
 

 

                      REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA                  

 

                        Rev.nr.321/2021 

 

     GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses F. H. nga ..., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Avni Leci, avokat nga ..., kundër 

të paditurës Kompania e Sigurimeve “Dukagjini” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

V. R., sipas autorizimit me shkrim, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur lidhur 

me revizionin e paditëses të paraqitur nga i autorizuari i saj kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.827/2018 datë 15.12.2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 25.11.2021, merr këtë: 

            

                                                     A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

               APROVOHET pjesërisht i bazuar revizioni i paditëses i paraqitur përmes të 

autorizuarit të saj Avni Leci, avokat në ..., dhe NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.827/2018 datë 15.12.2020, ashtu që mbetet në fuqi 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 2242/2013 datë 13.10.2017, në pjesën I 

të dispozitivit në të cilën është gjykuar kompensimi i dhimbjeve shpirtërore për përjetimin e 

dhimbjeve fizike në shumën prej 4,000.00 € dhe për frikë në shumën prej 3,000.00 €.  

   REFUZOHET si i pa bazuar revizioni i lartpërmendur i paditëses, përkitazi me 

kompensimin e gjykuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.827/2018 datë 15.12.2020,  në lartësi prej 4.000 € në emër të dhimbjeve shpirtërore për 

zvogëlimin e aktivitetit të përgjithshëm jetësor.  

  

               PRISHEN të dy aktgjykimet e lartpërmendura:  ai i gjykatës së shkallës së parë në 

pikën III të dispozitivit dhe ai i gjykatës së shkallës së dytë në pjesën II të dispozitivit në të 

cilën është vërtetuar aktgjykimi i shkallës së parë, sa i përket refuzimit të pjesës së 
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kërkesëpadisë së paditëses për fitimin e humbur – rentës mujore për periudhën nga data 

31.07.2017 e tutje deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë, për çdo muaj nga 75 €, dhe  

për këtë pjesë të kërkesëpadisë së refuzuar lënda i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së 

parë.  

                                                           A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 2242/2013  datë 

13.10.2017, në pjesën I të dispozitivit aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses F. H. nga 

..., dhe detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “D.” në ..., që në emër të kompensimit 

të dëmit jo material dhe material si pasojë e lëndimeve të shkaktuara në aksidentin e datës 

10.08.2013, paditëses t’i paguajë shumat si në vijim:  për dhimbje fizike shumën prej 

4,000.oo €, për frikën e përjetuar shumën prej 3,000.oo €, për zvogëlim të aktivitetit jetësor 

shumën prej 5,000.oo €, për ndihmë dhe kujdes të personit të tretë shumën prej 350.oo €, për 

ushqim të përforcuar shumën prej 400.oo €, për shërim klimatik-fizioterapeutik shumën prej 

840.oo €, për shpenzimet e shërimit shumën prej 1,222.20 € dhe në emër të fitimit të humbur 

për periudhën e kaluar nga data 10.08.2013 e deri më datën 31.07.2017 shumën prej 6,876.58 

€, apo gjithsej në emër të dëmit jo material dhe material në shumën prej 21,688.78 €. Në 

pikën II të dispozitivit, detyrohet e paditura që shumat e lartpërmendura t’i paguajë paditëses 

me kamatën prej 8% duke filluar nga data 13.10.2017 e deri në pagesën përfundimtare si dhe 

shpenzimet e procedurës në lartësi prej 2,368.00 €. Me pjesën III të dispozitivit refuzohet e 

pabazuar pjesa e kërkesëpadisë përtej shumave të gjykuara  dhe atë, për dhimbje fizike në 

shumën prej 2,430.00 €, në emër të frikës së pësuar në shumën prej 2,200.00 €, në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shumën prej 1,000.00 €, për ndihmën dhe 

kujdesin e huaj në shumën prej 490.00€, për ushqim të përforcuar shumën prej 500.00 € dhe 

për fitimin e humbur-rentën mujore për periudhën nga data 31.07.2017 e tutje deri sa të 

ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë për çdo muaj nga 75.00 €. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.827/2018 datë 

15.12.2020, në pjesën I të dispozitvit aprovohet pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës, 

ndryshohet aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë në pikën I të dispozitivit 

përkitazi me kompensimin e gjykuar për dhimbje fizike, frikë dhe zvogëlim të aktivitetit të 

përgjithshëm jetësor, për të cilat kategori të dëmit jo material detyrohet e paditura që 

paditëses t’i paguajë: për dhimbje fizike 3,500.00 €, për frikë 2,600.00 € dhe për zvogëlim të 
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aktivitetit të përgjithshëm jetësor shumën prej 4,000.00 €, të gjitha me kamatë ligjore prej 

