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Numri i lëndës: 2019:242917 

Datë: 09.12.2022 

Numri i dokumentit:     03732534 

                                 C.nr.442/2019 

 
GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësve 

G.S. dhe Sh.S. të dy nga fshati..., komuna Skenderaj, që i përfaqëson  me autorizim Q.R. avokat 

në Skenderaj, kundër të paditurës  KS “I...” me seli në Prishtinë, qe e përfaqëson me autorizim 

A.B., për kompensim të demit nga auto përgjegjësia, pas mbajtës dhe përfundimit të seancës së 

shqyrtimit kryesor  me pjesëmarrjen e palëve ndërgjyqëse, me dt.24.11.2022 mori këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësve G.S. dhe Sh.S. nga fshati..., 

komuna Skenderaj. 

 

DETYROHET e paditura KS ”I...” me seli në Prishtinë, që paditësve G.S. dhe Sh.S. të ju 

kompensoj demin qe e kanë pësuar në aksident trafiku me dt. 31.07.2019, i cili ka ndodhe në 

fshatin..., komuna Skenderaj, me fajin e vetëm të të siguruarit të paditurës, i cili gjatë drejtimit 

të automjetit të udhëtarëve të tipit “ Dacia “me targa të regjistrimit..., nga pakujdesia  ka 

shkaktuar aksident te trafikut me ç’rast paditësit kanë pësuar dëm në shumat si në vijime:  

 

Paditësit G.S.: 

Dëmi jo material: 

Për dhimbje fizike shumen prej 1400 euro; 

Për friken e përjetuar shumën prej 800 euro. 

 

Dëmi material: 

Për ndihmën e huaj për tri javë, shumen prej 210 euro; 

Për ushqimin e përforcuar për tri javë, shumën prej 210 euro; 

Për shërim me barna, shumën prej 208 euro; 

Për rehabilitim fiziatrik, shumen prej 48 euro; 

Gjithsej në shumen prej 2876 euro. 

 

Paditëses Sh.S.: 

Dëmi jo material: 

Për dhimbje fizike, shumën prej 3300 euro; 

Për friken e përjetuar, shumen prej 2000 euro. 

 

Dëmi Material: 

Për ndihmën dhe kujdesin e huaj për katër javë, shumën prej 280 euro; 

Për ushqimin  e përforcuar për katër javë, shumën prej 280euro; 

Për shpenzime të shërimit më barna, shumën prej 56 euro; 

Për rehabilitim fiziatrik shumën prej 30 euro; 
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Gjithsej ne shumen e përgjithshme shumën  prej 5946 euro. 

 

Obligohet e paditura që shumat e lartcekura ne dispozitiv te këtij aktgjykimi ti paguaj më kamatë 

ligjore në normën prej 8% nga dt. 24.11.2022 si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore, për 

padi 156 euro, për tri përfaqësime te avokatit nga 202,80 euro gjithsejtë 608,40 euro, për 

ekspertizën mjekësore 600 euro, taksë për padi 20 euro, gjithsej shpenzime të procedurës ne 

shumen prej 1384,40 euro, te gjitha këto shuma te paguhen ne afat prej 15 dite nga dita e marrjes 

se aktgjykimit. 

 

REFUZOHET  si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara në këtë 

aktgjykim, ngase nuk janë në harmoni me dëmin e pësuar dhe me praktikat gjyqësore. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësit kanë ushtruar padi në ketë gjykata ne te cilën kanë theksuar se me dt.31.07.2019, rreth 

orës 12:53 ,ka ndodhë  aksident i trafikut derisa automjeti (A) i cili kishte policë te sigurimit të 

KS “I...” dhe  ka qenë duke lëvizur nga Runiku në drejtim të Skenderajt, në fshatin... me te arritur 

ne një kthesë nuk e ka përshtat shpejtësinë e lëvizjes së automjetit me ç’rast kalon në shiritin e 

kundërt të drejtimit të lëvizjes dhe ndeshet me automjetin (B) ku kanë qenë paditësit të cilët rast 

kanë pësuar lëndime trupore qe dëshmohen nga raportet mjekësore. 

