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Numri i lëndës: 2021:212048 

Datë: 12.04.2022 

Numri i dokumentit:     02907463 

 

C.nr.2021:212049 

 

  GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Burhan Berisha, duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditëses M.R nga 

fshati … Komuna e Kaçanikut, të cilin  e përfaqëson Avokat Fitim Limani nga Prishtina  

rr.“Galibardi” S2, Hyrja 2 Nr.9 me autorizim, kundër të paditurës Komuna e Kaçanikut, 

Drejtoria për Arsim dhe Kulturë, të cilën e përfaqëson Ilir Lumi me autorizim, për çështjen 

kontestuese anulimi i vendimit, në seancë të drejtpërdrejt, publike, më datën 28.03.2022 merr, 

ndërsa më dt.12.04.2022 përpilon me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses M.R nga fshati 

…Komuna e Kaçanikut e ushtruar ndaj të paditurës Komuna e Kaçanikut, Drejtoria e Arsimit 

dhe Kulturës me të cilën ka kërkuar anulimin e vendimit … të datës 03.09.2021. 

 

II.REFUZOHET propozimi për caktimin e masës siguruese me të cilën është kërkuar 

pezullimi I procesit të përzgjedhjes së drejtotit të SHFMU “…” në fsh… lidhur me konkursin 

… në tërësi si i pa bazuar. 

 

III.Secila palë i përballon shpenzimet e krijuara.  

 

A  r  s  y  e  t  i m 

 

Paditësja M.R në Gjykatën Themelore Ferizaj-Dega Kaçanik më dt. 22.09.2021, ka 

paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Kaçanikut-Drejotria e Arsimit, duke theksuar se 
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në konkursin e shpallur më datë 16.06.2021 nga Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës Komuna e 

Kaçanikut, paditësja ka aplikuar në pozitën Drejtor në SH.F.M.U “…” në …, dhe në bazë të 

rezultatit të procesit të rekruktimit ka rezultuar me renditjen që pozita e parë i takon S. L.(78.8 

pikë të fituara), ndërsa në pozitën e dytë paditësja (77.6 pikë të fituara), dhe duke vepruar sipas 

këshillës jurdike kemi paraqitur ankesë, ndërsa me datë 03.09.2021, është refuzuar ankesa si e 

pabazuar, andaj konsiderojmë se komisioni i ankesave nuk e ka trajtuar në mënyrë të plotë 

ankesën dhe bazuar në nenin 48 të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, organi i 

administratës është i obliguar të i jap të gjitha arsyjet në lidhje me pretendimet e palës dhe 

komisioni ankesave ka bërë shkelje të ligjit për zyrtarët publik nga neni 8 dhe 5 i ligjit të punës 

si shkelje të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi nga neni 6 par 5  të udhëzimit administrativ 

10/2018 mbi normativën mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjihsëm.  

 

Po ashtu kominisoni ka bërë shkelje të kushteve të veçanta për shkak se në pikën 2 dhe 

3 kandidati duhet të ketë përfunduar masterin ose nëse kanditati e ka të përfunduar masterin ka 

përparësi. Shkleje tjetër të kushteve të veçanta që do të ndikonte në eliminimin direkt të 

kandidatit S. L. është që kandidati të këtë katër vite provojë punë, ndërsa kandidati i 

përzgjedhur S. L. nuk e ka provojën e punës 4 vite të fakultetit Bachelor. Po ashtu komisioni 

vlerësues ishte i ndikuar në aspektin subjektiv, për arsyjet se dy antarët e komisionit vëzhgues 

B. C. dhe Z. L. kanë deklaruar se M.R ka qenë më e suksesshme në përgjigjet e komisionit 

vlerësues, e po ashtu edhe dy antarët e komisiont vlerësues kanë pasur vlerësimet më të mira 

për M.R ndërsa vetëm kryetari i komisionit ka vlerësuar me pikë maksimale kandidatin e 

përzgjedhur, ndërsa komisioni nuk ka marrë për bazë se paditësja ka ushtruar pozitën e 

ushtruses së drejtorit rreth 2 vite si dhe ka të kryer 7 module të menaxhimit dhe të udhëheqjes, 

andaj në bazë të kësaj kërkojë nga gjykata që ta aprovon kërkespadinë e padises dhe të 

anulohet vendimi i komunës së Kaçaikut … I datës 09.02.2021 dhe të detyrohet Drejotria 

