melit, sëmundjet koronare, hipertensioni dhe 

komplikimet e tyre nuk i përkasin Kontratës për Kushtet e Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit 

në Udhëtim e nënshkruar nga palët e cila i ipet palës me rastin e lëshmit të Policës, kontrata në të 

cilën thirret e paditura ishte e një date më të vonshme dhe kishte ndryshime nga ajo e cila ishte e 

datës kur paditësi e kishte marrë Kontratën për Kushte të Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit në 

Udhëtim që ishte aneks i Policës me numër 0019659 e dt. 22.09.2016, pra e paditura gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore ka paraqitur një Kontratë tjetër për Kushte të Përgjithshme të Sigurimit të 

Shëndetit në Udhëtim  kontratë kjo e  cila dallon nga ajo e cila e ka bashkangjitur me përgjegjje në 

padi, sa i përketë pretendimit të të paditurës se tek paditësi ka egzistuar gjendja pre- egzistuese 

shëndetësore me prezencën e pllakës së yndyrës në enët e gjakut në momentin e kontraktimit të 

kësaj police e që paditësi ka qenë dashur ta dijë këtë, në pjesën e definicioneve pika 1.8 e Kontratës 

për Kushtet e Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit në Udhëtim sqarohen domethëniet e 

shprehjeve sëmundje ekzistuese apo gjendja pre-ekzistuese dtth. ,,çfarëdo gjendje shëndetësore ku 

pala e siguruar ka marrë trajtim mjekësor,,, çka do të thotë se për të qenë sëmudje paraekzistuese 

domosdo para marrjes së policës së sigurimit shëndetësor, marrësi i kësaj Police duhet të ketë pas 

trajtim mjekësor, paditësi asnjëherë nuk kishte pasur kurrfarë dhembje e as në zemër nuk kishte 

pasur tretman mjeksor për këtë çështje. Përfaqësuesi i të paditurës në shqyrtimet gjyqësore pa e 

vërtetuar faktin se paditësi a ka marrë ndonjëherë tretman mjeksëor për sëmundje paraekzistuese 

deklaron se nuk i takon e drejta e mbulimit të shpenzimeve mjeksore sepse ka pas sëmundje 

paraekzistuese pa marrë parasysh se ka pas apo jo tretman mjekësor. Rrethanën e ekszistimit apo 

mosekzistimit të sëmundjes paraekzistuese apo jo ekzistuese e ka sqaruar në mënyrë ekzakte 

eksperti internist- Kardiolog në ekspertizën e vet me shkrim dhe në sqarimet plotësuese në 

shqyrtimin gjyqësor të dt. 18.08.2021.  Në kapitullin e kontratës së sigurimit qëllimi i sigurimit, 
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shtrirja dhe asistenca mjekësore përcaktohet garancioni deri në shumën e caktuar në kushtet e 

përgjithshme të sigurimit të shëndetit në udhëtim e ajo shumë është 30.000€ si kufi i limitit për 

pagesë po ashtu përcaktohet edhe obligimi i të siguruarit që brenda 48 orëve në Lubjanë të 

lajmërojë qendrën e thirrjeve që nga momenti i shfaqjes së nevojës për shfrytëzimin e mbulesës 

siguruese, meqenëse paditësi nuk ka qenë në gjendje të mundëshme shëndetësore ta bëjë këtë 

njoftim, njoftimin e ka bërë në mbrëmjen e dt. 24.01.2017 pasi është bërë intervenimi kirurgjik 

djali i paditësit i cili është me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës, me dt. 25.01.2017 në ora 09.00 ai 

së bashku me bashkëshorten e  tij kanë qëndruar në spital për ta dorëzuar policën e sigurimit me 

kontratën për kushtet e përgjithshme të sigurimit të shëndetit në udhëtim, këto i janë dorëzuar Dr. 

