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Numri i lëndës: 2019:155979 

Datë: 12.11.2019 

Numri i dokumentit:     00642854 

           C.nr.07/2017 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, përmes  

gjyqtarit Besnik Pireva, në çështjen juridike të paditësve L.M, J.B, K.M, J.M, E.M dhe T.M, të 

gjithë nga Kamenica, të cilët me autorizim i përfaqëson F.K, avokat nga Gjilani rruga “...”, 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë lagjia 

Kalabrija nr.5, të cilën e përfaqëson i autorizuari H.A nga Prishtina, me objekt kontesti 

kompensim demit jomaterial dhe material, vlera e kontestit 81,018.77 €, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik, në prani të palëve ndërgjyqëse, me datë 21.10.2019, mori këtë:  

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I. Pjesërisht aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësve: L.M, J.B, K.M J.M, E.M dhe 

T.M, të gjithë nga Kamenica dhe Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e 

Re’’ me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material për dhimbje 

shpirtërore për humbjen e bashkëshortit, babait dhe djalit, tani të ndjerit J.M ish nga Kamenica, 

në fatkeqësinë e komunikacionit të shkaktuar më datë 15.04.2014 rreth orës 20:35 minuta, në 

Kamenicë, t’ia paguaj paditësve dhe ate:  

 

a). Paditëses së parë L.M, si bashkëshorte e të ndjerit shumën prej 8.000 (tetë mijë) 

€uro; 

b). Paditëses së dytë J.B, si vajzë e të ndjerit shumën prej 8.000 (tetë mijë) €uro; 

c). Paditëses së tretë J.M, si vajzë e të ndjerit shumën prej 8.000 (tetë mijë) €uro; 

ç), Paditësit të katërt K.M, si djalë i të ndjerit shumën prej 8.000 (tetë mijë) €uro; 

d). Paditësit të pestë E.M, si djalë i të ndjerit shumën prej 8.000 (tetë mijë) €uro;  

dh).Paditësit të gjashtë T.M, si baba i të ndjerit shumën prej 7.000 (shtatë mijë) €uro. 

 

I.I. Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë, që në 

emër të dëmit material në emër të mbajtjes së munguar-rentën nga data e aksidentit 

15.04.2014 e deri me datën 28.02.2019, t’iu paguaj paditësve L.M dhe E.M në mënyrë solidare,  

shumën prej 7,358.72 €uro, ndërsa prej datës 28.02.2019 e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore 

rentën mujore  për paditësit L.M dhe E.M për secilin veç e veç në shumë nga  51.53 €uro  për 

çdo muaj.  

 

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

emër të dëmit material në emër të shpenzimet e varrimit dhe pritjes së të pameve 

(ngushëllimeve) sipas dokeve dhe zakoneve të vendit ti paguaj paditësve shumën prej 1,308.95  

€uro, si dhe për shpenzimet e ngritjes së përmendores së tani të ndjerit J.M, shumën prej 1,500 

€uro. 

 

II. Detyrohet Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë, që paditësve t’i 

paguaj shumat e lartcekura si në pikën I (nën a, b, c, ç, d, dhe), pikën I.I dhe pikën I.II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi apo shumën e përgjithshme 57,167.67 €uro  ( pesëdhjetë e 
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shtatëmijë e njëqind e gjashtëdhjet e shtatë euro e gjashtëdhjetë e shtatë cent) të gjitha këto me 

kamatë ligjore prej 8 %, duke e llogaritur atë nga data e nxjerrjes së vendimit (21.10.2019) e 

deri në pagesën definitive, në afat prej 15 ditësh e pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë (pa llogaritur këtu edhe renën mujore në emër të padtësve 

L.M dhe E.M për secilin nga 51.53€ e cila shumë duhet t’i paguhet paditësve çdo muaj si në 

pikën I.I). 

  

III. Detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinëqë në 

emër të shpenzimeve të procedurës t’ia paguaj paditësve shumën prej 5,298.40 €uro të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimin nën kërcënim të 

përmbarimit. 

  

IV. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve L.M, K.M, J.M, E.M, T.M dhe J.B, me të cilën 

kanë kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në 

Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material për dhimbje shpirtërore të paguaj 

edhe shumën prej 10,000.00 €uro, në emër të kamatës së akumuluar për mbajtjen e munguar 

shumën prej 1,054.05 €uro si dhe në emër të shpnzimeve të varrimit dhe pritjes së të pameve 

edhe shumën 1,691.05 €uro refuzohet si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit L.M, J.M, K.M, E.M, T.M dhe J.B, të gjithë nga Kamenica përmes të autorizuarit të 

tyre F.N, avokat nga Gjilani, kanë paraqitur padi në Gjykatën Themelore në Gjilan, më datë 

14.12.2014, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, për shkak të 

kompensimit të dëmit jo material dhe material si pasojë e humbjes së bashkëshortit, babait dhe 

djalit, tani të ndjerit J.M ish nga Kamenica, në fatkeqësinë e komunikacionit të shkaktuar më 

datë 15.04.2014 rreth orës 20:35 minuta, në Kamenicë. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan më datë 04.06.2015 të paditurës BKS-së, ia ka dërguar padinë 

dhe shkresat e lëndës si dhe aktvendimin C.nr.883/2014 prej dt.22.05.2015, për dhënien e 

përgjigjes në padi. 