Kërkoi nga gjykata që të detyrohet e paditura te kompensoj dëmin ne vlerë prej 4500 euro me 

kamatë në normë pre 8% . 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor në seancë përgatitorë u deklarua se nga përgjigjja në padi konstatohet 

se nuk është kontestuese baza juridike dhe kërkoi nga gjykata caktimin e nxjerrjes se provës me 

ekspertize mjekësore nga lëmia e ortopedisë – traumatologjisë dhe psikiatrisë për të konstatuar 

të gjitha llojet e dëmit qe i kanë pësuar paditësit. 

 

Pas nxjerrjes se ekspertizës mjekësore nga ekspertet Dr. S.D. ortoped – traumatolog dhe Dr. 

Sh.H. psikiatër, në shqyrtimin kryesor me dt. 01.11.2022, përfaqësuesit me autorizim i paditësve 

me dt. 24.11.2022, e precizoi kërkesëpadinë ashtu që për paditësin G.S. për dhimbje fizike kërkoi 

shumën prej 3200 euro, për friken e përjetuar shumen prej 2240 euro, për shpenzimet te 

rehabilitimit shumën prej 261 euro, për terapi fizikale shumën prej 300 euro, për ushqimin e 

përforcuar shumën 300 euro, për kujdesin e personit të tretë shumën 200 euro, për rehabilitim 

shumën 223 euro. Për paditësen Sh.S.  për dhimbje fizike kërkoi shumën 5200 euro, për frikën e 

përjetuar shumën 3640 euro, për shpenzimet te rehabilitimit shumën prej 270 euro, për terapi 

fizikale shumën 300 euro, për ushqimin e përforcuar shumën prej 300 euro, për kujdesin e peronit 

të tret shumën prej 300 euro, për rehabilitim shumën prej 232 euro, të gjitha me kamat ne normën 

prej 8 %, për dëmin jo material nga dita e marrjes se aktgjykimit, ndërsa për demin material nga 

dita e paraqitjes së padisë . 

I kërkoi shpenzimet e procedurës dhe atë për padi 312 euro për tri përfaqësime nga 405.60 për 

një seancë, për ekspertiza mjekësorë 600 euro, për taks për padi 20 euro  gjithsejtë 2148.80 euro. 

 

E paditura me përgjigje në padi me dt.08.08.2022 është deklaruar se në bazë të provave në 

shkresat e lendes nuk është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë në rrethanat se si ka 

ndodhur aksidenti ndërsa lartësia e kërkesëpadisë është kontestuese . Për zgjidhjen e kontestit 

me marrëveshje për të gjitha format e dëmit iu ofroi ofertën në shumen prej nga 1000 euro për 

secilin paditës dhe shpenzimet e procedurës. Gjatë shqyrtimit kryesor është deklaruar se nuk e 

kundërshton mendimin dhe konstatimin e eksperteve mjekësor për lëndime trupore dhe dëmet 

tjera qe i kanë pësuar paditësit. Në fjalën përfundimtare e kundërshtoi precizimin e kërkesëpadisë  

pasi qe paditësi G.S. ka pësuar lëndime te lehta trupore ndërsa paditësja Sh.S. lëndime të rënda 

pa pasoja të përhershme, kështu që shumat e kërkuara për dëmin jo material janë shumë të larta 
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dhe jo ne proporcion me lëndimet e pësuara dhe praktikat gjyqësore, ndërsa sa i përket dëmit 

material kërkojmë nga gjykata ti aprovoi vetëm ato forma qe janë provuar me kuptona fiskal 

ndërsa pjesa tjetër te refuzohet. Sa i përket kamatës ligjore të vendos nga dita e pranimit te 

aktgjykimit sipas arsyetimeve të dhëna, shpenzimet e procedurës të aprovohen në pajtim me 

TOAK për kontestet deri në 10,000 euro për hartim të  padisë 156 euro dhe për përfaqësim nga 

202 euro ndërsa për ekspertiza mjekësore aq sa janë paguar. 

 

Gjykata me qëllim të konstatimit te drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në çështjen konkrete 

juridike në kuptim të nenit 7 dhe 8 te LPK-së i nxori dhe i administroi të gjitha provat e shënuara 

n procesverbalin e seancës së shqyrtimit kryesor te dt. 26.11.2022 një nga një dhe të gjitha së 

bashku, duke i krahasuar njërën me tjetrën, nga të cilat rezulton se kërkesëpadia e paditësve është 

pjesërisht e bazuar. 

