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Numri i lëndës: 2019:092682 

Datë: 08.10.2019 

Numri i dokumentit:     00561146 

 

 

C.nr.952/2016  
 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari Shaban 

Shala, me bashkëpuntoren profesionale Njomza Berisha, në çështjen juridike të paditësve S.A nga 

fshati ..., Komuna e Prizrenit dhe H.S nga fshati ..., Komuna e Prizrenit të cilët me autorizim i 

përfaqëson avokati V.Onga Prizreni, rr. “...”, nr...., l kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“...”, me seli në Prishtinë, rruga “...”, nr...., për shkak të kompensimit të dëmit, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik, më datë 08.08.2019, mori këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.  APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësve S.Anga fshati ..., Komuna 

e Prizrenit dhe H.Snga fshati ..., Komuna e Prizrenit, ashtu që  DETYROHET e paditura Kompania 

e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë që në emër të kompensimit të dëmit t’i paguajë si në vijim: 

 

 

Për paditësin S.A: 

 

a) Dëmi jo material: 

 

-Në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike shumën prej....................................  1.500.00 €. 

-Në emër të frikës së përjetuar shumën prej.......................................................  1.000.00 € 

 

            b) Demi material: 

 

     -  Për përkujdesje të huaj................................................................................... 100.00 €. 

    - Për ushqim të përforcuar................................................................................ 150.00 €. 

    - Për rehabilitim klimaterik............................................................................... 200.00 €. 

    - Për shpenzimet e mjekimit.............................................................................        43.47 €. 

 

 

 

 

Për paditësin H.S: 
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b) Dëmi jo material: 

 

- Në emër të dhimbjeve të përjetuara fizike shumën prej...................................  1.700.00 €. 

- Në emër të frikës së përjetuar shumën prej....................................................... 1.000.00 € 

 

            b) Demi material: 

 

     -  Për përkujdesje të huaj................................................................................... 100.00 €. 

    - Për ushqim të përforcuar................................................................................ 150.00 €. 

    - Për rehabilitim klimaterik............................................................................... 200.00 €. 

   -- Për shpenzimet e mjekimit..........................................................................          57.47 €. 

 

 

Shumën e përgjithshme 6.200,94 € ( gjashtëmijë e dyqind e nënddhjetë e katër cent),  e 

paditura Kompania e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë detyrohet që t’ia paguajë paditësve S.A 

dhe H.S në emër të kompensimit të demit i cili rrjedh nga aksidenti i datës 27.07.2015 të gjitha këto 

me kamatë ligjore në lartësi prej 8 % duke e llogaritur atë nga dita e  marrjes së aktgjykimit (datë 

08.08.2019) 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 paditësve S.A dhe H.S përtej shumave të aprovuara si dhe kërkesa për 

shpenzimet e veshmbathjes refuzohen si e pa bazuar. 

 

III. Me shpenzimet procedurale obligohet e paditura e cila detyrohet që paditesve në emër të 

shpenzimeve procedurale t’i paguajë shumën 1,239.00 €, 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 

 

 

 Paditësit S.Adhe H.S përmes të autorizuarit të tyre avokatit V.O nga Prizreni kanë 

parashtruar padi në këtë gjykatë të cilën me parashtresën e datës 05.07.2019 e kanë precizuar, e me të 

cilën kanë kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “...”, që në emër të 

kompensimit të dëmit jomaterial dhe material ta kompenson për lëndimet e pësuara në aksidentin e 

datës 27.07.2015 duke theksuar se datën kritike, në rrugën ...-Prizren, ka ndodhur një aksident, deri të 

ky aksident ka ardhur si pasojë e mospërshtatjes së shpejtësisë kushteve dhe rrethanave të rrugës nga 

ana e  drejtuesit të automjetit “...”, me targa të regjistrimit ..., të cilën e ka drejuar F.T i cili nuk i jep 

përparësi pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion përkatësisht këmbësorëve në vendkalimin e 

shenjëzuar për këmbësorë-në vijat e bardha dhe si pasojë nga ky veprim goditen këmbësorët S.Adh 

H.S. Automjeti me të cilin është shkaktuar ky aksident ka qenë i siguruar tek Kompania e 

