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Numri i lëndës: 2021:123743 

Datë: 01.07.2021 

Numri i dokumentit:     02077473 

 

                                     C.nr.59/02 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINË, Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtaren 

Hidajete Gashi Alaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit, R. (O.) I., nga Prishtina, të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson A. K., avokat në Prishtinë, me autorizim, kundër të 

paditurës Komuna e Prishtinës, Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Shoqëria e 

avokatëve “A.I”, me avokat A. I., Z.I., A. K., J. I. dhe L B, me autorizim, për vërtetim pronësie 

ose kompensim, vlera e kontestit 257.280.00 euro, në prezencën e të autorizuarve të palëve 

ndërgjyqëse, me dt.17.06.2021, e i përpiluar me datë 01.07.2021 bie këtë: 

 

                                                   A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET ne tersi e pabazuar, kërkesëpadia e paditësit R. (O.) I., nga Prishtina, me të 

cilën ka kërkuar që të VËRTETOHËT se është pronar i patundshmërisë ngastrës kadastrale 

2554/7 me sipërfaqe prej 300 m2, me kulturë arë, e klasit të 5-të në vendin e quajtur 

“STRELISHTE” tani Velani, tokë urbane, Zona Kadastrale Prishtinë, e cila ngastër ka formën 

gjeometrike të një trekëndëshi jo të rregullt, me ketë përkufizim: nga veriperëndimi, prej pike 

2-3 me 11.17 m, pastaj nga verilindja prej pike 3-5 me 36.77 m, gjatësi nga juglindja prej pike 

5-1 me 13.02 m, dhe nga jugperëndimi prej pike 2-1 me 30.86 m, gjatësi, e cila duhet të 

evidentohet në pronësi 1/1 në emër të paditësit në bazë të kopjes së planit të datës 11.04.1996, 

si dhe fletës poseduese të datës 14.08.2018. Të detyrohet e paditura të ia njohë këtë të drejtë 

ose në të kundërtën të bëjë pagesën e vlerës së pronës dhe të në vlerën prej 257,289.oo euro, të 

gjitha këto me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, duke filluar nga dita e deponimit të padisë e 

deri në pagesën definitive, e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

                                                              A r s y e t i m 

Paditësi R.(O.) Im., nga Prishtina, përmes të autorizuarit të tij, me date 21.01.2002, kundër te 

paditurve 1. Komuna e Prishtinës, Prishtinë dhe 2. Qendra për Mbrojtjen Sociale të Fëmijëve 

SOS Kinderdorf Prishtinë, ka paraqitur padi për pronësi.  
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Në seancën gjyqësore të datës 25.09.2013, paditësi e kishte tërhequr padinë ndaj të paditurës së 

dytë Qendra për Mbrojtjen Sociale të Fëmijëve SOS Kinderdorf Prishtinë, të cilin tërheqje e 

kishte aprovuar gjykata sipas procesverbalit të datës 25.09.2013. 

 

Paditësi në padi të cilën e ka precizuar në seancën e shqyrtimit kryesor, çështjen e ka 

parashtruar si ne vijim: 

 

Paditësi, është pronar – shfrytëzues i përhershëm i patundshmërisë e cila është e regjistruar në 

Fletëposedimin nr. 9956 KK Prishtinë, si parcelë kadastrale nr. 2554/4 me kulturë arë e kl. 5 

me sipërfaqe prej 0.03,00 ha. Patundshmërinë e përmendur paditësi e ka fituar në bazë të 

kontratës mbi ndërrim të lidhur në mes ish pronarit S.V. dhe paditësit R. I., kontratë e cila është 

vërtetuar në procedurë të rregullte pranë Gjykatës Komunale në Prishtinë nën Vr. Nr. 580/95 

datë 02.02.1995. Kontrata e përmendur edhe është përmbushur në tërësi ngase paditësi i ka 

dhënë në posedim kontraktuesit S parcelën nr. 172 nga FP nr. 79 KK Llabjan kurse në posedim 

të patundshmërisë së marrun në emër të ndërrimit është futur menjëherë. Në qershor të vitit 