 

Në mes te palëve ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se në aksidentin e komunikacionit me 

dt..31.07.2019 ne orën 12:53, i siguruari i te paditurës F.Sh. ka qenë duke e drejtuar automjetin 

e udhëtarëve te tipit  “Dacia” me targa te regjistrimit... i cili gjatë drejtimit te automjetit në fjalë 

ne rrugën Runik – Skenderaj me te arritur në fshatin... hyn në një kthesë duke mos e përshtatur 

shpejtësinë e lëvizjes automjetit del në shiritin e kundërt te drejtimit të lëvizjes dhe ndeshet direkt 

me automjetin qe e ka drejtuar paditësi G.S. dhe paditësja Sh.S. si bashkudhëtare  me  ç’rast  të 

dy paditësit marrin lëndime trupore. 

 

Për të konstatuar natyrën e lëndimeve trupore dhe llojet tjera të dëmeve qe i kanë pësuar paditësit 

është caktuar nxjerrja e provës me ekspertize mjekësore nga ekspertet Dr. S.D. ortoped – 

traumatolog dhe Dr. Sh.H. psikiatër. 

 

Sipas mendimit dhe konstatimit të Dr. S.D. ortoped – traumatolog paditësi G.S. në bazë të 

raporteve mjekësore dhe te ekzaminimit të drejtpërdrejtë në seancë,  si pasojë e aksidentit ka 

pësuar këto lëndime trupore; 

Ndrydhje e regjionit te kokës dhe qafës, ndrydhje e regjionit te gjoksit, barkut dhe shpinës. 

Lëndimet e tilla trupore kualifikohen si lëndime te lehta dhe si pasojë e tyre paditësi ka pësuar 

dhimbje fizike te intensitetit të rëndë në kohëzgjatje 3 ditë si pasojë e lëndimeve te lartcekura, 

duke e marrë parasysh pjesët e regjioneve të trupit të lënduar, mekanizmin e lëndimeve trupore 

dhe dhënies së ndihmës se parë, mënyrën e transportit dhe marrjen e barnave kundër dhimbjes. 

Dhimbje fizike te intensitetit te mesëm kanë qenë në kohëzgjatje në 3 javë për shkak te dhimbjeve 

në regjionin e gjoksit, barkut dhe shpinës, gjatë kësaj periudhe kohore janë ordinuar terapi kundër 

dhimbjeve, mbajtja e qafores për çka dëshmon edhe dokumentacioni në shkresat e lëndës.  

Dhimbje fizike te intensitetit të ulet vazhdon te ketë edhe sot deri në aplikimin e terapisë kundër 

dhimbjeve kryesisht gjatë ngarkesave fizike pozitave te detyruara. 

Zvogëlim të aktivitetit jetësor paditësi nuk ka pësuar dhe as shëmtim trupor. 

Bazuar në konstatimin e ekspertit mjekësor dhe duke marrë për bazë natyrën e lëndimeve  trupore 

intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike ,gjykata e aprovoi shumen prej 1400 euro. 

 

Sipas ekspertit mjekësor Dr. Sh.H. paditësi si pasojë e aksidentit dhe rrethanave tjera  ka pasur 

një kohë të shkurtër psikologjike për te perceptuar se mund ti ndodhë diçka me fatalitet. Në bazë 

të lartcekurave konstatoi se paditësi ka përjetuar frikë primare në kohëzgjatje 1 deri në 2 sekonda.  

Frika sekondare të intensitetit të lartë është periudha prej aksidentit e deri në përfundim të 

trajtimit, diagnostikimit, deri në lëshimin nga QE e Kosovës, në të njëjtën kohë janë shfaqur 

simptomat, frika, ankthi, momente shqetësuese për pasojat e shëndetit qe mund ti ketë nga ky 

aksident, vullneti i ulur dhe  nervozë, të gjitha këto sjellin në konstatim se paditësi ka përjetuar 

frikë sekondare te intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 4 orë. 