Sigurimeve “...”. Paditësit i'u kanë drejtuar të paditurës në procedurë të rregullt, mirëpo shumat që e 

njëjta i ka ofruar nuk kanë qenë të kënaqshme për paditësin, prandaj me qëllim të realizimit të së 

drejtës ligjore për kompensimin e dëmit e kanë parashtruar këtë padi duke i propozuar gjykatës që 

pas administrimit të provave të aprovohet në tërësi kërkesëpadia si e bazuar dhe të detyrohet e 

paditura që të bëjë kompensimin e dëmit për secilin veç e veç për shumat e kërkuara për dëmin e 

pësuar nga aksidenti i komunikacionit.  
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I autorizuari i paditësve av. V.O nga Prizreni gjatë sencave të mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare ka ngelur në tërësi si në padi dhe kërkesëpadi duke shtuar se baza jurdike e 

kërkesëpadisë nuk është kontestuese sepse aksidenti i komunikacionit është shkaktuar me fajin e të 

siguruarit të të padituriës. Meqenëse baza e kërkesëpadisë nuk është kontestuese, gjykata me 

propozimin e palës paditëse ka caktuar ekspertet nga lëmia  e ortopedisë dhe psikiatrisë, respektivisht 

dr. Xh.S dhe dr.N.F të cilët kanë dhënë mendimin e tyre profesional lidhur me karakterin,  natyrën e 

lëndimeve trupore  dhe intesitetin e frikës së pësuar nga të dy paditësit. Prandaj i propozon gjykatës 

që kërkesëpadinë  paditësve ta aprovoj në tërësi si të bazuar. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës 

dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104 €, për përfaqësim në 4 seanca gjyqësore nga 

dy paditës dhe atë për një seancë nga 202,50 €, shumën totale prej 810 €, shpenzimet për ekspertiza 

në shumën prej 300 € dhe taksën për padi në shumën prej 26 €, përkatësisht shumën e përgjithshme 

prej 1.240 €. 

 

 I autorizuari i të paditurës KS “...” në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar: mbetet si në përgjigjen në padi  duke kundërshtuar kërkesë padinë vetëm nga vlera, ndërsa 

bazën e kërkesë padisë nuk e kundërshton përkundër faktit se është kërkuar paraprakisht vendimi i 

gjykatës apo ekspertiza e komunikacionit. Ndërsa sa i përket vlerës së kërkesëpadisë konsiderojnë se 

është vlerë e lartë, e pajustifikueshme dhe si i tillë e tejkalon qëllimin e kompensimit për raste të tilla. 

Precizimi i kërkesëpadisë është në kundërshtim me  kriteret e vlerësimit të dëmit material dhe jo 

material si dhe në kundërshtim me vlerësimin mjekësor të ekspertëve të caktuar nga gjykata sepse të 

njëjtën kanë konstatuar se lëndimet janë shumë të lehta dhe pa furrfarë pasojash për jetë dhe punë, 

pra ky precizim është në kundërshtim me dispozitat e LMD-së dhe praktikën gjyqësore. E 

kundërshtojnë dhe kërkesën e precizuar për shpenzimet e procedurës duke u bazuar në parimin e 

suksesit në procedurë bazuar në nenin 452.2 të LPK-së prandaj i propozojnë gjykatës që padinë e 

paditësve përtej shumave të ofruara nga ana e të paditurës për paditësin S.A 800 € si dhe për H.S në 

shumën prej 900 € ti refuzoj si të 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 dëgjimin e eksprtit mjeko ligjor Dr.Gj.S, ka 

bërë leximin e raportit të aksidentit të datës 27.07.2015, ka bërë leximin e raportit të spitalit rajonal 

në Prizren të datës 27.07.2015 për paditësin S.A, ka bërë leximin e udhëzimeve për paditësin S.Atë 

datave 24.08.2015, ka bërë leximin e dëftesëpagesave për H.S nr...., ... dhe S.A ..., ka bërë leximin e 

shkresës së Spitalit Rajonal në Prizren për H.S të datës 27.07.2015 së bashku me udhëzimet për 

kontrollim të datave 03.08.2015, 28.07.2015, 24.08.2015 dhe kuponave fiskal të datave 27.07.2015, 

dëftesëpagesesave nr. ..., ..., faturës nr....si dhe të gjitha kuponave fiskal dhe faturave të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës, ka bërë leximin e ofertave të të paditurës bërë paditësve të datave 27.07.2015, 

ka bërë leximin e ekspertizës mjeko-ligjore të dr. N.F të datës 28.06.2019 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 paditësve pjesërisht si të 

bazuar pasi ka konstatuar gjendjen faktike si në vijim: 

 

Nga dëgjimi i ekpertit Dr.Xh.S gjykata ka vërtetuar se paditësi S.A në aksidentin e trafikut të 

datës 27.07.2015, ka pësuar ndrydhje të kokës dhe trupit-reaksion strasogjen dhe ky lëndim 

karakterizohet si lëndim i lehtë trupor e i cili tek i njejti ka shkaktuar: dhimbje të intensitetit 

posaqërisht të rëndë 15 min, të intensitetit të rëndë 24 orë, të intensitetit mesatar 10 ditë, dhimbje të 

intensitetit të ulët tre muaj pas aksidentit. Zvogëlimi i aktivitetit të përgjithshëm jetësor nuk ekziston. 