 

Më datë 24.06.2015 në Gjykatën Themelore në Gjilan, e paditura BKS-ja, ka dorëzuar 

përgjigjen në padi duke e kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë dhe lartësinë, më tutje ka 

theksuar nga provat e prezentuara dhe padia nuk paraqesin bazë juridike për pranim të 

përgjegjësisë për dëmshpërblim nga ana e të paditurës, kjo nga fakti se automjeti që e ka 

shkatuar aksidentin në momentin e shkaktimit të tij, ka pasur polisë valide të sigurimit, pranë 

Kompanisë së Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë, andaj edhe përgjegjësia për 

kompensimin e dëmit bie tek kjo Kompani, duke marrë parasysh se shkaktari i aksidentit në 

momentin e shkaktimit të tij, ka pasur polisë valide të sigurimit, tek Kompania e Sigurimeve 

‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë. 

 

Më datë 18.06.2015 në Gjykatën Themelore në Gjilan, përfaqësuesi i autorizuar i paditësve, 

av.F.N nga Gjilani, ka dorëzuar një parashtresë me anë të së cilës e ka precizuar padinë më 

kuptim subjektiv, ashtu që në vend të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në 

Prishtinë, e ka paditur  Kompania e Sigurimeve ‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë.  

  

Gjykata Themelore në Gjilan më datë 06.10.2015 të paditurës Kompania e Sigurimeve 

‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë, ia ka dërguar përmes postës padinë dhe shkresat e lëndës 

si dhe aktvendimin C.nr.883/2014 prej dt.06.10.2015, për dhënien e përgjigjes në padi. 
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Më datë 26.10.2015 në Gjykatën Themelore në Gjilan, e paditura Kompania e Sigurimeve 

‘’Kosova e Re’’ me seli në Prishtinë, ka dorëzuar përgjigjen në padi, në mes tjerash e ka 

kundërshtuar kompetencën e Gjykatës Themelore në Gjilan, duke u bazuar në nenin 47 par.2 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore, duke arsyetuar se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur 

në Komunën e Kamenicës e po ashtu edhe paditësit jetojnë në Kamenicë, andaj edhe i ka 

propozuar Gjykatës Themelore në Gjilan, që të shpallet jokompetente dhe lënda të dërgohet në 

gjykatën kompetente. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan me aktvendimin C.nr.883/2014 prej dt.20.11.2016 është shpallur 

jokompetente në pikëpamje territoriale për procedimin e kësaj çështje juridike dhe pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi ka vendosur që shkresat e kësaj lënde ti dërgohen 

Gjykatës Themelore Gjilan – Dega në Kamenicë, dhe ky vendimi është bërë i plotfuqishëm më 

datë 21.12.2016. 

 

Më datë 04.01.2017 në Gjykata Themelore Gjilan – Dega në Kamenica nga Gjykata Themelore 

në Gjilan, është pranuar kjo çështje kontestimore. 

 

Më datë 04.12.2017 në Gjykata Themelore Gjilan – Dega në Kamenica, paditësit si në 

parashtresë kanë dërguar një parashtresë me anë të njëjtës kanë kërkuar nga Gjykata që të 

vazhdoj procedurën dhe të komunikoj  pa të autorizuarin e tyre avokatin F.N, pasi sipas tyre 

por edhe siç dihet botërisht i njëjti ka ndërruar jetë.  

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësve, av.F.K, gjatë tërë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor ka 

deklauar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar, si dhe precizimit të 

kërkesëpadisë së bërë përmes parashtresës së datës 10.04.2019, duke shtuar se nuk ka qenë 

kontestues fakti se aksidenti ka ndodhur më datë 15.04.2014, rreth orës 20:35 saktësisht në 

Lagjjen “Qamëria” në drejtim të fshatit Strezoc, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit, ndërsa 

këtë aksident e ka shkaktuar R.A i siguruari i të paditurës, duke drejtuar automjetin e markës 

“Golf 19E” me targa të regjistrimit ..., duke mos iu përshtatur shpejtësisë dhe kushteve të 

rrugës, nën ndikim e alkoolit në gjendje të dehur 1.7 % alkool në gjak, duke zhvilluar 

shpejtësinë prej 65 km në orë,  duke mos ia përshtatur shpejtësinë e levizjes me automjetin e tij 

del në shiritin e kundërt të rrugës me ç’rast me pjesën e përparme të anës së majtë e godet të 

dëmtuarin tani të ndjerin J.M, pjesëtar i Policisë së Kosovës gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, 

pasi i që i njëjti paraprakisht e kishte ndaluar një veturë në shiritin tjetër të lëvizjes, e nga ana e 

kundërt i siguruari i të paditurës me pjesën e përparme të anës së majt me veturën të cilën e 

drejtonte godet tani të ndjerin J.M i cili ndërron jetën në vendin e ngjarjes, duke shtuar më tej 

se baza juridike në këtë çështje është vërtetuar me aktgjykimin penal PKR.nr.107/14 i 

dt.12.06.2014 dhe mbi këtë bazë e paditura mban përgjegjësin e kompensimit të dëmit 

jomaterial dhe material për paditësit ku edhe e paditura nuk e ka kontestuar bazën juridike të 

kërkesëpadisë. Më tutje përfaqësuesi i autorizuar i paditësve, ka theksuar se gjatë rrjedhës së 

shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se paditësit kanë pësuar dhimbje shpirtërore për humbjen e 

bashkëshortit, babait dhe djalit, fakt ky i cili vërtetohet edhe nga ekspertiza e psikiatrisë e 

administruar në këtë shqyrtim gjyqësor nga e cila ekspertizë konstatohet se paditësit kanë 

pësuar dhimbje të intensietit shumë të lartë, duke pasur parasysh se i ndjeri ka qenë i moshës 

