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C.nr.565/16 

 

                                                                                                                                                   

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni  

Civil,gjyqtari Burim Emërllahu ,duke vendosur në qështjen  kontestimore të paditësit  

A.H nga …..’’ të cilin e përfaqëson avokatja L. Q, nga……kundër të paditurës  

Kompania e Sigurimeve ‘’…..’’,me seli në …., të cilën në bazë të  autorizimit e 

përfaqësonë H.A, për shkak të kompenzimit të dëmit ,pas mbajtjes së shqyrtimit kryesorë  

me datë 14.10.2019,mori këtë:  

 

                                                     A K T GJ Y K I M 

 

I. PJESËRISHTË  APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit, A.H …..  

dhe detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’…..’’me seli në….që paditësit A.H 

nga  ….,t’ia paguaj shumat si vijon:në emër të dhimbjeve fizike shumën prej 2300 euro 

,në emër të frikës së përjetuar ,shumën prej 2000 euro , të gjitha këto shuma me kamatë 

prej 12 % në vit ,duke filluar nga data 11.01.2016 e deri në pagesën e plotë, të gjitha 
këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotëfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 
 
Detyrohet e paditura Kompania e sigurimeve Kosova e Re që paditësit A.H në emër të 
dëmit material per automjet tia paguaj  shumën prej 5710.40 euro, me kamatë prej 

12 % në vit ,duke filluar nga data 21.10.2015 e deri në pagesën e plotë, të gjitha këto në 
afat prej 15 ditësh, nga dita e plotëfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 
 

 

Detyrohet e paditura Kompania e sigurimeve Kosova e Re që paditësit A.H në emër të 
fitimit të humbur tia paguaj shumën prej 356.28euro, kurse në emër të kamatës të 
llogaritur në atë shumë, shumën prej 84.79 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 
nga dita e plotëfuqishmëris të këtij aktgjykimi. 
 

 

II.Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve Kosova e Re  ,me seli në Prishtinë që 

paditësit A.H nga.... ,në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ia paguaj 

shumat siç vijon: për pesë seanca te mbajtura 1350euro, per perpilimin e padisë 208euro, 
per ekspertiza 600euro, per taksën për padi 120euro, te gjitha këto në afat prej 15 
ditësh, nga dita e plotefuqishmeris te ketij aktgjykimi. 
 

 

III.Refuzohet si e pabazuar pjesa e kërkesëpadis së paditësit A.H  me të cilën ka kërkuar 

që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve ..... t’ia paguaj shumat si vijon:në emër 

të dhimbjeve fizike shumën prej 3200 euro, në emër të frikës së përjetuar 2500 euro, në 

emër të dëmtimit të automjetit shumën prej 3274.60euro, në emër te shpenzimeve 
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të mjekimit shumën prej 1100 euro, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 600 

euro, për ndihmë dhe kujdesin e huaj shumën prej 900 euro, në emër të fitimit të 
humbur shumën prej 89.07euro, kurse në emër të kamatës të llogaritur në atë 
shumë, shumën prej 21.19 euro të gjitha këto  me kamatë prej 12% në vit ,duke filluar 

nga dita e dorëzimit të kërkesës te e paditura  e deri në pagesën e plotë. 

 

                                                            A r s y e t i m  

 

Paditësi  A.Hnga Ferizaji  ,ka parashruar padi në këtë gjykatë,kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve ‘’...’’me seli në....,me bazë juridike kompenzimi i dëmit.  

 

