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Numri i lëndës: 2019:132614 

Datë: 06.01.2020 

Numri i dokumentit:     00748722 

                                                                                                     C.nr.685/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, në çështjen juridike të paditësve A.B, D.B dhe e mitura Y.K, e 

përfaqësuar nga përfaqësuesja ligjore D.B nga fsh..., Komuna Shtime, të cilët me autorizim i 

përfaqëson av.Z.B nga Ferizaj, kundër të paditurës KS.”S...” me seli në Prishtinë, rruga ..., të 

cilën e përfaqëson Kompania e Avokatëve “A...”- av. A.P, me bazë kontesti kompenzim i 

dëmit, në prani të paditësit të parë dhe të autorizuarës së tyre dhe pa praninë e të paditurës, në 

seancën e mbajtur me datë 06.12.2019, ndërsa me datën 06.01.2020, përpiloi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 
I. APROVOHET pjesërisht, kërkesëpadia e paditësve: A.B, D.B dhe Y.K- me 

përfaqësuesen ligjore D.K, që të gjithë nga fshati ..., Komuna Shtime, dhe DETYROHET e 

paditura Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë-..., që në emër të kompensimit të 

dëmit jo-material dhe material, t`ua paguajë paditësve shumat si vijon: 

 

1. Për paditësin e parë A.B: 

a). Në emër të dëmit jo-material: 

- për dhimbjet fizike të pësuara .................................................................500.00 € 

- për frikën e përjetuar (primare e sekondare) ...........................................300.00 € 

b). Në emër të dëmit material: 

- për ndihmën dhe përkujdesjen nga personi i tretë ..................................100.00 € 

- për ushqim të përforcuar .........................................................................150.00 € 

- për terapi fizikale dhe rehabilitim klimaterik ..........................................200.00 € 
      

                                                                                                      Gjithësejt: 1,250.00 €. 

2. Për paditësen e dytë D.B: 

 a). Në emër të dëmit jo-material: 

- për dhimbjet fizike të pësuara ................................................................500.00 € 

- për frikën e përjetuar (primare e sekondare) ..........................................450.00 € 

b). Në emër të dëmit material: 

- për ndihmën dhe përkujdesjen nga personi i tretë ...............................150.00 € 

- për ushqim të përforcuar ......................................................................150.00 € 
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- për terapi fizikale dhe rehabilitim klimaterik .......................................200.00 € 
     

                                                                                                   Gjithësejt: 1,450.00 €. 

3. Për paditësin e tretë Y.K: 

a). Në emër të dëmit jo-material: 

- për dhimbjet fizike të pësuara ................................................................500.00 € 

- për frikën e përjetuar (primare e sekondare) ...........................................600.00 € 

b). Në emër të dëmit material: 

- për ndihmën dhe përkujdesjen nga personi i tretë ..................................200.00 € 

- për ushqim të përforcuar ........................................................................150.00 € 

- për terapi fizikale dhe rehabilitim klimaterik .........................................180.00 €. 

 

                                                                                            Gjithësejt: 1,630.00 €. 

 

                                                                      

                                         Gjithësejt shumat e aprovuar për të tre paditësit: 4,330.00 €. 

 

II. DETYROHET  e paditura  të paguaj shumat e caktuara si në pikën (I) të dispozitivit, 

me kamatën ligjore në lartësi prej 12% nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, e deri në 

pagesën definitive të tyre, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1,843 €, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimin me dhunë. 