49 vjeqare si mbajtës i familjes. Po ashtu edhe sa i përket bazës tjetër së kërkesëpadisë së 

paditësve, lidhur me renten jetësore apo të mbajtjes së humbur paditësve iu takon e drejta e 

mbajtjes, mbajtja e humbur – renta duke llogaritur periudhën e klaur prej datës së aksidentit e 

deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, si në konstatimet e ekspertit të aktuaristikës. Në fund të 

fjalës përfundimtare i autorizuari i paditësve ka deklaruar se pas administrimit të provave dhe 
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fakteve nga kjo gjykatë kërkojmë që kërkesëpadia e paditësve të aprovohet në tërësi si e bazuar 

për të gjtha format e dëmit mateial dhe jomaterial në vlerë të përgjithshme prej 81,018.77 €uro 

me kamat prej 8 % nga data e shkaktimit të aksidentit e deri në pagesën përfundimtare si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore dhe ate për përpilimin e padisë në shumë prej 728 €, në 

emër të taksës gjyqësore shumën prej 150 €, në emër të shpenzimeve për dy eksperitza shumën 

e përgjithshme 250 € në emër të përfaqësimit për 5 seanca sipas T.A të OAK-së dhe ate për 1 

seanca nga 946 €, në emër të përpilimit të parashtresave të datës 24.07.2019, 10.04.2017, 

22.04.2015, 09.02.2016, 13.07.2015,  ashtu që për secilën parashtresë ka kërkuar shumën 728 € 

apo shumën e përgjithshme prej 9.500 €. 

 

E paditura gjatë rrjedhjes së shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se rrjedha e aksidentit dhe 

përgjegjësia për shkaktimin e dëmit nuk është kontestuese, meqenëse në bazë të të gjitha 

shkresave të lëndës përgjegjësia ekskluzive është e të siguruarit të të paditurës dhe mbi këtë 

bazë dhe me qëllim të zgjidhjes së kontestit me marrëveshje paditësve në seancat përgatitore të 

dt.12.07.2018 dhe 31.01.2019 kemi bërë edhe ofertën për të gjithë paditësit për secilën veq e 

veq për dhimbje shpirtërore për paditësen L.M kemi ofruar 4.000 €, për katër fëmijët e paditësit 

J..1, J..., K... dhe E... nga 3.500 € për secilin, për babain e të ndjerit T.M shumën prej 3.000 € 

(ndërsa në fjalën përfundimtare për të njëjtin ka ofruar shumën prej 3.500 €), për shpenzimet e 

varrimit dhe të përmendores shumën prej 2.000 € ndërkaq në emër të rentes së kapitalizuar 

shumën prej 20.000 €. Në fjalën përfundimtre ka deklaruar se e kundërshton pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësve për nga lartësia sipas precizimit të bërë nga i autorizuari i paditësve 

për faktin se e njëjta është jasht qdo kriteri dhe standardi të përcaktuar për shpërblimin e dëmit 

material dhe jomterial, dhe në kundërshtim me rregulloren për përcaktimin e kritereve për 

vlerësimin e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësia e datës 31 gusht 2016 të miratuar nga 

BQK-ja dhe Ministria e Shëndetësisë, sa i përket fitimit të humbur – rentës ekspertja e 

aktuaristikes është lëshuar në supozimin se po të ishte gjallë i ndjeri do ti rritej paga ngase nuk 

do të dihej me siguri a do të vazhdonte i njëjti të jetë polic apo jo, duke shtuar se  paga bruto 

nënkupton edhe rritjen e pagesës sepse në te përfshihet edhe tatimi dhe trusti pensional, ku 

ekspertja ka konstauar se kjo shumë është prej 124 € ku sipas saj 67 % të kësaj rritje përfitojnë 

paditësit e që i bie që diferenca që e paditura duhet ti paguaj paditësve është 41 €. E paditura 

më tej ka thkesuar se gjatë vendosjes së kësaj qështje gjykata të ketë parasysh faktin se 

aksidenti e ka shkatuar i siguruari i saj nën ndikimin e alkoolit 1.7 % promil dhe sipas ligjit në 

fuqi i njëjti e humb mbulesën siguruese dhe e paditura ndaj tij do të kërkoj tërë shumën në 

procedurë regresi, sa i përket shpenzimeve të krijuara kërkoj nga gjykata që të autorizuarit të 

paditësve mos ti njihen seancat e shtyra pa fajin e të paditurës, ku nga 5 seanca 3 janë të 

parasyeshme si dhe ekspertiza e psikiatrisë ka qenë krejtësisht e pa nevojshme. 

 

Gjykata, në seancën për shqyrtim kryesor si prova të administrohen dhe ate aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.68/14 i 

dt.12.06.2014, i cili është bërë i plotfuqishëm më 15.01.2015, aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Gjilan –Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.107/14 i dt.20.06.2014 me të 

cilin është përmisuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan –Departamenti i Krimeve të 

Rënda PKR.nr.68/14 i dt.12.06.2014, për sa i përket gabimit teknik në numër të lëndës, 

Superekspertiza mbi aksidentin e komunikacionit e dt.14.05.2014, punuar nga komisioni i 

ekspertëve i përbërë nga Prof.dr.N.I, Mr.sc.M.B dhe M.sc.G.H, Polica e sigurimit e Kompanisë 

së Sigurimeve Kosova e Re me nr.të policës 0004789711e vlefshme nga data 03.06.2013 deri 

më 03.06.2014, kërkesa e dt.27.05.2014, drejtuar të paditurës për kompensimin e dëmit 

material dhe jomaterial, certifikata e vdekjes me nr.ref.10/2014RV/10001 dhe nr.rendor 75 e 

dt.24.04.2014 lëshuar nga regjistri qendror i gjendjes civile në Kamenicë në emër të të ndjerit 

J.M ish nga Kamenica, deklarata për bashkësinë familjare me nr.rendor 10/10001/4 të 
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dt.17.07.2018 lëshuar nga regjistri qendror i gjendjes civile në Kamenicë, ekstraktin E 