Komunale e Arsimit në Komunën e Kaçanikut që të anulojë rezultatet e konkursit të komisionit 

përzgjedhës me numër … të datës 11.08.2021 dhe ta obligojë Drejtorinë e Arsimit-Komuna 

Kaçanik, që si fituese e pozitës së Drejtorit të shkollës fillore, të mesme të ulët –SHMFU “…” 

…, ta shpallë M.R. 

 

 

Gjithashtu së bashku me padinë pala paditëse I ka propozuar gjykatës që të caktohet 

masa e sigurimit duke pezulluar procesin e përzgjedhjes së drejtorit të SH.F.M.U “…” lidhur 

me konkursin …. 
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Shpenzimet i ka kërkuar.  

 

E paditura me anë të përgjigjes në padi po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditëses duke theksuar se në rastin e 

përzgjedhjes së drejtorit të shkollës “…” në fshatin … Komuna e Kaçanikut, ka respektuar në 

tërësi procedurat ligjore, konkretisht UA të MASHT-it, …, komisioni përzgjedhës duke i‟ u 

referuar formularëve B, C dhe D, i ka mbledhur pikët e secilit kandidat veç e veç dhe ka 

rekomanduar që në bazë të rezultatit të përgjithshëm kandidati që ka mbledhur pikë më së 

shumti ka qenë S.L, ndërsa paditësja ka bërë ankesë dhe komisioni i ankesave, i‟a ka refuzuar 

si të pabazuar me të gjitha argumentet. Kanditati i përzgjedhur S.L ka provojë në arsim 12 vite 

e 8 muaj, ndërsa provojë pas rikualifikimit sipas diplomës universitare Bachelor i programit 

matematik-informatik 240 ECTS, kandidati përzgjedhës ka 5 vite e 10 muajë që i plotëson 

kushtet sipas nenit 5 pika 1.2.4 të UA 151/2020. Ndërsa sa i përket komisionit përzgjedhës, B. 

L. dhe Z.L kanë qenë në cilësin e vëzhguesve dhe jo të anëtarëve të komisionit vlerëues dhe 

kanë pasur vetëm rol të vëzhgimit dhe jo të vlerësimit, andaj në bazë të kësaj ka kërkuar nga 

gjykata të refuzohet si e pabazuar kërkespadia e paditëses. 

 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë qështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqëse e zhvilloi procedurën e provave duke e 

bërë leximin e këtyre provave të shkruara: vendimi i komisionit për ankesa me nr. 01 nr. ... i dt. 

03.09.2021, Ankesa e drejtuar Komunës së Kaçanikut dt. 23.08.2021, Konkursi  për plotësimin 

e vendeve të lira  të punës i dt. 16.06.2021, Diploma e paditëses me nr. ..., i dt. 15.09.2004, 

Njoftimi nga Zyra e personelit  i dt. 03.08.2021 dhe dt. 11.08.2021, Vendimi për emërimin e 

kandidates –paditëses si UD i dt. 06.04.2020, Njoftimi  nga zyra e personelit  dt. 11.08.2021, 

Konfirmim i lëshuar nga Z. L. pa datë të caktuar, Konfirmim nga B. C. po ashtu pa datë të 

caktuar, Diplomë e fakultetit e paditëses e lëshuar me dt. 27.12.2005, Formulari  i vlerësimit të 

komisionit për kandidatin M.R, Formulari i vlerësimin për kandidatin R. C., Formularin e 

vlerësimit për kandidatin G.C, Formulari C-protokolli i interesimit për kandidaten M.R dhe 

kandidatin S.L , si dhe kandidatin G.C dhe R.C, Formulari F për vëzhguesit Z.L dhe B.C, 

