
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

1 (8)  

 2
0

1
9

:2
5

1
9

0
8

 

Numri i lëndës: 2019:251907 

Datë: 02.10.2019 

Numri i dokumentit:     00617323 

 

  C.nr.105/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas të paditësit V.E nga fshati ...., Komuna Ferizaj, 

të cilin me autorizim e përfaqëson av.J.B, kundër të paditurës B.E me seli në Prishtinë, të cilën 

me autorizim e përfaqëson av.G.N, në çështjen juridike kompensimit të dëmit material, në 

seancën e mbajtur me datë 18.09.2019, mori, kurse me datën 02.10.2019 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.  APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit V.E nga fshati ...., Komuna Ferizaj, si 

e bazuar. 

 

II.  DETYROHET e paditura B.E me seli në Prishtinë, që paditësit, në emër të 

kompensimi të dëmit material dhe atë për 74 copë fidanëve të dëmtuara t’ia paguaj shumën 

prej 370.00€ (treqind  e shtatëdhjetë euro). 

 

III DETYROHET  e paditura që paditësit t’ia paguaj në emër të fitimit të humbur për 

vitin 2016 shumën prej 1.744.85€ dhe për vitin 2017 shumën prej 96.94€, 

 

IV DETYROHET e paditura që shumat e aprovuara sikurse në pikën II dhe III t’ia paguaj 

paditësit shumën e përgjithshme prej 2,269.65 € (dymijë e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro 

e gjashtëdhjetë e pesë cent) me kamatë ligjore prej 8% duke e llogaritur nga e paraqitjes së 

padisë dt.08.02.2017, deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 

1,014.80 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit. 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:251907 
 Datë: 02.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00617323 
 

2 (8)  

 2
0

1
9

:2
5

1
9

0
8

 

 

A r s y e t  i m  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij, në fjalën e tij ka deklaruar, se nga provat e administruara 

është vërtetuar se paditësi fillimisht është pronar i pjesës së paluajtshmërisë NK.nr....në të cilën 

pronë i ka pasur të mbjella fidanët të llojit mollë, kurse e paditura me rastin e rregullimit të 

autostradës A.XH si rezultat i të cilave ia kishte pamundësuar paditësit qasjen në pronë e tij, 

me mjete motorike (traktor) për mes të cilës do të bënte ujitje e tyre me anë të tërheqjes së 

cisternës për shkak se sistemi i ujitjes ishte në këtë formë, spërkatja, kositja e barit etj, për 

zhvillim normal të pemishtes, ku kishte ardhur edhe deri te tharja, dëmtimi i disa trupave të 

pemëve i cili fakt është vërtetuar në ekspertizën e ekspertit A.Ç.  

 

Duke qenë se dëmet tashmë ishin shkaktuar dhe nuk kishte mundësi që të rikuperohen pasojat, 

paditësi për dëmin e pësuar e kishte njoftuar edhe Inspeksionin Komunal në Ferizaj, të cilët 

duke vepruar sipas kërkesës së paditësit  me datë  22.09.2016, kishin dalë në vendin e ngjarjes, 

të cilët  kishin hartuar  procesverbalin nr.355/054. Pas inspektimeve të bëra është konstatuar 

dëmi që i është bërë paditësit në pemishte, ku edhe sipas këtij raporti deri te ky dëm kishte 

ardhur  për shkak  të pamundësisë për ti ndërmarr masat agro teknike, duke marr parasysh këtë 

paditësi ka parashtruar  kërkesë për kompenzimin e dëmit në formë të shkruar  të datës 

11.10.2016, tek e paditura për ta njoftuar lidhur me dëmin që e kanë shkaktuar dhe kishte 

kërkuar kompenzimin  e saj, por e paditura e kishte mohuar tërësisht kërkesën e paditësit.  

