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                                                     C.nr.153/18  

  

         Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtaren Elvira Emini,  në çështjen juridike kontestimore të paditësit  H...S... nga L...,  të cilin 

e përfaqëson me autorizim bartёs Q.. R.. av. nё L.., kundër të paditurës K... e L..,  tё cilёn e 

përfaqëson F...M.. av. P.. K... me autorizim, me objekt kontesti kompensimi i dёmit, në 

shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datën 10.03.2021 në praninë  e tё autorizuarve tё palёve 

ndërgjyqëse,  nё tё njёjtёn ditё mori  këtë:  

  

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET kërkesëpadia e paditësit H.. S.. nga L.. si e BAZUAR dhe  

DETYROHET e paditura K...e L.., që paditësit  nё emёr tё kompensimit pёr pjesёn e marrur tё 

pronёs sё paluajtshme pёr asfaltimin e rrugёs, t’ia kompensojё shumën prej 29.250-€ nё emёr tё 

kompensimit tё sipёrfaqes prej 234 m2 tё ngastrёs kadastrale 2216-2, shumёn prej 2.000-€ nё 

emёr tё kompensimit tё sipёrfaqes prej 16m2 tё ngastrёs kadastrale 2216-3, shumёn prej 1.500-

€ nё emёr tё kompensimit tё sipёrfaqes prej 14m2 tё ngastrёs kadastrale 2216-3, shumёn prej 

500-€ nё emёr tё kompensimit prej 4m2 tё ngastrёs 2216-4, apo shumёn e pёrgjithshme prej 

33.500-€, tё gjitha kёto nё ZK L.., dhe atë me kamatё ligjore si për mjete të deponuara pa 

destinacion të caktuar nëpër Banka private të Republikës së Kosovës, duke filluar nga dita e 

parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, kёto në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes 

nё dorёzim të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

II. DETYROHET e paditura që në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore nё 

shumë prej 2203.20-€. -€, si dhe taksёn gjyqёsore nё shumё prej 100-€,  t’ia kompensojё paditësit 

në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me detyrim. 

 

A r s y e t i m  
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Ҫёshtja gjyqёsore 

 

Paditësi H....S... nga L... me dt. 11.04.2..., përmes tё autorizuarit Q.. R... av. nga L... 

pranё kёsaj gjykate ka parashtruar padi kundёr tё paditurёs K.. e L... me objekt kontesti 

kompensimi i dёmit. 

 

Pretendimet e palёve ndёrgjyqёse 

 

 Nё padi i autorizuari i paditёsit ka theksuar se paditёsi është pronar i ngastrave 

kadadastrale e tё cilat janё objekt i kёrkespadisё nr.1...-2 dhe 1...-5 ZK L..., tё cilat parcela janё 

bashkuar nga pronari dhe kanё marrё numrin nё ZK L... 2...-0, e cila parcelё pas bashkimit ёshtё 

ndarё nё kёto ngastra me nr.2..-1, nr.2..-2, nr.2..-3, n dhe nr.2...-4 e tё cilat janё objekt i padisё 

pёr kompensim, nё vendin e quajtur”M...” nё L.., me rastin e asfaltimit tё kёsaj rruge e cila kalon 

nёpёr kёto ngastra, e me rastin e asfaltimit tё kёsaj rruge e paditura pa iniciuar procedurё tё 

shpronёsimit dhe pa pёlqimin e paditёsit, edhe pse i ka premtuar paditësit se do t’ia kompensoj 

parcelёn e marrё, kjo nuk ka ndodhur deri nё ushtrimin e kësaj padie.   

