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Numri i lëndës: 2019:161363 

Datë: 17.03.2020 

Numri i dokumentit:     00911810 

 

C.nr.446/16 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi,  në çështjen juridike kontestimore të paditëses A.G me 

vendbanim në Rr...  Komuna Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim av.N.I, kundër të 

paditurit J.M nga Ferizaj, Rr..., të cilin e përfaqëson me autorizim av.A.SH, baza e kontestit: padi 

vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes së seancës kryesore publike në prani të paditëses dhe të 

autorizuarës së saj si dhe të autorizuarës së të paditurit, me dt. 27.02.2020  mori ndërsa më dt.17 

Mars 2020 përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses A.G nga Ferizaj, kundër të paditurit J.M, 

nga Ferizaj, për vërtetimin e pronësisë, si e bazuar. 

 

II.VËRTETOHET se e njëjta në bazë të kontributit të bashkësisë faktike martesore me të 

paditurin J.M nga Ferizaj, nga data 25.01.2013 e deri më ditën e shkëputjes së bashkësisë faktike 

martesore me datë 23.08.2015 i takon në shumën prej 58,094.50 €. 

III.DETYROHET i padituri J.M nga Ferizaj që paditëses ti paguaj në emër të kontributit gjatë 

bashkësisë martesore shumën prej 58.094,50 euro, me kamatë prej 8 % nga data e ushtrimit të 

padisë 23.06.2016 e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 

1,389 € në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë.  

IV.DETYROHET paditësja që të paguaj shumën prej 75 € në emër të taksës për padi në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 
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A r s y e t i m 

Pretendimet e palëve 

 

Paditësja me datë  23.06.2016  pranë Gjykatës Themelore në Ferizaj, ka ushtruar padi kundër të 

paditurit J.M nga Ferizaj rr ... duke theksuar se paditësja me të paditurin kanë qenë bashkëshortë 

dhe kanë jetuar në bashkësi martesore prej datës 23.11.2006 deri me 23.12.2015 ku me 

Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr 584/15 datë 23.12.2015, martesa është 

zgjidhur dhe fëmijët e mitur A.M dhe Z.M janë besuar ne ruajtje kujdes dhe edukim nënës – 

paditëses, gjatë bashkësisë së tyre martesore paditësja dhe i padituri me punën e tyre të 

përbashkët kanë krijuar pasurin e përbashkët patundshmërinë banesën e cila ndodhet në Ferizaj 

në rr ... kati i... 34m2, gasonjer, e cila edhe pas zgjidhjes se martesës është në shfrytëzim të të 

paditurit dhe evidentohet në kadastër në emër të tij.  

 

Paditësja përmes të autorizuarës se saj me parashtresën e datës 10 shkurt 2020 ka bërë precizimin 

e kërkesëpadisë dhe ka kërkuar që gjykata të aprovon kërkesëpadinë e precizuar të paditëses dhe 

të VËRTETOHET se paditësja A.G ka kontribuar në bashkësinë  faktike martesore me të 

paditurin J.M nga Ferizaj, nga data 25.01.2013 e deri më ditën e shkëputjes së bashkësisë faktike 

martesore me datë 23.08.2015 në shumë prej 58.094,50 euro. 

Në fjalë përfundimtare ka deklaruar në tersi mbetet pranë padis dhe parashtresës mbi precizimin 

e kërkesëpadisë dhe thënieve në seancat e mbajtura dhe propozimin që kërkesëpadia e paditëses 

e prononcuar me parashtresën e datës 10.02.2020 të aprovohet në tersi si e bazuar ngase në gjitha 

provat e administruar në seancën e sotme vërtetohet pa mëdyshje bazueshmëria e kërkesëpadisë 

së paditëses për kontributin e saj të dhënë në bashkësinë faktike martesore nga data 25.01.2003 

nga e cila bashkësi kanë jetuar pa kurorë dhe ju ka lindë Vajza A.M me datë 13.08.2003 nga e 

cila martesa është zyrtarizuar me kurorëzim me datë 23.11.2006 , ndërsa vajza e dytë ju ka lindë 

me datë 12.12.2008. 

