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Numri i lëndës: 2019:092287 

Datë: 18.12.2019 

Numri i dokumentit:     00719618 

    C.nr.622/19 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, Divizioni Civil, 

gjyqtarja Edije Sezairi me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Njomëza Berisha,  në 

çështjen juridike të paditësit A.S, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, të cilin me autorizim e 

përfaqëson “...” sh.p.k. të cilën e përfaqësojnë avokatëtë Z.I, A.I, A.K, J.I dhe L.B, të gjithë avokat 

nga Prishtina, rruga “...”, hyrja .., kati ..., numër ..., kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “...” 

me seli në Prishtinë, përfaqësuar nga F.Sh, nga Prishtina për shkak të kompensimit të dëmit, vlera e 

kontestit 35,024.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik më datë 13.11.2019, mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET pjesërisht si bazuar kërkesëpadia e paditësit A.S nga fshati ..., Komuna e 

Prizrenit ashtu që DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë që në 

emër të kompensimit të dëmit ti paguaj si në vijim: 

 

a) Dëmi jo material: 

 

- Për dhimbje fizike ..........................................................................................  5.000,00 €. 

- Në emër të frikës së përjetuar .......................... ..............................................  4.000,00 €. 

- Për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor ......................................... 19.194,00 €. 

- Për shëmtim trupor .........................................................................................   3.000,00 €. 

              

            b) Demi material: 

 

    -  Për përkujdesje të huaj .......................................................................................  150,00 €. 

  -  Për ushqim të përforcuar ..................................................................................... 530,00 €. 

 

Shumën e përgjithshme 31.874,00 € të gjitha këto me kamatë si në mjetet e deponuara në 

bankë pa destinim të caktuar duke filluar nga data e gjykimit (datë 13.11.2019) e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditësh pas ditës pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

II. Kërkesëpadia e paditësit A.S, përtej shumave të aprovuara, refuzohet si e pa bazuar. 
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III. Me shpenzimet procedurale obligohet e paditura e cila detyrohet që paditesit në emër të 

shpenzimeve procedurale t’i paguajë shumën 1.298,00 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi A.S, nga fshati ... Komuna e Prizrenit të cilin me autorizim e përfaqëson “ ... “ 

SH.P.K me seli në Prishtinë, pranë kësaj gjykate kanë parashtuar padi me datë 18.11.2019, për shkak 

të kompenzim të dëmi, të cilën ka precizuar me parashtresën e datës 10.10.2019 kundër të paditurës 

Kompania e sigurimeve “ ... “ me seli në Prishtinë, në të cilën ka theksuar se me datë 22.02.2019 

rreth orës 12:20 në fshatin ... - Komuna e Prizrenit, është shkaktuar fatkeqësia e komunikacionit, në 

të cilën lëndime të rënda trupore ka pësuar paditësi A.S. Ky aksident ka ardhur si pasojë i automjetit 

... me targa të regjistrimit ..., i cili ishte duke qarkulluar në rrugën Prizren - ... në drejtim të Prizrenit 

ashtu me ta arritur në fshatin ..., afër mobilerisë “...” nga pakujdesia dhe në mënyrë të pasigurt e 

tejkalon automjetin ..., ashtu që ende pa e përfunduar tejkalimin e humb kontrollin mbi automjetit e 

tij dhe godet automjetin ... me targa ..., të cilin në shiritin e tij e ngiste K.E. Nga inercioni i goditjes 

automjeti ... nuk arrin të ndalet dhe del nga rruga në anën e majtë dhe godet dheun në skaj të rrugës, 

rrotullohet dhe ndahet në shiritin e majtë e majtë në sipërfaqen së epërme të automjetit. Si pasojë e 

goditjeve lëndime të rënda trupore pëson bashkëudhëtari (personi i tretë) këtu  paditësi i cili në 

momentin e aksidentin ndodhin në veturën .... Automjeti i udhëtarve me të cilin u shkaktua 

fatkeqësia ... me targa ..., ishte i siguruar të e paditura Kompania e Sigurimeve “...“. Në këtë fatkeqsi 

paditësi A.S pësoi lëndime të rënda trupore dhe atë: thyerje të dyfishtë të trupit të mandibulës në të 

dy anët (për çfarë i u vendos imobilizimi intermaksilar elastik në gojë), plagë shqyese në kokë (për 

