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C.nr.749/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike të paditësit  - kundër të paditurit M.B nga fshati ..., 

Komuna Ferizaj, të cilin e përfaqëson Av. V.M me seli në Ferizaj, kundër të paditurit-kudër 

paditësit A.B.1 nga fshati ..., Komuna Ferizaj, të cilin e përfaqëson me autorizim av.R.S në 

çështjen juridike Anulimi i trashëgimisë-vërtetimi i pronësisë, në prezencën paditësit- kundër të 

paditurit dhe të autorizuarit të tij, të paditurit-kundër paditësit dhe të autorizuarit të tij, pas 

shqyrtimit kryesor të mbajtur, më datë 04.02.2020, mori ndërsa më dt.13 Mars 2020 përpiloi 

këtë: 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET kërkesë padia e paditësit- kundër të paditurit M.B nga fshati ... K.Ferizaj, e 

bazuar. 

 

II.DETYROHET i padituri – kundërpaditësi A.B.1 nga fshati ..., Komuna Ferizaj të njoh të 

drejtën e pronësisë për ngastrat ... sipërfaqe prej 3695m2, ... sipërfaqe 3236 m2, ZK ..., brenda 

afatit prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim pas 

plotfuqishmërisë do ti shërbej paditësit për bartjen e pronësisë në drejtorin për pronë gjeodezi 

dhe kadastër në Komunën e Shtime pa prezencën e tij. 

 

 

III.REFUZOHET kundër padia e të paditurit të dytë-paditësit A.B.1 me të cilin ka kërkuar që 

të DETYROHET paditësi- i padituri M.B  që të paditurit-kundër paditësit t’ia  përmbush 
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obligimin – borxhin e mbetur prej 125,000.00 sipas kontratës së shitblerjes për ngastrën ..., me 

sipërfaqe prej 3695m2 ZK ..., në bazë të marrëveshjes së shitblerjes gojore dhe me shkrim, në 

të kundërtën, të anulohet kontrata e shitblerjes dhe të paguhet dëmshpërblimi për shkak të mos 

përmbushjes së kontratës dhe njëherit kërkon dëmshpërblim prej 80.000.00 euro për shkak të 

rrënimit të shtëpisë dhe objekteve të tjera përcjellëse .  

 

IV.DETYROHET paditësi që të paditurit-kundër paditësi t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

në shumë prej 1,122 €, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit 

nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë si e pa bazuar. 

 

V.Masa e përkohshme e sigurisë C.nr.749/18 e lëshuar me datë 15.08.2018 të mbetet në fuqi, 

deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi.  

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi – kundër i padituri përmes të autorizuarit të tij pranë kësaj gjykate me datë 14.08.2018 

ka dorëzuar padi  për anulimin e trashëgimisë – vërtetimin e pronësisë. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij padi, seanca gjyqësore dhe fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se gjykata duhet që të vendos në mënyre meritore duke e marr për bazë provat që 

janë administruar nga gjykata, pretendimet e palëve dhe dispozitat ligjore të cilat janë bazuar 

pretendimet, përmes të cilave do të vlerësoheshin kushtet ligjore për vërtetimin e pronësisë 

ngastrës ... dhe ... ashtu që ngastrën ... e ka pjesë të trashëgimisë kurse ngastrën ... e ka blerë 

nga i padituri në vitin 2011 ku dhe ka paguar çmimin e kontraktuar në tersi për çka këto fakte 

veç janë vërtetuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, ku edhe i padituri ka pohuar se ka marr 40.000 

euro nga paditësi në emër të shitblerjes në vitit 2011 veç se tani tenton të përfiton çmimin 

shtesë se gjoja ngastra ... është shitur në çmim të imagjinar prej 170.000euro duke pretenduar 

tani pas inicimit të padis deri në këtë kohë asnjëherë nuk ka qenë kontestuese mes paditësit dhe 

të paditurit si vëllezër, këtë e vërteton edhe shkresa nga noteri me titull autorizim, deklaratë 

dhe deklaratë trashëgimorë, kur i padituri A.B.1 ka shkuar në zyrën Noteriale 20.09.2017 dhe 

ka hequr dorë nga e drejta e trashëgimisë përveç tjerash edhe për dy ngastrat edhe atë ... dhe ... 