Nё parashtresёn pёr precizimin e kёrkespadisё sё dt.29.01.2..., i autorizuari i paditёsit  i 

ka propozuar gjykatёs qё ta detyroi tё paditurën qё paditёsit nё emёr tё kompensimit pёr shkak 

tё marrjes dhe shtruarjes me asfalt, t’ia kompensojё shumën prej 29.250-€ nё emёr tё 

kompensimit tё sipёrfaqes prej 234 m2 tё ngastrёs kadastrale 2..-2, shumёn prej 2.000-€ nё emёr 

tё kompensimit tё sipёrfaqes prej 16m2 tё ngastrёs kadastrale 2..-3, shumёn prej 1.500-€ nё emёr 

tё kompensimit tё sipёrfaqes prej 14m2 tё ngastrёs kadastrale 2..-3, shumёn prej 500-€ nё emёr 

tё kompensimit prej 4m2 tё ngastrёs 2...-4, apo shumёn e pёrgjithshme prej 33.500-€, tё gjitha 

kёto nё ZK L..., dhe atë me kamatё ligjore me kamatё vjetore prej 8% duke filluar nga data e 

ushtrimit tё padisё e deri nё pagesёn definitive, si dhe ti kompensoj shpenzimet e procedurёs. 

Në shqyrtimin kryesor dhe fjalën përfundimtare ka theksuar se mbetet nё tёrsi pranё 

precizimit tё kёrkespadisё si dhe deklaratave tjera nga shqyrtimet e mёparёshme, se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave u vërtetua  baza juridike, dhe e poashtu edhe 

lartёsia e dёmit me ekspertizёn gjeodezike dhe ekspertizёn pёr vlerёsimin e paluajtshmёrisё. Ka 

shtuar se nga deklaratat e dёshmitarёve ёshtё vёrtetuar se me rastin e asfaltimit tё rrugёs nuk 

ёshtё marrё pёlqimi paraprak i  banorёve, edhe pse tё njёjtit nuk e kanё kundёrshtuar asfaltimin 

e rrugёs, mirёpo nuk ka prova se e paditura e ka inicu procedurёn e shpronёsimit nё kёto ngastra. 

I ka propozuar gjykatёs qё kёrkesёpadinё e precizuar te paditёsit ta aprovojё nё tёrёsi si tё bazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe i ka specifikuar. 

 

Në  përgjigje në padi e autorizuara e tё paditurёs e ka kontestuar nё tёrёsi kёrkesёpadinё 

e paditёsit si tё pabazuar, me arsyetimin se nga drejtoritё pёrkatёse ka kёrkuar provat materiale 

lidhur me ktёt ҫёshtje kontestimore, por tё cilat ende nuk i janё dorёzuar pasi qё mungon 

historiati i kadastrit pёrshkrues, dhe i duhet kohё Drejtorisё pёr Kadastёr dhe Gjeodezi pёr ti 

verifikuar kёto prova, andaj ka rervuar tё drejtёn pёr deklarim nё seancё gjyqёsore deri nё 

marrjen e provave nga Drejtoria pёrkatёse mbi kёtё çёshtje.   
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Gjithashtu nё seancat e mbajtura te kjo gjykatё si dhe nё fjalёn pёrfundimtare e ka 

kontestuar nё tёrёsi kёrkesёpadinё e paditёsit si tё pabazuar, me arsyetimin se rruga ka qenё e 

hapur para luftёs nё Kosovё, e qё konsideroi se ish pronari ёshtё kompensuar pёr kёtё pjesё, 

mirёpo nё mungesё tё Kadastrit pёrshkrues nuk kanё mundur tё gjejnё prova, se rruga ka qenё e 

hapur edhe mёherёt ёshtё vёretuar nga dёshmia e dёshmitarёve, tё cilёt kanё deklaruar se 

asfaltimi ёshtё bёrё nё rrugёn ekzistuese. Ka shtuar se procedura e shpronёsimit nuk ёshtё bёrё 

pёr arsye shpronёsimi apo falja e paluajtshmёrisё pёr hapjen e rrugёs ёshtё bёrё qysh nё vitin 

1974, ndёrsa nё vitin 2015 ёshtё bёrё asfaltimi i saj. I ka propozuar gjykatёs qё ta refuzoi 

kёrkespadinё e precizuar tё paditёsit si tё pabazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Provat dhe gjendja faktike e vёrtetuar. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: çertifikatёn mbi tё drejtat e pronёs me nr. 

