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Numri i lëndës: 2019:218489 

Datë: 07.05.2020 

Numri i dokumentit:     00917672 

 

C.nr.213/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEGA NË KAÇANIK, si gjykatë civile e 

shkallës së parë, gjyqtari Burhan Berisha si gjyqtar individual, duke vendosur në çështjen 

kontestimore-juridiko civile të paditësit R.I.K nga fshati … Komuna e Kaçanikut, të cilin me 

autorizim e përfaqëson Avokat S.M nga Vitia rr. … pn., kundër të paditurit H.K nga fshati … 

Komuna e Kaçanikut, për çështjen kontestuese Vërtetimi i Pronësisë, në seancën kryesore 

publike, të drejtpërdrejtë të mbajtur më datën 12.02.2020, në praninë e paditësit e të 

autorizuarit të tij si dhe në praninë e të paditurit, merr dhe shpall, ndërsa më datë 10.03.2020 

përpiloi me shkrim të këtë:  

 

 

   

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

 

 I. REFUZOHET, në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit R.I.K nga fshati …, 

Komuna e Kaçanikut, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet e drejta e pronësisë në ngastrën 

kadastrale ... në sipërfaqe prej 3250m² në vendin e quajtur “B...”, me kulturë Mal klasi i 3, në 

Zonën Kadastrale … e evidentuar në çertifikatën e njësisë kadastrale me nr. të lëndës … 

lëshuar nga Z.K.K. Kaçanik.  

 

 II. DETYROHET, paditësi që të paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë prej 133.36€, (në emër të taksës për padi shumën prej 20€, ndërsa në emër të ekspertizës 

gjeodezike shumën prej 113.36€), të cilat pagesa do të bëhen në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

pranimit në dorëzim të këtij aktgjykimi. 

 

   

A r s y e t i m 

 

 

  Paditësi dhe i autorizuari i tij si në padi, ashtu edhe në seancat e mbajtura  gjyqësore, 

ka kërkuar nga gjykata  që ta miratoj  kërkesëpadinë  e paditësit  në tërësi  si të  bazuar dhe ta 

vërtetoj se paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të parashkrimit fitues (me mbajtje)  
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në ngastrën kadastrale ... në sipërfaqe prej 3250m² në vendin e quajtur “B...”, me kulturë Mal 

klasi i 3, në Zonën Kadastrale … ,e evidentuar në çertifikatën e njësisë kadastrale me nr. të 

lëndës … lëshuar nga Z.K.K. Kaçanik duke theksuar se paditësi është posedues dhe shfrytëzues 

i kësaj ngastre për më shumë se 100 vite, dhe se nuk e dinë se pse kjo parcelë është regjistruar 

gabimisht në emër të të paditurit H.K. 

 

  I autorizuari i paditësit në seancën kryesore ka theksuar se nga provat e administruara 

rezulton se, kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, duke shtuar se nga dëshmia e dëshmitarëve  

është vërtetuar se i padituri nuk e ka pasur në shfrytëzim këtë paluajtshmëri, po ashtu nga 

ekspertiza gjeodezike dhe historiati i pronës nuk vërehet se në çfarë baze kjo pasuri ka kaluar 

në emër të të paditurit, dhe po ashtu i ka propozuar gjykatës që gjatë vendosjes të ketë parasysh 

në mënyrë të veqant dëshminë e dëshmitarit SH.K dhe deklaratën e tij mjaft bindëse ku 

dëshmohet se në këtë ngastër kontesuese asnjëher nuk është blerë apo shitur ndonjë pjesë 

kadastrale, dhe se konsideron se kjo ngastër kontestuese në vitin 2018 gabimisht është bartur 

pronësia në emër të të paditurit, andaj mbi bazën e dëshmive të ofruara siç janë dëshmitë e 

dëshmitarëve, historiati i pronës, këqyrja në vend ngjarje etj, u vërtetua se padia e paditësit 

është e bazuar dhe si e tillë duhet të miratohet në tërësi nga ana e Gjykatës.  

 

Shpenzimet i ka kërkuar.  