çfarë iu çepë me pejë), plagë shqyese në laprën e veshit dhe lëndime tjera. Me këto lëndime të rënda 

të pësuara paditësi A.S përjetoi dhimbje fizike, dhe për këtë kërkon shumën prej 6.000 euro, ka 

përjetuar frikë dhe për këtë kërkon shumën prej 5.000 euro, nga aksidenti ka marrë edhe shëmtim 

trupor dhe për këtë kërkon shumën prej 4.000 euro, gjithashtu i njëjti si pasojë aksidente ka pasur 

zvogëlimin të aktivitetit të përgjithshëm jetësor dhe për këtë kërkon shumën prej 19.194,00 euro, ka 

pasur nevojë për përkujdesjen e huaj kërkojmë shumën prej 200,00 euro dhe për ushqim të 

përforcuar kërkon shumën prej 630,00 euro. Mbi këtë bazë i propozon gjykatës që të aprovoj 

kërkesëpadinë i paditësit dhe të detyroj të paditurën në kompenzim e dëmit. 

 

I autorizuari i paditësit gjatë të seancave të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se mbetet në tërësi si në padi dhe kërksespadinë sepse konsiderojmë se e njëjta është bazuar, bazën e 

kërkesëpadisë nuk e ka kontestuar as e paditura mirëpo kontestuese ka mbetur lartësia e saj dhe 

lidhur me këtë konsiderojmë se shumat e dhëna në precizimin e kërkesapadinsë janë të arsyeshme 

dhe do të ndikonin sado pak në zbutjen e pasojave negative që paditësi ka marr në rastin e aksidentit. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 208,00 euro, për 

taksen gjyqësore për padi shumën prej 100,00 euro, për shpenzimet e ekspertizës mjeksore 450,00 

euro si dhe për përfaqësim në dy seanca gjyqësore nga 270,00 euro, gjithsejt 540,00 euro, pra 

gjithsejtë shumën e përgjithshme të procedurës në lartësi prej 1.298,00 euro. 

 

 I autorizuari i të paditurës në përgjigje në padi ka deklaruar se konteston në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit për nga lartësia sepse bazuar në dokumentacionin mjekësor të cilën paditësi 

e ka prezantuar në kompani nga e paditura të njëjtit i është kërkuar raport mjekësor dhe të paraqitet 

prej ekzaminim mjekësor pranë mjekut të kompanisë por i njëjtin nuk e ka bërë këtë si rrjedhojë 

kësaj kërkon nga gjykata që padinë e paditësit ta hudhë si të parakohshme.  
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 Gjatë seancave të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare kanë deklaruar se nuk është  

kontestuese baza e kërkesëpadisë mirëpo kontestuese është lartësia e kërkesëpadisë sa i përket 

shumave të kërkuara sepse të njëjtat janë tepër të larta dhe nuk janë në harmoni me lëndime të 

paditësit. Andaj bazuar në këtë i propozon gjykatës që kërkesëpadia e padiësit të aprovohet pjesërisht 

e pa bazuar. 