2.../2... e lёshuar me dt.21.03.2.. sё bashku me skicёn e bashkangjitur; procesverbali i 

dt.02.07.2... i vendshikimit; ekspertiza gjeodezike e ekpsertit R.. Z.. e dt.10.07.2.. sё bashku me 

skicat e bashkangjitura; raporti i vlerёsimit i punuar nga eksperti vlerёsues nё muajin tetor 2020, 

kontrata e bashkangjitur dhe o..; procesverbali i dt.10.03.2... mbi ndёgjimin e dëshmitarëve H.. 

R.. dhe A.. S....  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar. 

 

Nga çertifikata pronёsore e 21.03.2.., pёr njёsinё kadastrale  P-7....-0..-2,  P-7...-0...-2,  

rezultojnё nё evidencën e Z.. K.. Kadastrale nё L..., ku mbahet evidenca e paluajshmёrive nё 

pronёsi se kёto ngastёra janё tё  regjistruara ne emёr te propozuesit H.. S... 

Nga procesverbali i dt. 02.07.2.. pas kthyerjes nga vendshikimi u vёrtetua se gjykata sё 

bashku me palёt nё procedurё dhe me ndihmёn e ekspertit tё Gjeodezisё ka bёrё vrojtimin e 

drejtpёrdrejtё nё parcelat kontestuese, dhe ka konstatuar se parcela me nr. 1...-2 nё anёn l..  

kufizohet me parcelat 1...-1, 1..-5, nё anёn j... kufizohet me parcelat 1.-12, 1..-4, nё anёn 

perёndimore kufizohet me parcelat 1...-1., ndёrsa nё anёn veriore kufizohet me parcelёn 1...-0, e 

emёrtuar si pasuri shoqёrore e rrugёve. Gjithashtu nё teren u bё edhe shikimi i pjesёs sё rrugёs 

sё asfaltuar e cila i ёshtё marrё paditёsit  nga e paditura. 

 

Nga leximi i ekspertizёs gjeodezike tё punuar nga gjeodeti R.. Z..., me dt. 1..0..2.. u 

vёrtetua se nё bazё tё matjeve gjeodezike tё realizuara nё teren sipas tё dhёnave kadastrale pёr 

parcelat nr.2...-1,2..-2,2..-3,2..-4 nё ZK L.. evidentohet nё emёr tё paditёsit  H.. S.., dhe shtruaraja 

e asfaltit ёshtё bёrё nё pjesёn e parcelёs 2...-1 me sipёrfaqe prej 186m2, rregullimi i trotuarit 

ёshtё bёrё nё pjesёn e parcelёs nr.2...-1 nё sipёrfaqe prej 48m2, shtruarja e asfaltit ёshtё bёrё nё 

pjesёn e parcelёs 2...-2 me sipёrfaqe prej 16m2, shtruarja e asfaltit ёshtё bёrё nё parcelёn 2...-3 
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nё sipёrfaqe prej 14m2, rregullimi i trotuarit ёshtё bёrё nё pjesёn e parcelёs nr.2...-4 me sipёrfaqe 

prej 4m2. 