 

Nga ekspertiza gjyqësore e ekspertit të lëmisë së financave e datës 23.10.2019 është vërtetuar në 

bazë të provave të administruar në seancën e stome se paditësja në këtë bashkësi martesore ka 

kontribuar me të ardhura personale – pagat mujore si mësimdhënëse nga viti 2009 e deri në ditën 

e shkëputjes martesore në shumë prej 28.896 €. Të gjitha këto fakte vërtetohen edhe nga provat 

e administruar: kontrata e punës për paditësen, pasqyra bankare e paditëses dhe ekspertiza 

gjyqësore. Paditësja me të paditurin deri sa kanë jetuar në bashkësi martesore me mjete të 
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përbashkëta kanë blere banesën që është përshkruar në petitum të padis të paraqitur me datë 

23.06.2016  e cila banesë është e blerë për shumën 14.000 €, i cili fakt nuk është kontestuar as 

me parashtresën për përgjigje në padi e as në seanca gjyqësore të mbajtura në të cilën banesë 

është në shfrytëzim prini i tij F.M, nga viti 2011, po ashtu në banesën që gjendet në rr .... , e cila 

është në emër të prindërit të të paditurit ku paditësja me të paditurin dhe vajzat e tyre ka jetuar 

nga dita e parë e bashkësisë faktike martesore me datë 25.01.2003 e deri me datë 25.08.2015, 

andaj i ka propozuar gjykatës që ta aprovon kërkesëpadinë e paditëses si në precizim dhe ta 

detyroj të paditurin që në emër të kontributit të dhënë gjatë martesës ti paguaj paditëses shumë 

prej 58.094,50 €. 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

E autorizuara e të paditurit  av.A.SH gjatë seancave gjyqësore, fjalës përfundimtare ka deklaruar 

se fillimisht padia dhe precizimi i paditëses ka mospërputhje me kërkesën dhe përshkrimin faktik 

të saj. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor sipas padis së paditëses A.G e datës 23.01.2016 me të cilën 

ka kërkuar vërtetimin e pronësisë me vlerë kontesti 3,100 €, me të cilën ka pretenduar se gjatë 

bashkësisë martesore prej datës 23.11.2006 e deri me 23.12.2015 me të paditurin J.M nga 

kontributi i përbashkët kanë krijuar pasurin – patundëshmërin banesë e cila ndodhet në Ferizaj 

në rr .... kati ... me sip 34 m2 , e cila patundshmëri sipas paditëses është në posedim të të paditurit 

dhe evidentohet ne emër të tij. Në precizimin e kërkesëpadisë me titull vërtetim pronësie ka 

kërkuar njohjen e kontributit gjatë bashkësisë martesore për periudhën kohore 25.01.2003 deri 

me datë 23.08.2015 shumën në të holla në vlerë prej 58.094.50 €. Në përshkrimin e padis së 

datës 23.01.2016 rreth banesës së blerë kinse nga palët ndërgjyqëse i ka caktuar blerën prej 3,100 

€, ndërsa në precizim vlerën prej 14,000€, paditësja as në rastin e parë as në të dytin nuk na ka 

ofruar prova materiale të vërtetojnë këtë çështje, as certifikatën e pronës, as kontratë apo 

parakontratë të shitblerjes dhe as dëshmi për pagesën e kësaj shitblerje të cilën pretendon. Po 

ashtu paditësja është e paqartë lidhur me periudhën kohore në të cilën palët kanë qenë në bashkësi 

martesore sepse në padi flet për një periudhë tjetër dhe në precizim për një periudhë tjetër. Në 

ndërkohë kur paditësja i referohet babait dhe motrës së të paditurit, paturpësisht paraqet fakte të 

rrejshme, pasi që e para paditësja me të paditurin kanë jetuar në pronën – banesën e babait të të 