 

I padituri ka deklaruar se pretendimet e palës paditëse janë të pa bazuara duke shtuar se 

pasuria kontestuese nuk është e vërtetë se gabimisht ka kaluar në emrin tim, por ashtu sikurse 

është parë në historiatin e pronës, kjo pasuri është trashëguar nga paraardhësi im me vendim të 

trashëgimisë, lidhur me faktin se kjo pasuri kufizohet me parcelat tjera dhe dëshmohet se këto 

pasuri kanë qenë pasuri familjare, ndërsa deklaroi se për shkaqe të moshës dhe shkaqe shëndeti 

nuk kam mundur ta punoj, por disa herë në vazhdimësi kam shëtitur në për mal dhe nuk kam 

prerë drunjë sepse për nevoja shtëpiake drunjët i kam blerë, për faktin se kam pasur probleme 

shëndetësore, deklaroj se edhe në moshën e rinisë respektivisht në vitin 1958 deri 1963 kam 

marrur trajtim në spitalin ushtarak të Shkupit dhe nuk kam qenë i aftë që të punoj malin, për 

këtë i ka ofruar Gjykatës provë të shkruar, pagesën e vitit 1991 ndërsa po ashtu për faktin se 

kjo pasuri është punuar nga ana jonë kjo vërtetohet edhe në bazë të dëshmisë së dëshmitarit 

D.K, andaj në bazë të të dhënave dhe në bazë të provave të administruara i ka propozuar 

Gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar. 

 

 Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

 Për të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike  në këtë çështje 

kontestimore gjykata bëri administrimin e këtyre provave ku u lexuan: kopja e planit, 

procesverbali mbi daljen në vendshiqim i dt.24.10.2019, ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë i 

datës 27.10.2019, çertifikata pronësore me numër të lëndës …, pjesa grafike e punuar nga 

eksperti i gjeodezisë, dëshmia e dëshmitarëve SH.K, E.K, D.K dhe O.K të dhënë në këtë 

Gjykatë më dt.15.01.2020 si dhe Aktvendimi i datës 23.09.1991 dhe Akvendimi i datës 

21.09.1987, me vërejtje në provat e dërguara nga pala e paditur Aktvendimi i dt.23.09.1991 
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dhe dt.21.09.1987 për arsye se nuk përbëjnë të dhëna që i referohen pasurisë kontestuese, 

ndërsa pa vërejtje nga pala e paditur. 

 

Gjykata pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegjje të secilës provë veq e veq dhe të 

gjithave  bashkarisht e në pajtim  me  dispozitat  e nenit  8 të LPK-së, dhe bindjes së lirë të 

kësaj gjykate, kjo gjykatë lidhur  me  këtë çështje kontestimore juridiko-civile vërtetoi këtë 

gjendje faktike:  

 

Parcela kadastrale ... në sipërfaqe prej 3250m² në vendin e quajtur “B...”, me kulturë 

Mal klasi i 3, në Zonën Kadastrale …, e evidentuar në çertifikatën e njësisë kadastrale me nr. të 

lëndës … lëshuar nga Z.K.K. Kaçanik në shërbimin e gjeodezisë regjistrin e të drejtave 

pronësore, evidentohen në emër të të paditurit H.F.K nga fshati ... që nga viti 10.03.2018, kjo e 

drejtë ka derivuar nga paraardhësi i të paditurit me procedurë të rregullt trashëgimore. Kjo 

ngastër asnjëherë në shërbimin e gjeodezisë nuk është evidentuar në emër të paraardhësve të 

paditësit, kjo parcelë është me kulturë mal dhe nuk është e rrethuar nga asnjëra palë dhe nuk 

është e punuar në tërësi nga asnjëra palë. Paditësit nuk e kanë fituar të drejtën e pronës me 

posedim, sepse posedimi i drejtpërdrejtë dhe i pa penguar nuk është realizuar nga asnjëra palë. 