Shëmtim trupor nuk ka të shkkatuar. Ndihma e huaj ka qenë e nevojshme për 10 ditë. Ushqimi i 

përforcuar ka qenë  i nevojshëm për 20 ditë, ndërsa rehabilitimi fizio-terapeutik- klimaterik ka qenë i 

nevojshëm për 10 ditë brenda vitit të parë të aksidentit. Ndërsa sa i përket paditëses H.S në 

aksidentin e komunikacionit të datës 27.07.2015, ka pësuar ndrydhje të kokës, qafës dhe trupit-
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reaksion stresogjen dhe ky lëndim karakterizohet si lëndim i lehtë trupor i cili ka shkaktuar: dhimbje 

të intensitetit posaqërisht të rëndë 15 min, të intensitetit të rëndë 24 orë, të intensitetit mesatar 14 

ditë, dhuimbje të intensitetit të ulët vazhdon të ketë edhe sot e kësaj dite. Zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor nuk ekzsiton. Shëmtim trupor nuk ka të shkkatuar. Ndihma e huaj ka qenë e 

nevojshme për 14 ditë. Ushqimi i përforcuar ka qenë  i nevojshëm për 21 ditë, ndërsa rehabilitimi 

fizio-terapeutik- klimaterik ka qenë i nevojshëm për 14 ditë brenda vitit të parë të aksidentit- në 

raport me moshën me gjerësisht të përshkruara në detale si në ekspertizat e eksperteve mjeko-ligjore. 

 

Nga leximi i raportit të aksidentit të datës 27.07.2015 gjykata ka vërtetuar faktin se sipas 

raportit policor aksidenti  ka ardh si pasojë e pakujdesisë së shoferit të automjetit “ ...”, me targa të 

regjistrimi ..., ku gjatë kalimit të këmbësorëve në vija të shenjuara për këmbësor si pasojë e këtij 

veprimi i ka goditur dy këmbësor duke iu shkaktuar lëndime të lehta trupore. 

  

Nga leximi i raportit të spitalit rajonal në Prizren të datës 27.07.2015 për paditësin S.Agjykata 

ka vërtetuar faktin se i njëjti ka marr tretman mjekësor për shkak të aksidentit të trafikut, ndërsa me 

leximin e udhëzimeve për paditësin S.Atë datave 24.08.2015, ka vërtetuar se i njëtjti ka bërë 

kontrolla edhe në vazhdim si pasojë e aksidentit.  

 

Nga leximi i  Spitalit Rajonal në Prizren për H.Stë datës 27.07.2015 së bashku me udhëzimet 

për kontrollim të datave 03.08.2015, 28.07.2015, 24.08.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se e njejta si 

pasojë e aksidentit të trafikut ka marr tretman mjekësor pranë Spitalit Rajonal në Prizren dhe pas 

kësaj ka pasur edhe vizita të tjera mjekësore.  

 

Nga leximi i dëftesëpagesave për H.Sn nr...., ... dhe S.A..., kuponave fiskal të datave 

27.07.2015, dëftesëpagesesave nr...., ..., faturës nr...., leximit të gjitha kuponave fiskal dhe faturave të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës gjykata ka vërtetuar faktin se paditësit kanë bërë shpenzime lidhur 

me shërimin dhe atë për kontrollat në qendrat e mjekësisë familjare H.S shumën prej 23 €, ndërsa 

S.A shumën prej 9 €, ndërsa për terapi shumën prej 68.95 €, më gjerësisht si në faturat bashkangjitur 

shkresave të lëndës. 

 

Nga leximi i  oferatve të paditurës bërë paditësve të datave 27.07.2015 gjykata ka vërtetuar se 

e paditura Kompania e Sigurimeve “...”, në emër të kompensimit të dëmit për paditësin S.A ka ofruar 

shumën prej 490.00 €, ndërsa për padisen H.Sshumën prej 460 €.  