Formulari D, Vendimi për përzgjedhjen e kandidatit S.L e dt. 11.08.2021, Vendimi për  

emërimin e komisionit përzgjedhjes dt. 18.03.2021.  së bashku me konkursin dhe dosjen e 
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konkursit, Vendimi mbi provojnë e punës të kandidatit S.L lëshuar më dt. 30.06.2015, Diploma 

me titull Bachelor i programit matematik-informatikë për S.L dt. 13.06.2016, Vendimi për  

njohjen e gradës profesor i diplomuar i matematikës  i dt. 06.03.2020, Diploma për S.L  e dt. 

11.04.2019, pa pyetje pa vërejtje.  

 

Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së, dhe bindjes së lire të gjykatës,Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

E paditura me datë 16.06.2021, e ka rishpallur konkurin për plotësimin e vendeve të lira 

të punës në shërbimin publik, titulli i vendit të punës Drejtor i shkollës fillore, të mesme të ulët 

SHFMU “…”-…, paditësja ka konkuruar në këtë konkurs, mirëpo nuk është përzgjedhur 

kandidat i parë në listën përzgjedhëse, ndërsa në këtë vend të punës është zgjedhur kandidati 

S.L dhe i njëjti kandidat i ka plotësuar kushtet sipas konkursit … dhe është zgjedhur në bazë të 

vlerësimit në formualrët B,C, D të komisionit përzgjedhës dhe në përputhje të plotë me 

Udhëzimin Administrativ të MASHT me numër 151/2020. 

 

a) Se e paditura ka rishpallur konkursin, për plotësimin e vendeve të lira në shkollën 

fillore të mesme të ulët “…” në …-Komuna Kaçanikut, për pozitën Drejtor i shkollës fillore, 

gjykata e vërteton nga konkursi për plotësimin e vendeve të lira të punës në shërbimin publik, 

me numër 01Nr…. të datës 16.06.2021, në të cilën Komuna e Kaçanikut-Drejtroria e Arsimit 

dhe Kulturës, me këtë konkurs kërkohet të plotësohet një vend i punës, drejtor i SH.F.M.U 

“…”-… Komuna e Kaçanikut, dhe ky fakt nuk ishte kontestues ndërmjet palëve ndërgjygjëse. 

b) Se paditësja ka konkuruar në konkursin e punës të shpallur nga Drejtoria e Arsimit 

dhe Kulturës Komuna Kaçanikut, këtë fakt gjykata e vërteton nga provat të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës dhe e njëjta nuk ishte kontestuese në mes palëve ndërgjygjëse. 

 

c) Kandidati i përzgjedhur S.L, i ka plotësuar kushtet e përgjithëshme sipas konkursit të 

rishpallur me numër 01Nr…. të datës 16.06.2021, kandidati i përzgjedhur ka titullin bachelor i 

programit matematikë-informatikë me gjithësej 240 ETS në Universitetin e Prishtinë “Hasan 

Prishtina”-Fakulteti Edukimit Qendra Gjilan dhe ka diplomuar me 13 qeshor 2016, dhe brenda 

kësaj kohe ka qenë i punësuar në SHFMU “…”- .., Komuna Kaçanikut dhe i ka plotësuar 

kushtin i cili është paraparë në pikën 8 të konkursit në të cilin është paraparë: “kandidati të ketë 

katër (4) vite provojë së punes në procesin edukativo arsimor”, dhe kandidati i përzgjedur e ka 



 Numri i lëndës: 2021:212048 
 Datë: 12.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02907463 
 

5 (9)  

   
2
0
2
1
:2
1
2
0
4
9

 

plotësuar kriterin në të cilën është kërkuar provoja e punës dhe kandidati ka mbi 4 viteve të 

provojës së punës  dhe kandidati I përzgjedhur ka marrë titullin bachelor i programit 

matematik-informatik prej datës 13.06.2016, e ndërsa  deri në rishpalljen e konkursit më datë 

16.06.2021, vërtetohet se është plotësuar kushti i provojës së punës. 