 

Andaj ka theksuar se kërkesëpadia e paditësit e precizuar duke u bazuar në mendimin dhe 

konstatimin e ekspertit si e tillë të aprovohet në tërësi si dhe ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës  

 

E paditura përmes përfaqësuesit të saj ka deklaruar se nga provat e administruara u vërtetua se 

paditësi është pronar vetëm i ¼ e pjesës ideale të pronës ku janë të mbjella fidanët,  sa i përket 

pretendimit të paditësit se i njëjti gjatë periudhës  216, 2017 nuk ka pasur qasje në pronën e tij 

për ujitjen e fidaneve ka theksuar se një pretendim i tillë nuk qëndron meqenëse një pretendim i 

tillë nuk është argumentuar. 

 

Sa i përket mendimit dhe konstatimit të eksperti A.Ç ka qenë jo objektive pasi që në njërën anë 

eksperti e ka llogaritur fitimin e humbur për shkak të mos qasjes në pronën e tij të paditësit për 

periudhën në vitin 2016,2017, kurse në anën tjetër i njëjti paditësi në këtë periudhë i ka mbjellë 

edhe 74 trupa-fidane të llojit mollë çka do të thotë se paditësi ka pasur qasje në pronën e tij dhe 
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nuk qëndron se e paditura me veprimet e saj ia ka pamundësuar paditësit qasjen në pronën e tij 

për ti ujitur fidanët 

 

Sa i përket ekspertizës të ekspertit të gjeodezisë, ka theksuar se e njëjta është jo e plotë pasi 

nuk ka trajtuar dhe as elaburuar  faktin e shpronësimit, meqenëse në certifikatën e pronës e cila 

u administrua si provë, në pjesën e tabelarit ‘’vërejtje’’ qëndron shënimi se ngastra lëndore 

është e përfshirë në procesin e shpronësimit sipas vendimit 10/73 të datës 05.02.2016. 

 

Andaj, nga arsyet e cekura më lartë, i propozoj gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj 

në tërësi si të pabazuar, duke e detyruar paditësin që të paditurës t’ia kompenzon shpenzimet e 

procedurës.  

 

Gjykata me qellim te vërtetimit në mënyrë të drejtë gjendjen faktike ka bërë administrimin e 

provave: U lexua përgjigja e dhënë nga Komuna e Ferizaj nr.1230 e datës 05.10.2016, dhënë 

paditësit në procedurë administrative, Procesverbali i përpiluar nga Inspektoriati i Komunës me 

nr.355/054 i datës 22.09.2016, kërkesa e paditësit drejtuar të paditurës në procedurë në 

procedurë administrative datë 10.10.2016, autorizimi i paditësi dhënë av.J.B i datës 

02.02.2017, autorizimi i të paditurit  dhënë përfaqësuesve av. G.N, A.D etj, ekspertiza e 

ekspertit të gjeodezis  F.B i datë 06.03.2018, mendimi dhe konstatimi i ekspertit vlerësues A.Ç 

i datës10.03.2018, Deklarata e datës 24.04.2018, e dhënë nga A.N, N.N.1, K.A, B.N, N.N.2 

dhe S.M, pa datë dhe pa vërtetuar dhe noterizuar, Deklarata e dhënë në betim nga B.E përpiluar 

dhe vërtetuar tek noteri G.H LRP.2351/2019 i datës 06.06.2019, Deklarata e dhënë në betim 

nga R.E përpiluar dhe vërtetuar tek noteri G.H LRP.2351/2019 i datës 07.06.2019, autorizimi 

zëvendsues nga av.J.B dhënë av.XH.A i datës 27.06.2018, Aktvendimi i lëshuar nga Komuna 

Ferizaj nr.protokolli 56322/2018 të bashkangjitur me fletë poseduese, aktvendimi i përpiluar 

dhe vërtetuar të noteri G.H nr.LRP.nr.2369/2019, shkresa me emërtimin C631-V.E e përpiluar  

nga e paditura (në gjuhën shqipe dhe angleze), shkresa me emërtim lista e fermerëve përfitues 

të fidaneve nr.08-71 i datës 31.10.2011 me numër rendor 2 është edhe i paditësit V.E. 