22670908 të dt.16.07.2018 lëshuar nga regjistri qendror i gjendjes civile në Kamenicë në emër 

të paditëses L.M nga Kamenica, bashkëshorte e të ndjerit, ekstraktin E 22670926 të 

dt.16.07.2018 lëshuar nga regjistri qendror i gjendjes civile të dt.16.07.2018 në emër të 

paditëses J.B nga  ..., vajzës së të ndjerit, ekstraktin E 22670935 të dt.16.07.2018 lëshuar nga 

regjistri qendror i gjendjes civile në Kamenicë lëshuar në emër të paditëses J.M nga Kamenica, 

vajzës së të ndjerit, ekstraktin E 22670950 të dt.16.07.2018 lëshuar nga regjistri qendror i 

gjendjes civile në Kamenicë në emër të paditësit K.M nga Kamenica, djalit të të ndjerit, 

ekstraktin E 22670965 të dt.16.07.2018  lëshuar nga regjistri qendror i gjendjes civile në 

Kamenicë në emër të paditësit E.M nga Kamenica, djalit të të ndjerit, ekstraktin E 22670979 të 

dt.16.07.2018 lëshuar nga regjistri qendror i gjendjes civile në Kamenicë në emër të paditësit 

T.M nga Kamenica, babai i të ndjerit, vërtetimin e lëshuar nga QPS në Kamenicë nr.609/2018 

e dt.17.07.2018, vërtetimin për pensionim lëshuar nga Ministria e punëve të mbrendshme e 

Kosovës – Policia e Kosovës-Drejtoria e Përgjithshme me nrRef;07/1-01A/0281 e 

dt.06.02.2018, për paditësen L.M, vërtetimin i papunësisë lëshuar nga RKS-MPMQ-Agjencia e 

Punësimit e RKS-së, nr.558/2018 e dt.17.07.2018, për paditësen L.M,  vërtetimin i papunësisë 

lëshuar nga RKS-MPMQ-Agjencia e Punësimit e RKS-së, nr.559/2018 e dt.17.07.2018, për 

paditësen J.M, vërtetimin i papunësisë lëshuar nga RKS-MPMQ-Agjencia e Punësimit e RKS-

së, nr.554/2018 e dt.16.07.2018, për paditësin K.M, kuponi nr.0042807 e dt.16.04.2014 lëshuar 

nga Punëtoria e pavarur “V.. S...” në ..., dëftesa nr5 lëshuar nga Bashkësia Islame në 

Kamenicë, kuponi fiskal nr.006797 e dt.17.04.2014 lëshuar nga N.T.P. Driloni në Kamenicë, 

kuponat fiskal nr.00046240 e dt.18.04.2014, 00046293 e dt.19.04.2017, nr.00046323 e 

dt.20.04.2014, nr.00046354 e dt.21.04.2014, lëshuar nga N.P.H A... Kamenicë, nr.00046353 e 

dt.21.04.2014,  kuponi nr.0166356 pa datë lëshuar nga N.P.SH. Z... .. – Furra Z... në 

Kamenicë, kuponat fiskal nr.00040251 e dt.17.04.2014 dhe 00314097 e dt.23.04.2014, 

nr.00040281 e dt.17.04.2014, nr.00312668 e dt.17.04.2014, nr.00040266 e dt.17.04.2014, 

nr.00040868 e dt.20.04.2014, nr.00040867 e dt.20.04.2014, nr.00041369 e dt.22.04.2014, 

nr.00312909 e dt.18.04.2014, lëshuar nga Qendra Tregtare E... në Kamenicë, kuponi fiskal 

0015 e dt.18.04.2014, nr.0019 e dt.19.04.2014, lëshuar nga H.. .. . .. . SH.P.K. Kamenicë, 

Diplomë e Studimeve Themelore Universitare lëshuar nga Kolegji Fama për paditësen J.M, 

certifikata e studimeve Master lëshuar nga Kolegji Fama dega Prishtinë, për paditësen J.M, 

konfirmimi i transaksionit bankar i datës 12.05.2014, pagesa e këstit në Kolegjin’’F..’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e datës 13.10.2014, pagesa e këstit në Kolegjin ‘’F..’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e datës 04.11.2014, pagesa e këstit në Kolegjin ‘’F...’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e datës 02.06.2015, pagesa e këstit në Kolegjin ‘’F..’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e datës 25.01.2016, pagesa e këstit në Kolegjin’’F..’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e datës 05.09.2016, pagesa e këstit në Kolegjin ‘’F..’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e datës 09.11.2016, pagesa e këstit në Kolegjin ‘’F..’’, 

konfirmimi i transaksionit bankar e dt.06.06.2016, pagesa e këstit në Kolegjin ‘’F..’’, pagesa e 

datës 20.01.2017, në Bankën Raiffeissen për Kolegjin ‘’F...’’, pagesa e datës 27.04.2017, në 

Bankën Raiffessen për Kolegjin ‘’, pagesa e datës 16.06.2017, në Bankën Raiffessen për 

Kolegjin ‘’F...’’, pagesa e datës 12.09.2017, në Bankën Raiffeissen për Kolegjin ‘’F..’’, pagesa 

e datës 02.02.2018, në Bankën Raiffeissen për Kolegjin ‘’F...’’, diploma e fakultetit në emër të 

paditësit K.M, e datës 14.12.2016, me numër 337, diploma e Gjimnazit ‘’Ismail Qemajli’’ në 

emër të E.M e datës 24.05.2018, lista e kandidatëve të rregullt që janë pranuar për vitin 

akademik 2018/2019, në Universitetin’’Kadri Zeka’’ në Gjilan, komunikimi përmes postës 

elektronike nga  F.K, shef i sektorit të pagave në PK, e datës 07.09.2019, në dy faqe, ekspertiza 

e psikiatrisë e punuar nga Fr.Q.R, e dt.11.01.2019, lista e buxhetit të Republikës së Kosovës 

për periudhën e pagesës mars-prill 2014 si dhe fatura nr.001087, fatura me nr.001087 e 

dt.26.05.2014, fatura numër 21/14 e datës 18.04.2014, fatura numër 27/14 e dt.21.04.2014, 
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fatura numër 23/14 e datës 19.04.2014, fatura numër 26/14 e datës 20.04.2014, fatura numër 