 

 Për vëretimin e drejtë e plotë të gjendjes faktike gjykata gjatë procedurës së provave ka 

administruar këto prova: ka bërë leximin e raportit të aksidentit përpiluar nga Policia e Kosovës me 

numër ... të datës 22.02.2019, ora 12:20 minuta; ka bërë leximin e fletëlëshimit në emër të A.S 

lëshuar nga Klinika e Kirurgjisë Maxilofaciale - QKUK Prishtinë të datës 22.02.2019 deri me datë 

04.03.2019; ka bërë leximin e raportit në emër të A.S lëshuar nga Klinika Emergjente QKUK - 

Prishtinë me numër të protokollit ... të datës 22.02.2019, ora 15:10 minuta; ka bërë leximin e të gjitha 

dokumenteve mjekësore në emër të paditësit i cili dokumentacion është shfrytëzuar në përpilimin e 

ekspertizave gjyqësore; ka bërë leximin e ekspertizave mjekësore për A.S punuar nga ekspertët 

vlerësues Dr.Xh.S ortoped traumatolog nga Prishtina, dr. M.P-L, kirurge maksilofaciale, Dr. V.B-R 

psikiatre nga Prishtina me datë 23.09.2019; ka bërë dëgjimin e ekspertit dr.Xh.S dhe dr. V.B-R; ka 

bërë leximin e raportit të lëshuar nga klinika emergjente në Prishtinë SHSKUK me datë 01.11.2019 

me numrin e protokollit ...; ka bërë leximin e fletëlëshimit me numër e historisë ... në emrin e A.S 

lëshuar nga SHSKUK klinika e kirurgjisë maksillofaciale dhe 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 pjesërisht si të bazuar pasi ka 

konstatuar gjendjen faktike si në vijim: 

 

Me leximin e raportit të aksidentit përpiluar nga Policia e Kosovës me numër ... të datës 

22.02.2019, ora 12:20 minuta, gjykata ka vërtetuar faktin se me këtë datë ka ndodhur aksidenti i 

komunikacionit dhe deri tek ky aksident kishte ardhur si pasojë e lëshimeve të automjetit ... me 

tabela të regjistrimit ..., i sigururar pranë Kompanisë së Sigurimeve “...” ashtu që me të arritur në 

fshatin ... afër mobilerisë “...”, fillon tejkalimin e pasigurt dhe pa e përfunduar tejkalimin të 

automjetit ... me targa të regjistrimit ..., tenton të kthehet sërish në shiritin e djathtë të qarkullimit me 

çrast humb kontrollin dhe e godet automjetin e tipit ... në pjesën e pasme, dhe pas goditjes del nga 

rruga. Si pasojë e këtij aksidenti të komunikacionit ndër personat e lënduar është edhe A.S, këtu 

paditësi.  

 

 Me leximin e fletëlëshimit në emër të A.S lëshuar nga Klinika e Kirurgjisë Maxilofaciale-

QKUK Prishtinë të datës 22.02.2019 deri me datë 04.03.2019, gjykata ka vërtetuar  se si pasojë e 

aksidentit të lartpërmendur paditësi ka marr lëndime të rënda trupore për çka ka marr tretman 

mjekësor në SHKSUK dhe atë nga data 22.02.2019 deri me datë 04.03.2019. Është liruar nga Klinika 

në gjendje të përmisuar me imobilizim intermaxillar elastik në gojë. 

 

Me leximin e raportit në emër të A.S lëshuar nga Klinika Emergjente QKUK - Prishtinë me 

numër të protokollit .. të datës 22.02.2019, ora 15:10 minuta, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi 

është dërguar në SHSUK përmes autoambulancës së Spitalit të Prizrenit, për shkak të lëndimeve të 

marra në aksidentin e trafikut. 