 

-Gjykata vërtetoi se konkursi i rishpallur nga Komuna e Kaçanikut-Drejtoria e Arsimit  

me numër 01Nr… të datës 16.06.2021, për plotësimin e vendeve të lira  të punës në shërbimin 

publik, titulli i vendit të punës Drejtor i shkollës fillore-mesme ulët, është në përputhje të plotë 

me udhëzimin administrativ numër 151/2020 të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në të cilin 

janë paraparë kushtet për zgjedhjen e drejtorit, procedurat e zgjedhjes dhe të emërimit në 

institucione edukativo-arsimore, dhe në këtë konkurs janë plotësuar kushtet e paraparë si në 

udhëzim administrativ të lartëcekur, në konkurs janë të përfshira kushtet e përgjithshme të cilat 

duhet të i plotësojnë kandidatët, komisioni përzgjedhur është në përputhje me nenin 6 të UA të 

lartëcekur, si dhe procedura e përzgjedhjës së drejtorit, është në përputhje të plotë me nenin 8 

të UA  të lartëcekur ku theksohet se: “Procedura zhvillohet nga komisioni përzgjedhës si në 

vijim, përgaditja për intervistim, intervistimi dhe prezantimi i konceptit të Planit Zhvillimor 

nga kandidatët e përzgjedhur, vlerësimi dhe përgaditja e raportit me kandidatin/en me të 

sukseshëm/e”, procesi i vlerësimit është në përuthje të plotë me Udhëzimin Administrativ 

151/2020 në të cilin janë aplikuar metodat e vlerësimit si në formualrët B,C dhe D, andaj 

gjykata vendsoi si në disozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të paditëses dhe të paditëses personalisht, 

të cilët i kanë propozuar gjykatës qe ta miratoj në tërësi kërkesëpadinë e paditëses, duke 

theksuar se në konkursin me numër 01Nr… të datës 16.06.2021, është bërë shkejle e kushteve 

të veçanta që duhet të i plotësoj kandidati, pasi që kandidati i përzgjedhur nuk i ka plotësuar 

kushtet e veçanta që janë paraparë në konkurs dhe kandidati i përzgjedhur nuk e ka të 

përfunduar masterin siç kërkohet në pikën 2 dhe 3 të konkursit, e po ashtu kandidati i 

përzgjedhur nuk e ka plotësuar kushtin siç është paraparë në konkurs pasi që nuk i ka 4 vite 

provojë të punës me fakultet bachelor, po ashtu paditëses komisioni i akesave nuk e ka trajtuar 

ankesën në mënyrë të plotë dhe sipas ligjit për procedurën e përgjithshëme administrative 

organi i adiministratës është i obliguar që të i jap të gjitha arsyjet me pretendimet e palës dhe 

me këtë rast është bërë shkelje të ligjit për zyrtarët publik, shkejle të ligjit për mbrojtjen nga 

diskriminimi nga neni 6 par 5 të udhëzimit administrativ 10/2018 mbi normativën mbi kuadrin 

profesonial të arsimit të përgjithshëm. 
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Lidhur me faktin e ngritur nga pala paditëse, se paditëses i‟ u është bërë e padrejtë në 

konkursin 01Nr… të datës 16.06.2021, kjo gjykatë nuk ka asnjë provë me të cilën do të 

dëshmohej një gjë e tillë e po ashtu gjykata konstatoi se kandidati i përzgjedur në këtë konkurs 

i ka të përmbushura të gjitha kushtet të cilat duhet të plotësohen dhe kandidati i përzgjedhur ka 

titullin Bachelor i programit matematiko-informatik me 240ECTS dhe në konkursin  në pikën 5 

në faqen dy është paraparë se kandidati përveç kushteve të përgjthshme duhet të ketë 

“Bachelor katëvjeqar (kualifikimi prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar”. 