0042807 e datës 16.04.2014, dërftesa numër 5 e datës 16.04.2014, fatura numër 0166356, 

fatura me numër 30/14 e datës 21.04.2014, vërtetimi i papunësisë numër 432/19 i datës 

16.04.2019, vërtetimi i papunësisë numër 433/19 i datës 16.04.2019, ekspertiza e aktuaristikës 

e punuar nga ekspertja F.Sh e datës 27.03.2019. 

 

Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra në kuptim të 

nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo 

provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve është 

pjesërisht e bazuar. 

 

E drejta e paditësve për të kërkuar kompensimin e dëmit jomaterial dhe material buron nga 

dispozitat e Ligjit për Marrëdhënjet e Detyrimeve  numër 04/L-077, ku me dispozitën  e nenit 

183 pargrafi 1parashihet se “ Për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara 

shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të autoritetit, të 

nderit, të lirive ose të të drejtave të personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe frikës, 

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

zgjatja e tyre e arsyetojnë” në paragrafin 2 të kësaj dispozite përcaktohet se “ Me rastin e 

vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit 

të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben 

ky shpërblim, por edhe për atë, se me te mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me 

natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror” Me dispozitën e nenit 184 paragrafi 1 përcaktohet se  

qartë se “ Në rast vdekjeje të ndonjë personi, gjykata mund t`ua caktojë anëtarëve të familjes së 

tij të ngushtë (bashkëshortit, fëmijët dhe prindërit) shpërblim të drejtë në të holla për dhembjen 

e tyre shpirtërore”, në dsipozitën e nenit 177 paragrafi 1 të ligjit të latëckur parashihet “ Kush 

shkakton vdekjen e ndokujt ka për detyrë që t`i shpërblejë shpenzimet e zakonshme të varrimit 

të tij” dhe në nenin 178 paragrafi 1 është parapar “Personi, të cilin e ka ushqyer ose e ka 

ndihmuar rregullisht personi që i është shkaktuar vdekja si dhe ai që sipas ligjit ka pasur të 

drejtë të kërkojë ushqim nga personi, të cilit i është shkaktuar vdekja ka të drejtë të shpërblimit 

të dëmit që pëson nga humbja e ushqimit ose e ndihmës” ndërsa pargrafin 2 të dispozitës së 

lartëcekur “ Ky dëm shpërblehet me pagimin e rentës në të holla, shuma e së cilës caktohet 

duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, e që nuk mund të jetë më e madhe nga ajo që 

do të fitonte i dëmtuari nga personi të cilit i është shkaktuar vdekja po të mbetej gjallë”. 

 

Nga vlerësimet e provave të administruara e posaqërisht aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Gjilan–Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.68/14 i dt.12.06.2014, i cili është bërë i 

plotfuqishëm më 15.01.2015 dhe aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan –Departamenti i 

Krimeve të Rënda PKR.nr.107/14 i dt.20.06.2014 me të cilin është përmirësuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan –Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.68/14 i 

dt.12.06.2014 për sa i përket gabimit teknik në numër të lëndës, certifikatës së vdekjes me 

nr.ref.10/2014RV/10001 dhe nr.rendor 75 e dt.24.04.2014 lëshuar nga regjistri qendror i 

gjendjes civile në Kamenicë në emër të të ndjerit J.M ish nga Kamenica si dhe faktit jo 

kontestues në mes palëve gjykata provoj këtë gjendje faktike se me datën 15.04.2019, rreth 

orës 20:35 saktësisht në Lagjen “Qamëria” në drejtim të fshatit Strezoc, ka ndodhur aksidenti i 

komunikacionit me fatalitet, të cilin e ka shkaktuar R.A i siguruari i të paditurës, i cili ishte 

duke drejtuar automjetin e markës “Golf 19E” me targa të regjistrimit .... , duke mos iu 

përshtatur shpejtësisë dhe kushteve të rrugës, nën ndikim e alkoolit në gjendje të dehur 1.7 % 

alkool në gjak, duke zhvilluar shpejtësinë prej 65 km në orë,  e duke mos ia përshtatur 

shpejtësinë e levizjes me automjetin e tij del në shiritin e kundërt të rrugës me ç’rast me pjesën 

e përparme të anës së majtë e godet të dëmtuarin tani të ndjerin J.M, pjesëtar i Policisë së 
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Kosovës gjatë kryerjes së detyrës zyrtare i cili nga përplasja për toke ndërron jetën në vendin e 

ngjarjes, pasi i që i ndjeri paraprakisht e kishte ndaluar një veturë në shiritin tjetër të lëvizjes.  

 

Pala e paditur  gjatë tërë rrjedhës së shyrtimit gjyqësor nuk e ka kontestuar bazën juridike të 

kërkespadisë së paditësve, andaj nga të lartëcekurat u provua se e paditura është përgjegjëse 

për kompensimin e dëmit këtu paditësve konform përgjegjësisë në bazë të autopërgjegjësisë të 

parashikuar me Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia me Nr.04/L018,  nga 

se në këtë qështje nuk ishte kontestues fakti se aksidentin e kishte shkaktuar i siguruari i të 

paditurës R.A dhe në momentin që i njëjti e ka siguruar automjetin nga autopërgjegjësia te e 

paditura, ai e ka hequr detyrimin për kompensim dhe barra e tillë bie mbi të paditurën konform 

polisës së sigurimit me numër 5547240. 