 

III. REFUZOHET pjesa e kërkesëpadisë së paditësve, e kërkuar përtej shumave të 

gjykuara (aprovuara) si në paragrafin (I) të dispozitivit dhe atë si në vijim: për paditësin e parë 

A.B, në emër të dhimbjeve fizike refuzohet shuma 200 €; në emër të frikës së përjetuar 

refuzohet shuma 400 €; në emër të ndihmës nga personi i tretë refuzohet shuma 500 € dhe në 

emër të ushqimit të përforcuar refuzohet shuma 150 €. Për paditësen e dytë D.B, në emër të 

dhimbjeve fizike refuzohet shuma 200 €; në emër të frikës së përjetuar refuzohet shuma 450 €, 

në emër të ndihmes nga personi tretë dhumen 500€, në emër të ushqimit të përforcuar shumen 

150€. Për paditësen e tretë Y.K, në emër të dhimbjeve fizike refuzohet shuma 250.00 €; në 

emër të frikës së përjetuar refuzohet shuma 400 €, në emer të kujdesit nga personi i tretë 

shumen 450€, në emer të ushqimit të përforcuar shumen prej 100€. 

 

IV. DETYROHEN paditësit që në emër të taksës gjyqësore kësaj gjykate ti paguajnë 

shumen prej 40€, në afat prej 15 dite nga pranimi i këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 

A r s y e t i m i 

 

Paditësit A.B, D.B dhe Y.K, që të gjithë nga fshati..., Komuna Shtime, me datë 

20.06.2019, kanë paraqitur padi për kompensim dëmi jo-material dhe material ndaj të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S...” me seli në Prishtinë. 

Gjykata në këtë çështje ka caktuar shqyrtimin përgaditor me daten 17.09.2019 dhe ka 

mbajtur shqyrtimin gjyqësor, ku pala e paditur edhe pse ka qenë e ftuar rregullisht nga seanca 
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përgaditore e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor nuk ka marrë pjesë gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor dhe gjykata ka mbajtur shqyrtimin pa praninë e të paditurës. 

 

             Paditësit, nga theksimet në padi, kanë pretenduar se për shkak të aksidentit të datës 

22.06.2015, sipas përshkrimit të aksidentit dhe skicës së vendit të ngjarjes, aksidenti ka ardhur 

me fajin e personit-shoferit të automjetit  Opel Corsa, me targa ..., i cili në kohën e aksidentit 

ka qenë i siguruar te e paditura. 
 

           Paditësit i’u kanë drejtuar të paditures me kërkesës për shpërblimin e dëmit të shkaktuar 

nga aksidenti rrugor, mirëpo paditësit nuk janë pajtuar me shumën e ofruar nga e paditura, 

andaj si rezultat i këtij mospajtimi  kanë paraqitur padi në gjykatë, për kompensim dëmi. 

 

Në seancën gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare përfaqësuesja e autorizuar e 

paditësve deklaroi se mbetem në tërësi pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë për 

kompensim të dëmit jo-material dhe material konform ekspertizave mjekësore, të ekspertit të 

ortopedisë-traumatologjisë dhe ekspertit të psikiatrisë dhe konform dispozitave ligjore të ligjit 

për sigurimin nga autopërgjegjësia dhe njëherit i kërkoj shpenzimet e procedurës të cekura si 

në precizim të kërkesëpadisë.  
 

Në precizimin e kërkesëpadisë të bërë me shkrim por edhe të precizuar në fjalën 

përfundimtare, përfaqësuesi i autorizuar i palës paditëse, ka kërkuar kompensimin e dëmit 

material dhe jo-material për të dëmtuarit – paditësit, si më poshtë: 
 

- Për paditësin e parë A.B, në emër të të gjitha formave të dëmit ka kërkuar 

kompensimin e shumës prej 2,500.00 € dhe atë si në vijim: në emër të dhimbjeve fizike 

shumën prej 700.00 €, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 300.00 €, në emër të 

rehabilitimit dhe terapisë fizikale shumën prej 200.00 €, për ndihmën nga personi i tretë 

shumën prej 600.00 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 700.00 €.  
 

- Për paditësen e dytë D.B, në emër të të gjitha formave të dëmit ka kërkuar 

kompensimin e shumës prej 2,750.00 € dhe atë si në vijim: në emër të dhimbjeve fizike 

shumën prej 700.00 €, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 300.00 €, në emër të 

rehabilitimit dhe terapisë fizikale shumën prej 200.00 €, për ndihmën nga personi i tretë 

shumën prej 650.00 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 900.00 €.  
 