paditurit ( tani ku jeton ende i padituri ende pronë e babait të tij ) i njëjti ka qenë mbajtësi kryesor 

i gjithë familjes e dyta ka kontribuar vazhdimisht në bashkësinë familjare e sidomos gjatë 

periudhës 2005-2007 kur paditësja dhe i padituri nuk ishin të punësuar dhe vazhdonin të jetonin 

në pronën e prindit të tij, për mirëqenien e kësaj familje ai ka shitur pronën – palujtëshmërin në 

fshatin ... Komuna Lipjan në vlerë prej 20.000 € e treta i njëjti është kujdesur për vajzat e këtyre 
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dy të fundit ti dërgoje dhe marrë nga shkolla deri në moshën kur nuk kanë pasur nevoje për 

përcjellje. Andaj mbi këto baza i ka propozuar gjykatës që ta refuzoj si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditëses, pasi që e njëjta pasurinë që e kërkon me padi në emër të kontributit 

të përbashkët e ka në disproporcion me shpenzimet e parasë së të paditurit sa kanë qenë në 

bashkësi martesore, pa llogaritur fare shpenzimet e përbashkëta familjare. 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e 

provave bëri administrimin e këtyre provave: padia C.nr 466/16 e datës 23.06.2016, Aktgjykimi 

C.nr 584/15 e datës 23.12.2016, përgjigje në padi e datës 08.11.2016, dokumentet mjekësore në 

emër të të paditurit J.M, urdhërpagesa kombëtare e datës 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014, 

qarkullimi bankarë në emër të të paditurit J.M, kontrata pune në emër të paditëses A.G, 

marrëveshje mbi kredinë personale nr 120290515, shtojce marrëveshja mbi pengun, qarkullimi 

bankar në emër të paditëses A.G, marrëveshja mbi kredinë personale me nr ..., marrëveshja mbi 

kredinë personale nr ..., qarkullimi bankar në emër të paditëses, parakontratë për shitblerjen e 

palujtshmerisë – banesës LRP.nr 3530/20016 REF.nr 1566/2016 ( Noterizuar ), aktvendimi mbi 

regjistrimin e hipotekës me nr 48686-2016, kontratë nr 015340 lidhur mes paditëses dhe zepter 

dhe fletëpagesat e datës 29.12.2011, fletëdërgesa me nr të kontratës 15340, marrëveshje mbi 

kredinë hipotekare nr .... e datës 12.05.2016, planet e amortizimit të kredisë, ekspertiza financiare 

e datës 23.10.2019, plotësimi i ekspertizës datë 17.12.2019, qarkullimi bankar për të paditurin, 

parashtresë mbi precizimin e kërkesëpadisë 10.02.2020, aktvendimi P.nr 751/16 e datës 

05.07.2017. 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjygjëse dhe vërtetimit të provave një nga 

një në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të kujdesshme e të gjitha së bashku konform nenit 8 të LPK-

së, gjykata gjeti dhe vendosi siç është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Në seancën e datës 23.09.2019 gjykata me aktvendim procedural ka aprovuar propozimin e 

paditëses për precizimin subjektiv të kërkesëpadisë, ku si paditëse të jetë A.G dhe jo A.M. 

 

Nuk është kontestuese se palët kanë qenë në jetë martesore të cilën e kanë zgjidhur me 

Shkurorëzim, një gjë të tillë gjykata e vërtetoi në aktgjykimin C.nr 584/15 e datës 23.12.2016 të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj.  
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Kontestuese për palët kanë qenë kontributi i përbashkët martesor.  