 

 a) Se parcela kontestuese 596-0 Zk.... evidentohen në emër të të paditurit H.K, këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar nga çertifikatat e pronës me nr. të lëndëve … e dt.25.10.2019 nga e cila 

vërtetohet se paditësi H.K është pronar i kësaj parceleje, po ashtu nga përshkrimi i rastit në këtë 

çertifikatë vërtetohet se kjo pronësi është derivuar nga  Aktvendimi për trashëgimi 1319/2018 

ref.nr. 350/2018 dt.10.03.2018 azhuruar më dt.20.03.2018.  

 

Poashtu këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë i 

cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se ngastra kontestuese evidentohen në emër të të paditurit 

që nga viti 2018 sipas Aktvendimit për trashëgimi 1319/2018 ref.nr. 350/2018 dt.10.03.2018 

azhuruar më dt.20.03.2018, e i cili fakt nuk ishte kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

 b) Kjo parcelë asnjëher nuk kanë qenë e paditësve dhe të paraardhësve të tijë, këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë(historiati i pronës i punuar) i cili 

ka konstatuar se kjo parcelë me rastin e aeroinqizimit të tokave në vitin 1958 pronarët e 

parcelave kanë pasur si obligim të bëjnë shënimin e kufijve të pronave të tyre me gurë natyrorë 

pastaj të gëlqerosur me gëlqere, në rastin konkret parc.kad....  me rastin e aeroinqizimit të vitit 

1958 i ka pasur kufijt e shënuar dhe të gëlqerosur ku e njëjta parcelë me rastin e deshifrimit 

dhe shiqimit publik në fotoskicat e asaj kohe (fotoskica 27/2918-a)ishte deshifruar(regjistruar) 

në emrin e pronarit F.A.K)babai i H.K) nga ... numri i shtëpisë 82 dhe ka shtuar se nga 

aeroinqizimi i vitit 1958 është punuar operati i ri kadastral për zonën kadastrale ... i cili operat 

kadastral edhe sot është në fuqi”,e kësaj ekspertize dhe të dhënave të përshkruara në të, 

gjykata i dha kredibilitet  përshkak se kjo ekspertizë është e nxjerrur në procedurë të rregullt, e 

njëjta nuk është e kundërshtuar nga palët ndërgjyqëse, është e punuar me profesionalizëm dhe 

përmban të dhëna të mjaftueshme për vërtetim të fakteve relevante.   
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c) Paditësi për më shumë se 100 vite e ka ditur se këto parcela nuk evidentohen në emër 

të tyre, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga deklaratat e dëshmitarit SH.K nga ... i cili në 

seancën gjyqësore të datës 15.01.2020 i cili në pyetjen e dytë  të autorizuarit të paditësit se “ a 

të kujtohet se kush e ka shfrytëzuar këtë paluajtshmëri? I njëjti përgjigjet se: “ me sa mbaj 

mend unë, nuk e dij që dikush  tjetër” dhe në pyetjen e rradhës se  nga cila kohë është duke e 

shfrytëzuar paditësi këtë paluajtshmëri, i njëjti përgjigjet se: “rreth 10 viteve” dhe i njëjti ka 

deklaruar se këtë paluajtshmëri e kemi trashëguar, dhe se në pyetjen e të autorizuarit të 

paditësit dhe pyetjen e gjyqtarit se nga cila periudhë kohore mbani mend që e ka shfrytëzuar 

paditësi këtë paluajtshmëri dëshmitari ka dhënë dy përgjigje kontradiktore në përgjigjen e të 

autorizuarit të paditësit i njëjti ka deklaruar se “paditësi këtë paluajtshmëri e ka shfrytëzuar që 

nga fëmijëria” ndërsa në përgjigjjen e gjyqtarit i njëjti ka deklaruar se: “ këtë paluajtshmëri 

paditësi e ka shfrytëzuar që nga viti 2018 kur edhe kemi dal me pre drunjë”. Nga kjo rezulton 

se dëshmija e këtij dëshmitari nuk është e sakt dhe nuk vërteton për asnjë moment faktin e 

shfrytëzimit të pasurisë së paluajtshme nga ana e asnjërës palë, përveq se, përgjigjja e tij se 

kanë prerë drunjë në vitin 2018 ku këtë fakt nuk e kanë kontestuar as palët ndërgjyqëse që nga 

ai moment edhe ka filluar kontesti dhe çështja është paraqitur në gjykatë. 