Sfie Weitsch dhe e njejta pasi e ka lexuar ka deklaruar se, po ky është obligim i KS ,,Scardian” dhe 

ka shprehur bindjen se këtë do ta bëjë Sllovenia meqenëse nga përvoja këso sigurime kanë mbuluar 

në Kosovë dhe në Shqipëri. Në kapitullin për ngjarjet e siguruara përcaktohet obligimi i Ks 

,,Scardian” që mbi bazën e Policës ti paguaj shpenzimet  nevojshme të arsyeshme emergjente 

mjeksore, hospitalizimin dhe shërimin në rast të sëmundjeve akute nga e cila personi i siguruar nuk 

ka vuajt më përpara. Rasti shëndetësor i paditësit ishte akut dhe se më përpara nuk kishte vuajtur 

asnjëherë nga kjo sëmundje prandaj është obligim i siguruesit ti përmbushë këto shpenzime deri në 

shumën 30.000€  e në rastin konkret shumën prej 19,219.40chf. Në kapitullin Korniza Ligjore 

përcaktohet ajo se kontrata e sigurimit hynë në fuqi në datën e cekur në Policë, respektivishtë është 

efektive nga data e primit të sigurimit. Pra mbulesa e sigurimit  fillon në orën 24.01 min në ditën 

kur largohet nga territori i Republikës së Kosovës dhe përfundon në momentin e kthimit në 

territorin e Republikës së Kosovës. Kohëzgjatja e validitetit të policës siguruese të paditësit është 

nga dt. 03.10.2016 e deri me dt. 02.10.2017. Paditësi me dt. 22.11.2016 udhëtoi për në shtetin e 

Zvicrës këtë fakt e vërteton pasaporta dhe viza zviceriane e paditësit. Ashtu që ka shtuar se 

Fletëlëshimi i Spitalit i dt. 02.02.2017 si dhe ekspertiza mjeskore rezulton qartë se në rastin konkret 

ka pas të bëjë me një sëmundje akute  cila ka lind aty për aty në të cilin rast është vendos stenda, 

mbi bazën e të lartëcekurave i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta 

aprovojë në tërësi si të bazuar, si dhe i ka kërkuar shpenzimet gjyqësore të specifikuara shumën në 

lartësi prej 1,239.00€. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës, si në seancën përgaditore, kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjjes në padi si dhe thënieve gjatë seancave gjyqësore ku e 

ka kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit për nga baza ashtu edhe për nga 

lartësia pasi që për të paditurën nuk është kontestuese se paditësi ka pasur intervenim në zemër në 

Lozan të Zvicrës, por kontestuese është mbulimi i shpenzimeve në kushtet e përgjithsme të Policës  

në pikën E përjashtimet pika 43 ku thuhet se diabeti melit, sëmundjet akute koronare, hipertensioni 

si dhe të gjitha komplikimet e tyre nuk mbulohen., mbi bazën e raporteve mjeksore të sjellura nga 

Spitali i Lozanës në Zvivër, në mendim mjeskor të mjekut cenzor të kompanisë është vërtetuar se 

yndyra është sëmundje që mund të fillojë te pacientët në moshë të re dhe të përfundojë në moshë të 

shtyer dhe në rastin konkret kjo sëmundje mund të jetë asmimptomatike e cila është shkaktar i 

sëmundjes në zemër, mirëpo në shkresat e lëndës nuk ka pasur anjë proveë se paditësi ka qenë në 

vizita mjeksore para se ti ndodhë ky sulm në zemër. Andaj bazuar në kushtet e sigurimit të policës 

së shëndetit në udhëtim të cilat e paditura i ka dorëzuar së bashku me përgjejjen në padi me dt. 

15.02.2018 dhe në mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjekësor të dëgjuar në këtë gjykatë ka 

propozuar qe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar. 

 

Sipas ekspertizës  së datës 22.06.2021 nga Dr.Osman Ramadani Internist- Kardiolog, e cila 

mbështetet në dokumentet në shkresa të lëndës, intervistës me pacientin, ekzaminimin të 

drejtpërdrejtë1 dhe raporteve specialistike rezulton se: në rastin konkret pacienti ka qëndruar nga dt. 