 

Gjykata për të vërtetuar kontributin e përbashkët caktoj ekspertize financiare dhe sipas 

ekspertizës financiare të përpiluar nga eksperti E.P të datës 17.12.2019 është konstatuar se 

kontributi total që e paditura ka bërë në realizimin pasurisë së përbashkët është në lartësi prej 

58,094.50 € (pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë e katër euro e pesëdhjetë cent). Gjithmonë në 

mbështetje të informatave dhe të dhënave të siguruara gjatë procesit të ekspertizës, Seria 1: 

Statistikat e Përgjithshme Kosova në shifra 2003 – 2015 Enti i Statistikave të Kosovës dhe 

Llogaria bankare e paditëses A.G për mes së cilës janë verifikuar pagat e realizuara nga 

marrëdhënia e punës dhe të ardhurat që ka krijuar nga marrëdhënia e punës, objekti i ekspertizës 

nuk ka qenë dhe se nuk kemi të bëjmë me ndarje të pasurisë, por me llogaritjen e kontributit të 

paditëses A.G në krijimin e pasurisë së përbashkët. Për këtë arsye eksperti ka deklaruar se nuk 

është marrë në kalkulim dhe për bazë edhe pasuria e të paditurit (bashkëshortit J.M deri në ditën 

e shkurorëzimit, tani palë ndërgjyqëse) dhe kontributi i të paditurit sepse nuk kemi të bëjmë me 

llogaritje dhe ndarje të pasurisë por me kontributin që e paditura A.G ka kontribuar në krijimin 

e pasurisë së përbashkët që nga janari 2003 deri në shkëputjen e bashkësisë martesore – 

shkurorëzimit me 23.12.2015 ku këto detyra janë të specifikuara me aktvendimin e datës 

23.09.2019 numër C.nr.466/19. Kreditë që paditësja dhe i padituri kanë marr në emër personal, 

nuk janë llogaritur si kontribut sepse kredia është paguar nga pagat e realizuara dhe nuk mund të 

kemi dyfishin ose shtim fiktiv të kontributit në krijimin e pasurisë së përbashkët. Kontributi total 

që paditësja A.G ka bërë në realizimin e pasurisë së përbashkët është në lartësi prej 58,094.50 

euro ( pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë e katër euro e pesëdhjetë cent), Kontributi total që i 

padituri J.M ka bërë në realizimin e pasurisë së përbashkët është në lartësi prej 286,117.82 USD 

( dyqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e shtatëmbëdhjetë dollar e tetë dhjetë e dy cent). 

Në këtë kontribut nuk kemi bërë edhe zbritjen e standardit jetësor, për arsye të cekura më lartë 

sepse nuk kemi të bëjmë me ndarje të pasurisë, ku nëse do të ishte si detyrë edhe ndarja e 

pasurisë, atëherë duhet marr për bazë edhe standardi jetësor duke zbritur nga kontributi i dhënë 

në krijimin e pasurisë së përbashkët arsye për këtë është edhe sepse nga të ardhurat që janë 

prezantuar palët ndërgjegjëse kanë krijuar edhe shpenzime për jetesë sipas standardit jetësor që 

është në Kosovë, prandaj në këtë punim ekspertize janë paraqitur vetëm kontributet që e paditura 

A.G ka realizuar në krijimin e pasurisë së përbashkët e i cili kontribut është 58,094.50 

(pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë e katër euro e pesëdhjetë cent), dhe pas kërkesës plotësim 

nga përfaqësuesi i të paditurit J.M ku kontributi për krijimin e pasurisë së përbashkët është në 
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lartësi prej 286,117.82 USD (Dyqind e tetëdhjetë e gjatë mijë e njëqind e shtatëmbëdhjetë dollar 

e tetëdhjetë e dy cent). 

 

Baza Ligjore 

 

Gjykata e aplikoi Ligjin Për Familjen në Kosovë Ligji Nr.2004/32 dhe atë nenin 54 i cili 

përcakton se ‘’ Nëse nuk arrihet marrëveshja në kohën kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve i 

takon pasurisë së përbashkët, ajo duhet të vendoset nga gjykata. Vendimi duhet të bazohet në 

kontributin e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave  dhe jo vetëm duke marrë 

parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të secilit bashkëshort, por edhe 

ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar bashkëshortit tjetër, si kujdesin për fëmijët, 

udhëheqjen e punëve të shtëpisë, përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë si dhe çfarëdo forme 

tjetër të punës dhe të bashkëpunimit lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e 

pasurisë së përbashkët’’, ndersa paragrafi 2 përcakton se ‘’ Gjykata kompetente vendos po ashtu 

në rast të mosmarrëveshjes lidhur me pjesët e pasurisë së bashkëshortëve të paraparë sipas këtij 

neni’’. 

