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Numri i lëndës: 2019:133531 

Datë: 12.05.2022 

Numri i dokumentit:     03003228 

 

C.nr.83/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm, Divizioni civil, me 

Gjyqtaren : Ganimete Puka, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: H. B nga P. “K” nr., 

të cilin e përfaqëson H N av. nga P., kundër te paditurës : K e S “ S – U G” nga P,  rr. “ P V”, në 

P, me autorizim, baza juridike: kompensim demi, vlera e kontesti .......€, pas përfundimit te 

shqyrtimit kryesor të mbajtur në prezencë të autorizuarve të palëve ndërgjyqësorë me datë 

26.04.2022,  me datë 06.05.2022, bie ketë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I:PJESRISHT APROVOHET  kërkesëpadia e paditësit: H B nga P, rr. “K” nr., nga P  

 

II:DETYROHET e paditura K e S “ S – U G” nga P,  rr. “P V”, në P, që paditësit H B nga Peja, 

në emër të zhdëmtimit-kompensimit të dëmit jo material dhe material, nga baza e auto 

përgjegjësisë për aksidentin e ndodhur me dt. 20.11.2017, sipas përgjegjësisë se ndarë për 70 %, 

të paguaj paditësit shuma e specifikuara si më poshtë: 

 

Dëmi jo material: 

- për dhimbjet e përjetuara fizike ........................................................................... 3.360.00 euro, 

- për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor..............................................4.900.00 euro, 

- Shëmtimi ................................................................................................................1.400.00 euro 

 

Dëmi material 

-për ndihmë dhe kujdes të huaj ................................................................................840 euro, 

-për ushqim të përforcuar.........................................................................................420 euro, 

-shpenzimet e mjekimit ...........................................................................................2.652 euro 

-shpenzimet e udhëtimit me taksi “Royal”...............................................................27.00 euro 

 

III:DETYROHET e paditura K e S “S – U G” nga P,  rr. “ P V”, P, që shumat e gjykuar si në 

pikë II, të dispozitiv të këtij aktgjykimi, ti paguaj ti paguaj me kamat ligjore prej 8 %, duke filluar 

nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit dt.06.05.2022, e deri në pagesë definitive, si dhe paditësit t’ia 

paguaj shpenzimet e procedurës gjyqësorë në shumën prej 1076.6 €, të gjitha në afat prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes se këtij aktgjykimit, e nen kërcenim të përmbarimit me dhune. 

 

IV: REFUZOHET Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit H B nga P, rr. “ K” nr., nga P, për 

shkak të përgjegjëse për 30%, dhe atë : për dëmin jo material , për dhimbjet e përjetuara fizike 

shumën prej 1.440 euro, për zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor 2.100 euro, për shkak 
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të frikës së përjetuar 900 euro, për shëmtim 600 euro, për dëmi material , për ndihmë dhe kujdes 

të huaj 360 euro, për ushqim të përforcuar 180 euro, shpenzimet e mjekimit 1,850 euro, 

shpenzimet e udhëtimit me taksi “Royal”11,70 euro, me kamatë ligjor prej 8 %, nga data 

20.11.2017, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 461.4 €, 

si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tij në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare 

ka mbete në tersi pranë padisë se precizuar si në parashtresën e datës 26.04.2022, duke shtuar se 

pas administrimit të provave materiale, e në veçanti nga konstatimet dhe mendimi i dhënë nga 

grupi i eksperteve të komunikacionit rrugorë, përkatësisht të super ekspertizës së dt. 29.03.2019, 

të përpiluar me lëndën penale të kësaj gjykate P.nr.337/18 , është vërtetuar baza juridike e 

kërkesë padisë së paditësit. Ndërsa lartësisë e kërkesëpadisë është vërtetuar nga ekspertet e 

mjekësisë, dhe i ka propozuar gjykatës që kërkesë padinë e paditësit të precizuar, ta miratoi në 

tersi si të bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas listës se shpenzimeve 

dt.26.04.2022, duke i specifikuar : për përpilim të padisë shumën prej 208 €, për tri seanca të 

mbajtura për secilën shumën nga 270 €, totali në shumë prej 811 €, për ekspertizë mjeko-ligjore 

250€, taks gjyqësore për padi 61 €, precizim të kërkesëpadisë shumën prej 208 euro, në total 

shumën prej 1,538.oo€. 