Frik sekondare e intensitetit të mesëm është periudha prej daljes nga QE, vazhdimi i trajtimit te 

mjekët e ndryshëm, nga shtëpia sepse ka pasur kujtime te shpeshta te ngjarjes traumatike-
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anashkalim i bisedave lidhur me aksidentin, është manifestuar frikë, ankth e deri ne rikuperimin 

e gjendjes në aspektin psikik te gjitha këto sjellin ne konstatim se i njëjti ka  përjetuar frik 

sekondare te intensitetit te mesëm në kohëzgjatje prej 1 muaj.  

Frika sekondare e intensitetit të ulët është periudha në vazhdim me simptomatologji të njëjtë por 

me intensitet me të ulët. Vjen në shprehje elementi i pagjumësisë, shqetësimet e karakterit 

ankcioz, frikë e cila ka zgjatur për 3 javë tjera. 

Bazuar në mendimin e ekspertit dhe duke marrë për bazë intensitetin dhe kohëzgjatjen e frikës 

gjykata e aprovoi shumen pre 800 euro. 

 

Paditësit ju ka dashtë ndihma e huaj në kohëzgjatje prej 3 javë me qellim te ndihmës ne mbajtje 

te higjienës personale, veshmbathjes përgjatë ndihmës mjekësore, dhe për këtë gjykata e aprovoi 

shumen prej 210 euro.  

Sipas ekspertit mjekësor paditësi ka pasë nevoje për ushqim te përforcuar 3 javë i pasur me 

proteina, minerale dhe vitamina, ne raport me ushqimin e rëndomtë me qëllim te shërimit me të 

shpejtë andaj gjykata e aprovoi shumen prej 210 euro.  

Shpenzimet e shërimit me  barna janë aprovuar në shumen prej 208 euro, bazuar në provat 

materiale në shkresat e lendes, kuponët fiskal për pagesat e kryera ndërsa për rehabilitim fizik 

është aprovuar shuma prej 48 euro bazua në provat materiale qe dëshmohen shpenzimeve te 

paguara në institucionin përkatës. 

 

Sipas ekspertit mjekësor Dr. S.D., paditësja Sh.S. si pasojë e aksidentit te komunikacionit ka 

pësuar këto lëndime trupore:  

Ndrydhje e regjionit te gjoksit ne anën e majtë, e shoqëruar me gjakderdhje nen lëkurore, 

ndrydhje e regjionit te barkut e shoqëruar me gjakderdhje masive nen lëkurore, ndrydhje e 

regjionit të parakrahut të djathtë e shoqëruar me gjakderdhje, ndrydhje e regjionit te qafës dhe të 

kokës. Si pasojë e këtyre lëndimeve trupore paditësja ka qenë në ekzaminime dhe kontrolla 

mjekësore te rregullta specialistike ne Kosovë po ashtu edhe në vendin ku jeton. Paraprakisht e 

njëjta iu ka nënshtruar një operacioni ne vitin 2013 si rezultat i rrezuarjes në vendin e punës e qe 

ka dëmtime neurologjike në kuptim te dëmtimit te palcës kurrizore dhe te mosfunksionimit te dy 

ekstremiteteve te poshtme ( pamundësi e ecjes). Lëndimit e tilla trupore kualifikohen si lëndime 

te renda pa pasoja. 

Si pasojë e këtyre lëndimeve trupore paditësja ka pësuar lëndime fizike te intensitetit posaçërisht 

te rënd 30 minuta si pasojë e lëndimeve te lartcekura qe kanë përfshi një numër te madhe te 

regjioneve të shoqëruara edhe me gjakderdhje nën lëkurore ne regjionet e lartcekura me theks të 

veçante në regjionin e barkut, gjoksit dhe krahut të djathtë për çka dëshmon se mekanizmi i 

lëndimeve ka qenë nga një forcë me energji të lartë vepruese.  

Dhimbje fizike te intensitetit të rëndë kanë qene prezentë 2 ditë, gjatë kësaj periudhe kohore 

paditësja është trajtuar me barna kundër  dhimbjeve, infuzione dhe antibiotik.  