Paditësi A.H në padi përmes të autozuarës së tij av.L.Q ka deklaruar:me 
datë.14.07.2014, ora 18:50 minuta, ishte duke drejtuar automjetin Audi B8, veturë 
udhetarësh me ngjyrë të zezë, me targa ....., i cili pa fajin e tij u aksidentua në rrugën 
Gërlicë-Ferizaj nga automjeti, BMW530, (vetur udhetarësh) ngjyrë hiri, me targa te 
regjistrimit......, tl cilin ishte duke e drejtuar F.R nga....., i cili duke lëvizur nga ... ne 
drejtim të fshatit Gërlicë kishte hyrë në tejkalim në një kthesë djathtas pa 
dukshmëri, duke i pamundësuar kështu paditësit që të  lëvizë me automjetin e tij në 
mënyrë normale, me ç’rast i paditësi për ti shpëtuar ndeshjes direkte ishte detyruar 
që të dilte nga ruga, me çka paditësi kishte pësuar dëm të konsiderueshëm material 
dhe jo material. Deri te aksidenti i trafikut i shpjeguar si në pikën I të kësaj padie, 
kishte ardhur me fajin e drejtuesit te automjetit BMW530, (veturë udhëtarësh), me 
targa të regjistrimit ....., i drejtuar nga F.R nga .....,0 me ç’rast paditësi A.H kishte 
pësuar: dhimbje fizike dhe trupore të konsiderueshme, frikë të intensitetit të lartë, 
me çka te paditësi i janë shkaktuar edhe shpenzimet për mjekim duke përfshirë këtu 
edhe shpnenzimet e transportit, ndihmën dhe përkujdesin nga persona të familjes 
dhe natyrisht edhe nevojën e perdorimit të ushqimit te sfcorcuar si dhe dëmtim 
tejmase të pronës së luajtëshme gjegjësisht automjetin Audi B8, me targa ..... Paditësi 
A.Hpër kompenzimin e dëmit material për sa i përket dëmit të shkaktuar kundrejt 
pronës së luajtshme gjegjësisht automjetin Audi  B8, me targa ....., paditësi tek e 
paditura kishte parashtruar kërkesë më dt.21.10.2015, së bashku me Ofertën e 
Companisë ......, e cila kërkesë i ishte aprovuar në vlerë prej 3.244.20 euro vendimin 
e dt.28.12.2015, kundër te cilës paditësi kishte paraqitur ankesë  pranë të paditurës 
me dt.05.02.2016, e cila ankesë ishte refuzuar nga e paditura dhe paditësi për këtë 
fakt nga e paditura ishte njoftuar përmes njoftimit të dt.09.02.2016, paditësi A.H për 
kompensimin e  dëmit jo material dhe atij material, të paditures i ka paraqitur 
Kërkesë me dt.11.01.2016, ku nga e paditura nuk ka pranuar as një njoftim lidhur 
me kërkesën në fjalë deri sot kur po përpilojm këtë padi. Paditësi edhe për kundër 
veprimeve të ndërmarra të shpjeguara si në pikën III.II të kësaj padie, nga e paditura 
deri me tani nuk ka pranuar as një përgjigje apo ofertë, me çka e paditura i ka 
tejkaluar të gjitha afatet ligjore për të vendosur në këtë  çështje, e që si rezultata i 
këtij  fakti paditësi, ka vendosur që ti drejtohet, Gjykatës Themelore në Ferizaj, që të 
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drejtat e tyre të garanatuara me LMD, ti realizojnë përmes kësaj të fundit me padi 
mbi kompensimin e dëmit jo material dhe atij material.  

 

 

E paditura KS ‘’......’’, me seli në ....., në përgjigje në padi ka theksuar se e 

konteston kërkespadinë në tërësi për dëmin jo material e material të shkaktuar në 

aksidentin e datës.14.07.2014. që të deklarohemi në mënyra sa më konkrete për këtë 

qështje juridike-civile kërkojmë nga gjykata që të na dërgojë këto prova (për arsye se të 

paditurës i është dërguar vetëm padia, aktvendimi për përgjigjie në padi): 

raportin policor për aksidentin, dokumentacionin mjekësor, aktgjykimin e gjykatës në 

procedurë penale, ekspertizën e eskpertit të komunikacionit. Nëse në shkresat e lëndës 

penale nuk ekziston akgjykimi atëher ne kuptim te nenit 278 alineja 1 pika a) lidhur me 

nenin 13. Alineja 1 dhe nenit 14 si dhe ne kuptim te nenit 278 alineja 2 te ligjit te 

procedures kontestimore  e paditura kërkon nga gjykata që ta NDERPREJ procedurën 

deri sa me aktvendim të formës se prerë gjykata te zgjidhe qeshtjën paraprake,  me të 

cilin aktvendim do të vërtetohet fajësia  apo pafajësia e shkaktarit te aksidentit. 