- Për paditësen e tretë Y.K, në emër të të gjitha formave të dëmit ka kërkuar 

kompensimin e shumës prej 2,800.00 € dhe atë si në vijim: në emër të dhimbjeve fizike 

shumën prej 750.00 €, në emër të ushqimit të përforcuar shumën prej 250.00 €, në emër të 

rehabilitimit dhe terapisë fizikale shumën prej 180.00 €,, për ndihmën nga personi i tretë 

shumën prej 650.00 €, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 1.000.00 €.  
 

Poashtu në precizim të kërkesëpadisë i autorizuari i paditësve ka kërkuar kompensimin 

e shpenzimeve të procedurës si në vijim: për përpilim të padisë shumën prej 208.00 €, për 

ekspertizat mjekësore shumën prej 850.00 €, për tri seanca të mbajtura shumën prej 

3x135=405€ dhe për një seancë të shtyer shumen prej 135€, të gjitha me kamatë prej 12% nga 

data e paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive. 
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E paditura në përgjegje në padi ka shtuar se pjesërisht e konteston bazën e 

kërkesëpadisë për nga përgjegjësis 80% me 20% dhe për nga lartësia e saj, pasi që e paditura 

pas analizimit të rastit ka ardh në përfundim se paditësit i kanë kontribuar aksidentit me 20% 

dhe në këtë rast të njejtit kanë pësuar lëndime trupor të lehta dhe mbi këtë bazë e paditura është 

e gatshme ti kompenzoj paditësit me shumën prej nga 650€ për secilin veq e veq, për të gjitha 

kategorit e dëmit të parapara me dispozita të LMD-së. 
 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijon: Raporti Emergjent i QKUK-se ne emër te Y.B (K), raporti 

Qendrës Emergjente në QKUK në Prishtinë, në emër të A.B, i datës 22.06.2015, raporti 

Qendrës Emergjente në QKUK në Prishtinë, në emër të D.B, i datës 22.06.2015, aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr 977/16, i datës 05.06.2019, akt ekspertimi  mjeko ligjor, 

me nr.ref. Fe-142/16 i datës 22.05.2016, raportet nga ordinanca neuropsikiatrike “V...” në 

Shtime, i datës 31.03.2016, 01.12.2016, 16.06.2016, 28.01.2016, 22.02.2016, ekstrakti i lindjes 

në emër të Y.K, i datës 15.09.2014, raporti i aksidentit me nr. 2015-CFT-228, i dates 

22.06.2015, raporti i policit hetues me nr. rastit 2015-CFT-228, i datës 22.06.2015, ekspertiza 

e komunikacionit e nxjerrur në Prokurorinë Themelore në Ferizaj nga eksperti F.S me datën 

26.03.2016, ekspertiza mjekësore ortopedike dhe psikiatrike e hartuar nga dr.H.G-ortoped dhe 

dr.M.A-psikiatër, me datën 30.09.2019. 
 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Meqenëse mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë 

së paditësve, atëherë gjykata nuk e gjen të nevojshme të paraqes analizën e saj lidhur me bazën 

juridike të kërkesëpadisë. 

 

Me qenë se me palëve pjesërisht ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, si dhe   

lartësia e kërkesëpadisë, ngase e paditura në përgjegje në padi është deklaruar rreth shumave 

për të cilat është e gatshme të paguaj për paditësit për të gjitha format e dëmit material dhe 

jomaterial.  