2001 një organizatë e huaj e quajtur SOS KINDERDROF ka filluar punën ndërtimore, sipas 

deklarimit të tyre, për ndërtimin e një çerdheje për fëmijë. Paditësi është informuar se trolli në 

shfrytëzim është dhënë nga e paditura Komuna e Prishtinës në Prishtinë. Andaj, i ka propozuar 

gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit të aprovojë në tersi si të bazuar 

 

I autorizuari i paditësit, në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën e tij përfundimtare, ka 

deklaruar se, mbetët në tersi pranë padisë dhe kërkesës se saj, duke i propozuar gjykatës qe 

kërkesëpadinë e paditësit të aprovoj si të bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas TA të OAK-së. 

 

I autorizuari i te paditurës në përgjigje në padi, në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se, e konteston në tersi padinë dhe kërkesën e saj, me arsyetimin se, 

paditësi nga provat të cilat ia ka bashkangjitur padisë vërtetohet se nuk është dhe nuk mund të 

jetë pronar i pasurisë së patundshme e cila është kontestuar për këto arsye: nga kontrtata mbi 

ndërrimin e patundshmërive e lidhur në mes të të S.V dhe paditësi ka për objekt ndërrimin 

ngastrën kadastrale me nr. 2554/6 e cila në marrëveshjen e kompensimit të datës 01.07.1994 të 

arritur në mes të S.V. dhe Komuna e Prishtinës nuk figuron kjo parcelë me këtë numër të 

ngastrës 2554/7 për dallim nga ajo në të cilën në fillim të padisë paditësi thotë se është pronar 

dhe shfrytëzues i parcelës me numër 2554/4. Nga vërtetimi i datës 02.02.1995 vërehet se 

paditësi nga S. V.e ka blerë patundshmërinë e cila evidentohet me numër të ngastrës 2554/6 në 

sipërfaqe prej 11 ari. Për ketë numër të ngastrës kadastrale paditësi thotë se e ka ndërruar me 

pronarin e saj S. V., ndërsa ky i fundit thotë se këtë patundshmërinë e ka fituar si kompenzim 

më marrëveshjen mbi kompenzim të datës 01.07.1994 për eksproprijimin e ngastrës kadastrale 

më nr. 101 e cila gjendët në Sofali dhe të njëjtën ngastër në sipërfaqe prej 14 ari e 73 m2 prindi 

i S. V. ia ka shitur F. K. që në vitin 1984. Andaj, i ka propozuar gjykatës qe kërkesëpadinë e 

paditësit ta refuzoj ne tërësi si te pabazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
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Gjykata në këtë çështje juridiko- kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të 

gjendjes faktike, sipas propozimit të palëve, ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar 

provat dhe atë: me shikimin dhe leximin e Kopjes së planit sipas fletëposedimit nr. 9956 KK 

Prishtinë, me shikimin dhe leximin e Kontratës Vr.nr. 589/95 të datës 02.02.1995, me shikimin 

dhe leximin e Aktvendimit mbi dhënien e tokës ndërtimore në shfrytëzim të datës 16.05.2000, 

me shikimin dhe leximin e kontratës së lidhur në mes të Komunës së Prishtinës dhe Sos 

Kinderdof, mbi ndërtimin, pajisjen dhe udhëheqjen e SOS fshatit të fëmijëve, nr. 22 A-1190 

Vien Austria, me shikimin dhe leximin e ekspertizës nga lëmia e gjeodezisë e datës 14.11.2005 

nga eksperti Q. H., me shikimin dhe leximin e Aktgjykimit C.nr.563/06 i datës 03.04.2007, me 

shikimin dhe leximin e Aktgjykimit Ac.nr.917/97 i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, i datës 

12.06.2008, me shikimin dhe leximin e ekspertizës nga lëmia e gjeodezisë, nga eksperti A. A. e 

datës 22.01.2019, me shikimin dhe leximin e ekspertizës për vlerësimin e pronës e datës 

15.12.2020, nga eksperti V. I., me shikimin dhe leximin e Aktvendimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës Rev.nr.436/2008 të datës 03.11.2011, e me rastin e vendosjes gjykata pati parasysh 

edhe deklarimet e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse të bëra gjatë seancës së shqyrtimit 

kryesor dhe në fjalën e tyre përfundimtare. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

në njëra tjetrën e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të ligjit për procedurën kontestimore 

arriti në përfundim se në këtë çështje juridike- civile duhet vendosur si në diapozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

Kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. 