 

E paditura në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesore dhe fjalës përfundimtare përmes 

përfaqësuesit të saj, ka deklaruar se përgjegjësia në shkaktimin e aksidenti janë të dy 

pjesëmarrësit e aksidenti, dhe kjo vërtetohet sipas super ekspertiza e komunikacionit , e cila 

gjendet në shkresat e lëndës,  ku në mënyrë të qartë është konstatuar se lëshimet  e paditësit janë 

se i njëjti e ka drejtuar biçikletën në shiritin e kundërt, nuk ka lajmëruar me shenjen se është duke 

e trupuar rrugën, ja ka mare përparësinë e kalimit automjetit për derisa ka qenë muzg, nuk ka 

pasur veshje reflektuese të gjitha këto si lëshime kryesore, ndërsa lëshimet e drejtuesit të 

automjetit janë se i njëjti nuk ka reaguar me kohë, mirëpo i njëjti në pamundësi për shkak se ka 

pas në dispozicion rrugën prej 13.6m , kurse rruga e ndaljes prej 35 kmh, dhe e  lejuar ishte 17m, 

siç është e konstatuar në faqen 9 , të super ekspertizës , pra drejtuesi i automjetit nuk ka pasur 

mundësi teknike që ti shmanget aksidentit, ashtu që e paditura e pranon përgjegjësin prej 30% , 

ndërsa lartësisë e kërkesëpadisë të precizuar , e kundërshtojnë pas që nuk është në harmoni me 

praktiken gjyqësore, ndërsa për shpenzimet e procedurës gjykata duhet të vendos në bazë të nenit 

452 al2 dhe 5 të LPK-së. 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit të plote të gjendjes faktike dhe sipas propozimit te palëve ka 

zhvilluar dhe administruar këto prova: ka lexuar raportinë fillestare i aksidentit nr. DR-I DT., 

ekspertiza e komunikacionit e dt. 17.04.2017, fletë lëshimi i Spitalit të përgjithshëm ne Pejë nr. 

i dt., raporti mjekësor  i ortopedisë i dt. 24.11.2017, flëte lëshimi i spitalit Internacional 

Medikadt.29.11.2017, rengeni i femurit të djathë, fletë lëshimi i QKUK në PRISHTINË reparti 

i ortopedisë nr. dt., raporti ortopedisë dt., fatura e dt. 25.11.2017, me kupon fiskal nrtë lëshuar 

nga Milenium Hospital Prishtinë, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë P.nr. i dt. super 

ekspertiza e nxjerr ne procedurën penale nga  grupi i ekspertet pranë Universiteti Hasan Prishtinë  

fakulteti i inxhinierisë mekanike nr. dt., ekspertiza mjekësore e ortopedisë e punuar nga dr. Arber 

Tolaj dt. fakurat – kuponat fiskal për shpenzimet mjekësore, si dhe deklarimet e te autorizuarve 

te palëve. 

 

Pasi qe gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç, e ne lidhmëni me njëra tjetrën, çmuarjen 

me kujdes dhe ndërgjegje e duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 8 te LPK-se ,erdh ne 
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përfundim se  kërkesëpadia e paditësit pjesërisht është e bazuar dhe ka vendosur si ne  dispozitiv 

te këtij aktgjykimi. 

 

Me provat e administruara, gjykata ka konstatuar se me dt., në rrugën P-Pë saktësisht afër 

terminalit doganor, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit, ku deri te aksidenti ka ardhur në atë 

mënyrë që automjeti “V P” me Targa, te cilin e drejtonte F S i cili e ka goditur paditësin H B i 

cili ka qenë në cilësinë e çiklistit, ku si pasoj e këtij aksidenti  ka pësuar lëndime trupore dhe ka 

kërkuar ndihmë mjekësor në S.R.P. Aksidenti në fjalë ka ndodh me fajin e të siguruarit të 

paditurës i cilin në momentit e aksidentit bartë polices se sigurimit  me dt.. Ndërsa paditësi për 

lëndime e pësuar trupore, ka kërkuar ndihmë mjekësor , rrethana të vërtetuar dhe të pa kontestua 

nga të autorizuarit e palët ndërgjyqësorë. 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor nuk ka qenë kontestuese përgjegjësia e dy pjesëmarrësve në shkaktimin 

e aksidentin lëndor, mirëpo si kontestuese është ngrit ndarja e përgjegjësisë në mes tyre , në 

aksidentin në fjalë. 