 

Ndërsa gjykata edhe nga dëshmia e dëshmitarit E.K nuk ka arritur të vërtetoj më se 

paditësi ka qenë posedues i kësaj paluajtshmërie pasi që i njëjti ka deklaruar se asnjëherë nuk e 

mban mend që ta ketë penguar dikush paditësin në prerjen e drunjëve, ndërsa kjo rrethanë ishte 

mohuar më herët gjatë deklarimeve nga vet paditësi kur kishte thënë se i njëjti është penguar 

nga ana e të paditurit para një viti e gjysmë, ndërsa dëshmija e këtij dëshmitari lidhur me 

kohëzgjatjen e shfrytëzimit i cili deklaroi se: “këtë paluajtshmëri paditësi e ka shfrytëzuar për 

më shumë se 50 vite” e kjo dëshmi ishte në kundërshtim me vet dëshminë e dëshmitarit SH.K i 

cili theksoi se këtë paluajtshmëri paditësi e shfrytëzon qe 10 vite, ndërsa të dy këta dëshmitarë 

ishin të propozuar nga vet pala paditëse, mirëpo këto pohime nuk ishin të mjaftueshme për 

Gjykatën që të vërtetohet posedimi i qetë dhe i pa penguar nga ana e paditësit lidhur me këtë 

paluajtshmëri. 

 

Po ashtu faktin se pasurinë kontestuese ... Ak.... nuk e ka pasur në shfrytëzim asnjëra 

palë në mënyrë të drejtpërdrejtë e dëshmoi edhe dëshmitari i propozuar nga pala paditëse 

Osman Liman Krasniqi i cili theksoi se: “parcela kontestuese ka qenë e bashkuar me parcelën 

që tani jam pronar i saj me nr..... dhe deklaroj se këtë pasuri e kemi punuar në të kaluarën, dhe 

me sa mbaj mend këtë pasuri nuk e ka punuar askush, ndërsa pjesën e pasurisë e cila është në 

emrin tim para rreth dy viteve e kam punuar dhe i kam parë djemt e axhës dhe paditësin duke 

prerë drunjë në pasurinë kontestuese, dhe po ashtu ka theksuar se nuk është në dijeni që 

paditësin R... ta ket penguar askush”, andaj  dëshminë e këtij dëshmitari Gjykata e vlerëson në 

raport me deklarimin e pa sakt lidhur me shfrytëzimin e kësaj paluajtshmërie. 

 

Kurse nga dëshmitari i propozuar nga ana e të paditurit-dëshmitari D.K i cili deklaroi 

se: pasurinë kontestuese e kanë të trashëguar, dhe se i padituri nuk ka mundur të jetë aktvi dhe 

të kujdeset për punët e shtëpisë aq shumë pasi që gjithmonë ka qenë me probleme shëndetësore 

dhe se lidhur me këto paluajtshmëri, e përfshirë edhe parcelën kontestuese kemi paguar tatime” 

kurse në pyetjen e të autorizuarit të paditësit se a mund ta dini se çfar përmban kjo pasuri, 
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dëshmitari u përgjigj me saktësi se kjo është parcelë me kultur mal dhe përmban drunjë të llojit 

qarr dhe bung dhe në pjesën mbi rrugën ka therra dhe drunjë të llojt “ulzë” e kjo deklaratë ishte 

në përputhje të plotë me të gjeturat e gjykatës me rastin e daljes në vendshiqim, nga dhe u 

vërtetua se kjo parcelë kontestuese asnjëherë nuk është shfrytëzuar në mënyrë të qetë, të 

vazhdueshme, dhe të pa penguar nga askush e deri në momentin kur pala paditëse ka dalë për 

të prerë drunjë dhe natyrisht është penguar nga pala e paditur si pronarë legjitim i saj.  