 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar duke vendosur sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata nga provat e administruara ka vërtetuar faktin se në mes palëve ndërgjygjëse përveç që 

ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë ishte kontestuese edhe lartësia e saj. 
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Sa i përket pronës në të cilën kanë qenë të mbjella fidanët-trupat e llojit mollë në pjesën e 

NK.nr..., nga certifikata e pronës rezulton se paditësi është pronar i përbashkët me XH.E dhe 

B.E, B.E me anë të deklaratës trashëgimore të dhënë tek noteri G.H me numër LRP.nr.2351/19 

dt.06.06.2019, si dhe nga deklarata e dhënë e R.E me numër LRP.nr.2368/2019 dt.07.06.2019, 

e cila është shpallur trashëgimtare e vetme e të ndjerit XH.E me aktvendimin për Trashëgimi 

nr.LRP.nr.2369/19 dt.07.06.2019, i cili aktvendim nuk është zbatuar në kadastër për shkak se 

një pjesë e kësaj prone është shpronësuar të cilët kanë theksuar se janë bashkëpronar me 

paditësit V.E  dhe dëmi që është shkaktuar është në pjesën e pronës që i ka takuar paditësit V.E 

dhe kompenzimi eventual i takon atij dhe të njëjti kanë hequr dorë nga çdo pretendim që të 

kërkoj kompenzim dëmi apo në të ardhëm, andaj nga kjo rrjedhë se paditësi është pronar faktik 

i pjesës së pronës NK.nr.... ZK .... ku janë të mbjella fidanet sa i përket pretendimit të paditurës 

se paditësi ka qenë pronar i vetëm të ¼ e pjesës ideale e cila sipas certifikatës pronësore 

rezulton e kjo pronë ka qenë për nga sipërfaqja më e madhe respektivisht në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 15.799m2, kurse pronar faktik paditësi është vetëm i pjesës prej 5000m2, e 

përshkruar në ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë të dorëzuar me datën 06.03.2018, sipas të 

cilës rezulton se pjesa e pronës të cilën  paditësi është pronar kufizohet nga veri-perëndimore 

me NK.nr..... ku nga pika 1-2 në gjatësi prej 39.74m, nga pika 2-3 në gjatësi prej 69.29, kurse 

nga pika 3-4 në gjatësi prej 25.93, nga pjesa Lindore kufizohet me autostradën Arbën Xhaferi  

nga pika 4-5 në gjatësi prej 64.48m, nga Jugu, me NK.nr..... ku nga pika 5-6 në gjatësi prej 

9.32m, nga pika 6-7 në gjatësi prej 56.01m, dhe nga pika 7-8 në gjatësi prej 51.70m, nga 

perëndimi me NK.nr.... prej pikës 8-9 në gjatësi prej 30.69m, dhe me NK.nr....ku nga pika 9-1 

në gjatësi prej 20.14m.     

 

Në pjesën e pronës ku është shkaktuar dëmi që i ka takuar paditësit në ekspertizën e ekspertit të 

gjeodezisë është e përshkruar se ndërtimi i autostradës këtë pronë e ka ndarë në dy pjesë ku 

njëra ka mbetur në pjesën lindore kurse tjetra në pjesën perëndimore, ku është konstatua edhe  

se janë të mbjellura pemët mollë të llojit të ndryshëm, janë të mbjellura 13 rende me gjatësi 

prej 90 metra dhe me gjerësi 4 metra siç shihet edhe në skicë, ku nëpër çdo rend janë të 

vendosura shtylla të betonit dhe fije teli metalik për mbajtjen e pemve në formën e drejtë dhe 

sistemi i ujitjes pikë pik, i cili fakt është vërtetuar edhe nga ana e gjykatës me rastin e daljes në 

vendin kontestues me datën 06.03.2018. 