8% e cila llogaritet nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi të gjykatës së shkallës së parë e deri 

në pagesën definitive, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses mbi shumën e gjykuar 

si më lart për këto kategori të dëmit jo material, refuzohet si e pathemeltë. Me pjesën II të 

dispozitivit të  këtij aktgjykimi, refuzohen si të pathemelta ankesa e paditëses dhe e të 

paditurës, dhe vërtetohet aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë, në pjesë 

tjera të kompensimit të gjykuar si në pikën I të dispozitivit përkitazi me dëmin material për 

ndihmën dhe kujdesin e huaj, për ushqim të përforcuar, shërim klimatik-fizioterapeutik si dhe 

shpenzimet e shërimit përfshirë këtu edhe kamatën e gjykuar, si dhe pika III e dispozitivit që 

ka të bëjë me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së paditëses. Ndërsa, me pjesën III të 

dispozitivit aprovohet pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës, dhe prishet aktgjykimi i 

lartë përmendur i gjykatës së shkallës së parë në pikën I të dispozitivit përkitazi me pjesën që 

ka të bëjë me shumën e aprovuar në emër të dëmit material për fitimin e humbur-rentën 

mujore për periudhën nga data 10.08.2013 e deri më datën 31.07.2017 si dhe në pikën II të 

dispozitivit që ka të bëjë me gjykimin e shpenzimeve procedurale dhe çështja për këtë pjesë 

i kthehet të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësja përmes të autorizuarit të 

saj, me kohë ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës 

kontesitmore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i 

goditur me revizion të ndryshohet përkitazi me kompensimin e gjykuar për dhimbje fizike, 

frikë dhe zvogëlim të aktivitetit jetësor ashtu që kompensimit të gjykuar për dhimbje fizike 

t’i shtohen edhe 2,930,00 €, për frikë kompensimit të gjykuar t’i shtohet edhe shuma prej 

2,600,00 €, dhe kompensimit të gjykuar për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor t’i 

shtohet edhe shuma prej 2,000.00 €. Po ashtu, i njëjti aktgjykim të ndryshohet edhe në pikën 

II të dispozitivit në pjesën e vërtetuar të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë që ka të 

bëjë me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së paditëses për rentë në të ardhmen duke filluar 

nga data 31.07.2017 e tutje deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë për çdo muaj nga 

75 €, ashtu që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses për këtë pjesë të refuzuar  nga të dy 

gjykatat e instancës më të ulët, e po ashtu paditëses t’i njihen edhe shpenzimet e procedurës 

për përpilimin e ankesës në shumë prej 416 €, në emër të taksës për ankesë në shumë prej 30 

€, për përpilimin e revizionit në shumë prej 416 € si dhe në emër të taksës për revizion në 

shumë prej 40 €. 

 E paditura nuk ka paraqitur përgjigje në revizionin e paditëses.  
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 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, revizionin e paditëses dhe 

shkresat e lëndës, dhe gjeti se:   

 Revizioni i paditëses i paraqitur përmes të autorizuarit të saj, është pjesërisht i bazuar.  

 Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë në procedurë provuese  

ka provuar faktet se më datën 10.08.2013, në Rr. “Eqrem Çabej” në Prishtinë, ka ndodhur 

aksidenti i komunikacionit rrugor, në të cilin paditësja si këmbësore ka pësuar lëndime të 

rënda trupore, se baza ligjore për të vërtetuar përgjegjësinë e të paditurës rezulton nga 

aktgjykimi penal P.nr.1085/2014 datë 18.07.2016, me të cilin drejtuesi i automjetit të siguruar 

tek e paditura,  A. S., është shpallur fajtor për vepër penale rrezikim i trafikut publik nga neni 

378 paragrafi 8 e lidhur me paragrafin 6 të KPRK. Gjithashtu, edhe nga ekspertiza e 

komunikacionit si dhe të sqarimeve të ekspertit të komunikacionit rrugor S. B., të dhëna në 

seancë, vërtetohet se shkaktar i aksidentit është A. S., si drejtues i automjetit të siguruar tek 

e paditura, të cilit aksident nuk i ka kontribuar paditësja. Natyrën e lëndimeve trupore të 

pësuara tek paditësja, në aksidentin e lartpërmendur të komunikacionit, gjykata e shkallës së 

parë e ka vërtetuar në bazë të ekspertizës mjekësore të Dr. V. B.-ortoped traumatolog dhe Dr. 