 

Nga provat materiale të administruara, gjykatës i rezultoi se nuk është kontestues fakti se tani i 

ndjeri J.M nga familjarët e ngushtë të tij ka lënë bashkëshortën L.M, fëmijët J.B, J.M, K.M, 

E.M si dhe babi i të ndjerit T.M, të cilin fakt gjykata e vërtetoi me shikimin e deklaratës së 

bashkësisë familjare dhe  ekstraktave nga regjistri qëndor i gjendjes civile, të cilat janë 

përmendur më lartë, nga vërtetimi i fakteve të lartëpërmendura, gjykatës i rezultoi se paditësit 

kanë legjitimitet real aktiv në këtë çështje juridike, fakt i cili nuk u kontestua as nga e paditura. 

 

Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte lartësia e kërkespadisë së paditësve të kërkuar në 

emër të dëmit jomaterial dhe material  në emër të dëmit nga autopërgjegjësia për shkak të 

vdekjes së anëtarit të familjes së paditësve të ndjerin J.M. 

 

Gjykata për ta vërtetuar lartësinë së kërkespadisë sa i përket dhimbjeve shpirtërore të përjetuara 

nga paditësit për shkak të vdekjes së antarit të familjes të ndjerin J.M, sipas propozimit të 

autorizuarit të paditësve, ka bërë nxjerrjen e provës me  ekspertizës mjekësore të punuara nga 

Dr. Q.R psikiatër, i cili ka konstatuar se L.M-bashkëshortja e të nderit J.M nga momenti i 

marrjes së informaciont mbi vdekjen e bashkëshorit në fillim ishte ndier e mpirë dhe gjendje 

kjo e cila kishte zgjatë një kohë të pa përcaktuar, e më pastaj e njëjta ka kaluar nëpër katër faza 

të pikëllimit, e ballafaquar me këtë humbje të madhe, pastaj vështirësive të ekzistencës, 

gjendjes së rëndë në familjen e saj me tre antarë të sëmurë (dy vjehrrit dhe kunatën) si dhe 

përgjegjësinë për katër fëmijët të cilët ishin duke u shkolluar e cila detyrohet të kërkoj ndihmë 

mjekësore në psikiatri në vitin 2015, te paditësja L.M vdekja e bashkëshortit ka shkaktuar 

dhimbje shumë të lartë shpirtërore, me çka e njëjta eshtë dashur të kërkoj ndihmë në psikiatri 

dhe akoma është me terapi. Për paditësen J.M eksperti i lartëcekur ka konstatuar se e njëjta 

lajmin e vdekjes së babait e kishte kuptuar deri sa ishte duke qëndruar me nënën e saj e cila 

humbjen e babait  e kishte përjetuar shumë rëndë dhe kishte filluar të qaj dhe bërtas, e njëjta 

kishte refuzuar dhënien e barërave qetësuese. Paditësi K.M kishte qenë në shtëpi po ashtu kur e 

ka kuptuar lajmin e vdekjes së babait, kishte dashur që të shkonte në spital për ta parë të atin 

por nuk e kanë lejuar, i kanë dhënë qetësues dhe e kanë vënë në gjumë, ishte mbyllur në vete 

dhe për një javë nuk ka komunikuar me askënd.  Paditësi E.M i cili ishte  13  vjeçar, lajmin e 

vdekjes së babait e kishte kuptuar nga djali i dajës, ka përjetuar dhimbje shumë të forta të 

njëjtit i kishin dhënë injeksione qetësuese. Sipas konstatimit të ekspertit ekzaminimit psikiatrik 

nuk i janë nënshtuar vajza këtu paditësja J.B e cila është duke jetuar jashtë vendit dhe babai i të 

ndjerit T.M i moshës 86 vjeçar. Eksperti i psikiatrisë konstaton se për fëmijët vdekja 

aksidentale e prindit të shëndoshë shkakton dhimbje shpirtrore të larta, ndërsa nëse fëmija është 

i moshës 13 vjeçare dhimbjet shpirtërore janë posaqërisht të larta, duke shtuar se te paditësit e 

ekzaminuar vërehen shenja të çrregullimit posttraumatik, në fund ka theksuar se vdekja 

aksidentale e J.M, kësaj familje ja ka ndryshuar dinamikën familjare në aspektin emocional, 

funksional dhe të ekzistencës. 
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Gjykata duke u mbështetur në provave të administruara ka vendosur që paditësve pjesërishtë 

t’ia aprovojë kërkespadinë e tyre për sa i përket dëmit jomaterial në emër të dhimbjeve 

shpirtrore për shkak të vdekjes së antarit të familjes të ndjerit J.M, si në pikën I. të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi dhe atë për paditësen-bashkshortën e të ndjerit L.M në emër të dhimbjeve 

shpirtërore të përjetura nga humbja e bashkëshortit shumën prej 8000€, për paditësen-vajzën e 

të ndjerit J.B shumën prej 8000€, për paditësen-vajzën e të ndjerit J.M shumën prej 8000€, për 

paditësin–djalin e të ndjerit K.M shumën prej 8000€, për paditësin–djalin e të ndjerit E.M 

shumën prej 8000€ dhe për paditësin-babain e të ndjerit T.M shumën prej 7000 €,  duke 

vlerësuar se shumat e aprovuara janë në përputhje të plotë me provat e adiminstruara si dhe 

konstatimet e ekspertit të psikiatrisë i cili te paditësit e ekzaminuar ka konstauar faktin se të 

njëjtit kanë përjetuar dhimbje shumë të larta shpirtërore me ç’rast te paditësit janë shkaktuar  

çrregullime pastraumatike shkaktuar  dhe depresive, e posaqërishtë te paditësi E.M i cili në 

kohën e vdekjes së të atit ishte 13 vjeçar. Mbi bazën e provave si duke marr parasysh faktin se 

raportet në mes prindërve dhe fëmijëve si dhe bashkëshortëve janë shumë emocilonale dhe 

shpirtërore shumat e gjykuara për paditësit paraqesin një satisfaksion të drejtë dhe real për 

dhimbjet shpirtrore dhe në një formë vendosin ekuilibrin në mes situatës së krijuar psiçike dhe 

emocionaletë paditësve.  