 

Sa i përket ekspertizës së ekspertit për vlerësimin e dëmit A.Ç në raportin e vlerësimit e datës 

06.04.2018, sqarimeve të dhëna në seancën e datës 18.09.2019,  ka konstatuar se sipërfaqja 
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është e mbjellura me trupa-fidane të mollës të variateteve të ndryshme në 13 rende me gjatësi 

prej 90 metra dhe me gjerësi njëra nga tjera prej 4 metra siç shihet edhe në ekspertizën e 

ekspertit të gjeodezisë, për shkak të punimeve për ndërtimin e autostradës Arbën Xhaferi 

paditësi iu është bërë e pamundur qasja në pronën e tij për shkak të grumbullimit të sasisë së 

madhe të dheut, zhavorrit, me anë të mjeteve transportuese (traktor) përmes të cilës ka qenë 

sistemi  ujitjes së këtyre pemëve me anë të cisternës për shkak se sistemi pikë pik që ka qenë i 

instaluar mënyra e funksionimit të këtij sistemi ka qenë duke ofruar cisternën deri tek prona me 

mjete tërheqëse-traktor e të cilën gjë ka qenë e pa mundur ta bëjë paditësi për shkak të 

punimeve që janë bërë nga ana e të paditurës për ndërtimin e magjistrales Arbën Xhaferi, 

respektivisht ndërtimin e mbikalimit-urës në fshatin .... dhe vendosjen e dheut-zhavorit në 

pronën e paditësit që i është bërë qasja e pamundur të ofrohet deri tek prona e tij me mjete 

transportuese. 

 

Se në periudhën 2016-2017 paditësi e ka pasur të pamundur qasje në pronën e tij ky fakt është 

vërtetuar edhe nga ana e Inspektoratit Komunal të cilën kanë dalur në vendin kontestues ku 

kanë mbajtur procesverbal me nr.355/054 dt.22.09.2016, ku kanë konstatua se e paditura deri 

sa ishte duke rregulluar magjistralen ka hedhur një sasi të madhe të dheut, zhavorrit në pronën 

e paditësit të cilën e kishte bërë të pa mundur qasjen paditësit në pronën e tij me anë të 

mekanizmave bujqësor  

 

Ku eksperti në ekspertizë e ka konstatua se dëmi material që i është shkaktuar paditësi ka qenë 

dëmtimi i 74 cop fidanë të thara në lartësi prej 370€, e cila shumë është përfshirë shpenzimeve  

blera e 74 cop fidanë, hapjen/ mbylljen e gropave, plehrimin, përkujdesje etj, kurse fitimi i 

humbur për vitin 2016 , eksperti e ka caktuar shumën prej 1,744.85 €, ndërsa për vitin 2017 

është caktuar shuma prej 96.94 €, të cilin mendim e ka bazuar në të dhënat zyrtare – Katalogun 

Ekonomik për prodhime bujqësore të MBPZHR të vitit 2016 dhe 2017 për rendimentet dhe 

çmimi i shitjes me shumicë, e cila llogaritja e fitimit të humbur është bërë duke e llogaritur 

fitimin bruto të mundshëm nga shitja e frutave të mollës duke marrë në konsiderat (zbritur) 

tërësin e shpenzimeve për kultivim, kurse vlera e mbetur është fitimi neto që në fakt është vlera 

e fitimit të humbur për kompenzim e përcaktuar si më lart e të cilës ekspertizë gjykata ia ka 

falur besimin si objektive dhe profesionale. 

 

Andaj gjykata konsideron se deri te dëmi ka ardhur me veprimet e të paditurës andaj bazuar në 

nenin 136 të LMD-së thuhet “Kush i shkakton dëm tjetrit ka për detyrë ta kompensoj, përveç 

nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, kurse par.2 i këtij neni thuhet “Për dëmet 
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nga sendet ose nga veprimtaritë, nga të cilat rrjedhë rreziku i shtuar i dëmit për rrethin 

përgjigjet pavarësisht fajit”, kurse neni 140 i LMD-së e ka përcaktuar ekzistimin e fajësisë ku 

thuhet “Fajësia ekziston ku dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia”. 