24.01.2017 deri me dt.29.01.2017 në Spitalin Batiment- Shërbimi i Kardiologjis në Lozan të 

Zvicrës, i njejti është paraqitur në spital për shkak të dhimbjes në gjoks me karakter shtypës me 

                                                 
1
 Ekzaminimi i drejtpërdrejtë nga eksperti Internist Kardiolog është bërë me dt.12.08.2021. 
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propagim në krahun e majt, nga faktorët e riskut ceket se i njejti është duhanpirës por nuk ceket 

ndonjë sëmundje paraprake. Rezltatet e EKG-së, analizave laboratorike, Ekokardiografia ETT, 

Koronarografia, LCx, RCA flasin se i njejti ka pësuar infarkt akut të myokardit dmth sulm në 

zemër, për të gjitha këto probleme shëndetësore pacienti nuk ka pasur njohuri, ndërsa simtomat e 

sëmundjes ka mundur ti neglizhojë siç ndodhë shpesh në mesin e pacientëve tanë, sepse proceset 

aterosklerotike nëpër enët e gjakut fillojnë në moshë më të re, kanë ecuri të ngadalshme deri në 

mbylljen totale të arterieve koronare, por pa bërë ekzaminim gjegjës pacientët nuk janë të 

vetëdijshëm se çfarë bartin nëpër enët e gjakut, sëmundja te paditësi ka qenë akute, ka ndodhur 

përnjëherë në ditën e hospitalizimit dhe nuk ka ngjarë që pacienti të ketë bërë infarkt në Kosovë e 

të mos ndërmerrte asgjë dhe të merrte rrugë për Zvicër, vendosja e stentit aktiv ka qenë e 

domosdoshme, sepse ajo ka qenë  e mbyllur.  Shumë pacient as që e kanë iden për ndryshimet në 

enët e gjakut, i bartin me vite këto ndryshime, i neglizhojnë simtomat, nuk paraqiten te mjeku për 

ankesat që kanë dhe për diagnostifikimin e sëmundjes. Prandaj në asnjë mënyrë nuk mund ta dimë 

se a do të pësojë infarkt dikush prej tyre dhe kur do ta pësojë atë. Në bazë të dokumentacionit i 

sëmuri nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje kardio vaskulare, nuk ka patur intervenim në zëmër më 

parë dhe intervenimi invaziv ka qenë i domosdoshëm. 

 

Ndërsa në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka mbetur pranë ekspertizës së paraqitur me shkrim duke 

sqaruar në mes tjerash se sëmundja te pacienti ka ndodhur në mënyrë akute të përnjëherëshme, në 

datën 24.01.2017 kur është paraqitur pacienti te mjeku dhimbja ka qenë tipike për sëmundje të 

zemrës, Arteoskleroza është sëmundje që mund të fillojë te pacientët në moshë të re dhe të 

përfundojë në moshë të shtyer, pacienti nuk ka mundësi ta di se është duke vuajtur nga kjo 

sëmundje, kjo sëmundje është asimtomatike dhe  e njejta mund të jetë shkaktare e sulmit në zemër, 

duke shtuar se të gjithë ata që bartin pllaka artelosklerotike nëpër enët e gjakut nuk do të thotë se 

do të përfundojnë me infarkt akut për shkak se varet sa është e mbyll ena e gjakut, mirëpo pacienti 

në fjalë nuk e ka ditur fare se vuan nga kjo sëmundje, sulmi në zemër ka qenë akut, ka ndohur aty 

për aty. 

 

Gjykata për të vepruar drejtë dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe për të 

vëretuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore ka administruar dhe vlerësuar këto 

prova materiale dhe atë: Policën e sigurimit shëndetsor në emër të SH.I. me numër 0019659,  

fletleshimin nga shërbimi i kardilogjis ne Spitalin e Lozanës , të datës 02.02.2017, raportin nga 

shërbimi i kardiologjisë në CHUV- Egzaminimi i kardiografis dhe i angioplastis i datës 24.01.2017 

faturat e shërbimeve mjekësore të marura për trajtimin spitalor nga e data 24.01.2017 – 29.01.2017 

e datës 27.04.2017, akti shkresor – Kushtet e Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit në Udhëtim, 

ekspertiza mjekësore  nga eksperti kardiolog Dr. Osman Ramadani, Raporti mjekësor i dt. 

12.08.2021, fatura me nr.P.1400.005979 e datës 30.01.2017, Polica e Sigurimit me nr.0034429, 

kopja e pasaportës në emër të paditësit SH.I., kopja e Kushteve të Përgjitheshme të Sigurimit të 

Shëndetit në Udhëtim-INCOMING, e cila i është dhënë paditësit në momentin e marrjes së policës 

së sigurimit të shëndetit në udhetim. 