 

Me shikimin në raportin tё vlerësimit të patundshmërisë-pronёs sё marrur, të përpiluar 

nga e.. B.. S.. dt.28.10.2...,  gjykata është njoftuar me formën dhe mënyrën e vlerësimit të pjesëve 

të parcelave kontestuese, ku nga kjo ekspertizë eksperti ka ardhur në përfundim se: vlera 

financiare pёr pjesёn e ngastrёs nr.2...-1 tё marrur nё sipёrfaqe prej 234m2 ёshtё vlerёsuar nё 

shumё prej 29.250-€ apo 125-€ pёr m2, ngastra kad.nr.2..-2 nё sipёrfaqe prej 16m ёshtё vlerёsuar 

nё shumё prej 2.000-€ apo 125-€ pёr m2, pёr parcelёn kad.nr.2...-3 nё sipёrfaqe prej 14m2 ёshtё 

vlerёsuar nё shumё prej 1.750-€ apo 125m2, dhe parc.nr.2...-4 nё sipёrfaqe prej 4m2 ёshtё 

vlerёsuar nё shumё prej 500-€ apo 125-€ pёr m2, vlera e pёrgjithёshme pёr kompensimin e 

sipёrfaqeve tё marrura ёshtё nё shumё prej 33.500-€. Ky vlerësim sipas ekspertit është bërë  

mbёshtetur nё shkresat e lёndes, nga inspektimi i pronёs nё vendshiqim dhe kushteve dhe 

rrethanave relevante qё japin mundёsinё e dhёnjes sё vlerёsimit meritor duke u bazuar nё 

standardet e aprovuara nga “G.. E... i Sh. tё V.. –T...” , si dhe duke u bazuar nё krahasimin me 

pronat tjera tё shitёblera, sipas kontratave  etё cilat prona kanё karaktersitika dhe janё 

pёrfaёrsisht tё ngjajshme me pronёn qё ёshtё objekt vlerёsimi, duke marrё parasysh vendin, 

pozitën si dhe afёrsinё me qytetin. 

Nga dёshmia e dёshmitarit  H... R.. nga L..., u vёrtetua se sa i përket rrugës e cila eshte 

tani objekt i kontestit e njëjta ka ekzistuar qysh nga viti 1974 dhe se ai gjithёherё ka kaluar andej, 

dhe se njёjta rrugё ёshtё asfaltuar nё vitin 2015, dhe muret tё cilat kanё qenё skaj rruge nё anёn 

e djathtё gjatё zgjerimit tё rrugёs janё prishur, ndёrsa muret nё anёn e majtё kanё mbetur qysh 

kanё qenё mё herët. Ka shtuar se H... S.. ka pasur mur pёrgjatё rrugёs, dhe se kush e ka prishur 

atё muri nuk e din, se me rastin e asfaltimit tё rrugёs nuk janё pyetur nga K... apo nuk kanё marrё 

pёlqimin e tyre dhe nuk ka pas marrёveshje nё mes tyre, me paditёsin ёshtё nё njё lagje dikun 

150m dhe kalojnё nёpёr tё njёjten rrugё.  

Nga dёshmia e dёshmitarit A.. S..  nga L..., u vёrtetua  se i njёjti ёshtё banor i asaj lagje 

prej vitit 1978, dhe se i njёjti ka deklaruar se ёshtё asfaltuar nga K.. nё vitin 2015 dhe ёshtё 

asfaltuar e njёjta qysh ka qenё mё herët, kanё qenё disa mure skaj rrugёs e cila ёshtё asfaltuar 

por nuk i kujtohet a janё prek muret gjatё asfaltimit tё rrugёs, se H... S... ka pas njё temel betoni 

rreth rrugёs me rrethoja teli. Ka shtuar se me rastin e asfaltimit tё rrugёs K... nuk ka marrё pёlqim 

prej tyre, nuk e kanё pyetur personalisht atё, dhe se tё njёjtit ja kanё prishur murin nё vlerё 5000-

€, se tё njёjtit kanё bёrё kёrkesё pёr asfaltimin e rrugё mirёpo nuk kanё pas kurrfarë marrёveshje 

me K... pёr asafaltim tё kёsaj rruge.   