 

Nga kontrata mbi ndërrimin e pronave te paluajtshme e lidhur në mes të S. V. në njërën anë 

dhe R. I.në anën tjetër, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë Vr.nr.580/95 e datës 

02.02.1995, shihet se S.V. i jep ngastrën kadastrale nr.2554/6 sipas kulturës arë klasi i pestë, 

me S=11.00 m2 vendi i quajtur “Strelishtë” ZK Prishtinë, ndërsa paditësi i ka dhënë në 

posedim kontraktuesit S. parcelën nr. 172 nga FP nr. 79 KK Llabjan 

 

Nga kontrata nr.257 e datës 30.03.1982, mbi dhënien e tokës ndërtimore në shfrytëzim të 

përhershëm e lidhur në mes të Bashkësisë Vetëqeverisëse e Interesit për Qeverisjen me Tokën 

Ndërtimore në Prishtinë dhënësi i tokës dhe M. V. G., shihet se dhënësi i tokës, i jep 

shfrytëzuesit në shfrytëzim të përhershëm tokën ndërtuese me qëllim ndërtimi i ndërtesës së 

banimit tipi “A” parcelën kadastrale nr.2554/4, trolli 137, në sipërfaqe prej 0.06.21 ha në 

vendin e quajtur “Touk Bashqe” në shumë prej 303,000.00 Dinarë. 

 

Nga aktvendimi mbi dhënien e tokës ndërtimore në shfrytëzim e lidhur më datë 16.06.2000 në 

Prishtinë e lidhur në mes të SOS Kinderdorf International, nga Innsbruck – Austria i ipet toka 

ndërtimore në lagjen “Velania” e përfshirë në pjesët e ngastrave kadastrale nr.2551, 2553, 

2554, 2556, 2557 dhe 2575 të KK Prishtinë, për ndërtimin e fshatit të fëmijëve “SOS” të 

Prishtinës. Ndërsa me datë 14.02.2001 SOS Kinderdorf International, i është dhënë leje për 

ndërtim, numri i kërkesës 04.nr.351-291 për ngastrat kadastrale 2551, 2553, 2554, 2446, 2557 

dhe 2575.  
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Gjykata vlerëson se me kontratën mbi ndërtim, pajisjen dhe udhëheqjen e SOS fshatit të 

fëmijëve, kopshtit të fëmijëve dhe Qendrës Sociale Velania në Prishtinë, e lidhur në mes të 

Komunës së Prishtinës e përfaqësuar nga Siegfried Brenke, administrator civil i Komunës së 

Prishtinës, dhe M. S., bashkëadministrator në Komunën e Prishtinës, shihet se Komuna e 

Prishtinës, i jep SOS Kinderdorf në shfrytëzim lokacionin për ndërtimin e SOS fshatit të 

fëmijëve, sipas matjeve kadastrale, lokacioni gjendet në parcelat tokësore 2551, 2553, 2554, 

2446, 2557 dhe 2575. 