 

Gjykata lidhur me vërtetimin e bazës juridike ka administruar si provë ekspertizën e 

komunikacionit të nxjerrë në procedurë penale me shenjën PP/II.nr.1069-2/2015, të datës 

26.03.2016, ku eksperti i komunikacionit F.S, në mendimin e tij ka vlerësuar se aksidenti në 

fjalë ka ndodhur ekskluzivisht me lëshimet e njësisë A-opel Corsa gjegjësisht të siguruarit të 

paditurës , i cili me rastin e shkaktimit të aksidentit ka bërë kyçje të pasigurtë në rrugë, të 

përshkruar si në ekspertizë. 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse ishin kontestuese shumat e pretenduara nga paditësit, për të 

gjitha format e dëmit jo-material dhe material, të cilat pretendime, përfaqësuesi i autorizuar i të 

paditurës, i ka cekur në përgjegje në padi shumat për të cilat e paditura është e gatshme ti 

kompenzoj paditësit si tejet të larta. 
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Gjykata, me qëllim të vërtetimit te fakteve kontestuese lidhur me lartësinë e shumave të 

pretenduara nga paditësit, për format e dëmit jo-material dhe material, ka shfrytëzuar 

ekspertizat mjekësore ortopedike dhe psikiatrike dhe praktikën gjyqësore të gjertanishme. 
 

Mjeku ekspert, H.G–ortoped/traumotolog, pas ekzaminimit të dokumentacionit 

mjekësor që gjenden në shkresat e lëndës, ka dhënë ekspertizën mjekësore të datës 30.09.2019, 

në të cilën ka konstatuar se paditësi i parë A.B, si rezultat i aksidentit, ka pësuar lëndime 

trupore sipas diagnozës: shtypje dhe dërmishje e gjoksit dhe barkut,  ndërsa paditësja 

D.B(Kolgeci), si rezultat i aksidentit, ka pësuar lëndime trupore sipas diagnozës shtypje dhe 

dërmishje e kokes dhe regjionit të qafës ndërsa paditësja e tretë e mitura Y.K, si rezultat i 

aksidentit, ka pësuar lëndime trupore sipas diagnozës shtypje dhe dërmishje të kokës. Sipas 

ekspertit mjeko-ligjor, këto lëndime të tre paditësve klasifikohen si lëndime të lehta trupore. 
 

 Si pasojë e këtyre lëndimeve, i dëmtuari – paditësi A.B, ka përjetuar dhimbje të 

intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej dy dite; dhimbje fizike të intensitetit të mesëm në 

kohëzgjatje prej 12 ditësh dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej 24 ditësh. 

Nga ekspertiza poashtu u konstatua se si rezultat i dëmtimeve nga aksidenti, paditësi i parë, 

gjatë periudhës së shërimit, ka pasur nevojë për përkujdesjen nga personi tjetër në kohëzgjatje 

prej 10 ditesh; nevojë për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 25 ditesh; nevojë për 

rehabilitim dhe terapi fizikale në kohëzgjatje prej 10 ditësh. Nga ekspertiza poashtu u konstatua 

se paditësi i parë nuk ka pasur zvogëlim të përgjithshëm të aktivitetit jetësor dhe as shëmtim 

trupor. 

 

Eksperti i psikiatrisë, M.A, në ekspertizën e datës 30.09.2019 ka dhënë mendimin e tij 

profesional sipas të cilit, te paditësi i parë A.B, është manifestuar frikë sekondare e intensitetit 

të lartë në kohëzgjatje prej 3 dite, frikë sekondare e intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 10 

dite; frikë sekondare të intensitetit të ulët në kohëzgjatje prej dy javë. 
 

Si pasojë e këtyre lëndimeve eksperti ortoped, ka konstatuar se e dëmtuara-paditësja 

D.B, ka përjetuar dhimbje të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej dy dite; dhimbje fizike të 

intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 14 ditësh dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët në 

kohëzgjatje prej 23 ditësh. Nga ekspertiza poashtu u konstatua se si rezultat i dëmtimeve nga 

aksidenti, paditësja e dytë, gjatë periudhës së shërimit, ka pasur nevojë për përkujdesjen nga 

personi tjetër në kohëzgjatje prej 10 ditesh; nevojë për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 

25 ditësh; nevojë për rehabilitim dhe terapi fizikale në kohëzgjatje prej 12 ditësh. Nga 

ekspertiza poashtu u konstatua se paditësja e dytë nuk ka pasur zvogëlim të përgjithshëm të 

aktivitetit jetësor dhe as shëmtim trupor . 