 

Gjykata konsideron se duke marrë për bazë natyrën e e parcelës e cila me kulturë është 

mal, vlerëson se fakti i posedimit te ky lloj i parcelave është i pamundur të bëhet në vazhdimsi, 

mirepo paditësi me asnjë provë nuk ka arritur të i vërtetoj pretendimet e tija se e ka shfrytëzuar 

këtë parcelë ashtu siq ka deklaruar me anë të padisë dhe seancave gjyqësore, andaj në këtë rast 

e drejta e pronësisë së të paditurit është bazë më e besueshme dhe ligjërishtë më e qëndrueshme 

mbi të cilën nuk mund të mohohet me anë të posedimit të kohëpaskohshëm e të pa vërtetuar 

nga askush.  

 

ç) Parcela kontestuse, është me kulturë mal dhe nuk janë të rrethuara as nga pala 

paditëse e as nga të paditurit. Këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga seanca e vendshiqimit ku ka 

konstatuar se prona kontestuse është me kulturë mal dhe ka lloje të ndryshme të drunjëve si 

bung dhe qarr dhe është e pa rrethuar, pra ska shenja se dikush është kujdesur për atë pjesë, 

ndërsa vërehen disa drunjë të prerë e që sipas pohimit të palëve janë prerë nga pala paditëse 

gjatë vitit 2018 kur edhe ka filluar kontesti dhe është ndaluar punimi, kjo rrethanë nuk ishte 

kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

 Gjykata pas analizimit të thënjeve në padi, kundërshtimeve të paraqitura me përgjigjje 

në padi, deklaratave të dëshmitarëve si dhe të gjitha pretendimeve të tjera të palëve 

ndërgjyqëse, kërkesëpadinë e paditësit e refuzoi në tërësi si të pabazuar. Gjykata e refuzoi 

kërkesëpadinë e paditësit sepse pala paditëse me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se kjo pronë 

ndonjëherë ka qenë e paraardhësit të paditësit. Poashtu Gjykata nga ekspertiza e ekspertit të 

gjeodezisë ka gjetur se prona kontestuese asnjëherë nuk ka qenë e paraardhësit të paditësit 

sepse që nga viti 1958 evidentohet në emër të pronarit F.A.K- babait, tani të paditurit H.K nga 

....  

 

 Pala paditëse Gjykatës nuk ia ka prezentuar asnjë provë me të cilën vërtetohet se kjo 

pronë ka qenë e paraardhësit të paditësit (fletë poseduese të vjetër). Poashtu pala paditëse nuk 

ka prezentuar asnjë provë me të cilën do të vërtetohet se pjesët e ngastrave kontestuese 

gabimisht kanë kaluar në emër të paraardhësit të të paditurve, sepse po ashtu nga historiati i 

pronës të paraqitur me anë të ekspertizës gjeodezike vërtetohet se në vitin 1958 kur është 

punuar operati i ri kadastral pronarët kanë qenë të obliguar që kufijtë e parcelave ti 

identifikojnë apo shënojnë me gurë të gëlqerosur dhe këtë sipas të gjitha gjasave e ka bërë 

babai i tani paditësit pasi që pasuria ka kaluar në emër të tijë. 

  

 Gjykata i analizoi theksimet e palës  paditëse e cila i propozoi gjykatës që kërkesë 

padinë e paditësit ta miratoi në tërësi si të bazuar, dhe të vërtetohet se paditësi është pronar i 

ngastrës kontestuese. Gjykata këto theksime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes dhe i 
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refuzoi si të pabazuara, sepse prona kontestuese asnjëherë nuk ka qenë e paraardhësit të 

paditësit.  

Këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë i cili ka konstatuar se 

prona kontestuese prej vitit 1958 e këndej ka qenë e paraardhësit të të paditurve.  