 

Andaj gjykata konsideron se duke u bazuar në veprimtarinë e të paditurës e cila ka qenë e 

kontraktuar nga Qeveria e Kosovës për ndërtimin e autostradës “Arbën Xhaferi” është dashur 

që gjatë ndërtimit mos t’ia pamundësoj paditësit qasjen në pronën e tij, me anë të mjeteve 

transportuese të cilën qasje e kishte para ndërtimit të kësaj autostrade, për shkak se paditësi në 

pronën e tij kishte mbjellë fidanë-trupa të llojit mollë në vitin 2011, siç shihet edhe nga lista e 

fermerëve që kanë përfituar nga ana e Komunës së Ferizajt Drejtoria e Bujqësisë me nr.08/71 

dt.31.10.2011 ku paditësi është në numrin rendor 2 i cili ka përfituar 850 cop fidanë, për ti 

mbjellë në pronën e tij në sipërfaqe prej 50 ha, e cila sipërfaqe përputhet me sipërfaqen e 

përcaktuar nga ana e ekspertit të gjeodezisë i cili ka theksuar se prona ku është shkaktuar dëmi 

është 5000m2, dhe si rezultat i pamundësisë për të pasur qasje në pronën e tij kishte pasur të 

pamundur të bëjë ujitjen e tyre për shkak se sistemin të cilin e kishte instaluar në këtë pronë 

ishte në atë mënyrë që të bëhej përmes cisternës të cilën paditësi e tërheqtë me mjete 

transportuese, ku e paditura për shkak të grumbullimit të sasisë së dheut, zhavorrit në pronën e 

paditësit ia kishte bërë të pamundur qasjen në pronën e tij, me mjet transportues i cili fakt është 

vërtetuar edhe nga ana e Inspektoratit Komunal me anë të procesverbalit numër 355/054 

dt.22.09.2016. andaj për shkak dëmit të shkaktuar bazuar në nenin 169.1 dhe 2 të LMD-së e 

paditura duhet t’ia kompenzoj në të holla për shkak se rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk 

e ka mënjanuar tërësish dëmin, andaj e paditura si përgjegjëse ka për detyre që për pjesën tjetër 

të dëmit t’ia jap shpërblimin në të holla. 

 

Kurse sa i përket pjesës së fitimit të humbur që e ka përcaktuar eksperti për vitin 2016 shumën 

prej 1,744.85€ kurse për vitin 2017 shumën prej 96.80€, ku eksperti e ka llogaritur pjesën e 

fitimit të humbur në neto vetëm nga veprimet e të paditurës duke mos i përfshirë edhe dëmet 

eventuale që kanë ardhur nga format tjera gjykata bazuar në nenin 173 të LMD-së ku thuhet “I 

dëmtuari ka të drejtë si për shpërblimin e dëmit të rëndomtë, ashtu edhe për shpërblimin e 

fitimit të humbur”, kurse lartësia e të cilit është përcaktuar me mendimin dhe konstatimit të 

ekspertit ku eksperti e ka përcaktuar fitimin që ka mundur të pritej duke u bazuar në raportet 

vjetore rendimenetet të dhëna në të dhënat zyrtare – Katalogun Ekonomik për prodhime 

bujqësore të MBPZHR të vitit 2016 dhe 2017, kurse pas vitit 2017 nuk ka pasur dëme paditësi 

pasi që i është bërë e mundur qasja nga rruga në pronën e tij, i cili fakt është vërtetuar edhe 
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përmes daljes së gjykatës në vendin kontestues dhe mendimin dhe konstatimit të ekspertit të 

gjeodezisë ku shihet në skicë se paditësi ka qasje nga rruga te prona e tij në mënyrë të 

përshtatshme. 