 

Nga ekspertiza e gjeodezisë e datës 14.11.2005, nga eksperti Q. H. – gjeodet, është dhënë 

konstatimi se, paditësi R. I. nga Prishtina, në bazë të kontratës mbi ndërrimin e paluajtshmërive 

në mes të S. (R) V. nga Prishtina, e përpiluar me datë 17.09.1994, e vërtetuar pranë Gjykatës 

Komunale në Prishtinë me shenjën, Vr.nr.580/95 datë 02.02.1995, shihet se ka të bëjë me 

ngastrën kadastrale nr.2554/6 e cila gjendet në të njëjtin vend, por që në kontratën mbi ndërrim 

ceket sipërfaqja prej S=0.11.00 ha, për të cilën mungojnë shënimet dhe nuk mund të deklarohet 

eksperti se a është bërë bashkim i dy ngastrave kadastrale më numër 2554/6 dhe 2554/7, sepse 

sipas shënimeve nga manuali i matjeve gjeodezike ngastra kadastrale nr.2554/6 ka një 

sipërfaqe prej S=0.07.44 ha e jo sipërfaqe pre S=0.11.00 ha. Kurse paditësi kërkesën e ka bërë 

për ngastrën kadastrale me nr.2554/7 (e cila është pjesë e ngastrës kadastrale 2554/3). Sipas 

kontratës së cekur vërehet se paditësi për ngastrën kadastrale nr 2554/6 në sipërfaqe prej 

S=0.11.00 ha, me kulturë arë e klasit të pestë, e cila gjendet në vendin e quajtur “Strelishte”, e 

evidentuar në fletën poseduese nr.9955/94, Prishtinë, i ka dhënë S. V., nga Prishtina, ngastrën 

me nr.172 me kulturë kullosë e klasit të katërt, në sipërfaqe prej S=0.08.93 ha e cila gjendet në 

vendin e quajtur “Te koznica”, f.p.nr.79, ZK Llabjanë, Prishtinë, dhe në pikën 4 të kontratës 

ceket edhe pjesa e kompensimit në vlerë prej 800 dinarëve. Nga dokumentacioni – proceset 

mbi shqyrtimin gojor i ofruar nga drejtoria për rregullimin e tokave urbane, KK Prishtinë, 

vërehet se S. V. nga Prishtina, pjesa e pronës prej 1/3 e cila gjendet në ZK Sofali, Prishtinë, që 

i ka takuar nga trashëgimia i është eksproprijuar dhe se pagesa i është bërë nënës së tij S. Ky 

proces është mbajtur me datë 19.06.1989 sipas aktvendimit 011-nr.465-64/89, kurse në 

shqyrtimin e dytë të mbajtur me datë 01.07.1994 sipas aktvendimit 06 nr.46.11/9, datë 

12.02.1995 (i palexuar), vërehet se është bërë eksproprijimi i ngastrave kadastrale 2554/4, në 

sipërfaqe prej S=0.11.00 ha, 2554/3, në sipërfaqe pre S=0.05.32 ha dhe 2554/5, në sipërfaqe 

pre S=0.03.75 ha. Që të tria në sipërfaqe të përgjithshme prej S=0.20.07 ha (e cila i përgjigjet 

sipërfaqes së ngastrës kadastrale nr.2554/3 e cila është e regjistruar në librat kadastral të 

drejtorisë për kadastër dhe gjeodezi, KK Prishtinë) të cilat kanë qenë të evidentuara në FP 

nr.6664, ZK Prishtinë. Ngastra kadastreale nr.2554/1, 2554/3, sipas FP nr.6664 janë tokë 

urbane ndërtimore, kurse tipi i pronës  është private dhe nuk janë në regjistrin e tokave të 

nacionalizuara. Lidhur me historiatin e ngastrës kadastrale nr.2554 si tërësi, për shkak të 

mungesës së dokumentacionit nga arkivi i cili për momentin ndodhet në Krushevc të Serbisë, 

më gjerësisht nuk mundet me dhënë informata të tjera pos këtyre që disponon drejtoria për 

kadastër dhe gjeodezi, në Prishtinë. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike – kontestimore sipas propozimit të palëve ndërgjyqëse ka 

nxjerrë edhe një ekspertizë tjetër nga lëmia e gjeodezisë si dhe daljen e gjykatës në vendshikim 

se bashku me palët ndërgjyqëse dhe ekspertin, ekspertiza e datës 22.02.2019 e punuar nga 
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A.A.Sipas mendimit dhe konstatimit të dhënë nga ana e ekspertit, është konstatuar se, ngastra 

kadastrale lëndore nr.2554-7, është formuar në vitin 1995, sipas kërkesës zyrtare nr.952-3-