Ndëras gjykata e ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditëses L.M, J.B, J.M, K.M 

dhe E.M përtej shumave të gjykuara  sa i përket kësaj baze edhe për shumën në lartësi prej 

2000 € për secilin apo shumën e përgjithshme prej 10,000 €, si shumë që nuk i shërben synimit 

dhe qëllimit të shpërblimit të dëmit për këtë bazë. 

 

Gjykata e mori në tërësi si të bazuar ekspertizën e punuar nga Dr.Q.R, psikiatër dhe të njëjtës ja 

fali besimin e plotë, ngase e njëjta përmban elementet e nevojshme të të dhënave mbi bazën  e 

njohurive profesionale dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për 

vërtetimin e fakteve, e për më tepër ndaj të njëjtës ekspertizë as palët ndërgjyqëse nuk kanë pas 

vrejtje. 

 

Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë së paditësve sa i përket shpërblimit të dëmit material 

në emër të fitimit të humbur për shkak të mbajtjes-rentës për shkak të vdekjes së të ndjerit J. M, 

meqë i njëjti ishte mbajtës i familjes,  gjykata me propozimin e palëve ka nxjerrë ekspertizën  

nga lëmia e akuaristikës e datës 27.03.2019 e punuar nga ekspertja G.Sh nga Prishtina, e cila në 

bazë të shkresave të lëndës ka konsatuar i ndjeri ishte i punësuar si pjestarë i Policisë së 

Kosovës dhe ka realizuar të hyra mujore prej 539.04€, dhe sipas rritjeve të pagave që ka 

ndodhur për pjestarët e policisë e njëjta ka shkuar deri më 621.76€, më tej ka konstatuar se 

bashkëshortja e të ndjerit është shfrytëzuese e pensionit mujor  nga Ministria e Punëve të 

Brendëshme, për shkak të vdekjes në kryerjen e detyrës së ish bashkëshortit në shumën mujore 

prej 313.52€ duke konstatuar pas zbritjes së shumës nga pensioni mujor të cilën e realizojnë 

paditësit total i rentës-mbajtjes së munguar  të arritur për pagesë për periudhën 15.04.2014 deri 

me 28.02.2019, për paditësit L.M dhe E.M kap shumën prej 7,359.72€, së bashku me kamatën 

për periudhën e lartëcekur në shumë prej 1.054,05€ në total 8.413,77 €, ndërsa renta mujore për 

bashëjetuesit – paditësit L.M dhe E.M duke filluar nga data 01.03.2019 e deri sa të ekzistojnë 

kushtet ligjore për secilin veç e veç për muaj nga 51.53€ (në shumë totale 103,06€) apo rentën 

e kapitalizuar në vlerë prej 11.105,00€. Mbi këtë bazë gjykata vendosi si në pikën I.I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi duke detyruar të paditurën që paditësve L.M dhe E.M nga data e 

aksidentit 15.04.2014 e deri me datën 28.02.2019, t’iu paguaj në mënyrë solidare,  shumën prej 

7,358.72 €uro, ndërsa prej kësaj date e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore rentën mujore  për 

paditësit L.M dhe E.M  për secilin veçe veç në shumë nga  51.53 €uro  për çdo muaj. Nga se 

nuk ishte kontestues se të ardhura për familjen e tij realizonte vetëm i ndjeri J.M dhe faktit se 
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paditësja bashkëshortja e të ndjerit L.M është e papunë, ndërsa paditësi E.M në momentin e 

humbjes së të atit paditësi ishte në moshën 13 vjeç, ndërsa i njëjti në vitin akademik 2019/19 

është regjistruar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Kadri Zeka” në 

Gjilan.  

 

Gjykata i mori në tërsi si të bazuara dhe ja fali besimin e plotë ekspertizës së punuar nga 

ekspertja G.Sh, duke vlerësuar se mendimi dhe konstatimi i dhënë si në eksertizën me shkrim 

të përfaqsuar edhe në seancën e shyrtimit kryesor nga ekspertja është profesional dhe i plotëson 

të gjitha elementet të cilat i kërkon ligji, si dhe përfundimet e saj janë në pajtim me gjendjen 

faktike të vërtetuar në këtë çështje kontestimroe si dhe me provat e shtejlluar. Për pjesën tjetër 

të kërkespadisë në emër të kamatës së akumuluar për mbajtjen e munguar e të llogaritur nga 

ekspertja G.Sh në shumën prej 1,054.05 €uro, gjykata e ka refuzuar si në pikën IV. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi për faktin për këtë pjesë të kërkespadisë kjo gjykatë ka vendosur 

që e njëjta të llogaritet nga data e marrjes së vendimit. 

 

Sa i përket kërkespadisë së paditësve për dëmit material në emër të ngritjes së përmendores në 

shumë prej 1500 €  gjykata e aprovojë në tërsi këtë pjesë të kërkespadisë mbi këtë bazë, ngase 

në shkresat lëndës ka prova materjale se është ngritur përmendorja në emër të të ndjerit J.M si 

dhe provë shkresore-fatura e datës 26.05.2014 me nr.001087 e lëshuar nga P.Z. “M...”  nga 

Gjilani, në emër të paditëses L.M në shumë prej 2090€.  