objekt i padis në bazë anulimi e Aktvendimit mbi rregullimin e Trashëgimisë dhe vërtetimi i të 

drejtës së pronësisë në dy ngastrat e cekura më lartë. Sa i përket kundërpadisë të njëjtën e kanë 

kundërshtuar si të pa bazuar dhe të pa argumentuar e cila ka për qëllim vetëm të tentoj të 

përfitoj çmimin shtesë të imagjinuar inekzistent në këtë rast paditësi me të paditurin kanë 
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lidhur dhe kontratën kanë arritur marrëveshjen për shitblerjen e kësaj palujtshmëri të ngastrës 

521-0 kanë pasur njohuri tërë rrethi i ngushtë familjare dhe i gjerë për çka gjatë shqyrtimit 

gjyqësor këta dëshmitarë kanë vërtetuar fare mirë këto rrethana, andaj kundërpadia e paditësit 

është vetëm që të tentojë të përfitoj çmim shtesë që nuk ka ekzistuar asnjëherë në mes palëve. 

Baza juridike e padis C.nr 749/18 është vërtetuar në tersi në radhë të parë i padituri A.B.1 ka 

bërë rregullimin e trashëgimisë duke i bartur të gjitha pronat në emrin e tij në mënyrë të 

kundërligjshme me qëllim që ti barti edhe këto dy ngastra objekt të padis përveç ngastrave të 

tjera, gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar fare mirë dhe drejtë dhe në mënyrë të bollshme 

se paditësit i takon e drejta e pronësisë në ngastrat ... dhe ... ashtu që sa i përket ngastrës ... veç 

tani nuk e ka kontestuar fare, kurse sa i përket ngastrës ... i njëjti veç e pohon se ka pranuar 

çmimin e kontraktuar prej 40.000 euro ku këtë fakt e vërtetojnë gjatë shqyrtimit gjyqësor edhe 

të gjithë dëshmitarët e dëgjuar në shqyrtim po ashtu edhe dëshmitarët e tjerë të cilat kanë 

deponuar me deklaratat e tyre të noterizuara ku mbështetet në tersi pohimet e paditësit si pronar 

i dy ngastrave kadastrale , andaj i propozoje gjykatës që të miratojë në tersi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit. 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

I autorizuari i të paditurit – kundër paditësit gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe fjalës 

përfundimtare ka deklaruar se paditësi – kundër i padituri M.B ka ushtruar kërkesëpadi për 

anulimin e trashëgimisë dhe vërtetimin e pronësisë për ngastrën kadastrale ..., paditësi me të 

paditurin lidhur me ngastrën kadastrale ... diku në vitin 2010-11 kanë arritur marrëveshje 

gojore të shitblerjes për çmim 165.000.00 euro, e njëjta ngastër si tersi ka sipërfaqen prej 3695 

m2, por kur janë nda vëllezërit kësaj ngastre ju kanë shtuar edhe 1300m2, gjithsej ka pasur sip 

prej 5.000m2 në këtë ngastër i padituri ka pasur ndërtuar shtëpi, shtallë, pleme e rrethuar me 

muri oborri. Nga çmimi i shitblerjes paditësi ka paguar 40.000 euro, kurse pjesën e mbetur prej 

125.000.00, nuk e ka paguar, as deri më tani, paditësi ka tentuar përmes 3 dëshmitarëve të 

rrejshëm si F.B.1, B.B, F.H, ta vej nën lajthim gjykatën, të njëjtit kanë dhënë deklaratë te 

avokati i paditësit dhe të njëjtat deklarata i kane vërtetuar te Noteri  dhe me këto deklarata 

asnjëri nuk ka deklaruar se kanë qenë prezent në kohën kur paditësi me të paditurin e kanë 

arritur marrëveshjen e shitblerjes për ngastrën ..., të njëjtit dëshmitarë me deklaratat e dhëna të 