 

Gjykata i ka analizuar  edhe pretendimet e pales paditëse e cila ka theksuar se prona 

gabimisht ka kaluar në emër të paraardhësit të të paditurve. Këto theksime gjykata nuk i ka 

marrë për bazë sepse aeroinqizimi është bërë në vitet 1958, dhe nga ajo kohë e deri më tani 

pala paditëse nuk ka paraqitur asnjë kundërshtim në lidhje me këto parcela, qoftë nga paditësi 

apo paraardhësi i tijë, me qka kanë kaluar të gjitha afatet e parashkrimit humbës shikuar nga 

aspekti i humbjes së të drejtave subjektive, dhe po ashtu në atë kohë palët kanë pasur afatin 

prej 6 muajsh për qka kanë qenë në shiqim publik, dhe gjatë përpunimit të operatit të ri 

kadastral pronarët dhe personat e tjerë kanë pasur mundësi ti paraqesin vërejtjet dhe 

shqetësimet e tyre rreth pronave të tyre lidhur me aeroinqizimin. 

 

Gjykata poashtu i ka analizuar edhe pretendimet se paditësi në këtë pjesë e ka fituar 

pronësinë me mbajtje dhe posedim. Këto theksime Gjykata nuk i ka pranuar sepse 

paditësi(paraardhësi i tijë) prej viteve 1958 e kanë ditur se këto ngastra janë në emër të F.K apo 

nuk janë interesuar që ta dijnë dhe nuk kanë marrë asnjë veprim për ta vërtetuar se si pronësia 

ka kaluar në emër të paraardhësit të të paditurit, pra pas më shumë se 60 viteve  kanë paraqitur 

padi për vërtetimin e pronësisë.  

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të paditurit, i cili i ka  propozuar  gjykatës, që 

padinë  dhe  kërkesë padinë  e paditësit, ta refuzoj në tërësi si të pa  bazuar. Gjykata këtyre 

theksimeve u’a dha besimin, sepse pala paditëse me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se kjo pronë 

ka qenë e paraardhësve të tijë e pastaj paditësi, dhe se në këtë ngastër e ka fituar pronësinë në 

bazë të trashëgimisë sepse prona kontestuese ka qenë e paraardhësit të të paditurit. Të gjitha 

këto fakte janë vërtetuar nga ekspertiza  e ekspertit të gjeodezisë i cili ka konstatuar se ngastrat 

kontestuese prej vitit 1958 evidentohen në emër të paraardhësit të të paditurit. Prandaj Gjykata 

duke i pasur për bazë këto fakte të konstatuara, kërkesëpadinë e paditësve e refuzoi në tërësi si 

të pabazuar. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me këtë çështje kontestuese vlerësoi se nuk është 

përmbushur kushti i posedimit të pa ndërprerë dhe të ndërgjegjshëm nga ana e paditësit i 

paraparë me nenin 40 të Ligjit mbi pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, dhe se pronari i 

sendit-respektivisht i kësaj paluajtshmërie i plotëson të gjitha të drejtat e parapara me nenin 18 

par. 1 të të njëjtit Ligj, pasiqë deri në momentin e ushtrimit të kësaj padie, pronari i kësaj 

paluajtshmërie nuk ka pasur asnjë kundërshtim në lidhje me këtë paluajtshmëri andaj edhe e ka 

të drejtën e pronësisë. 

 

Gjykata e detyroi paditësit që  të i’a paguajë shpenzimet e procedures kontestimore në 

shumë prej 133.36€ edhe atë në emër të taksës për padi shumën prej 20€, dhe në emër të 

ekspertizës së gjeodezisë shumën prej 113.36€  , të parapara me Udhëzimin Administrativ 

01/2017, ndërsa vendimin për shpenzimet, Gjykata e ka bazuar në nenin 452.1 të LPK-së . 
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 Siç u theksua më lartë,  dhe në bazë të rezultatit  të tërë procedurës lidhur  me  çështjen  

kontestimore  juridiko–civile kjo gjykata  gjykoi dhe  vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                                   Dega në Kaçanik 

C.nr 213/18 datë 12.02.2020 

 

                                          Gjyqtari:  

                                                            Burhan BERISHA 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij  

Aktgjykimi, pala e pa kënaqur ka të drejtë të 

paraqes ankesë  në afat prej 15 ditësh, nga  

dita e pranimit  të këtij aktgjykimi, ankesa i 

paraqitet  Gjykatës së Apelit në Prishtinë  

përmes kësaj gjykate.  
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