  

Gjykata ka ardhur në përfundim se e paditura është shkaktare e dëmit që i ka shkaktuar 

paditësit dhe ka për detyrim t’ia kompenzoj. 

 

Sa i përket pretendimeve të paditurës se me vendimin e Qeverisë së Kosovës kjo pronë është 

shpronësuar dhe paditësi nuk ka të drejtë në kompenzim dëmi gjykata konsideron se një 

pretendim i tillë është pjesërisht i bazuar sa i përket shpronësimit për faktin se një pjesë e kësaj 

prone është shpronësuar nga ana e Qeverisës së Kosovës për nevojat e ndërtimit të autostradës 

të cilën autostradë ka qenë e kontraktuar të ndërtoj e paditura, por kjo nuk do të thotë se e 

paditura ka pasur të drejtë që dheun, zhavorrin që e ka nxjerr me rastin e punimeve të 

autostradës ta qet në një pjesë të pronës të paditësit respektivisht ti shkaktoj dëm material 

paditësit duke mos i lënë të drejtë në qasje të përshtatshme me mjete transporti nga rruga në 

pronën e tij të cilën e kishte para fillimit të autostradës respektivisht duke ia cenuar të drejtat e 

pronarëve, se prona e paditësi kufizohet me pjesën e pronës të shpronësuar ku është ndërtuar 

autostrada kjo është konstatua dhe me ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë çka do të thotë se 

pjesa e pronës ku janë të mbjellura fidanët nuk ka qenë e shpronësuar dhe kjo pronë i ka takuar 

paditësit me rastin e ndarjes së pronës së përbashkët siç shihet edhe nga deklarata e 

bashkëpronarëve tjerë të cekura më lart andaj rrjedhimisht edhe pretendimi tjetër i të paditurës 

se paditësi është bashkëpronar vetëm i ¼ e pjesës ideale, siç shihet në certifikatën pronësore 

kjo ka qenë nga sipërfaqja e përgjithshme prej 15799m2, e jo ¼ e pjesës ideale në sipërfaqja 

prej 5.000m2 të cilën pjesë paditësi është pronar i vetëm i cili fakt vërtetohet nga deklarata e 

bashkëpronarëve tjerë t cilat janë administruara. 

 

Sa i përket pretendimit të paditurës se paditësi ka pasur qasje në pronën e tij për shkak se i 

njëjti në këtë periudhë periudhë i ka mbjellë 74 cop fidanë/trupa, gjykata konsideron se deri te 

dëmi ka ardhur për shkak se paditësi nuk ka pasur qasje nga rruga në pronën e tij me mjete 

bujqësore (traktor), e jo me këmbë për çka i njëjti ka mundur të hy në pronën e tij nga pronat 

fqinje, por kjo nuk do të thotë se përmes kësaj forme të qasjes i njëjti ka mundur të bëjë ujitjen, 

kositjen e barit, spërkatjen e fidanëve për zhvillimin normal të pemishtes. 

 

Gjykata lidhur me kamatën ka vendosur në bazë të nenit 382 të LMD-së, kurse e ka refuzuar si 

të pa bazuar kërkesën për njohjen e kamatës ligjore ashtu siç e ka kërkuar. 
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Sa i përket shpenzimeve të procedurës, Gjykata bazuar në nenin 452 par.1 të LPK-së ka 

obliguar të paditurën që paditësit t’ia paguaj në emër të shpenzimeve shumën prej 1,014.80€ 

dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 104€, për katër seanca të mbajtura secilën nga 

135.20€ apo shumën prej 540.80€, për ekspertit shumën prej 350€ dhe atë ekspertit të 

gjeodezisë shumën prej 150€, kurse ekspertit të vlerësimit shumën prej 200€ për taksën 

gjyqësore për padi shumën prej 20€. 

 

Andaj nga sa u tha më lart u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.105/17, me datën 02.10.2019 

                                                   Gjyqtari 

                                                Alban Beqiri 

                                                         

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