te avokati i paditësit, të vërtetuara te noteri, e kanë vërtetuar faktin se paditësi ia ka dhënë të 

paditurit 40.000euro, faktin se paditësi ia ka dhënë këtë shumë e pranon edhe i padituri por 

paditësi nuk ia ka dhënë të paditurit pjesën e mbetur të çmimit të shitblerjes, paditësi ka tentuar 

edhe në një formë tjetër ta mashtrojë të paditurin duke i thënë hajde shkojmë te noteri me ma 
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bere bartjen e hises që më ka takuar kur jemi ndarë vëllezërit për ngastrën ... i padituri nuk e ka 

kundërshtuar por te noteri në deklaratën trashëgimore të datës 20.09.2017, paditësi e shti – 

shënon edhe ngastrën ..., ku ceket se i njëjti është fjala për paditësin që në emrin tim është fjala 

për të  paditurin A.B.1 që gjatë procedurë trashëgimore të deklarojë se heqi dore nga njësia 

kadastrale ... me sip 3695m2 ZK ..., nga shqyrtimet gjyqësore të mbajtura me asnjë dëshmi, 

paditësi nuk e ka vërtetuar faktin se  e ka paguar në tersi çmimin e shitblerjes dhe se i njëjti i ka 

mbetur borxh edhe 125.000.00 euro të paditurit për sip e shitur prej 5.000 m2 ose 50 ari, andaj 

mbi këtë bazë e kundërshtojmë kërkesëpadinë e paditësit dhe i padituri përmes kundërpadisë 

kërkon nga gjykata që ta obligon paditësin që në emër të kontratës së shitblerjes t’ia paguan të 

paditurit borxhin e mbetur prej 125.000.00 euro, në të kundërtën i padituri kërkon kthimin e 

ngastrës kadastrale ... . 

 

Andaj duke u nisur nga këto ka kërkuar nga ana e gjykatës që kërkesë padinë e paditësit në 

raport me të paditurin ta refuzon në tërësi si të pa bazuar si dhe ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

  

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike ka bërë nxjerrjen e provave: padia e paditësit 

C.nr.749/18 dt.04.08.2018, certifikata e pronës në emër të paditësit A.B.2, Deklarata 

NBoteriale LRP.nr.11721/2017, certifikata e vdekjes për B.B e dt.19.09.2017, Ekstrakt i lindjes 

për M.B i dt.19.09.2017, ekstrakt i lindjes për A.B.1 dt.18.09.2017, kërkimi njësisë së thjeshtë 

kadastrale për A.B.1, Kopja e planit, Aktvendimi C.nr.749/18 dt.15.08.2018, Deklarate 

Noteriale LRP.nr.7245/2019 nga RR.K, Parashtresë- Kundërpadi e dt.12.09.2019, Kratel në 

emër tzë A.B.1, Përgjigje në kundërpadi dt.29.10.2019, Deklarate Noteriale 

LRP.nr.11523.2019 nga B.B, Deklara Noteriale LRP.nr.3423/19 nga F.B.1. Deklarata 

Noteriale LRP.nr.4238/19 në emër të F.B.2, certifikata e lindjes në emër të M.B dt.28.10.2019, 

kallëzimi penale i dt.25.11.2019. 

 

Bazuar në provat e administruara dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe të gjitha s’bashku, në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata ka vërtetuar se kërkesë padia e paditësit- kundër të 

paditurit është e bazuar. 

 

Nga provat e administruara gjykata erdhi në përfundim se nuk ishte kontestuese se i padituri – 

kundër paditësi A.B.1 është shpallur si trashëgimtari vetëm i B.B në mënyrë të kundërligjshme 

dhe të padrejtë pasi edhe vet i padituri e pranon faktin se ka gënjyer tek Noteri se është 
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trashëgimtarë vetëm i  prinit të tij, edhe pse arsyetimi i tij se nuk e ka ditur se po i bartet 

pasuria e prindit, për gjykatën nuk ishte bindëse, pasi është e palogjikshme dhe e pabesueshme 

se si të nënshkruhet një deklaratë tek noteri, pas leximit të udhëzimeve si dhe sqarimeve nga 

ana e noterit se për çfarë dokumenti bëhet fjalë dhe dokument të cilin e ka nënshkruar vet  i 

padituri dhe për më tepër i padituri ka qenë ai që ka përfituar nga ai dokument, me të cilin është 

shpallur si trashëgimtar i pasurisë së babait të tij B.B.  