 

Nga ekspertiza e komunikacionit e punuar në çështjen penale nga eksperti A H, më datë, në 

çështjen penale, rezulton konstatimi i ekspertit se aksidenti i ndodhur me dt. në ora 17:00, në 

rrugë “B B” P, ka ndodhë me lëshimet e automjetit “V P”, dhe atë për shkak të  kujdesit jo të 

mjaftueshëm gjatë ngasjes dhe reagimin me vonesë në situatën ku biçiklisti ka qenë duke kaluar 

rrugën tërthorazi (nga ana e majtë në të djathtë), nuk e ka vërejtur me kohë dhe ka pasur mundësi 

teknike për të evituar përplasjen me çiklistin, pra nga përllogaritja vërtetohet se shoferi i 

automjetit ka reaguar me vonesë, duke nënvlerësuar prezencën e biciklistit buzë rrugës, i cili  në 

momentin kur i njëjti tenton të kalojnë rrugën , dhe shoferi gjithherë duhet të lëvizë ngadalë dhe 

me kujdes të shtuar.   

 

Ndërsa nga super ekspertiza e punuar në çështjen penale, nga grupi i ekspertëve të Fakultetit të 

Inxhinierisë Mekanike Prishtinë , nr. dt., rezulton konstatimi i grupit të ekspertëve se aksidenti 

ka ndodhë me lëshimet e automjetit “VP”, pasi që nuk ka arritur të ndalet me kohë derisa çiklistin 

kishte marrë veprimin e kalimit nga ana e majtë në të djathtë të rrugës, dhe e godit në pjesën 

anësore të djathtë çiklistin , pra drejtuesi i automjetit “V P”, ka reaguar me vonesë për evitimin 

e aksidentit . Ndërsa lëshimet të çiklistit janë pasi që i njëjti është dashur që me kohë të 

paralajmërojë për qëllimet e tij të lëvizjes, pra për kthimin djathtas dhe një veprim i tillë ta 

ndërmerre pasi janë plotësuar kushtet e sigurisë, pra ky ndryshimi i pakujdesshëm i drejtimit të 

lëvizjes nga ana e çiklistit ka paraqitur rrezik për sigurinë e tij, dhe pjesëmarrësve tjerë në 

komunikacion, ndaj të cilit mendim të grupit ekspertëve të autorizuarit e palëve ndërgjyqësorë 

nuk kanë pas vërejtje dhe as pyetje për sqarim shtesë duke e pruani në tersi si të tillë.  

   

Gjykata mendon se bazuar në super ekspertizën e komunikacionit , rezulton se kemi te bëjmë me 

përgjegjësi të ndare dhe atë në ketë ndarje te kontributit ne përqindje prej 70% te drejtuesit te 

automjeti V P”,  i siguruari i te paditurës ( nga fakti se i njëjti nuk ka arritur të ndalet me 

kohë derisa çiklistin ( paditësi) kishte marrë veprimin e kalimit nga ana e majtë në të 

djathtë të rrugës, dhe , ka reaguar me vonesë për evitimin e aksidentit , dhe shoferi i 

automjetit gjithnjë duhet të lëvizë me kujdes të shtuar , si dhe faktin se i njëjti si drejtues i 

mjetit motorik konsiderohet me i fort përball faktit se para vetit kishte një çiklistë),  ndërsa 

me 30% të përgjegjësisë për paditësin- çiklistin , e cila përgjegjësi i takon të njëjtit sepse nga 

pakujdesia ka paraqit rrezik për sigurinë e tij dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. 
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Ne një situatë te tillë, Gjykata nxjerr përfundim se baza juridike e kërkesë padisë,  që e paditura 

të jetë përgjegjëse për të kompensuar paditësin gjen mbështetje në dispozitat e nenit 169, 170, 

176 par 1, 179, 183,  të Ligji mbi Marrëdhënie e Detyrimet Nr.04./L-077. 