 

Nga leximi i ekspertizës psikiatrike të ekspertitit Dr. N.F të datës 28.06.2019 gjykata 

konstaton se paditësi S.A në aksidentin e shkaktuar më datës 27.07.2015 ka përjetuar frikë primare e 

cila ka zgjatur 2-3 s në momentin e perceptimit të humbjes së kontrollit të makinës dhe përfundimin 

fatal, frikë sekundare të intensitetit të lartë 24 orë e manifestuar si shqetësim sa herë që përkujtonte 

mundësinë e përjetimit fatal për veten në atë aksident, frikë sekondare e intensitetit të mesëm një javë 

e manifestuar si ankth, pagjumësi dhe ndjeshmëri e tepruar emocionale, marramendje dhe 

nervozizëm të shtuar dhe frikë sekundare të intensitetit të ulët e cila ka vazhduar rreth 8 muaj dhe 

është manifestuar me pasiguri të kohë pas kohshme, ndjeshmëri emocionale e shtuar, rikujtime 

traumatike, prishje të gjumit dhe vështirësi në përfshirje në aktivitete të lidhura me komunikacion. 

Ndërsa për paditësen H.Ska përjetuar frikë primare rreth 2-3 s në monentin kur ka percetuar humbjen 

e konrollit të makinës dhe përfundimin fatal për veten duke lëshuar një britmë çerrëse. Frikë 

sekondare të intensitetit të lartë 24 h e manifestuar si shqetësim intensiv nga rasti si dhe frikë dhe 

ankth sa herë që e kujtonte mundësinë e përfundimit fatal në aksident. Ka përjetuar frikë sekondare të 

intensitetit të mesëm një javë e manifestuar si ankth, pagjumësi, ndjeshmëri të tepruar emocionale 

dhe nervozizëm të shtuar. Ndërsa frikë sekondare të intensitetit të ulët që ka vazhduar rreth 8 muaj  
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dhe e manifestuar me ankth, pasiguri të kohpaskohshme, rikujtime traumatike, prishje të gjumit dhe 

vështirësi në përfshirje në aktivitete të lidhura me komunikacion. 

 

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-se 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 kanë pësuar paditësit në aksidentin e komunikacionit të 

dt.27.07.2015. Gjithashtu nuk është kontestues fakti se e paditura është përgjegjëse për kompensimin 

e dëmit këtu paditësve 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.  

 

           Pas administrimit të provave në këtë çështje juridike gjykata ka konstatuar se paditësit  S. dhe 

H.Snë aksidentin e komunikacionit të datës 27.07.2015 i cili është shkaktuar me lëshimet e të 

siguruarit të paditurës kanë pësuar lëndimeve të lehta trupore ku si pasojë kanë përjetuar dhimbje 

fizike të intensitetit të lartë etj, frikë primare dhe sekondare, etj ashtu siç i kanë paraqitur detalisht 

ekspertët mjekësor në ekspertizat e tyre me shkrim, andaj të njëjtve i takon e drejta e kompensimit të 

dëmit jo material dhe material e që paraqet satisfaksionit moral për paditësit.  

 

           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”.  
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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 paditësit në 

aksidentin e shkaktuar, e që ekspertët mjeko-ligjor kanë vlerësuar se lëndimet e paditësve S. dhe 

H.Sjanë lëndime të karakterit të lehtë trupor pa pasoja në zvogëlimin e aktivitetit të përhershëm 

jetësor, andaj dhe lartësia e përcaktuar në të holla në emër të kompensimit, do t’i mundësojë të 

dëmtuarve-paditësve satisfaksion që ata të jetë në gjendje ti kompensojnë të mirat jo materiale nga të 

cilat janë privuar, e kjo duke marr parasysh të gjitha rrethanat e lëndimeve të shkaktuara, intensitetin 

e dhimbjeve të pësuara për të gjitha format, 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,  moshën e të dëmtuarve si dhe gjendjen e tyre ekonomike 

dhe shëndëtsore.   

 

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. Ndërsa lidhur me 

shpenzimet e mjekimit i aprovoi shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa shumat tjera të 

kërkuara mbi këto shuma i refuzoi për shkak se nuk kanë mbështetje në prova materiale për të 

provuar këtë lloj të shpenzimit. 

 

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%.   

 

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 taksës për padi shumën prej 25 €, për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, në emër 

të pjesëmarrjes në 4 seanca gjyqësore nga 202,50 € shumën prej  810 €,  në emër të ekspertizës të 

ortopedisë dhe psikiatrisë shumën prej 300 €, e gjithësejt në shumën e përgjithshme prej 1,239.00 € 

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.952/2016 datë 08.08.2019 

 

   B. Profesionale                                                         Gjyqtari, 

   Njomza Berisha                               Shaban Shala 

 

 

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 