 

Nga certifikata e pronësisë në emër të B.B vërtetohet se parcelat kontestuese të përfshira në 

këtë padi janë pronë e B.B, njëherit babait të paditësit dhe të paditurit. 

 

Në deklaratën e trashëgimore me nr.LRP.nr.11721/2017 vërtetohet fakti se A.B.1 me 

deklaratën trashëgimore ka hequr dorë nga njësia kadastrale P-7.... me sip.prej 3695 m2, ZK.... 

dhe njësia kadastrale P-... me sip.prej 3236 m2, ZK.... 

 

Në deklaratën e noterizuar me nr.LRP.nr.7245/2019 e dëshmitarit RR.K ka deklaruar se është 

nip i A... dhe M.B dhe ka dijeni se M.B e ka blerë nga A.B.1 ngastrën 421/0 në çmimin prej 

40.000 euro, ku 20.000 ia ka paguar menjëherë ndërsa 20.000 M.B i ka marrë hua për ti shlyer 

borxhin A..., prandaj e di se M... e ka paguar çmimin në tersi, ndërsa sa i përket ngastrës ..., e 

njëjta i ka takuar me rastin e ndarjes së bashkësisë familjare dhe këto fakte janë të njohura nga 

rrethi familjar. 

 

Dëshmitari F.H në deklaratën e tij të dhënë së  seancën gjyqësore ka deklaruar se palët i njeh 

pasi djali ne M... e ka dhëndër, e di se M.... e ka blerë një tokë e cila gjen det në ... nga A... dhe 

se ajo tokë ka kushtuar 40,000 euro, dhe se ai ka qenë prezent kur M... ia ka dhënë A... 20,000 

euro. 

 

Dëshmitari B.B në deklaratën e noterizuar LRP.nr.11523/2019 dhe në seancë gjyqësore ka 

deklaruar se  edhe paditësin edhe të paditurin  i ka axhallar dhe se është në dijeni të plotë te 

rastit, pasi e di se parcela ... i ka takuar M... qysh nga ndarja e bashkësisë familjare ndërsa sa i 

përket parcelës 421/0 A... ia ka shitur M.... me çmim prej 40.000 euro, 20.000 euro ia ka dhënë 

menjëherë ndërsa 20.000 M... i ka marr hua tek ai për t’ia dhënë A..., dhe M.... ia ka paguar 

çmimin në tërësi A... pasi ka qenë çmimi 40.000 euro që janë marrë vesh për shitjen  e 

paluajtshmërisë. 
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Dëshmitari F.B.1 në deklaratën e noterizuar LRP.nr.5243/2019 dhe në seancë gjyqësore ka 

deklaruar se  edhe paditësin edhe të paditurin  i ka axhallar dhe se është në dijeni të plotë te 

rastit, jeton në Gjermani dhe ka qenë prezent kur  M... e ka bërë pazar me anë të telefonit 

parcelën kontestuese me A..., e di se parcela ... i ka takuar M... qysh nga ndarja e bashkësisë 

familjare ndërsa sa i përket parcelës 421/0 A... ia ka shitur M.... me çmim prej 40.000 euro, 

20.000 euro ia ka dhënë menjëherë ndërsa 20.000 M... i ka marr hua tek vëllai i tij B... për t’ia 

dhënë A..., dhe përmes wester union i ka dërguar në Kosovë dhe M... ia ka paguar çmimin në 

tërësi A.... pasi ka qenë çmimi 40.000 euro që janë marrë vesh për shitjen  e paluajtshmërisë. 