 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të nenit 8 

të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata gjeti se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Nga Polica e sigurimit shëndetsor në emër të SH.I. me numër 0019659 e gjykata vërtetoi faktin se 

paditësi me tani të paditurën kanë lidhur kontratë për sigurimin e shëndetit në udhëtim me dt. 

22.09.2016, për periudhën kohore 03.10.2016 deri me dt. 02.10.2017 për shtetet të cilat janë pjesë e 

Shengenit, sipas të cilit limiti i mbulesës siguruese nga kjo policë është 30,000.00€ për rast dhe 

periudhë të sigurimit. 

 



 Numri i lëndës: 2019:104399 
 Datë: 27.09.2021 
 Numri i dokumentit: 02211624 
 

5 (8)  

 2
0

1
9

:1
0

4
4

0
0

 

Nga akti shkresor –  Me Kushtet e Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit në Udhëtim- të cilat janë 

pjesë përbërse e kontratës (policës së sigurimit) gjykata vërtetoi faktin se paditësi me tani të 

paditurën në momentin e lidhjes së policës së sigurimit në mes tjerash i kanë përcaktuar edhe cilat 

ngjarje i mbulon polica e sigurimit të shëndetit në udhëtim, ku në pikën 1.20 përcaktohen se 

shpenzimet mjeksore emergjente- ku siguruesi do ti paguaj shpenzimet e nevojshme të arsyeshme 

emergjente mjekësore, hospitalizimin dhe shërimin në rastë të një sëmundje akute nga e cila 

personi i siguruar nuk ka vuajtur më parë deri në shumën e cekur në kushtet e përgjithshme. 

 

Nga fletleshimi i lëshuar nga Shërbimi i Kardilogjisë në Spitalin e Lozanës i datës 02.02.2017 

gjykata vërtetoi faktin se paditësi SH.I. nga Gjilani ka qëndruar i hospitalizuar në këtë repart nga 

data 24.01.2017 deri me dt.29.01.2017, i cili për shkak të dhimbjes në gjoks me karakter shtypës 

me programim në krahun e majt ishte paraqitur në spital ku pas ekzaminimeve mjekësore u 

konstatua se i njejti ka pësuar infarkt akut të myokardit- sulm në zemër, aty i është bërë intervenimi 

mjeksëor me rikanalizim të suksesëshëm të arteries mesatare intervertebrore anteriore pas 

trombektomosë ku i është implantuar një stent aktive. 

 

Nga raporti i shërbimit të kardiologjisë në CHUV- Egzaminimi i kardiografis dhe i angioplastis i 

datës 24.01.2017 gjykata vërtetoi faktin se paditësit për shkak të sulmit në zemër i është vendosur 

një stent aktive resolute onyx 2.75x34mm, ref ronyx27534x, lot 0008173918(Medtronoc), në 

nivelin e arteries interventrikulare anteriore të mesme, ku u diagnostifikua me Lezione Tritonkular- 

me implatim të një stenti aktiv. 

 

Nga fatura  me numër 2017216115 gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi SH.I.  për shërbimet 

mjekësore të marura për trajtimin spitalor nga e data 24.01.2017 – 29.01.2017 ka paguar shumën në 

lartësi prej 18,494.40€. 

 

Nga fatura me nr.P.1400.005979 e datës 30.01.2017 gjykata vërtetoi faktin se paditësi për 

shërbimin spitalor që ka marrur ka paguar shumën në lartësi prej 725CHF. 

 

Nga ekspertiza mjekësore nga eksperti Internist kardiolog Dr. Osman Ramadani gjykata vërtetoi 

faktin se paditësi më parë nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje kardio vaskulare dhe nuk ka pasur 

intervenim në zemër më parë, intervenimi invaziv ka qenë i domosdoshëm për shpëtimin e jetës së 

tij dhe se gjatë intervenimit janë ndjekur protokolet e dala nga Shoqata Evropiane e Kardiologjisë e 

gjithashtu nga kjo ekspertizë gjykata vërtetoi faktin se në asnjë mënyrë nuk mund ta dinë ata që 

bartin pllaka artelosklerotike nëpër enët e gjakut se a do të pësojnë infarkt dhe kur do ta pësojë atë, 

pasi që ka mundësi që asnjëherë njeriu mos të pësojë infarkt në zemër si pasojë e tyre.   