Në emër të shpenzimeve të varrimit dhe të pameve, gjykata e ka caktuar shumën prej 1,308.95 

€, pasi që paditësit deri në këtë shumë gjykatës i kanë ofruar prova materiale dhe atë duke u 

bazuar në: dëftesa nr.5 lëshuar nga Bashkësia Islame në Kamenicë në shumë prej 150.00€, 

kuponi fiskal nr.006797 e dt.17.04.2014 lëshuar nga N.T.P. D... në Kamenicë në shumë prej 

145.00€, sipas faturës me numër 21/14 të datës 18.04.2014 me  kuponin fiskal nr.00046240 e 

dt.18.04.2014 në shumë prej 88.00€,  sipas faturës me numër 23/14 e dt.19.04.2014 me kupon 

fiskal 00046293 e dt.19.04.2014 në shumë prej 88.00€, sipas faturës me numër 26/14 të datës 

20.04.2014 me kuponin fiskal numër 00046323 e dt.20.04.2014 në shumë prej 450€, sipas 

faturës me numër 30/14 të datës 21.04.2014 me kuponin fiskal nr.00046354 e dt.21.04.2014 në 

shumë prej 12.00€, lëshuar nga N.P.H A... Kamenicë, sipas faturës me numër 27/14 të datës 

21.04.2014 me kuponin fiskal  nr.00046353 e dt.21.04.2014 në shumë prej 33.60€ ,kuponi 

nr.0166356 pa datë lëshuar nga N.P.SH. Z... ..– Furra Z... në Kamenicë në shumë prej 83.00€, 

kuponat fiskal nr.00040251 e dt.17.04.2014 në shumë prej 18.56€ dhe 00314097 e 

dt.23.04.2014 në shumë prej 10.73€, nr.00040281 e dt.17.04.2014 në shumë prej 12.62€, 

nr.00312668 e dt.17.04.2014 në shumë prej 7.60€,  kuponi fiskal nr.00040266 e dt.17.04.2014 

në shumë prej 6.66€,  kuponi fiskal nr.00040868 e dt.20.04.2014 në shumë prej 20.22€,  

kuponi fiskal nr.00040867 e dt.20.04.2014 në shumë prej 78.97€, kuponi fiskal nr.00041369 e 

dt.22.04.2014 në shumë prej 29.20€, kuponi fiskal nr.00312909 e dt.18.04.2014 në shumë prej 

14.79€, lëshuar nga Qendra Tregtare E.. në Kamenicë, kuponi fiskal 0015 e dt.18.04.2014 në 

shumë prej 14.85€,  kuponi fiskal nr.0019 e dt.19.04.2014 në shumë prej 5.96€, lëshuar nga 

H... .. . ... SH.P.K. Kamenicë, fatura numër 0042807 e datës 16.04.2014 në shumë prej 60.00€.  

Ndërsa pjesën tjetër të kërkuar të kërkesëpadisë të kërkuar mbi këtë bazë sa i përket 

shpenzimeve të varrimit dhe të pameve edhe në shumën prej 1,691.05 euro  refuzohet si e  

pabazuar, ngase paditësit për këtë shumë të kërkuar gjykatës nuk i kanë ofruar ndonjë provë 

materiale. 

 

Gjykata, vërejtjet e të paditurës në raport me lartësinë e rentës, i ka vlerësuar por ka gjetur se të 

njëjtat janë të pabazuara nga fakti se ekspertja e aktuaristikës si në ekspertizën me shkrim por 

mbi të gjitha edhe në sqarimet e bëra në seancën e shyrtimit kryesor përfundimet e saj i ka 

mbështetur në provat materiale nga shkresat e lëndës, konstatimi i saj është bazuar në lartësinë 
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e të ardhurave që realizonte i ndjeri në Policinë e Kosovës. Për më tepër pretendimet e të 

paditurës nuk kanë qenë konkrete dhe të mbështetura me prova materiale, ku edhe pas dëgjimit 

të ekspertës në seancën e shyrtimit kryesor e paditura nuk ka dal me ndonjë propozim konkret 

për nxjerrjen e ndonje ekspertize tjetër. 

 

Gjykata lidhur me kërkesë për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 382 paragrafi 2 të -

LMD-së.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i ka vlerësuar edhe provat 

tjera të administruara në këtë gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor,  por vlerson se të njëjtat janë pa 

ndikim në vendosjen ndryshe në këtë çështje juridike-kontestimore. 

 

Për pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi konform nenit 452 parag.1 të 

LPK-së, si dhe në bazë të TA-së, në të cilat janë përfshirë, 624 € për përpilim të padisë (sipas 

tarifës nr. 7 nga se në këtë çështje kanë qenë 6 paditës), për përpilimin e një parashtrese 624€,  

për pagimin e taksës gjyqësore, 150 € për përpilimin e dy ekspertizav 250€, për përfaqësim në 

katër seanca gjyqësore nga 811.20€  si dhe për një seancë të shtyrë 405.6€, gjithsej shumën 

prej 5,298.40€. Gjykata nuk e aprovoi kërkesën e palës paditëse që ti paguhen edhe shpenzimet 

në emër të përpilimit të 4 parashtresave ngase se të njëjtat nuk kanë qenë të domosdoshme, por 

edhe duke marr parasysh këtu faktin se pala paditëse nuk ka pasur sukses që të fitojë në tërësi 

kontestin në këtë çështje juridike-kontestimore (452 parag. 2 i LPK-së). 

 

Nga të lartëcekurat dhe në bazë të nenit 177, 178, 183 dhe 184 të LMD-së, lidhur me nenin 143 

të LPK-së, gjykata vendosi si në dispoitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

                                 C.nr.07/2017, më datë 21.10.2019                   Gjyqtari, 

Besnik Pireva d.v 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  