 

Në deklarata e noterizuar me nr.LRP.nr.4238/2019 e dëshmitarit F.K ka deklaruar se është 

kunata e A... dhe M.B dhe ka dijeni se M.B e ka blerë n[ vitin 2011 nga A.B.1 ngastrën ... në 

çmimin prej 40.000 euro, ku 20.000 ia ka paguar menjëherë ndërsa 20.000 M.B i ka marrë hua 

për ti shlyer borxhin A..., prandaj e di se M... e ka paguar çmimin në tersi, ndërsa sa i përket 

ngastrës ..., e njëjta i ka takuar me rastin e ndarjes së bashkësisë familjare dhe këto fakte janë të 

njohura nga rrethi familjar, asnjëherë si familje nuk kanë pasur probleme, vetëm kur kanë 

kuptuar se A.... e ka bartur tërë pasurin në familjes në emrin e vet. 

 

Gjykata me rastin e vlerësimit të bazueshmërisë së kërkesë padisë së paditësit konsideroj se e 

njëjta është e bazuar pasi e njëjta vërtetohet edhe me prova dhe fakte. 

 

Meqenëse në mes paditësit- kundër të paditurit ka qenë kontestuese pjesërisht baza juridike por 

në tërësi lartësia e çmimit të parcelës e në rastin konkretë, e kërkuar nga i padituri në 

kundërpadi, pasi edhe vet i padituri kundër paditësi e pranon se në vitin 2017 në shtëpinë është 

lajmëruar personi A.R kinse për bartjen e një parcele që babi i tij e ka blerë nga A..., dhe se ai e 

ka bërë rregullimin e dokumentacionit dhe se ka përfituar nga padijenia e tij, pasi i padituri- 

kundër paditësi ka menduar që është duke ia bërë A.R vetëm bartjen  e një parcele dhes e i nuk 

ka pasur për qëllim që ti shmanget procedurës që edhe dy vëllezërit e tjerë të  përfshihen në 

dëshmi vdekje dhe aktvendimin  e trashëgimisë, por e gjithë kjo ka ndodh nga mendjelehtësia 

dhe pakujdesia e tij. 

 

Gjykata pretendimin e të paditurit- kundër paditësit nuk ia fali besimin pasi është jo logjike dhe 

jo e besueshme se si i padituri ka shkuar tek noteri për tu shpallu trashëgimtar i vetëm i babit të 

tij B.B, ka nënshkruar aktvendimin e trashëgimisë  pas leximit të udhëzimeve nga ana e noterit, 

ka nxjerrur dëshmi vdekjen e babit të tij në të cilën figuron si trashëgimtari vetëm dhe nuk i ka 
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përfshirë vëllezërit e tij, dhe kjo ka ndodh vetëm nga pakujdesia dhe mendjelehtësia, dhe se për 

gjithë këtë është fajtor A.R,  pretendim që për gjykatën nuk është i besueshëm se si një person 

që nuk ka interes juridik të nxjerr dëshmi vdekjen për një person dhe të rregulloj 

dokumentacionin  për shpalljen si trashëgimtari një personi krejt tjetër, dhe se vet personi që 

përfiton nga ai aktvendim i trashëgimisë mos të ketë dijeni për asgjë, dhe se i padituri- 

kundërpaditësi me veprimet e tij ngastrat i ka bartur në emrin e vet duke mos paraqitur 

trashëgimtarë tjerë si dhe duke fshehur faktet dhe rrethanat e pronësisë që njëra është pronë e 

trashëguar kurse tjetra pronë e blerë. 

 

I padituri – kundër paditësi edhe pasi ka nënshkruar aktvendimin e trashëgimisë asnjëherë nuk i 

ka njoftuar vëllezërit e tij lidhur me atë por vetëm kur ata kanë kuptuar se A.B.1 është shpallur 

trashëgimtari vetëm ai ka filluar të mbrohet me arsyetimin se nuk ka pasur njohuri dhe se kjo 

ka ndodhur nga pakujdesia. 