 

Ndërsa sa i përket pretendimet të palës paditëse se kandidati nuk e ka përfunduar 

masterin, gjykata këtë pretendim i analizoi, mirëpo në bazë të konkursit të lartëcekur dhe 

udhëzimit administrativ 151/2021, kandidati duhet të këtë kryer arsimin universitar, nivelet e 

kulafikimit që i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional të arsimit të përgjithshëm dhe 

normativit për arsim profesonal në fuqi, dhe kandidati i përzgjedhur e ka plotësuar kushtin për 

arsimin universitat dhe është i diplomuar dhe ka marrë titullin Bachelor i programit 

matematiko-informatik me 240 ECTS, prej datës 13.06.2016 (pra në momentin e konkurimit ka 

qenë I diplomuar), ndërsa paditësja në formularin B/1¹ për vlerësimin e kualifikimit Master 

arsimor është vlerësuar me 2 pikë ndërsa kandidati i përzgjedhur për studimin katërvjeqar është 

vlerësuar me një (1) pikë, prandaj gjykata konstatoi se pretendimet e ngritura nga pala paditëse 

se paditëse në rastin konkret nuk i është marr për bazë kualifikimi shkollor në raport me palën 

e përzgjedhur i vlerëson si të pabazuara, sepse komisioni përzgjedhës në këtë rast ka bërë 

vlerësimin e përgjithshëm si dhe vlerësimin e veqant për gjdo pikë, fakt ky i vërtetuar nga 

Formulari B/1., me qka vërtetohet se në raport me kualifikim shkollor paditëses nuk i është 

shkelur ndonjë e drejtë, mirepo totali i pikëve të mbledhura e që përfshin edhe pikët nga 

intervistimi dhe kualifikimet tjera ka rezultuar të jetë më i vogël se rezultati i kandidatit të 

përzgjedhur, prandaj në raport me këto pretendime gjykata nuk gjen shkelje të procedurave të 

vlerësimit. 

 

Lidhur me faktin e ngritur nga pala paditëse se kandaditi i zgjedhur nuk i ka plotësuar 

kushtet e veçanta siç parashihet në konkursin e punës dhe se kandidati i zgjedhur nuk e ka 

provojën e punës 4 vite siç kërkohet në konkurs, këto pretendime të palës paditëse gjykata nuk 

i mori për bazë për faktin se nga provat e administruara ka rezultuar se ky pretendim është i pa 

bazuar, për arsye se pala e përzgjedhur ka fituar titullin bachelor i programit matemati-

informatik, me datë 13.06.2016 të cilin fakt gjykata e vërtetoi nga kopja e diplomës  të lëshuar 
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nga UP “Hasan Prishtina” –Fakulteti i Edukimi Qendra në Gjilan lëshuar me nr.767 dhe prej 

kësaj kohe e deri në shpalljen e konkursit me datë 16.06.2021 ka qenë në marrëdhënie punë, 

dhe kandidati i zgjedhur e ka plotësuar kushtin e provojës së punës  4 vite, që është kërkuar në 

konkursin e përshkruar, gjegjësisht në kapitullin e kushteve të veçanta pika 8 e të njejtit 

konkurs. 

 

Lidhur me faktin e ngritur nga pala paditëse se komisioni vlerësues ka aplikuar 

favorizim mbi bazën e diskriminimit përkundër deficitit akademik dhe provojës profesionale në 

kundërshtim me nenin 8 par 2  dhe nenin 5 paragrafi 1 të Ligjit të punës Nr. 03/L-202, këto 

pretendime të palës paditëse gjykata nuk i mori për bazë për shkaqet se konkursi ka qenë në 

përputhje të plotë me udhëzimin administrativ 151/2021 të MASHT-it, dhe vlerësimi i 

kandidatëve është bërë në bazë të formularëve të vlerësimit sipas udhëzimit administrativ 