 

 

Me qëllim të vertetimit sa më të drejtë dhe të plot të gjendjës faktike në këtë 
qështje civilo-juridike janë administruar si provë:Raporti  policor i aksidentit,  2014- 
CFT -228 i dt.  14.07.2014, mendimi dhe  konstatimi   i ekspertit  Xh. M.  i dt. 
02.09.2014, vendimi  lidhur me kërkesën për kompensim të dëmit i dt.  28.12.2015, 
me numër  112/15 dhe  me numër të rastit  ….,Ankesa  në shkallë të dytë e dt. 
05.02.2016, Njoftimi i dt. 09.02.2016 me numra  të njejtë sikurse vendimi i 
përmendur, Oferta  e lëshuar nga Kompania “……”,Kërkesa  e dt. 08.01.2016, së 
bashku me dëshmin postare  me numër serial ……e dt. 11.01.2016,ekspertiza 
financiare  e hartuar nga eksperti A.G e dt. 23.07.2019., eksperti për vlerësimin e 
demit material. E dt. 20.05.2019 e hartuar nga eksperti Sh.Y, ekspertiza e dt. 
12.12.2018 e hartuar nga eksperti A.T, ortoped traumatolog, ekspertiza e dt. 
14.03.2019 e hartuar  nga eksperti B. G-  neuropsikiatër,ekspertiza  e dt.  12.11.2018 
e hartuar  nga eksperti dr. E.I., procesverbali mbi dëmtimin e automjetit,mendimi 
dhe konstatimi i ekspertit  A.T, i dhënë në seancën e datës 07.05.2019, plotësimi i 
ekspertizës I dt.  18.09.2019,  i hartuar nga  Sh.Y. 

 

Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka 
vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 

Me leximin  e  raportit të aksidentit me numër .... i dt.14.07.2014,  gjykata ka 
vërtetuar se më datën 14.07.2014,  rreth orës 18:50 minuta, në rrugën Ferizaj-
Gërlicë, konkretisht në fshatin....ka ndodhur një aksident i komunikacionit rrugor në 
të  cilin aksident ishin të përfshirë: automjeti Audi B8, me targa të regjistrimit...., të 
cilin në momentin e aksidentit e drejtonte paditësi A.H automjetin BMW530, me 
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targa të regjistrimit ..., të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte F. R  nga ..., ku si 
pasoj e këtij aksidenti lëndim trupor pëson paditësi A.H i cili poashtu pëson dëm 
material përshkak të  dëmtimit të automjetit Audi B8, me targa të regjistrimit..... në 
pronësi të tij. 
 

Me leximin e mendimit dhe konstatimit të ekspertit të komunikaconit Xh. M i 
datës 02.09.2014, gjykata ka vërtetuar se shkaktar i aksidentit të sipër 
përmenundur ishte F.R nga....., i cili këtë aksident e kishte shkaktuar me perdorimin 
e automjetit BMW530, me targa të regjistrimit ......, për të cilin nga raporti policor i 
sipërpërmendur rezulton se në momentin e aksidetit ishte i siguruar te e paditura 
KS ‘’.....’’. Lëshimet e  vozitësit të automjetit BMW530, me targa të regjistrimit .....që 
kishin kontribuar në shkaktimin e aksidentit të sipërpëmendur ishin: nuk është 
bindur se tejkalimin mund ta bëjë në mënyrë të sigurtë, nuk i ka respektuar shenjat 
e komunikacionit, fillon tejkalim në vijën e  plotë, nuk është siguruar se ka hapsirë të 
mjaftueshme për tejkalim, ka bërë tejkalimin e kolonës së automjeteve, ka mbetur 
gjatë tejkalimit në shiritin e kundërt të lëvizjes. 
 