Ndërsa neni 47 pika 1,2,3,4 të po këtij ligji është paraparë që ‘’ pasuria e përbashkët e 

bashkëshortëve është pasuria e fituar me punë gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat që 

rrjedhin nga pasuria e tillë’’.   

Gjykata gjithashtu ka pasur parasysh edhe dispozitën e  nenit 89 e cila përcakton se ‘’ Pjesëtimi 

i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve mund të kërkohet gjatë martesës  dhe pas mbarimit 

të saj me shkurorëzim, si dhe nenit 90 Udhëzime të pjesëtimit (1)  Me rastin e pjesëtimit të 

pasurisë së përbashkët, borxhi i pasurisë së përbashkët do të llogaritet në pjesën e secilit 

bashkëshort.  (2)  Kur bëhet pjesëtimi i pasurisë me kërkesë të njërit prej bashkëshortëve të një 

martese ligjërisht të regjistruar, duhet kushtuar vëmendje për të siguruar që pjesa e tij/saj 

përfshin ato sende të pasurisë së përbashkët, të cilët i shërbejnë zanatit apo profesionit të tij/saj.  

(3) Nëse vlera e sendeve nga paragrafi 2 i këtij neni është jo proporcionalisht e madhe në 

krahasim me vlerën e pasurisë së përgjithshme të përbashkët, do të bëhet pjesëtimi edhe i atyre 

sendeve, përveç nëse bashkëshorti të cilit këto pjesë duhet t’i takojnë nuk ia siguron 

bashkëshortit tjetër pagimin përkatës në para apo vlerën përkatëse ose të përafërt ose nuk ia 

cedon bashkëshortit tjetër sipas pëlqimit të tij sendet e tjera me vlerë përkatëse ose të përafërt. 

Për këto kompensime qëllimi kërkohet të miratohet nga të dy bashkëshortët.  (4)  Kur pjesëtimi 
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fillohet me kërkesën e njërit bashkëshort, atij do t’i dorëzohen ato sende të pasurisë së 

përbashkët që i shërbejnë ekskluzivisht përdorimit të tij personal.  

Me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore është paraparë që ‘’palët kanë për detyrë që 

të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me 

të cilat konstatohet faktet e tilla’’. 

 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

 

Nga të gjitha faktet e administruara, pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe bazës ligjore të cekur 

më lartë, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditëses duhet të aprovohet si e 

bazuar. Kjo për faktin se është provuar se palët ndërgjygjëse kanë qenë të martuar nga data 

25.01.2013 e deri më ditën e shkëputjes së bashkësisë faktike martesore me datë 23.08.2015, dhe 

nga ajo martesë kanë lindur dy vajza, këto fakte nuk janë kontestuar nga palët ndërgjygjëse. 

 

Kontestuese në mes tyre ka qenë kontributi i paditëses gjatë ekzistimit ë bashkësisë martesore, 

dhe gjykata për llogaritjen e këtij kontributi i ka falur besimin ekspertizës financiar  të datës 

23.10.2019 si dhe Plotësimin e Ekspertizës më dt.17.12.2019 për vlerësimin financiar për shkak 

të kontributit të përbashkët martesor pas përpilimit të ekspertizës ashtu që sipas transaksioneve 

bankare për të ardhurat personale që ka realizuar paditësja A.G për vitet 2009 deri në vitin 2015, 

si dhe provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës, u vërtetua kontributi paditëses gjatë 

bashkësisë martesore sepse e njëjta ka qenë e punësuar nga viti 2007 dhe e njëjta ka realizuar të 

ardhura financiare, gjithashtu e njëjta është kujdesur për dy vajzat, për rritjen, mirëqenien dhe 

edukimin e tyre. 