V. B., psikiatër,  ku nga mendimi dhe konstatimi i këtyre ekspertëve ka gjetur se paditësja në 

këtë aksident ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndrydhje të gjoksit, frakturë kompresave të 

unazës Tth 12 dhe ndrydhje të regjionit lumbal, si pasojë e të cilave lëndimeve paditësja ka 

përjetuar dhimbje fizike dhe frikë me intensitet dhe kohëzgjatje të ndryshme të cilat dhimbje 

me intensitet të ulët i posedon edhe tani gjatë ekzaminimit në sforcime fizike dhe ecje të 

gjata, pastaj ka pësuar edhe zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shkallë prej 10% 

për shkak të zvogëlimit të lëvizjes të shtyllës kurrizore pas dëmtimit të unazave torakale të 

shkallës së mesme, ka pasur nevojë për ndihmë nga personi i tretë për 12 javë dhe për ushqim 

të përforcuar  për 3 muaj si dhe për terapi fizikale në kohëzgjatje prej 2 javë në vitin e parë 

dhe nga dy javë në vitin e dytë dhe të tretë pas lëndimit  për forcim të muskujve  paravertebral 

të shpinës. Sipas ekspertit mjekësor të punës  Dr. A. H., tek paditësja aftësia e përkohshme 

për punë është zvogëluar dhe ajo në vitin e parë të plotë pas datës së aksidentit, ka qenë 

plotësisht e zvogëluar në nivel prej 100%, për çfarëdo lloji të punës pa marrë parasysh natyrën 

e saj. Pas vitit të parë të plotë, e tërë vitin e dytë, aftësia për punët shtëpiake është e kufizuar 

tek paditësja në shkallë prej 50% dhe në vitin e tretë deri atëherë paaftësia për punë tek 

paditësja akoma është e përkohshme në nivel prej 25%. Paditësja sipas këtij eksperti  nuk 

mund të ngrit fare peshë, nuk mund të qëndroj gjatë në këmbë, nuk mund të përkulet, p.sh., 
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gjatë pastrimit të shtëpisë, nuk mund të përdor dhe të mbajë thithëse për pastrimin e shtëpisë, 

ngase gjithherë ka dhimbje kurrizi, aftësia e zvogëluar për punë mbetet në lartësi prej 25%, 

ndërsa punët që mund t’i kryej janë si: qëndrimi pranë shporetit, tavolinës në përgatitje të 

ushqimit, pastrimi i pemëve dh perimeve, pastrim i xhamave të dritareve, pastrimi i orendive 

në lartësi trupi, menaxhimi i punëve të shtëpisë etj. Ky ekspert konstaton se nuk është 

aplikuar sa duhet fizioterapia dhe balneoterapia, prandaj me aplikimin e saj edhe dy-tri herë 

nga dy javë, gjendja e ligamenteve, muskujve të shpinës mund të përmirësohet akoma, aftësia 

e përhershme për punët e shtëpiakes patjetër rritet, që do të thotë se gjendja shëndetësore e 

paditëses pas aksidentit të pësuar nuk është definitive.  

 Në një gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur 

përgjegjës drejtuesin e automjetit të siguruar tek e paditura, dhe se mbi bazën e sigurimit të 

automjetit me të cilin është shkaktuar ky aksident komunikacioni, në kuptim të nenit 136 dhe 

159 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve,  e njëjta gjykatë duke përcaktuar edhe lartësinë 

e fitimit të humbur me ekspertizë financiare, ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses në tërësi 

si në dispozitivin e aktgjykimit të saj, e bindur se shumat e gjykuara të dëmit jo material 

paraqesin kompensim të drejt dhe real për paditësen, ndërsa dëmi material i shkaktuar tek 

paditësja është vërtetuar në masë të mjaftuar, por, sa i përket kompensimit të fitimit të 

humbur, në formë të rentës në të ardhmen, gjykata e shkallës së parë ka refuzuar këtë pjesë 

të kërkesëpadisë, si në pikën III të dispozitivit, me arsyetim se shuma e kërkuar në emër të 

rentës për të ardhmen është vlerësuar e paargumentuar pasi që paditësja nuk ka ofruar prova 