95/629, rilevuar në terren me datë 02.06.1995 nga gjeodeti zyrtar i asaj kohe E. V. dhe 

nënshkruar nga shefi i shërbimit si lëndë e punuar dhe ka plotësuar të gjitha kriteret teknike të 

kohës e regjistruar në regjistrin e fletëparaqitjeve nr.110/1995. Sipas fletës poseduese nr.9956 

ZK Prishtinë, evidentohet në emër të 1/1 R.I., nga Prishtina. Si rezultat i kontratës mbi 

ndërrimin e pronave te paluajtshme e lidhur në mes të S. V. në njërën anë dhe R. I. në anën 

tjetër, e vërtetuar në gjykatën komunale në Prishtinë Vr.nr.580/95 e datës 02.02.1995, ku S. V.i 

jep ngastrën kadastrale nr.2554/6 sipas kulturës arë klasi i pestë, me S=11.00 m2 vendi i 

quajtur “Strelishtë” ZK Prishtinë, siç ceket në kontratë, bëhet fjalë për ngastrën lëndore, ndërsa 

Rifat Imeri i jep ngastrën nr.172/0 vendi i quajtur “Te koznica” sipas kulturës arë, klasi i katërt 

me një sipërfaqe prej S=893 m2, FP nr.79, ZK Llabjanë. Ashtu sikur edhe shumë informata të 

tjera mbi pronat e palujtshme që mungojnë në operatin kadastral, mungon edhe ngastra lëndore 

si në pjesën tekstuale ashtu edhe në atë grafike, të cilës ekspertizë gjykata në tërësi ja ka falur 

besimin për shkak se e njëjta ishte përpiluar në mënyrë profesionale dhe ishte në harmoni me 

provat e tjera të bashkangjitura në shkresat e lëndës. 

 

Nga ekspertiza për vlerësimin e pronës e datës 15.12.2020, dhe sqarimeve të dhëna në seancë 

nga ana e ekspertit vlerësues, është dhënë mendimi dhe konstatimi se me rastin e vlerësimit të 

pjesës së pronës së shpronësuar e evidentuar si P-71914059-02554-7 ka konstatuar se çmimi 

real i saj është 896/65 euro m2, që nënkupton vlerën për sipërfaqen e shpronësuar në shumë 

prej 257,280.00 euro (dyqind e pesëdhjetë e shtatëmijë e dyqind e tetëdhjetë euro). Nga 

kontrata për shitblerjen Vr.nr.7684/95 e datës 19.12.1995 vërtetohet se paditësi e kishte blerë 

palujtshmërinë e cila evidentohet si NK nr.2554/6, FP nr.9956 KK Prishtinë, me kulturë arë e 

klasit të pestë, në sipërfaqe prej S=0.08.00 ha. 

 

Gjykata ka vlerësuar se me aktgjykimin C.nr.563/2006 të datës 03.04.2006 në lëndën e 

paditësit A. L. nga Prishtina pjesërisht i është aprovuar kërkesëpadia, dhe me aktgjykimin e 

Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr.917/2007 të datës 12.06.2008, është vërtetuar aktgjykimi 

i shkallës së parë, ndërsa me aktvendimin Rev.nr.436/2008 të Gjykatës Supreme të Kosovës të 

datës 03.11.2011, ka pranuar si të bazuar revizionin e të paditurës dhe të autorizuarit të 

paditësit, dhe ka prishë aktgjykimin e gjykatës së qarkut në Prishtinë Ac.nr.917/2007 datë 

12.06.2008 dhe aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë C.nr.563/2006 të datës 

03.04.2007, dhe lëndën e ka kthyer në rigjykim në shkallë të parë. 