 

Eksperti i psikiatrisë M.A, në ekspertizën e datës 30.09.2019, ka dhënë mendimin e tij 

profesional sipas të cilit, të paditësja e dytë D.B, është manifestuar frikë sekondare të 

intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 1 jave dhe frikë sekondare e intensitetit të mesëm në 

kohëzgjatje prej 2 jave dhe frika e intensitetit të ulët ka vazhduar edhe tri javë. 
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Si pasojë e këtyre lëndimeve eskperti ortoped, ka konstatuar se e dëmtuara-paditësja 

Y.K, ka përjetuar dhimbje të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej dy dite; dhimbje fizike të 

intensitetit të mesëm në kohëzgjatje prej 10 ditësh dhe dhimbje fizike të intensitetit të ulët në 

kohëzgjatje prej 20 ditësh. Nga ekspertiza poashtu u konstatua se si rezultat i dëmtimeve nga 

aksidenti, paditësja e tretë, gjatë periudhës së shërimit, ka pasur nevojë për përkujdesjen nga 

personi tjetër në kohëzgjatje prej 12 ditësh; nevojë për ushqim të përforcuar në kohëzgjatje prej 

13 ditësh; nevojë për rehabilitim dhe terapi fizikale në kohëzgjatje prej 7 ditësh. Nga ekspertiza 

poashtu u konstatua se paditësja e tretë nuk ka pasur zvogëlim të përgjithshëm të aktivitetit 

jetësor dhe as shëmtim trupor. 
 

Eksperti i psikiatrisë M.A, në ekspertizën e datës 30.09.2019, ka dhënë mendimin e tij 

profesional sipas të cilit, te paditësja e tretë Y.K, është manifestuar frikë sekondare të 

intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 2 jave, ndërsa frika sekondare e intensitetit të mesëm në 

kohëzgjatje prej 1 muaji, kurse frika e intensitetit të ulët ka zgjatur edhe për 2 muaj, e cila edhe 

në ditet e sotme shpreh shqetësimet e saj në rrugë dhe kërkon shoqërimin e saj për shkollë dhe 

anasjelltas . 
 

Konstatimeve në ekspertiza të ekspertëve mjekësorë, gjykata u’a fali besimin e plotë 

dhe të tilla mendime, i pranoi në tërësi, si të sakta, të paanshme dhe profesionale. 
 

Gjykata, i ka analizuar shumat e pretenduara të kompensimit për të tre paditësit-et dhe 

ka gjetur se të njejtat janë tejet të larta dhe atë të gjitha formave e dëmit jo-material dhe 

material. 
 

Për paditësin e parë A.B, lidhur me shumat e pretenduara, gjykata i ka pasur vërejtjet si 

në vijim: për dhimbjet fizike paditësi ka kërkuar shumën 700 €, mirëpo gjykata e ka aprovuar 

si të arsyeshme vetëm shumën prej 500.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 200 €, e ka refuzuar si 

të pabazuar; për frikën e përjetuar paditësi ka kërkuar shumën 700 €, mirëpo gjykata e ka 

aprovuar si të arsyeshme vetëm shumën prej 300.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 400 €, e ka 

refuzuar si të pabazuar. Sa i përket formave tjera të kompensimit, si: ushqimit të përforcuar 

paditësi ka kërkuar 300€, gjykata e ka aprovuar shumën prej 150€, ndërsa shumën prej 150€, e 

ka refuzuar si të pabazuar, shërimit klimaterik-terapeutik e ka pranuar si të tillë shumen prej 

200€, dhe lidhur me ndihmën nga personi tjetër paditësi ka kërkuar 600€, gjykata ka aprovuar 

shumën prej 100€, ndërsa shumën prej 500€, e ka refuzuar si të pabazuar.  
 