Me leximin e mendimit dhe konstatimit të ekspertit të komunikaconit Xh. M i 
datës 02.09.2014, gjykata ka vertetuar se lëshme në aksidentin e sipër pëmendur 
kishte bërë edhe paditësi A.H me përdorimin e automjetit Audi B8, me targa të 
regjistrimit ...., sepse nuk e ka përshtatur shpejtësin e lëvizjes ndaj kushteve të 
rrugës (ku shpejtësia e automjetit të tij nuk ka ndiku në shkaktimin e aksidentit, por 
ka ndikuar në dëme  dhe në këtë mënyr ka bërë lëshim  sekondar sa i perket  
aksidentit të sipër përmendur në krahasim me shoferin e automjetit BMW530 me 
targa të regjistrimit ...... e lëshimet  e të cilit janë primare. 
 

Me leximin e mendimit dhe konstatimit te ekspertit mjekësor dr.E.I Ortoped 
Traumatolog, i datës 12.11.2018, gjykata ka vërtetuar se paditësi si pasojë e 
aksidetit të sipërpërmendur ka pësuar : lëndime të lehta trupore. Dhimbje të 
intesitetit të lartë rreth 6 orë pas aksidentit, periudhë kjo prej momentit të ndodhjes 
së aksidentit e deri te arritja e QE-Ferizaj, ku i është dhënë ndihma e parë. Dhimbje 
të intensiteit të mesëm- edhe 3javë të tjera, si dhe dhimbje të intesitetit të ulët- edhe 
4 javë të tjera, ka pasur nevojë për ndihmë dhe përkujdesje të përkoshme gjatë ditës 
nga personi i tretë në kohëzgjatje prej 3 javëve.  
 

Me leximin e mendimit dhe konstatimit të ekspertit dr.B.G  neuropsikiatër, 
gjykata ka vërtetuar se paditësi si pasoj e aksidentit të sipër përmendur ka 
përjetuar: frikë të madhe dhe që është manifestuar në atë moment është 
manifestuar me prezencën e frikës primare, e intenzitetit të lartë, ka ekzistuar te 
klienti në momentin e aksidentimit i cili ka zgjatur disa minuta deri një orë, pasi që 
klienti i njëjt deri sa ka mbërri në spital. Frika primare e intenzitetit të lartë është 
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evidente për faktin se kur ka ndodhur aksidenti te klineti ka pasur qrregullime të 
gjendjes shëndetësore dhe organizmit të tijë, e cila ka konstatuar në faktin se klienti 
ka qenë tejet i shqetësuar për faktin e mëtutjeshëm të shëndetit të tijë, klienti ka 
pasur edhe frikë sekondare prej momentit të aksidentit deri në momentin e dhënjes 
se ndihmës së parë nga ana e mjekut dhe frika sekondare e intenzitetit të lartë ka 
zgjatur tri orë, ndërsa frika  e intenzitetit  të mesëm dhe të ulët  te klienti ekzistojnë 
edhe sot e atë ditë. 
 

Nga mendimi dhe konsatimi i ekpertit A.T, i licencuar edhe për vlerësim të 
aftësis punuese gjykata ka vërtetuar se paditësi si pasoj e aksidetiti të sipër 
përmendur ka pësuar zvoglim të përkohshëm të aftësis punuese 100%, në 
kohëzgjatje prej 15 ditësh. 
 
 

Me leximin e mendimit dhe konsatimit të eksperit Sh.I dhe konsatimit dhe 
mendimit plotësues (plotësim i ekspertizës), gjykata ka vërtetuar se lartësia e dëmit 
që ka pësuar paditësi si pasojë e dëmtimit të automjetit te tijë është 7138 eruo. 
 

Me leximin e mendimit dhe konstatimit të ekspertit A.G, i datës 
23.07.2019,gjykata ka vërtetuar se paditësi si pasojë e aksidentit të sipër 
përmendur ka pësuar dëm material në formë të fitimit të humbur në vlerë prej 
445.35euro, kurse kamatat të llogaritura në shumën në fjalë është 105.98euro. 
 

Me leximin e vendimit ,me numër të lëndës 112/15 dhe numër të rastit 
1121372,ankesës së datës 05.02.2016 ,njoftimin e datës 09.02.2016 ,me numër të 
lëndës 112/15 dhe numër të rastit .....,gjykata ka vërtetuar se paditësi me datë 
21.10.2015 kishte parashtruar kërkesë për kompenzimin e dëmit material të pësuar 
si pasoj e dëmtimit të automjetit të tij. 