 

Pala paditëse në rastin konkret nuk arriti qe te prezantoj dëshmi dhe fakte mbi të cilat e 

mbështet kërkesën e tij, edhe pse kjo ka qenë detyrë e tij në kuptim të dispozitave të nenit 

322.1 dhe 2 të LPK-së, e duke u mbështetur edhe në dispozitat e nenit 7 të LPK-së. 

 

Duke ju referuar një gjendje të këtillë të vërtetuar faktike, si dhe dispozitave imperative të 

aplikueshme rrjedhë se padia e paditësit nuk ka bazë juridike e si të tillë gjykata e ka refuzuar 

në tërësi, e veçmas kur kihet parasysh se paditësi gjykatës nuk mundi ti prezantoj dëshmi  dhe 

fakte me te cilat e mbështet kërkesën e vet, e aq me pak te prezantoj dëshmi – prova mbi bazën 

e të cilave do të vërtetohej baza juridike e kërkesëpadisë. Në mungesë të shënimeve të tjera – 
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historiatit të ngastrës kontestuese nr.2554 si tërësi, ku në bazë të dy ekspertizave të gjeodezisë 

është konstatuar se, lidhur me historiatin për ngastrën lendore, për shkak të mungesës së 

dokumentacionit nga arkivi i cili për momentin ndodhet në Krushevc të Serbisë, nuk mund të 

dihet se si janë bërë ndarjet nga numri 2554/4 e deri në 2554/7, në mungesë të 

dokomentacionit, ndërsa tani nuk ka shënime të tjera, sipas ekspertizës së ekspertit të 

gjeodezisë. Sipas kontratës mbi ndërrimin e pronave te paluajtshme e lidhur në mes të S. V. 

dhe R. I., e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë Vr.nr.580/95 e datës 02.02.1995, ku 

S. V. i jep ngastrën kadastrale nr.2554/6 sipas kulturës arë klasi i pestë, me S=11.00 m2 vendi i 

quajtur “Strelishtë” ZK Prishtinë, e paditësi i ka dhënë në posedim kontraktuesit S. parcelën nr. 

172 nga FP nr. 79 KK Llabjan, ndërsa në rastin konkret paditësi kërkon të drejtën e pronësisë 

në ngastrën 2554/7. Nga provat e administruara nuk mund të vërtetohet nëse paditësi ka pasur 

ndonjë raport juridik më këtu të paditurën, i njëjti vetëm ka deklaruar se ndërrimin e 

paluatshmërisë lëndore e ka bërë me S. V., në bazë të kontratës për ndërrimin e 

paluajtshnmërive. Andaj, në mungesë të shënimeve të tjera, në mungesë të provave gjykata 

kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar në tersi si të pabazuar.  

 

E drejta e pronësisë është e drejt subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje 

juridike në të gjitha sistemet juridike dhe se sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në 

librat kadastrale vlen supozimi se sendi është në pronësi të personit në emër të te cilit është e 

regjistruar, mirëpo edhe nëse palujshmëria nuk është e regjistruar në emër të atij që kërkon 

pronësinë, në rastin konkret paditësi ka pasur për detyrim ta provoi pronësinë e vet, me çka 

paditësi me asnjë provë nuk mundi ta argumentoj se në një apo ne një formë tjetër  ka fituar te 

drejtën e pronësisë ose kompensimin për vlerën e pronës ne ngastrat kontestuese nr. 2554/7 ZK 

Prishtinë. Andaj, në mungesë të shënimeve të tjera, në mungesë të provave gjykata 

kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar në tersi si të pabazuar.  

 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën e nenit 450 të LPK. 

 

Prandaj nga te cekurat me lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, C.nr. 59/02, dt.17.06.2021, e i 

përpiluar me datë 01.07.2021 

 

                                                                                                                   Gj y q t a r j a 

                                                                                                                Hidajete Gashi Alaj 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta  

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

marrjes se të njëjtit, drejtuar Gjykatës se Apelit  

në Prishtinë, e  përmes kësaj gjykate. 

 

 