 

Me leximin e të gjitha dokumenteve mjekësore në emër të paditësit i cili dokumentacion 

është shfrytëzuar në përpilimin e ekspertizave gjyqësore, gjykata ka vërtetuar se paditësi si pasojë e 

lëndimeve të marra ka marr trajtim mjekësor brenda dhe jashtë vendit, ndërsa natyrën e lëndimeve 

dhe tretmanin e marr e kanë sqaruar më detajisht ekspertët e poshtëshënuar. 
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Me leximin e ekspertizave mjekësore për A.S punuar nga ekspertët vlerësues Dr.Xh.S 

ortoped traumatolog nga Prishtina, dr. M.P-L, kirurge maksilofaciale, Dr. V.B-R psikiatre nga 

Prishtina me datë 23.09.2019, dhe me dëgjimin e ekspertit Dr.Xh.S dhe Dr.V.B-R gjykata ka 

vërtetuar  se paditësi nga aksidenti i komunikacionit ka pësuar këto lëndime: thyerje të dyfishtë të 

nofullave të poshtme, plagë prerëse dermishëse në regjionin dërrasor të kokës dhe laprën e veshit të 

majtë, thyerje të parzmores së gjoksit dhe brinjëve 5.6 djathtas dhe thyerje e shpatullës së djathtë, të 

gjitha këto karakterizohen si lëndime të rënda trupore me pasoja me dhimbje fizike të intensitetit 

posaçërisht  të rëndë në kohëzgjatje prej 30 minuta koha e nevojshme nga momenti i aksidentit e deri 

në marrjen e ndihmës mjekësore, dhimbje të intensitetit të rëndë 5 ditë kohë pas kohe deri në 

veprimin e terapisë kundër dhimbjeve, të intensitet të mesëm 42 ditë kohë e nevojshme për 

konsolidimin parësor kockor në raport me moshën dhe të intensitetit të ulët janë ende prezentë në 

formë të dhimbjeve të vazhdueshme të shpatullës së djathtë dhe shpinës si dhe ekstremitetit të sipërm 

të djathtë. Ndërsa sa i përket frikës së dhe intensitetit të saj të shfaqur si pasojë e aksidentit të trafikut 

janë dhënë konstatimet me sa vijon: frikë primare që ka zgjatur disa sekonda e shfaqur në momentin 

e aksidentit si perceptim i rrezikut të drjtëpërdrejt dhe frikë për përfundim fatal; frikë sekondare e 

intensitetit të lartë që ka zgjatur 5 ditë e manifestuar si gjendje stresi pas traumës e shoqëruar me 

ankth të gjeneralizuar, reagime emocionale, shqetësim; frikë sekondare e intensitetit të mesëm që ka 

zgjatur rreth 3 muaj duke u përballur me pasojat e aksidentit, vështërisi të adoptimit me këtë situatë, 

përfshirë trajtimin spitalor, vështërsi në frymëmarrje, vështërsi për tu ushqyer, etj dhe të gjitha këto 

tek ai kanë shkaktuar probleme me disponim, probleme me gjumë, rikujtim të ngjarjes, frustrim dhe 

zbrasje të herë pas hershme emocionale; frikë sekondare të intensitetit të ulur vazhdon edhe sot e 

kësaj dite në momentin e rikujtimit të aksidentit si dhe gjatë përjetimit të dhimbjeve në regjionet 

trupore të atakuara në aksident. Shëmtim trupor ka të shkallës së mesme për shkak të vrajave 

operatore, gjatësi 4 dhe 3 cm, në formë të shkronjës V në regjionin nën nofull dhe nën mjekërror; 

Vrajës mbi laprën e veshit të majtë me gjatësi prej 2 cm dhe në regjionin ballor - temblor të majtë në 

gjatësi prej 2 cm. Zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 27.47% për shkak të 

thyerjes me zhvendosje të darrasës (parzmores) së kraharorit; kufizimit të lehtë të lëvizjes së krahut  

së djathtë; kufizime të hapjes së gojës në 4 cm; vështërsi të shkallës së mesme në kafshim dhe 

përtypje si dhe parastezioneve (e mpirjes) si pasojë e lëndimit të nervit alveolar të poshtëm nga të 

dyja anët e nofullave e shoqëruar me dhimbje diaferentike të fytyrës; Ndihma e personit të tretë ka 

qenë e nevojshme në kohëzgjatje prej 60 ditësh, ndihmë e cila konsiston ne përgatitjen dhe ofrimin e 

ushqimit si dhe mbajtjen e higjienës personale; Ushqimi i përforcuar ka qenë i nevojshëm për 90 

ditësh i pasur me proteina, albumina, minerale dhe vitamina; Rehabilitimi fiziko-terapeutik ka qenë i 

nevojshëm për 30 ditë për vitin e parë ndërsa për vitin e dytë 10 ditë.  