se është privuar nga ushtrimi i ndonjë pune apo profesioni eventual si pasojë e zvogëlimit të 

aftësisë punuese, në njërën anë, ndërsa në anën tjetër gjendja shëndetësore e paditëses me 

aplikimin e fizioterapisë patjetër mund të përmirësohet. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore kanë provuar pjesërisht ankesën e 

të paditurës ashtu që ka zvogëluar shumën e kompensimit për dhimbje fizike, frikë dhe 

zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor duke gjetur se shumat e aprovuara për këto 

kategori të dëmit jo material, nga ana e gjykatës së shkallës së parë janë të larta dhe jo në 

përputhje me praktikën gjyqësore, dhe mbi këtë bazë ka gjykuar shuma më të ulëta për 

dhimbje fizike, frikë dhe zvogëlim të aktivitetit jetësor, si në pjesën I të dispozitivit të 

aktgjykimit të saj, ndërsa ka vërtetuar të njëjtin aktgjykim në pjesën përkitazi me 

kompensimin e gjykuar për ndihmë të personit të tretë, ushqim të përforcuar, shërim 

fizioterapeutik dhe shpenzime të shërimit, si dhe për kamatën e gjykuar por edhe përkitazi 

me pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë nga ana e gjykatës së shkallës së parë (për pikën III të 
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dispozitivit të këtij aktgjykimi ndër të tjera edhe për rentën mujore në të ardhmen nga data 

31.07.2017 e tutje). Gjykata e shkallës së dytë duke aprovuar pjesërisht si të bazuar ankesën 

e të paditurës ka prishur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në pjesën e kompensimit 

të gjykuar për fitim të humbur përkitazi me periudhën kohore prej datës 10.08.2013 gjer më 

datën 31.07.2017 në shumën prej 6,876.58 €   dhe për shpenzimet procedurale, për të cilat 

pjesë revizioni nuk është paraqitur, ngase edhe nuk mund të paraqitet.  

 Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës nuk pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë sipas të cilit është zvogëluar kompensimi i 

gjykuar për dhimbje fizike dhe për frikë, nga 4,000.oo € në 3,500.oo € për dhimbje fizike dhe 

për frikë nga 3,000.oo € në 2,600.oo €, pasi që i njëjti aktgjykim në këtë pjesë përfshihet me 

zbatim të gabuar të së drejtës materiale për të cilën arsye i njëjti aktgjykim në këtë pjesë u 

deshtë që të ndryshohet në tërësi si në pjesën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

           Sipas vlerësimit të gjykatës Supreme, është i padrejtë dhe si i tillë jo i bazuar arsyetimi 

i gjykatës së shkallës së dytë se kompensimi i gjykuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë 

për këto dy kategori të dëmit jo material është i lartë,  kjo ngase, duke marrë parasysh që 

paditësja ka pësuar në aksidentin e përshkruar më lartë, lëndime të rënda trupore dhe për 

pasojë ka pësuar dhimbje fizike dhe frikë të intensitetit të ndryshëm  dhe me kohëzgjatje të 

ndryshme, dhe se dhimbje fizike të intensitetit të ulët akoma përjeton, e duke pasur parasysh 

edhe standardin shoqëror në Republikën e Kosovës, dhe praktikën e gjertanishme gjyqësore 

për raste të ngjashme të gjykimit të kompensimit për këto kategori të dëmit jo material, 

Gjykata Supreme e Kosovës gjen se në mënyrë të drejt gjykata e shkallës së parë, ka zbatuar 

të drejtën materiale kur për dhimbje fizike paditëses i ka gjykuar si kompensim shumën prej 

4.000 € dhe për frikë shumën prej 3.000 €, ndërsa pjesën tjetër mbi shumën e gjykuar e ka 

refuzuar si të pabazuar. Andaj, këto janë arsyet pse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

në këtë pjesë duhet lënë në fuqi.  