151/2021 si dhe konform nenit 5 paragarfi 3 të Ligjit të punës theksohet se “Nuk konsiderohet 

diskriminim, çdo dallim, përjashtim ose dhënie e përparësisë, përkitazi me ndonjë vend të 

caktuar pune, në bazë të kritereve të caktuara që kërkohen për atë vend pune”, prandaj në bazë 

gjendjes faktike të vërtetuar si më lart me të cilën u konstatua rregullsia e tërë procesit të 

përzgjedhjes së kandidatit, rrjedhimisht gjykata nuk ka gjetur asnjë fakt apo provë me të cilën 

do të vërtetohet baza e çfarëdo diskrimini, ashtu siq është pretenduar nga pala paditëse, prandaj 

u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autorizuarit të t‟paditurës, me anë të përgjigjes në 

padi dhe gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor me të cilat ka theksuar se e paditura e konteston 

në tërësi kërkespadinë e paditëses për shkak se  me rastin e përzgjedhjes së drejtorit të shkollës 

“...”  janë resektuar në tërësi dispozitatat ligjore, udhëzimi administrativ 151/2021 i MASHT-it, 

dhe komisioni përzgjedhës duke i „u referuar formularëve B, C, D i ka mbledhur  pikët e secilit 

kandidat veç e veç dhe ka rekomanduar që në bazë të rezultatit të zgjedhet kandidati që ka 

mbledhur më së shumti pikë, andaj gjykata këtyre theksimeve ua dha besimin e plotë dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi sepse të njëjtat theksime ishin në harmoni të plotë 

me gjendjen faktike të konstatuar si më lart dhe provat e administruara. 

 

Gjykata përmes këtij Aktgjykimi ka vendosur lidhur me refuzimin e masës siguruese, 

për faktin se propozimin për masë siguruese ishte i pa bazuar. 
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Lidhur me petitumin e propozimit për masë siguruese me ç„ras i referohej pezullimit të procesit 

të tërësishëm të përzgjedhjes së kandidatit, gjykata ka gjetur se një propozim-kërkesë e tillë 

është e pa justifikueshme sepse nuk i ka plotësuar kushtet e parapara me neni 297 par.1 pika a) 

LPK-së  ku thuhet se: “në qoftë se propozuesi  i sigurimit e bënë të besueshëm ekzistimin e 

kërkesës apo të së drejtës subjektive të tijë” e në rastin konkret kërkesa nuk ishte e bazuar, 

gjegjësisht sikurse në vendosje në pikën një të këtij Dispozitivi. 

 

Gjithashtu propozimi për caktimin e masës siguruese ishte në kundërshtim me nenin 

297 par.1 pika b) të LPK-së ku thuhet se: “ në qoftë se ekziston rreziku se pa caktimin e masës 

së këtillë pala kundërshtare do të mund ta pa mundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimn 

e kërkesës, sidomos me tjetërsimin e pasurisë së vet, me fshehjen e saj, me ngarkimin apo me 

ndonjë mënyrë tjetër, me të cilën do të ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjërave, ose në 

ndonjë mënyrë tjetër do të ndikonte negativisht në të drejtat e propozuesit të sigurimit” për 

faksin se me asnjë provë nuk është vërtetuar se ekziston rrezikur se pa caktimin e masës së 

këtillë pala kundërshtare do ta vështirësonte realizimin e të drejtave, kjo nga fakti se në këtë 

qështje mungon baza juridike e kërkesëpadisë, dhe vendosja ndryshe do ta çrregullonte në 

tërësi procesin e përzgjedhjes dhe do të shkaktonte pasoja të përgjithshme në funksionimin e 

SHFMU “ ...” në fsh..., prandaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

 

 

 

Gjykata vendosi që palës paditëse ta liruoj për pagesën e taksave gjyqësore për shkak të 

natyrës së kontestit konfrom nenit 8.1.1 të UA nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë të Kosovës 

mbi Unifikimin e Taksave Gjyqësore.  

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C.nr2021:2012049. prej dt.28.03.2022 

                                                                                                                                      Gjyqtari: 

        Burhan BERISHA 

UDHËZIME JURIDIKE:   
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Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes,  

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit të Kosovës 

përmes kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme.  

 