   Në rastin konkret, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata e ka aprovuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Sipas bindjes së kësaj gjykate 

pretendimet e palës paditëse, janë të bazuara pasi që në tёrёsi u vërtetua se e paditura pa ndonjë 

bazë ligjore me rastin e asfaltimit tё rrugёs,  i ka shkaktuar dëm palës paditëse, me marrjen e një 

pjese nga pronësia e ngastrave kadastrale nr. 2...-1 nё sipёrfaqe prej 234m2, ngastra kad.nr.2..-2 

nё sipёrfaqe prej 16m2, nga parcela kad.nr.2..-3 sipёrfaqen prej 14m2, dhe nga parc.nr.2..-4 

sipёrfaqen prej 4m2, pronë e paditësit, duke mos bërë paraprakisht eksproprijimin dhe as 
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kompensimin e këtyre pjesёve të ngastrave kontestuese. Kёto pjesë tё ngastrave kadastrale 

kontestuese, janё bërë pjesë e rrugës pa asnjë bazë ligjore duke mos respektuar Ligjin për 

shpronësimin e pronës së paluajtshme. Në rastin konkret e paditura nuk e ka bërë shpronësimin 

dhe as që e ka kompensuar pjesën e marrur tё paditёsit pa bazë Ligjore. 

 

Baza Ligjore 

Me nenit 153 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (Ligji Nr. 04/ L-077 10 maj 2012) 

shprehimisht parashihet, “Personi Juridik përgjigjet për dëmin të cilin organi i tij ia shkakton 

personit të tretë gjatë ushtrimit ose lidhur me ushtrimin e funksioneve të tij”. Personi juridik në 

rastin konkret është K....e L.... Mirëmbajtja dhe rregullimi i rrugëve brenda qytetit dhe lagjeve 

tё L... është veprimtari që hyn në kuadër të funksioneve të K... e cila në këtë çështje kontestimore 

është palë e paditur. Andaj është edhe përgjegjëse për dëmin e shkaktuar personave të tretë gjatë 

ushtrimit të funksioneve të veta, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e saj. 

Mirëpo duke pasur parasysh faktin se e paditura pafajësinë nuk ka mundur ta provojё me asnjë 

provë të vetme, pasi që barra e provave për të argumentuar pafajësinë e saj i ka takuar K... së L... 

si P... J..., gjykata ka vendosur që ta aprovojё kërkesëpadinë e paditёsit si të bazuar.  

Poashtu, me nenin 136, par.1 te Ligjit Mbi Marredheniet e Detyrimeve percaktohet 

“Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij”, njёashtu me nenin 169, par.1 tё ketij ligji parashihet “Personi 

përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet demi”, ndersa 

ne nenin 169 par.3 citohet “Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur, apo 

kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi përgjegjës, gjykata 

do të caktojë që ai t`ia paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në të holla në emër të shpërblimit 

të dëmit”. 

 

Gjykata gjatë vlerësimit te të gjitha provave besimin ia fali ekspertizave të ekspertëve si 

atij të gjeodezisë sepse në mënyrë profesionale dhe objektive ka përcaktuar sipërfaqet e pronave 

sё paditёsit që i është zёnё me rrugë, përderisa sa i përket lartësisë së kompensimit besimin ia 

fali ekspertizës së ekspertit të vlerёsimit tё paluajtshmёrisё, ekspertizë e cila në mënyrë objektive 

ka arsyetuar lartësinë e çmimit për 125-€ pёr m2 që i është marrë paditësit. 

 

Vlerёsimi pёrfundimtar i gjykatёs 

  

Gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe pretendimet e përfaqësueses të të 

paditurës, andaj konstatoi se tё njёjtat pretendime nuk qëndrojnë, kjo  për arsye se, pala e paditur 

nuk ka dorёzuar ndonjё provё materiale e cila do tё provonte faktin se ёshtё udhёhequr ndonjё 

procedurё e shpronёsimit tё sipёrfaqes sё ngastrave kadastrale kontestuese, se e paditura 

ndonjёherё ia ka kompensuar paluajtshmёrinё kontestuese paditёsit apo pronarit tё mёparshёm 

kanё nёnshkruar ndonjё deklaratё me tё cilёn janё pajtuar se sipёrfaqen e ngastrёs kadastrale 

kontestuese t’ia dhurojnё tё paditurёs me qёllim tё zgjerimit tё asaj rruge lokale dhe asfaltimit tё 

saj, andaj gjykata vёrtetoi se në momentin e asfaltimit tё rrugёs, në tokёn ku gjenden ngastrat e 

paditësit, e paditura ka qenë në dijeni se po ndërton në tokën e huaj, pa respektuar asnjë procedurë 

të paraparë me ligjore për shpronësimin e në kundërshtim të plotë me nenin 8 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, me të cilin përcaktohet se: “E drejta e pronësisë 
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mund të merret ose kufizohet vetëm në kushtet e përcaktuara me ligje, në pajtim me Kushtetutën”. 

Prandaj qëndron detyrimi i së paditurës  që ta kompensoj dëmin, për marrjen e pronës paditësit 

pa bazë ligjore – në mënyrë arbitrare, në  mbështetje në nenin 1,2 paragrafi 1,3 paragrafi 1 dhe 

2 dhe 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, ligji i aplikueshëm në Kosovë, 

neni 46 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës e lidhur me protokollin 1, të Konventës Evropiane 

për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, andaj nga kёto arsye gjykata nuk gjeti që të 

vendos ndryshe nga ajo që vendosi në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 Gjykata vlerёsoi edhe deklaratat e dёshmitarёve H... R... dhe A... S... tё dhёna pranё kёsaj 

gjykate nё seancёn kryesore tё mbajtur me dt. 10.03.2..., dhe tё njёjtave ua fali besimin, dhe atё 

konkretisht  sa i pёrket deklarimit tё tyre se rruga ka ekzistuar qysh mё parё, vetёm se ka qenё 

mё e ngushtё, mirёpo tani ёshtё zgjeruar nga e paditura, nё dёm tё parcelave tё pronarёve tё asaj 

lagje, e mё konkretisht nё dёm tё parcelёs sё paditёsit, dhe se tё njёjtit paraprakisht nuk kanё 

arritur ndonjё marrёveshje me tё paditurën pёr shpronёsim tё parcelave, apo dhёnjen e pëlqimit 

nga ana e tyre, deklarata kёto tё cilat ishin nё pёrputhje tё plotё me provat tё cilat gjenden nё 

shkresat e lёndёs, si dhe fakteve tё provuara gjatё gjithё procedurёs 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e ka bazuar ne nenin 452.1, 453 pikë 1 

dhe 2 te LPK-së dhe TOAK-së e cila ka hyrë në fuqi me dt 18.03.2017, e që në këto shpenzime 

janë llogaritur, pёr padi shumёn prej 208-€, pёr precizim tё kёrkesёpadisё shumёn prej 208-€, 

për 5 seanca të përfaqësuara nga avokati nga 270.40-€ dhe njё seancё tё shtyer shumёn prej 

135.20 gjithsej shuma prej 1.487.20, për ekspertizё tё gjeodezisё shumёn prej 150-€, pёr 

pёrpilimin e raportit nga eksperti vlerёsues shumёn prej 150-€, dhe 100-€ pёr taksё gjyqësore 

pёr padi, e të cilat arrijnë shumën e përgjithshme prej 2303.20-€. 

 

Mbi bazën e të lartshënuarave u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, 

Departamenti i Përgjithshëm. 

C.nr.153/18, me datën 10.03.2021 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                  GJ Y Q T A R J A

                    

                                                                                                                       Elvira Emini 

                    

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat 

prej pesëmbëdhjetë(15) ditëve nga dita e pranimit tё aktgjykimit, pranë Gjykatës së Apelit tё 

Kosovёs nё Prishtinё, përmes kësaj Gjykate. 

 

 