 
Me leximin e kërkesës së datës 08.01.2016 ,si dhe dëshmis postare me numër  

serik .....,me datë 11.01.2016 ,gjykata ka vërtetuar se paditësi kishte parashtruar 
kërkesë te e paditura me datë 11.01.2016 për kompenzimin e dëmit jomaterial dhe 
dëmit material. 
 

Andaj gykata duke u bazuar në faktin se paditësi si pasoj e aksidentit të 
sipër përmendur ka përjetuar frikë, dhimbje fizike , ashtu siq janë  theksuar në 
arsyetimin e këtij aktgjykimi e  ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj 
shumat si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi,që kanë të bëjnë me format 
e dëmit jomaterial frikë ,dhimbje fizike , kurse me rastin e caktimit të lartësisë së 
shumave që e paditura është e detyruar t’ia paguaj paditësit për dhimbje 
fizike,frikë, gjykata  mori për bazë  edhe  dispozitën e nenit 183 të LMD-së së 
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Kosovës ,si dhe   faktin se paditësi ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit të 
sipër përmendur .Gjykata po ashtu  edhe me rastin e refuzimit të pjesës së 
kërkesëpadis për  frikë, dhimbje fizike , si në pikën III të dispozitivit të këtij 
aktgjykimi mori për bazë edhe dispozitën e sipër përmedur ligjore edhe  faktin 
se paditësi ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit të sipër përmendur.  

Me leximin e ekspertizës së hartuar nga eksperti gjyqësorë financiar A.G si 
dhe me dëgjimin e  të njejtit ekspert në seancë gjyqësore gjykata ka vërtetuar se 
lartësia e dëmit material  në  në formë të fitimit të humbur që ka pësuar paditësi si 
pasojë e aksidentit të sipër përmendur  është   në vlerë prej 445.35euro, kurse 
kamatat të llogaritura në shumën në fjalë është 105.98euro,mirëpo gjykata e ka 
refuzuar pjesën e kërkespadis së paditësit në emër  fitimit të humbur dhe 
kamatës së llogaritur në atë shumë  siq është specifikuar në pikën III të 
dispozitivit të këtij aktgjykimi,sepse nga ekspertiza e sipër përmendur e 
komunikacionit rezulton se edhe paditësi ka dhënë kontribut në shaktimin e 
aksidentit të datës 14.07.2014, ndërsa me dispozitën e nenit 176 të LMD-së është 
paraparë i dëmtuari i cili ka kontribuar që dëmi të krijohet ose të jetë më i madh 
se sa përndryshe do të ishte, ka të drejtë vetëm në shpërblimin përpjesëtimisht 
të pakësuar.Kurse gjykata sa i përket fitimit të humbur ka marrur për bazë nenet  
179 pargrafi 1 dhe, 137 të LMD-së së Kosovës. 

Me leximin e mendimit dhe konsatimit të eksperit Shpend Imeri dhe 
konsatimit dhe mendimit plotësues (plotësim i ekspertizës), gjykata ka vërtetuar se 
lartësia e dëmit që ka pësuar paditësi si pasojë e dëmtimit të automjetit te tijë është 
7138 eruo, mirëpo gjykata e ka refuzuar pjesën e kërkespadis së paditësit në 
emër  dëmit material për automjet në shumën prej 1427.60 euro ,sepse nga 
ekspertiza e sipër përmendur e komunikacionit rezulton se edhe paditësi ka 
dhënë kontribut në shaktimin e aksidentit të datës 14.07.2014, ndërsa me 
dispozitën e nenit 176 të LMD-së është paraparë i dëmtuari i cili ka kontribuar 
që dëmi të krijohet ose të jetë më i madh se sa përndryshe do të ishte, ka të 
drejtë vetëm në shpërblimin përpjesëtimisht të pakësuar. Kurse pjesa tjetër e 
kërekesëpadis së paditësit prej 1847 euro  që ka të bëj me dëmin në automjet 
është refuzuar sepse nuk është vërtetuar një lartësi e tillë gjatë procedurës 
gjyqësor  

 
Gjykata ka refuzuar  si të  pa bazuar pjesa e kërkesëpadis së paditësit A.H me 

të cilin ka kërkuar që të detyrohet e paditura tja paguaj shumat si vijon: në emër te 
shpenzimeve të mjekimit shumën prej 1100 euro, në emër të ushqimit të përforcuar 

shumën prej 600 euro, për ndihmë dhe kujdesin e huaj shumën prej 900 euro,sepse pala 
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paditëse nuk i ka prezantuar prova gjykatës për të vërtetuar faktin se ka bërë  
shpenzimet në fjalë.  