 

Duke u bazuar ne neni 176 te LMD (sipas te cilës dispozit dëmtuesi ka të drejte e kompensimit 

në përpjesëtim me kontributin e vet) në konkluzionin të super ekspertizës të larte cituar, ashtu 

sikundër edhe në dispozita ligjore të nenit 323 te LPK ( çmuarjes se lirë të gjykate), Gjykata 

vendos si në pjesën aprovuese të dispozitivit të këtij aktgjykimit. 

 

Për të vërtetuar natyrën e lëndimeve dhe pasojat dhe frikën që i ka pësuar paditësit , në aksidentin 

e komunikacionit lëndor , në mënyrë që të vendos për lartësinë e kërkesë padisë , ka dëgjuar 

ekspertë mjekësor dhe atë: Dr. Arbër Tolaj ortoped dhe Dr. Muhamet Halitaj psikiatër.  

 

Ekspertet Dr. Arbër Tolaj ortopet në QKUK në Prishtinë, ka konstatuar së në bazë të 

dokumentacionit mjekësor në shkresat e lëndës dhe shikim direkt të paditësit ,  paditësi si pasojë 

e aksidentit të datës 20.11.2017,  ka pësuar lëndime te renda trupore: diagnoza thyerjeve e 

shumëfishtë e kockës së kofshës së djathtë. Operacioni repozicion i hapur dhe osteosinteze me 

pllake LISS, rikthyere e kockës së kofshës së djathtë. Operacioni heqje e materialit osteosintetik 

dhe reosteosinteze e femurit me DCS pllake. Si pasoj e këtij aksidenti paditësi ka pësuar dhembje 

të intensitetit të lartë në kohëzgjatje prej 6 ditësh, pasi që është operuar dy herë, dhimbje te 

intensitetit  të mesëm 60 ditë, kohe e cila është e nevojshme për tërheqjen e spazmës muskulore, 

edemes së indeve. Shëmtimi trupor i shkallës mesatare për shkak të vrajës post operatore në 

kofshën e djathtë me formë të rregullt me gjatësi prej 30cm, dhe vrajës në regjionin e kreshtës 

ilakale me gjatësi prej 7 m, po ashtu kemi edhe qalim në ecje si pasojë e kontrakturës. Zvogëlim 

të përhershëm të aktivitetit të përgjithshme jetësorë 22.5 %, nga tabela për përcaktimin e 

invaliditetit si pasoj e aksidentit kapitulli III pika 2.2.9 nen a) pika 2.3.2 nen b) pika 2.2.2 nen a). 

Ky zvogëlim manifestohet me kufizim të lëvizjeve të gjurit të djathtë, hipotrofisë muskulore të 

kofshës së djathtë, kufizimi i lëvizjes së kërdhokullës së djathtë në shkallë të lehtë, ecje me qalim 

me pamundësi të ecjes së gjatë. Terapia fizikale ka qenë e nevojshme në vitin e parë 3 vite, 2 

herë nga 21 ditë me përcjellës. Ndihma dhe kujdesi i huaj ka qenë i nevojshme  për 6 muaj te 

plotë , ushqimi i përforcuar 6 muaj, ndaj të cilit mendim të autorizuari e palëve ndërgjyqësorë 

nuk kanë pas vërejtje dhe as pyetje për sqarim shtesë.  

  

Ndërsa eksperti Dr. Muhamet Halitaj psikiatër në Pejë, ka konstatuar se në bazë të 

dokumentacionit mjekësor në shkresat e lëndës dhe shikim direkt të paditësit në seancën e dt. 