Për paditësen e dytë D.B, lidhur me shumat e pretenduara, gjykata i ka pasur vërejtjet si 

në vijim: për dhimbjet fizike paditësja ka kërkuar shumën 700 €, mirëpo gjykata e ka aprovuar 

si të arsyeshme vetëm shumën prej 500.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 200 €, e ka refuzuar si 

të pabazuar; për frikën e përjetuar paditësja ka kërkuar shumën 900 €, mirëpo gjykata e ka 

aprovuar si të arsyeshme vetëm shumën prej 450 €, ndërsa shumën tjetër prej 450 €, e ka 

refuzuar si të pabazuar. Sa i përket formave tjera të kompensimit, si: ushqimit të përforcuar 

paditësja ka kërkuar shumën prej 300€, mirëpo gjykata e ka aprovuar si të arsyeshme vetëm 

shumën prej 150€ ndërsa shumëm prej 150€ e ka refuzuar si të pabazuar, kërkesën për shërimin 

klimaterik-terapeutik ka aprovuar shumën prej 200€, ndërsa sa i përket  ndihmës nga personi 
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tjetër paditësja ka kërkuar shumen prej 650€, gjykata e ka aprovuar shumen prej 150€, ndërsa 

shumen prej 500€, e ka refuzuar si të pabazuar.  
 

Për paditësen e tretë Y.K, lidhur me shumat e pretenduara, gjykata i ka pasur vërejtjet si 

në vijim: për dhimbjet fizike paditësi ka kërkuar shumën 750 €, mirëpo gjykata e ka aprovuar 

si të arsyeshme vetëm shumën prej 500.00 €, ndërsa shumën tjetër prej 250 €, e ka refuzuar si 

të pabazuar; për frikën e përjetuar paditësi ka kërkuar shumën 1.000 €, mirëpo gjykata e ka 

aprovuar si të arsyeshme vetëm shumën prej 600 €, ndërsa shumën tjetër prej 400 €, e ka 

refuzuar si të pabazuar. Sa i përket formave tjera të kompensimit, si: ushqimit të përforcuar 

paditësja ka kërkuar  shumen prej 250€, gjykata ka  aprovuar shumen prej 100€, ndërsa ka 

refuzuar si të pabazuar shumen prej 150€, për shërim klimaterik-terapeutik ka aprovuar si të 

tillë shumen prej 180€, ndërsa lidhur me ndihmën nga personi tjetër paditësja ka kërkuar 

shumën prej 650€, gjykata ka aprovuar shumen prej 200€, ndërsa ka refuzuar si të pabazuar 

shumen prej 450€.  
 

Gjykata konsideron se lartësia e shumave të aprovuara  në emër  të shpërblimit të dëmit 

jo-material dhe material është shpërblim i drejtë, i gjykuar konform ekspertizave mjekësore 

ligjore, rregullores së BQK-së për kompensimet e tilla, si dhe praktikës gjyqësore të 

gjertanishme, e që këto shuma  paraqesin një formë të satisfaksionit që paditësit me këto mjete 

të plotësojnë nevojat dhe të mirat materiale të dëmtuara, që përndryshe, në asnjë rast, nuk 

nënkuptojnë shpërblim absolut të dëmit të pësuar.  
 

Nga arsyet e lartëcekura, konform neneve 169, 170, 174, 179, 183 dhe 378 të LMD-së; 

nenit 26 par.6 i LSDA-së, si dhe neneve 143 dhe 323 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 

Për shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi konform nenit 452 par.1 të LPK-së, duke 

e obliguar të paditurën që t’ia paguajë paditësve shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 1,843 €, dhe atë: për përpilimin e padisë shumën prej 208 €, për nxjerrjen e 

ekspertizave mjekësore shumën prej 2x210=420 €, dhe për përfaqësim në katër seanca të 

mbajtura, shumën prej 1080€ si dhe një seancë të shtyer shumën prej 135€.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.685/19 dt.06.01.2020 

 

                                                                                Gjyqtari, 

                                                                                Bekim Salihu 

 
         KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