 

Andaj, gjykata nga të gjitha provat e cekura më lartë, të cilave në tërësi ua fali besimin pasi që ishin 

në përputhshmëri të drejtpërdrejt njëra me tjetrën dhe të lëshuara nga institucionet përkatëse 

kompetente pa mëdyshje është konstatuar fakti se paditësi ka pësuar sulm akut në zemër, i njejti më 

parë nuk ka vuajtur asnjëherë nga sëmundje kardio vaskulare dhe se intervenimi emergjent 

mjekësor ka qenë i domosdoshëm për shpëtimin e jetës së tij, prandaj, bazuar në këtë del 

përgjegjësia e të paditurës për zbatimin e detyrimeve bazuar në Policën e Sigurimit- Kushtet e 

Përgjithshme të Sigurimit të Shëndetit në Udhëtim (pjesë përbërëse e kontratës) të nënshkruar nga 

palët kontraktuese për përmbushjen e detyrimit në rastin e siguruar në bazë të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD). 

 

Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 918 të 

LMD-së ku parashihet 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 
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e kontraktuar ose të kryejë diçka tjetër”, Neni 919.1 i LMD-së ,,Ngjarja, duke marrë 

parasysh se për cilën kontraktohet sigurimi (rasti i siguruar) duhet të jetë i ardhshëme, e 

pasigurt dhe e pavarur nga vullneti ekskluziv i kontraktuesve”, Neni 923.1 i LMD-së ku 

parashihet se ,,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” ,,  dhe neni 923.3 ku parashihet se ,, 

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”, e në rastin konkret palët 

ndërgjyqëse me rastin e lidhjes së kontratës- Policës së Sigurimit në kushtet e Përgjithshme të 

Shëndetit në Udhëtim të njejtit e kanë pasur të kjartë që nga momenti i nënshkrimit të policës se 

cilat shpenzime mjekësore i mbulon kjo policë dhe kanë për detyrim zbatimin e detyrimeve të 

kontraktuara e që konkretisht Pika C (Ngjarjet e Siguruara) nënpika 1.20 decidivisht parashihet se 

.. Shpenzimet mjeksore emergjente- Siguruesi do ti paguaj shpenzimet e nevojshme të arsyeshme 

emergjente mjekësore hospitalizimin dhe shërimin në rast të një sëmundje akute nga e cila personi 

i siguruar nuk ka vuajtur më parë deri në shumën e cekur në kushtet e përgjithshme.. e që nga 

provat e administruara u vërtetua fakti se paditësi Shaban Idizi nga Gjilani me dt. 22.11.2017 

përmes linjes tokësore ka udhëtuar për në shtetin e Zvicrës2, i njejti paraprakisht me të paditurën 

Kompania e Sigurimve ,,Scardian” kishte lidhur kontratë- Policë të sigurimi të shëndetit në 

udhëtim3, me dt. 24.01.2017 i njejti lajmërohet në Spitalin e Lozanës- Zvicër për shkak të dhëmbjes 

në gjoks me karakter shtypës me propagim në krahun e majt, nga EKG e bërë rezltatet flasin se i 

njejti ka të bëjë me sëmundje akute të zemrës, nga analizat laboratorike shihet se ka të bëjë me 

ngritje të vlerave të CK 409/25-190/, Troponinës 317 deri 14 U/l të dt. 24.01.2017 kurse analizat e 

dt. 25.01.2017 CK-3275, Troponina 11019,  rezultate që flasin për sëmundje akute të zemrës dhe 

nga ekzaminimet e më tutjeshme konstatohet se paditësi ka pësuar sulm akut në zemër4. Nga 

ekspertiza mjeksore nga Dr. Osman Ramdani e dt.22.06.2021 u vërtetua fakti se bazuar në tërë 

dokumentacionin mjeksorë paditësi më parë nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje kardio vaskulare, 

sëmundja tek ai ka ndodhur në mënyrë akute të përnjëherëshme dhe se intervenimi mjekësor ka 

qenë i domosdoshëm për shpëtimin e jetës së tij (rast ky sipas të arriturave shkencore- mjeksëore 

deri në ditët e sotme i paparashikueshëm, i ardhëshmëm për paditësin dhe i cili bënë pjesë në 

shpenzime mjekësore emergjente-sëmundje akute  siç është paraparë në pikën C nënpika 1.20 te 

ngjarjet e siguruara sipas policës së sigurimit të shëndetit në udhëtim)5, gjithashtu  nga ekspertiza 

mjekësore u vërtetua fakti se Arteloskleroza (depozitimi i kolesterolit të keq në arterie, kryesisht në ato 

me diametër të vogël) është sëmundje që tek pacientët mund të fillojë në moshë të re dhe të 

pëfundojë në moshë të shtyer dhe pacienti i cili vuan nga kjo sëmundje nuk ka mundësi ta dijë së 