20.12.2021, se paditësi ka përjetuar frikë sekondare të intensitetit te lartë në kohëzgjatje prej 4 

orëve, duke e llogaritur kohen nga momenti i aksidentit, dërgimin e tij në Spitalin e Përgjithshëm 

në Pejë. Gjatë dy intervenimet kirurgjike, kjo periudhë është e përcjellë me mundim, të rrahura 

të shpejtuara të zemrës, dridhje të muskujve, frymë marrje të vështirësuar, dhe ankesa të tjera 

trupore, frikë sekondare me intensitet të mesëm ka pasur në periudhën kohore gjerë në 6 muaj, e 

që është manifestuar me një çrregullim të stabilitetit psikofizik, si indisponim, pengesa të herë 

pas hershme në gjumë, rikujtim të ngjarjes traumatike, kufizim të përsëritshëm të aktiviteteve të 

përditshme jetësore, frik nga invaliditeti i mundshëm, shkallë më të ulet të tolerancës frustative 

dhe ankesa te tjera trupore, frik sekondare me intensitet te ulet ka pasur në periudhën kohore 

gjere ne 1 vit, e që është manifestuar gjatë kohës kur ka dal në komunikacion apo ngjarje që ja 

ri kujtojnë aksidentin, ndaj të cilit mendim të autorizuari e palëve ndërgjyqësorë nuk kanë pas 

vërejtje. 

 

Gjykata u fal besimin mendimit të eksperteve mjekësore dhe  i ka pranuar konstatimet e tyre , të 

cilat e kanë përshkruar në tersi natyrën dhe pasojat e lëndimeve dhe intensitetin e frikës,  të cilin 
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mendim e kanë mbështet në dokumentacioni mjekësor prezentë në lende dhe ekzaminimin direkt 

te paditësit. 

 

Përgjegjësia e të paditurës për kompensimin e demit sa i përket demit jo material, për dhimbje 

te përjetuar fizike, zvogëlim te aktiviteti jetësor, shëmtim dhe friki që ka përjetuar paditësi si 

rezultat i aksidentit lëndor, gjen mbështetje ne dispozitat e nenit 183 te LMD, ku thuhet se për 

dhimbje të përjetuar fizike , shëmtim dhe frik, gjykata posa ta konstatoi rrethanat e rastit sidomos 

intensiteti e dhimbjeve, frikës, kohëzgjatjen e tyre dhe një gjë te tillë e sheh si te justifikueshme 

do ta gjykoi kompensimin e drejte te të hollave , pra gjykata ne ketë rast ka pas parasysh dhimbjet 

e përjetuar, zvogëlimi e aktiviteti të përgjithshme jetësor, shkallen e shëmtimit trupor dhe friken 

e  pësuar dhe duke e marr për baze rrethanat tjera që ndikojnë në përcaktimin e lartësisë së 

kompensimit, praktiken gjyqësore dhe rendësin e shkeljes se të mirës e gjithmonë duke pas 

parasysh që kompensimi te jete satisfaksion për te dëmtuarin, ndërsa neni 323 të Ligjit të 

Procedurës Kotenstimore, sqaron se gjykata po qe se vërteton se palës i takon e drejta qe te 

shpërblehet dëmi në të holla apo sende të zëvendësueshme, por në pa mundësi qe te caktohet 

shuma e të hollave apo sasia e sendeve, apo se një gjë e tillë do të mund të bëhej me vështirësi 

shumë te madhe atëherë do të vendos sipas çmuarjes se lirë, dhe në ketë kuptim të këtyre 

rregullave gjykata veproi duke ja njohur shumat si në pjesë aprovuese të dispozitiv te këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur si në piken II, të dispozitivit të këtij aktgjykim, duke aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit qe ndërlidhet me demin jo material dhe material të kërkuar, pasi që 

gjykata sipas bindjes së lirë vlerësoi kërkesëpadinë e paditësit për të gjitha llojet e dëmit jo 

material dhe material nga shuma e përgjithshme te kërkuar 23.143.00 €, duke ju referuar 

përgjegjësisë së ndarë 70% për të paditurën,  dhe 30% për paditësin, ka aprovuar shumën prej 

15,939.oo€ dhe atë : për dhimbje fizike të shumen së kërkuar prej 4,800 € , duke zbrit 30%, ka 

aprovua shumen prej 3.360€, për vuajtje shpirtërore për shkak te zvogëlimit te aktiviteti te 

përgjithshëm jetësor shumen prej 7.000 €, duke zbritur 30%, ka aprovuar shumen prej 4.900 €, 

për frik shumen prej 3000 € duke e zbritur 30% shumen prej 2.100€, për shëmtim shumen prej 