 

Duke pasur për bazë faktin se baza juridike e kërkesëpadisë nuk është kontestuese ngase të 

njëjtën  nuk e ka kontestuar dhe përfaqësuesi i të paditurës,  andaj gjykata konform nenit 321.2 të 

LPK-së nuk i ka provuar posaqërisht faktet që kanë të bëjnë me bazës juridike të kërkesëpadisë, por 

vetëm vetëm ka administruar provat më qëllim të përcaktimit të lartësisë së kompensimit për dëmin 

material dhe jo material të cilën e ka pësuar paditësi në aksidentin e komunikacionit të datës 

22.02.2019. Po ashtu nuk është kontestues fakti se e paditura është përgjegjës për kompensimin e 

dëmit këtu paditësit konform dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia (Ligji Nr.04/L-018) pasi që automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti ishte i 

siguruar tek këtu e paditura i cili fakt vërtetohet nga provat materiale dhe këtë fakt e ka pranuar edhe 

e paditura.  

 

           Pas administrimit të provave në këtë çështje juridike gjykata ka konstatuar se paditësi A.S në 

aksidentin e komunikacionit të datës 22.02.2019 i cili është shkaktuar me lëshimet e të siguruarit të 

paditurës ka pësuar lëndimeve të rënda trupore ku si pasojë ka përjetuar dhimbje fizike të 

intensitetitposaqërisht ët lartë, të intensitetit të lartë, të mesëm dhe të ulët. frikë primare dhe 
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sekondare, etj ashtu siç i kanë paraqitur detajisht ekspertët mjekësor në ekspertizat e tyre me shkrim, 

respektivisht që janë dëgjuar në seancën e shqyrtimit kryesor, andaj të njëjtit i takon e drejta e 

kompensimit të dëmit jo material dhe material e që paraqet satisfaksionit moral për paditësin.  

 

           Duke u bazuar në këtë gjendje faktike gjykata ka vendosur si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi për kompensimin e dëmit material dhe jo material, duke u bazuar në nenin 323 të LPK-së 

lidhur me në nenin 136 par.1 të LMD-së i cili përcakton: ”Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për 

detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij “,e  lidhur me 

nenet 159, 169, 174, 179 dhe 183 të LMD-së.  

 

Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) 04/L-077, rregullon çështjen e kompensimit të 

dëmit (material dhe jo material), kështu që  neni 159 par.1 i tij  përcakton: “Në rast aksidenti të 

shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen 

rregullat mbi përgjegjësinë në bazë të fajit”. Neni 169 i këtij ligji përcakton  shpërblimin e demit 

material dhe atë për dy mënyrat e shpërblimit të dëmit me rivendosjen e gjendjes së mëparshme 

fillimisht kur është kjo e mundur dhe shpërblimin në të holla. Neni 174 i këtij ligji përcakton: 

“Gjykata duke marr parasysh edhe rrethanat që janë shkaktuar pas shkaktimit të demit, do të 

gjykojë shpërblimin në një shumë e cila është e nevojshme që gjendja materiale e të dëmtuarit të 

sillet në atë gjendje në të cilën do të kishte qenë po të mos kishte veprim dëmtues”. 