 
 Vendimi për kamatën është bazuar në nenin 26 paragrafi 6 të Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia,sepse ndërmjet palëve nuk ishte 

kontestuese egzistimin i faktit se pala paditëse ka parashtruar kërkesë për 

kompenzim dëmi te e paditura në procedurë jashtëgjyqësore për kompenzimin e 

dëmit  ,kurse e paditura nuk ka kompenzuar asnjë pjesë të dëmit,gjegjësishtë 

pjesën jokontestuese të tij.  Kurse faktin se padiësi te e paditura ka parashtuar 

kërkes për kompenzimin e dëmit material për automjet  me datën 21.10.2015, 

kurse kërkesë për kompenzimin e formave tjera të dëmit material dhe jo 

material me datë me datë 11.01.2016 është vërtetuar me prova përkatëse gjatë 

procedurës gjyqësore që janë theksuar në mënyrë të specifikuar në këtë 

arsyetim të aktgjykimit. 

Gjykata ka vlerësuar edhe kundërshtimin e të paditurë sa i përket 

plotësimit te ekspertizës të bërë nga eksperti Sh.I mirpo kjo gjykatë këto 

kundështime i quan të pa bazuara sepse bazuar ne dispozitën e nenit 173 

paragrafi.2 te LMD-së se Kosovës, lartësia e shpërblimit të dëmit bëhet sipas 

qmimeve në kohën e nxjerrjes  së vendimit gjyqësor e që koha e nxjerrjes së 

vendimit gjyqësor  është viti 2019.  

Gjykata ka vlerësuar edhe ofertën e lëshuar nga kompania ......, por gjykata 

nuk ja ka falur besimin në pikpamje të lartësis së dëmit sa i perket automjetit në 

fjalë, ngase  me këtë pikpamje është në kundërshtim me ekspertizen e hartuar 

nga eksperi Sh.I. Nga e cila ekpsertiz  rezulton se paditësi si pasoj e aksidentit ka 

pësuar dëm në vlerë prej 7138euro. Perveq kësaj një ofert e till nuk paraqet 

provë se paditësi ka bërë rregullimin e automjetit të kompania në fjalë por 

paraqet vetëm një ofert për qmimin kushtues të pjesëve që shënojn në atë ofert. 

Gjykata ka vlerësuar edhe thënjet e të paditurës e cila i bazon në 

rregulloren e BQK,por  gjykata konsideron se  në bazë të nenit 4 paragrafi 1 të 

Ligjit për  Gjykatat,gjykatat  gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe Ligjit,kurse e 

drejta e gjykatës që të gjykoj kontestet juridike detyrimore është paraparë me 

shumë dispozita të LMD-së së Kosovës.Kurse rregullorja e BQK nuk mund të jetë 

e detyrueshme për gjykatat sepse nuk është ligj dhe ka fuqi më të vogël se ligji. 
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 Gjykata bazuar në dispozitat e neneve 452.5,453.2 të LPK-së  ka  detyruara 

të paditurën që paditësit t’ia kompenzoni shpenzimet e procedures 

kontestimore,duke marrur për bazë edhe faktin se avokatit i takon kompenzimi në 

emër të kryerjen së shërbimeve siq janë specifikuara në rregullat e përcaktuara nga 

OAK-u,si dhe faktin se paditësi ka pasur shpenzime në emër të ekspertizave 

gjyqësore dhe pagesës së taksës gjyqësore për padi. 

Nga arsyerat e cekuar më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykim. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                                                Me datë 14.10.2019 

                      Gjyqtari 

                    Burim Emërllahu 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 
Gjykatës së Apelit të Kosovës  në Prishtinë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes 
së këtij aktgjykimi nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 

  

 

 

 