 

Me dëgjimin e dëshmitarëve B.B dhe F.B.1 në seancë gjyqësore dhe me leximin e deklaratave 

të noterizuara të dhëna nga F.K dhe RR.K është vërtetuar saktësisht pretendimi i paditësit- 

kundër të paditurit  të theksuar në padi. Dëshmia e dëshmitarëve B.B dhe F.B.1, ishin në 

kohezion me njëra tjetrën, të dy këta dëshmitar në mënyrë bindëse kanë deklaruar se paditësin 

dhe të paditurin i kanë axhallarë dhe se në vitin 2011 të njëjtit kanë bërë një marrëveshje gojore 

për shitjen e parcelës ... Zk...., me çmim prej 40.000 euro dhe se çmimi i është paguar A... në 

tërësi nga M..., ndërsa parcela ... i ka takuar M... qysh kur është bërë ndarja e bashkësisë 

familjare. Niveli i besueshmërisë së këtyre dëshmitarëve ngritët edhe më shumë, marrë 

parasysh relacionin e tyre me palët në procedurë, pasi  të dytë i kanë axhallarë, ndërsa F.... i ka 

kunetër, e që njëkohësisht është nënkuptuar se të njëjtit janë dijeni në mënyrë të drejtpërdrejt 

lidhur me faktin se paditësi e ka poseduar dhe shfrytëzuar pronë ... pasi e njëjta i ka takuar atij 

dhe jo të paditurit, dhe se çmimi për parcelën ... ka qenë 40.000 euro të cilin M... e ka paguar 

në tërësi. 

Gjykata lidhur bazueshmërinë e kërkesë padisë dhe lartësisë së saj ka vendosur sipas vlerësimit 

të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së duke u bazuar në provat të cilat gjinden në shkresat e 

lëndës, kurse sa i përket të paditurit – kundër paditësit gjykata e ka refuzuar kërkesë padinë 

pasi që nga provat materiale që i njëjti i ka prezantuar gjykatës nuk ekziston baza juridike e 

kërkesë padisë. 
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Sa i përket refuzimit të kundërpadisë dhe pretendimeve në lidhje me lartësinë e çmimit të 

kontraktuar mes paditësit dhe të paditurit dhe pretendimi të paditurit- kundër paditësit se 

paditësi kundër i padituri i  ka mbetur borxh të paditurit kundërpaditësit 125.000 euro, me asnjë 

provë nuk kanë arritur ta dëshmojnë një gjë të tillë pasi as dëshmitarët e propozuar nga ana e 

vet të paditurit nuk kanë arritur ti sigurojnë për dëshmi në gjykatë, dhe me asnjë provë tjetre 

nuk kanë arritur të dëshmojnë apo të vërtetojnë pretendimet e veta, dhe të njëjtave t’ia fal 

besimin gjykata edhe pse barra  e provës për vërtetimin e kundërpadisë e ka pasur i padituri – 

kundërpaditësi dhe me qenë se nuk e ka bërë një gjë të tillë gjykata vendimin e saj e ka bazuar 

në nenin 319 lidhur me nenin 322 të LPK-së, ku thuhet ‘’në çoftëse gjykata në bazë të provave 

të marra (neni 8 i ligjit) nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit do 

të përfundojë duke aplikuar rregullat mbi barrën e provës’’. 

 

 

Gjykata me rastin e vendosjes gjithnjë ka pasur parasysh pretendimet e të paditurit 

kundërpaditësit  por të njëjtat kanë qenë të pa qëndrueshme dhe nuk ka pasur bazë për të 

vendosur ndryshe. 

 

 

Gjykata sa i përket vendosjes në lidhje me shpenzimet e procedurës si në pikën VI të 

dispozitivit është bazuar në nenin 452 të LPK-së duke e obliguar të paditurin – kundër 

paditësin që të paditësit – kundër të paditurit t’ia paguaj shumën prej 1,122 €,  dhe atë për 

përpilim të padisë 208 €,  për 6 seanca të mbajtura nga 135 euro 810 euro, dhe për përgjigje në  

kundërpadi 104 euro.  

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.749/18, dt.13 Mars 2020 

 

 

                                                                                                                     Gjyqtarja 

                                                                                              Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  
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