 

Paditësja ka dorëzuar në gjykatë kontratën e punës i mësimdhënëse me të cilën ka vërtetuar faktin 

se e njëjta ka qenë e punësuar, ka marrë pagë mujore, dhe njëkohësisht është kujdesur për rritjen, 

përkujdesjen dhe edukimin e vajzave të lindura gjatë martesës me të paditurin. 

 

Nga kontratat dhe dokumentacioni i dorëzuar gjykata ka vërtetuar se i padituri J.M ka punuar në 

Lindjen e mesme dhe kontributi i tij në realizimin e bashkësisë martesore ka qenë 286,117.82 

USD ( dyqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e shtatëdhjetë dollarë e 82 cent), shumë kjo e 

llogaritur në plotësimin ekspertizës financiare ( të kërkuar nga pala e paditur), mirëpo gjykata ka 
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obliguar të paditurin të paguaj vetëm kontributin e paditëses pasi që kërkesëpadia ka pasur të 

bëjë me kontributin e paditëses në bashkësinë martesore me të paditurin.  

 

Nga provat materiale të administruara në këtë procedurë, është provuar se kontributi financiar i 

paditëses në bashkësinë martesore është real dhe i konsiderueshëm pasi e njëjta ka punuar, si dhe 

ka kontribuar në familje dhe amvisëri, të cilat të llogaritura sipas ekspertizës financiare kapin 

shumën prej  58,094.50 euro. 

 

I padituri nuk i ka parashtruar gjykatës asnjë provë bindëse materiale me të cilën do ta bindte 

gjykatën se në rastin konkret paditësja ka qenë e pa punë, apo edhe nuk ka kontribuar në rritjen, 

kujdesin apo edukimin e fëmijëve të përbashkët. 

 

I padituri ishte në marrëdhënie pune në Irak, andaj nuk do te mundej të përkujdesej njëkohësisht 

edhe për fëmijët e tij, meqenëse i njëjti ka punuar jashtë vendit.  

 

Paditësja po ashtu është kujdesur edhe bashkëshortin e saj, fëmijët duke u përgatitur ushqim, 

mirëmbajtje të shtëpisë, renovimin e shtëpisë, si dhe mirëmbajtjen e kushteve të tjera për jetë 

familjare dhe sipas bindjes së gjykatës kjo paraqet një kontribut të rëndësishëm në rritjen dhe 

shtimin e pasurisë bashkëshortore, gjë e cila parashihet me dispozitat e cekura me lartë. 

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autorizuarës së të paditurit, i cili i propozoj gjykatës që 

kërkesëpadinë  e paditëses ta refuzoj si të pa bazuar, këto theksime gjykata  nuk i morri si të 

bazuara pasi që i padituri në asnjë moment nuk ka arritur që ti argumentoj theksimet e tij si me 

prova ashtu edhe në deklarimet e tij gjatë seancave gjyqësore, andaj dhe vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të ja paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 1,389 € edhe atë: 104€ për përpilimin e padisë, për precizimin e kërkesëpadisë 

208 €, për 6 përfaqësime nga ana e avokatit nga 135 € seanca, për një seancë të shtyer shumën 

prej 67,50 €, për përpilimin e ekspertizës së ekspertit financiar shumën prej 200 € si dhe në emër 

të taksës gjyqësore shumë prej 75€ (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të 

Këshillit Gjyqësorë) gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në 

nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së.  

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM 

C.nr.466/16 dt.17 Mars 2020 

                                                                                                                        

                                                                                                         Gjyqtarja 

                        Mirlinda Bytyqi Rexhepi  

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së tij, 

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate në kopje të 

mjaftueshme.  

 

 

 

 

 

 

 

 