 

Ndërsa neni 179 i këtij ligji përcakton: “Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia 

dëmton shëndetin ka për detyrë të shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet tjera 

të nevojshme lidhur më këtë, si dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë për punë gjatë 

kohës së mjekimit” , kurse neni 183 i po këti ligji përcakton : “Për dhimbjet e pësuara fizike, për 

dhimbjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvoglimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit..., si dhe 

frikës etj, gjykata po të konstatoj se rrethanat e rastit e sidomos intensiteti i dhembjeve dhe i frikës  

dhe zgjatja e tyre e aryetojnë këtë, do të gjykojë shpërblimin e drejtë në të holla, pavarësisht nga 

kompensimi i demit material…”, ndërsa par.2 i këtij ligji përcakton: “Me rastin e vendosjes për 

kërkesën e shpërblimit të demit jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tijj, gjykata do të 

kujdeset për rëndësinë e cenimit të mirës si dhe qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe 

për atë, se me të mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe më 

qëllimin shoqëror”.  
 

Në lidhje me kërkesat e aprovuara në shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata 

vlerëson se të njëjtat janë adekuate, e gjithë kjo duke u bazuar në lëndimet e pësuara nga paditësi në 

aksidentin e shkaktuar, e që ekspertët mjeko-ligjor kanë vlerësuar se lëndimet e paditësit A.S janë 

lëndime të karakterit të rëndë trupor i masnifestuar me dhimbje fizike të të gjitha formave të saj, 

frikë, zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, shëmtim trupor si dhe dëm material dhe duke i 

vlerësuar të gjitha këto ka ardh në përfundim se lartësia e përcaktuar në të holla në emër të 

kompensimit për dëmin material dhe jo material do t’i mundësojë të dëmtuarit-paditësit satisfaksion 

që ai të jetë në gjendje ti kompensojnë të mirat jo materiale nga të cilat është privuar, e kjo duke marr 

parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin e dhimbjeve të pësuara për të 

gjitha format, zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor, frikën e përjetuar duke përfshirë të 

gjitha format dhe intensitetin e saj, kohëzgjatjen e tyre dhe kohën e nevojshme të shërimit. Me rastin 

e vendosjes lidhur më lartësinë e kompensimit të dëmit mes tjerash gjykata ka marr për bazë 

rëndësinë e shkeljes së të mirës dhe qëllimit të cilit i shërben ky kompensim, e gjithashtu edhe faktin 

se me kompensimin e përcaktuar, të mos u shkojë përshtatë synimeve që nuk janë të pajtueshme me 

natyrën e këtij kompensimi dhe qëllimit të tij shoqëror si dhe moshën e të dëmtuarit si dhe duke 

marrë për bazë të gjitha rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së kompenzimit, 

vendosi si në dispozitiv të aktgjykimi. 
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Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara, gjykata të 

njëjtat i refuzoi ngase konsideroi se shumat e kërkuara mbi shumën e aprovuar nuk janë reale dhe se 

të njëjtat nuk i përgjigjen shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të të paditurës.  

 

Në lidhje me kamatën ligjore që duhet ta paguaj e paditura për shumën e aprovuar për dëmin 

jo material dhe material, me kamatë prej 8%, krejt kjo duke u bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 të 

LMD-së.  

 

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: për përpilimin e padisë shumën prej 208,00 euro, për taksen gjyqësore për padi shumën prej 

100,00 euro, për shpenzimet e ekspertizës mjeksore 450,00 euro si dhe për përfaqësim në dy seanca 

gjyqësore nga 270,00 euro, gjithsejt 540,00 euro, pra gjithsejt shumën e përgjithshme të procedurës 

në lartësi prej 1.298,00 euro. duke u bazuar në Tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës. 

 

Nga të dhënat e cekura më alrtë dhe duke u bazuar në nenet 136, 159, 169, 174, 179 dhe 183 

të LMD-së, lidhur me nenin 323 dhe 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.622/19 datë 13.11.2019 

 

 

   Bashkëpunëtore profesionale                                                  Gjyqtarja  

               Njomëza 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. 

 

 

 

 

 