 Në këtë drejtim u refuzuan si të pabazuara pretendimet e revizionit se kompensimit 

të gjykuar për dhimbje fizike, frikë dhe zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor, duhet 

shtuar shuma më të larta të precizuara më afër në revizionin e paditëses, pasi që shumat e 

pretenduara nga paditësja janë në kundërshtim me kriteret e lartpërmendura për caktimin e 

dëmshpërblimit, por edhe me natyrën dhe qëllimin shoqëror për të cilin parashihet një 

kompensim i tillë i cili konsiston në atë se kompensimi i gjykuar assesi nuk guxon që për 

paditësin të paraqet qëllime fitimprurëse ( neni 183.2 i LMD i Kosovës).  
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 Sa i përket kompensimit të gjykuar për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor 

në shumën prej 4,000.oo € nga gjykata e shkallës së dytë, Gjykata Supreme e Kosovës 

konsideron se për këtë kategori të dëmit jo material revizioni i paditëses duhet refuzuar, pasi 

që përveç faktorëve tjerë relevant për caktimin e lartësisë së kompensimit për çdo 10% tek i 

lënduari, sipas një praktike të gjertanishme gjyqësore, në raste të ngjashme pranohet për 10% 

shuma prej 4,000.oo €, dhe vetëm në raste shumë ekstreme të lëndimeve të mëdha dhe 

pasojave të mëdha për të lënduarin, në raste të veçanta gjykatat kanë pranuar një shumë më 

të lartë në emër të këtij kompensimi, që do të thotë në raste shumë të rralla dhe ekstrem të 

rënda, respektivisht me pasoja shumë të rënda për të lënduarin gjë që nuk është rasti tek 

paditësja.  

 Revizioni i paditëses u pranua si i bazuar në pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë së 

paditëses përkitazi me kërkesën për fitimin e humbur në emër të rentës në të ardhmen në 

lartësi prej 75 € në muaj, në të cilën pjesë u deshtë të prishen të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, kjo pasi që, 

aktgjykimi i gjykatës së shkallë së dytë për këtë pjesë nuk ka arsyetim fare, ndërsa arsyetimi 

i gjykatës së shkallës së parë për këtë pjesë të kërkesëpadisë është konfuz, për faktin se ky 

konfuzitet  rezulton nga vetë deklarimi i ekspertit mjekësor të lëmit të punës, pasi që në njërën 

pjesë të mendimit të tij konstaton i njëjti ekspert se aftësia e zvogëluar për punë tek paditësja 

mbetet   në 25% e në anën tjetër konstaton se gjendja shëndetësore e paditëses pas aksidentit 

të pësuar nuk është definitive. Nga kjo rezulton se  aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

në këtë pjesë përfshihet me të meta dhe paqartësi të cilat manifestohen si shkelje thelbësore 

procedurale nga neni 182.2 pika n, të LPK, e si pasojë e të cilave gjendja faktike me të njëjtin 

aktgjykim nuk është vërtetuar plotësisht.  

          Andaj, përkitazi me këtë pjesë të kërkesëpadisë së paditëses, në rigjykim gjykata e 

shkallës së parë duhet gjykuar së bashku me kërkesën për fitimin e humbur në formë të rentës 

mujore për periudhën kohore nga data 10.08.2013 gjer më 31.07.2017 në të cilën pjesë është 

prishur aktgjykimi i të njëjtës gjykatë, dhe për këto dy pjesë të kërkesëpadisë së paditëses të 

vendos me një aktgjykim, ashtu siç edhe ka dhënë instruksione e udhëzime gjykata e shkallës 

së dytë, duke kërkuar nga eksperti mjekësor i punës qartësim më të hollësishëm, edhe me 

ekzaminimin e drejtpërdrejt të paditëses, se përfundimisht aftësia e zvogëluar e punës tek 

paditësja në çfarë shkalle është zvogëluar, a është e përkohshme apo e përhershme, nëse është 

e përkohshme atëherë deri kur është prezentë ky zvogëlim i aftësisë punuese tek paditësja, 

dhe varësisht prej këtyre fakteve pas administrimit edhe të provave tjera në shkresat e lëndës 
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gjykata e shkallës së parë do të vendos meritorisht për këto dy pjesë të kërkesëpadisë së 

paditëses. 

 Propozimet e paditëses për pagesën e shpenzimeve për ankesë dhe për revizion 

gjykata e revizionit nuk i pranoi si të bazuara, pasi që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë është prishur në pjesën e vendimit lidhur me shpenzimet procedurale, kështu që në 

rigjykim me rastin e vendosjes së çështjes kryesore në mënyrë meritore do të vendoset edhe 

për të gjitha shpenzimet procedurale. 

 Nga sa u tha më lart dhe me zbatimin e nenit 222, 223.1, dhe 224.1 e 2 të LPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË  
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                     Kryetari i kolegjit, 

           Shukri Sylejmani  