është duke vuajtur nga kjo sëmundje pasi që kjo është asimptomatike, ashtu që paditësi në këtë rast 

nuk ka mundur fare që ta dijë që vuan nga kjo sëmundje dhe si rrjedhojë sulmi në zemër te paditësi 

ka qenë akut ka ndodhur aty për aty, sepse i njejti po të kishte pasur sulm paraprakisht nuk do të 

kishte pasur mundësi që të udhëtonte jashtë Kosovës për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, 

meqë paditësi me të paditurën paraprakisht kishin lidhur kontratë- sipas policës së sigurimit të 

shëndetit në udhëtim- e paditura tani ka obligim përmbushjen e detyrimit të saj shumën në lartësi 

prej 19.219.40 CHF, andaj, më që në rastin konkret u vërtetua gjendja faktike siç është potencuar 

më lartë, gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, që ta aprovoj si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit. 

                                                 
2
 Provë: kopja e pasaportës së paditësit 

3
 Provë: Polica e sigurimit së bashku me aneksin Kushtet e Përgjithshme të Shëndetit në Udhëtim 

4
 Provë: fletleshimi i lëshuar nga Shërbimi i Kardilogjis ne Spitalin e Lozanës i datës 02.02.2017 dhe raporti i 

shërbimit të kardiologjisë në CHUV- Egzaminimi i kardiografis dhe i angioplastis i datës 24.01.2017 
5
 Provë: Ekspertiza mjekësore e dt. 22.06.2021. 
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Sa i përketë propozimit të përfaqësuesit të të paditurës në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

dt.18.08.2021 që gjykata zyrtarisht ti drejtohet Spitalit Regjinal në Gjilan dhe të kërkojë dosje 

mjekësore se a ka pasur apo jo kontrolla mjekësore ndonjëherë paditësi në këtë spital, gjykata të 

njejtin e refizoi si të pa bazuar pasi që në rastin konkret objekt i kontestit është pagimi i 

shpenzimeve mjeksëore në bazë të Policës së Sigurimit të Shëndetit në Udhëtim në njërën anë e në 

anën tjetër  e paditura me asnjë provë nuk e ka provuar faktin që ti jetë drejtuar Spitalit Regjional 

në Gjilan për marrjen e informacioneve të tilla lidhur me paditësin ashtu siç e parasheh neni 319 

dhe 332 i LPK-së, e kjoe  fundit ta ketë refuzuar dhënien e informacioneve të kërkuara nga e 

paditura.  

Gjykata vendosi si  në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 452.1 të 

LPK-së, ashtu që e aprovojë si të bazuar kërkesën e përfaëquesit të paditësit, sa i përket 

shpenzimeve të procedurës kontestimore dhe  e detyroi të paditurën Kompania e Sigurimeve 

,,Scardian” me seli në Prishtinë, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës sipas TOAK-së, 

edhe atë: për përpilimin e padisë nga avokati shumën prej 208€, për pagesën e taksës gjyqësore 

shumën prej 101€, për përfaqësimin e paditësit nga avokati për 3 seanca gjyqësore  nga 270€ për 

një seancë shumën prej 810€, për ekspertizën mjekësore shumën prej 120€ në shumë të 

përgjithshme prej 1239€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit më dhunë. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe provat tjera materiale, por ato ishin i relevante në 

vendosjen meritore të kësaj çështje, ashtu që nuk u arsyetuan veç e veç.  Nga arsyet e cekura më 

lartë e bazuar  edhe në  nenin  143 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.501/20, dt.14.04.2021 

 

           Gjyqtarja, 
             Kaltrinë HALITI 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa Gjykatës sëApelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet 

nëkopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 
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