Dhimbje fizike te intensitetit te mesëm kanë qenë prezentë 4 javë, kryesisht ne regjionin e gjoksit 

dhe shpinës për shkak te goditjes se veturës dhe forcës vepruese duke marr parasysh se e njëjta 

ka qenë e operuar ne regjionin e shpinës, si pasojë e lëndimeve te vitit 2013 qe nuk kanë pas 

lidhje direkte me këtë aksidente para operacionit por qe veprimi i kësaj force me energji te lartë 

ka vepruar në pikën e dobët siç është regjioni i shpinës dhe barkut dhe ka ndikuar në intensitetin 

e dhimbjeve përafërsisht 4 javë.  

Dhimbje fizike te intensitetit te ulët vazhdon te ketë edhe tani për shkak të pozitës se detyruar te 

qëndrimit, deri ne aplikimin e terapisë kundër dhimbjeve. Zvogëlim te aktivitetit te përgjithshëm 

jetësor dhe shëmtim trupor nuk ka. 

Gjykata bazuar në intensitetit dhe kohëzgjatjen e dhimbjeve fizike dhe duke marrë për bazë 

natyrën e rendë te lëndimeve trupore e aprovoi shumen prej 3300 euro qe i përgjigjet demit te 

pësuar. 
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Sipas ekspertit mjekësor Dr. Sh.H. psikiatër, bazuar ne dokumentacionin mjekësor, ekzaminimin 

e drejtpërdrejt te paditëses dhe te gjeturat e ekspertit mjekësor te ortopedisë –traumatologjisë 

konstatoi se paditësja ka arritë te perceptoi se mund ti ndodhë diçka me fatalitet me  ç’rast ka 

përjetuar frikë primare qe ka zgjatë 1 deri 2 sekonda. 

Frika sekondare e intensitetit te lartë është prej momentit te aksidentit deri ne përfundimin e 

trajtimit emergjent në QE të Kosovës, tek e njëjta për arsye te gjendjes se saj janë shfaqË 

elemente depresive, frikë, ankth, frikë për pasojat e shëndetit te saj, e gjithë kjo përfundon me 

trajtimin emergjent, e cila ka zgjatë 4 orë. 

Frika sekondare e intensitetit te mesëm është periudha pas daljes nga QE, vazhdimi i trajtimit 

nga shtëpia ku tek paditësja shihet një dosje voluminoze mbi trajtimin qe ka pasur, në një 

përmbledhje te raporteve nga spitali “ Jugoping “ ne Suedi. Në te njëjtën kohë janë shfaq 

shqetësime te karakterit ankcioz, mendime depresive dhe skeptike për të ardhmen, frika nga 

ballafaqimi dhe pasojat e së ardhmes dhe vuajtjet shpirtërore për dëmtim te shëndetit. Në bazë 

te gjeturave vijmë në konstatim se paditësja ka përjetuar frikë te intensitetit te mesëm në 

kohëzgjatje prej 3 muaj.  

Frika sekondare e intensitetit te ulët është gjendje simptomatologji te njëjte por e intensitetit më 

te ulur por qe me ketë rast vijnë pagjumësia, vullneti i ulur, shqetësimet e karakterit ankcioz e qe 

sjellin ne konstatim qe ka përjetuar frikë sekondare te intensitetit te ulët një kohëzgjatje prej 3 

muaj tjerë vijues. 

Bazuar në intensitetit dhe kohëzgjatjen e frikës te konstatuar nga eksperti mjekësor gjykata e 

aprovoi shumen prej 2000 euro. 

 

Eksperti mjekësor ka vlerësuar se paditëses ju ka dashtë ndihma e huaj për 4 javë e cila ka 

konsistuar në ndihmë në kryerjen e nevojave fiziologjike, mbajtjen e higjienës personale, në 

veshmbathje, gjatë vizitave mjekësore dhe gjykata për këtë e aprovoi shumën prej 280 euro. 

Paditëses ju ka dashtë ushqimi i përforcuar ne kohëzgjatje për 4 javë i pasur me vitamina, 

minerale dhe proteina në raport me ushqimin e rëndomtë, për shërim me te shpejtë,  kështu që 

është aprovuar shuma pre 280 euro. Shpenzimet e shërimit me medikamente – barna janë 

aprovuar ne lartësi prej 56 euro, bazuar ne provat ne shkresat e lendes respektivisht kuponët 

fiskal, ndërsa për shërim fiziatrik është aprovuar shuma prej 30 euro. 