2000 €, duke zbritur 30%, shumen prej 1.400 €,  ndërsa për dem material në emër të shpenzimeve 

të shërimit sipas faturave shumen prej 6,342 € , duke zbritur 30%, si dhe shumën prej 500 €, që 

shkaktari i aksidentit ka paguar ketë shumë paditësit, andaj ka aprovua shumen prej 3.939 .00€, 
duke vendosur sikur në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Për pjesën aprovuese qe i referohen shpenzimeve te mjekimit, gjykata ka vendosur duke u bazuar 

ne faturat e dorëzuar nga paditësi ne cilësi te provës materiale, e që gjykata i mori për baze vetëm 

ato te cilat përputheshin me shpenzimet e kërkuar nga paditësi shumen prej 4.000 €, sipas fatura-

kuponave fiskal dhe atë: kuponi fiskal i lëshuar nga Ordinanca “M.” me nr. fiskal .., e 

dt.29.11.2017,  Qendra rehabilituese M.. me nr. fiskal .-... e dt.21.04.2018 , shuma: 39.50 €,  

Ordinanca fizioterapeutike me nr. fiskal ... e dt.22.04.2022 , shuma: 150 €, laboratori B. Z. me 

nr. fiskal . e dt.04.09.2021, shuma: 20.00 euro, Barnatore Z.Ph. me nr. fiskal  . dt. 16.04.2018, 

16.04.2018,  shumën prej 52.10 euro, Barnatore A. me nr. fiskal  . me dt. 14.12.2018, shumën 

prej 10 euro, Barnatore B. me nr. fiskal  . dt.25.04.2022, shumën 29,70 euro, Barnatore K. me 

nr. fiskal  . dt. 09.07.2018, 26.04.2018, 15.12.2018, 07.06.2018, shumën 31.01 euro, Barnatore 

B. me nr. fiskal  ., dt 26.04.2018, 28.04.2018, shumën 7,80 euro, N.P.T P. me nr. fiskal . 

dt.21.04.2018, shumën 39.50, Laboratori B. me nr. fiskal . dt. 19.04.2018, 13.04.2018, shuma 25 

euro, Barnatore G.. me nr. fiskal . dt. 17.04.2018, shuma 9,70 euro, Barnatore L. me nr. fiskal . 

dt.07.06.2018, 30.04.2018, shumën 74 euro, Barnatore I. me nr. fiskal . dt. 20.11.2017, shuma 

11,50 euro, N.T.SH R. T. P., 36 fatura me nr. fiskal ., shuma 39 euro, e kuptim të dispozitave të 

nenit 176 te LMD, për faktin se shpenzimet e mjekimit bien ne demin material dhe dispozita e 
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cituara sqaron se personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendos gjendjen ekzistuese para se te 

shkaktohet demi dhe te paguaj shpenzimet e mjekimit. 

 

 

Gjykata vendimin lidhur me kamatën e gjykuar , e mbështet ne dispozitat e nenit 378 dhe 382  te 

LMD-se, ku gjykata ka pranuar si moment te fillimit te llogaritjes se kamatës kohen e vlerësimit 

te demit me ane të eksperteve, duke i njohur paditësit kamatën vjetore prej 8%, ne tërësi ashtu 

siç parashihet me dispozitat e nenit 382 par.2 te LMD-se.  

 

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat 

e nenit 452 dhe 463 te LPK-se, dhe atë përpilim i padisë shumën prej 208 €, për taksë gjyqësorë 

për padi shumën prej 61 €,  për përfaqësim për tri seanca te mbajtura  për secilën nga 270,40 €, 

e totali  prej 811 € kompensimin për ekspertin ortopedia dhe psikiatrisë shumën prej 250 euro, 

precizi i kërkesëpadisë 208 €, ne total shumën prej 1538.00€, duke zbritur përgjegjësinë e 

paditësit për 30%, ka gjykuar shumën prej 1076.6 euro, ndërsa pjesën tjetër të shpenzimeve të 

procedurës u refuzua. 

 

Nga të lartcekurat në kuptim të dispozitave ligjore të nenin 143 të LPK/së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:133531, dt.12.05.2022 

                                                                                                                    

                                                                                                               G j y q t a r e         

 

                                                                                                                        _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15, ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

Gjykate.  
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