 

Gjykata e vlerësoi ekspertizën mjekësore dhe e mori si provë te besueshme, ngase  ekspertiza i 

përmban te gjitha elementet e nevojshme, te dhëna mbi bazën e njohurive profesionale, dhe 

përvojës se eksperteve për te gjitha format e dëmit që kanë pësuar paditësit andaj u vlerësuan si 

të drejta  për vërtetim të fakteve vendimtare në çështjen konkrete juridike. 

 

Sa i përket aprovimit te dëmit jo material gjykata është mbështetur ne tërësi ne dispozitat e nenit 

183 paragrafi 1 i LMD-së ku janë parashikuar të gjitha llojet dhe format e shpërblimit të demit 

jo material si në rastin konkret për dhimbjet fizike dhe për friken e përjetuar dhe për llojet tjera 

te dëmit. 

 

Për aprovimin e demit material gjykata është bazuar  ne dispozitat e nenit 179 par 1 të LMD-së 

ku është përcaktuar obligimi i shkaktarit të dëmit – lëndimeve trupore apo i dëmtimit te shëndetit 

në shpërblim te shpenzimeve rreth mjekimit dhe shpenzimeve tjera te nevojshme lidhur me të. 

 

Mbi bazën e  kësaj gjendje faktike te vërtetuar me provat e administruara gjykata vlerëson se e 

paditura është e detyruar te kompensoj dëmin mbi bazën e fajësisë te shkaktuar paditësve, ne 

aksidentin e trafikut, për çka e paditura është obliguar si në dispozitiv, pasi qe me shkaktuesin e 

dëmit e kanë të lidhur kontratën për sigurimin e dëmit, qe dëshmohet nga shkresat e lëndës –

polica e sigurimit nga autopergjegjsia nr.0007037029, konform dispozitave te nenit 136 dhe 159 

të LMD-së.  
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Gjykata duke u bazuar në dispozitat ligjore materiale te përmendura më lartë si dhe duke marrë 

për bazë të gjitha kriteret, dhe masat e duhura për caktimin e lartësisë së shpërblimit te demit jo 

material për të dy paditësit, posaçërisht ka vlerësuar natyrën e lëndime trupore dhe shkallen e 

lëndimeve, qe i janë shkaktuar me ketë rast paditësit G.S.  lëndime te lehta trupore, ndërsa 

paditëses Sh.S. lëndime te renda trupore pa pasoja, në këtë rast është marr për bazë edhe mosha 

e paditësve, në bazë te vlerësimit te eksperteve mjekësor gjykata miratoi kërkesëpadinë e 

paditësve në shumat si ne dispozitiv te aktgjykimit bazuar edhe në dispozitat e nenit 323 të LPK-

së, duke vlerësuar se shpërblimi është real, objektiv dhe është në pajtueshmëri me natyrën e 

lëndimeve dhe pasojat e mbetura. 

 

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara në dispozitiv te aktgjykimit paraqesin një satisfaksion 

moral dhe shpagim real për të gjitha kategoritë zhdëmtuese për paditësit dhe njëherit përveç 

kritereve te zbatuara qe u përmenden më lartë gjykata është kujdesur  për  rendësin e  cenimit të 

së mirës nga akti dëmtues bazuar në dispozitat e nenit 183 paragrafi 2 të LMD-së. 

 

Vendimi që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës kontestimore ne shumat e 

specifikuara në dispozitiv te këtij aktgjykimi është i bazuar në dispozitat e nenit 452 paragrafi 1 

të LKP-së ndërsa për kamatën e gjykuar ne normën prej 8 % nga dita e marrjes se aktgjykimit 

vendimi është i bazuar ne dispozitat e nenit 382 par 1 dhe 2 të LMD-së . 

 

Me sa u tha më lartë konform dispozitave te nenit 143 te LKP-së u vendos si në diapozitiv te 

këtij aktgjykimi. 

 

                         GJYKATA THEMELORE MITROVICE – DEGA NE SKENDERAJ, 

                                            DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM  

                                                 C.nr.442/2019, me dt.24.11.2022 

 

                                                                                                           Gj y q t a r i 

                                                                                                           Hajrullah Aruqi 

 

 

 

UDHEZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa ne afatin prej 15 dite nga 

dita e marrjes se këtij aktgjykimi, nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtine. 


