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Numri i lëndës: 2019:289377 

Datë: 28.10.2022 

Numri i dokumentit:     03582897 

 

C.nr.657/19  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtaren Elvira Emini, në çështjen juridike kontestimore të paditësit N. G. 

nga fshati R. i M. K. L., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Av. Islam Gashi nga Lipjani, 

kundër të paditurës K. e L. – D. E. Zh. tё pёrfaqёsuar nga Behar Krasniqi zyrtar i lartё ligjor 

sipas autorizimit, me objekt kontesti pagim i borxhit, me vlerë të kontestit 1,232.64.-€, në 

seancën kryesore të mbajtur me datë 18.07.2022, në praninë e të autorizuarit të paditësit, dhe 

pёrfaqёsuesit tё tё  paditurës, nё tё njёjtёn ditё mori këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

I. APROVOHET nё tёrёsi kërkesëpadia e paditësit N. G. nga fshati R. i M. K. L. si e 

bazuar,  dhe  DETYROHET e  paditura K. e L. – D. E. Zh., që paditësit t’ia paguajë shumёn e 

pёrgjithshme prej 1,232.64.-€ në emër të borxhit për shkëputje të njëanshme të kontratës nga ana 

e të paditurit  dhe atё nё emёr tё shpenzimeve pёr pleh tё kombinuar shumёn prej 269.64-€, nё 

emёr tё shpenzimeve pёr pleh Urea shumёn prej 179.76-,€, nё emёr tё shpenzimeve pёr farё 

gruri shumёn prej 365.94-€, dhe nё emёr tё shpenzimeve pёr lёvrimin pёrgatitjen pёr mbjellje 

shumёn prej 417.30-€ dhe atё me kamatё ligjor prej 8%, e cila do tё llogaritet nga data e marrjes 

sё aktgjykimit dt. 28.07.2022 e deri nё pagesёn definitive,  si dhe shpenzimet e procedurёs 

kontestimore në shumë prej 793.60-€, të gjitha këto në afat prej 15 ditёsh nga dita marrjes nё 

dorёzim të këtij aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim.   

A r s y e t i m 

 

              Ҫёshtja gjyqёsore 

  

Paditësi përmes tё autorizuarit Islam Gashi av. nga Lipjani,  me dt.12.12.2019, pranë 

kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës K. e L. – D. E. Zh., me objekt kontesti 

pagim i borxhit.  

 

           Pretendimet e palёve ndёrgjyqёse 

 

         Nё padi dhe nё seancat e mbajtura në këtë gjykatë, i autorizuari i paditёsit ka theksuar se 

me të paditurën kanë lidhur kontratë për dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të tokës bujqësore 

në pronësi të Komunës, me të cilën janë dakorduar që parcela kadastrale nr. P-....., në vendin e 

quajtur “P.” me sip. 32180m2 ZK B. e cila është dhënë në shfrytëzim për 10 vite dhe vetëm pas 

përfundimit të kësaj periudhe duhet të zhvillohet procedurë e re e ankandit publik, me të cilën 

paditësi do të paguaj qira vjetore në shumën prej 164.11 euro, pas pagesës së bërë të paditurës 
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paditësi menjëherë ka filluar me përgaditjet për mbjellje ku ka investuar dhe e ka mbjellur arën 

me grurë, por kur vie koha për t’i vjelë këto të mira materiale, mirёpo paditësi nuk ka mundur 

pasi që prona për të cilën bëhet fjalë e kishe marrur dikush tjetër në shfrytëzim dhe e ka 

pamundësuar paditësin që të hyjë në tokën bujqësore. 

       Ndërsa në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka deklaruar se nga provat e 

administruara në këtë çështje kontestimore pa mëdyshje është vërtetuar baza juridike e 

kërkesëpadisë dhe lartësia e saj, se e paditura edhe pse  ka hyrë në marrëdhënie kontraktuale me 

paditësin ku dhe kanë lidhur kontratë për dhënien me qira nuk e ka përmbushur një detyrim të 

cilin e ka marrë,  dhe me atë rast paditësit i është shkaktuar ky dëm, me të cilën është vërtetuar 

edhe me ekspertizën e ekspertit bujqësor të nxjerrë në këtë procedurë. Duke kërkuar nga gjykata 

që ta aprovojё në tërёsi kërkesëpadinë e paditësit të precizuar sipas parashtresës së datës 

21.02.2022.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe tё njёjtat i ka specifikuar. 

 

           E paditura në përgjigje në padi e ka kontestuar padinё dhe kёrkesёpadinё e paditёsit si tё 

pabazё, me arsyetimin se,  verifikuar çështjet e cekura në padi dhe nga drejtorati përkatës  ka 

kërkuar provat materiale lidhur më këtë çështje kontestimore por ende nuk i janë dorëzuar dhe 

duhet kohë që Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim të verifikojё këtë çështje pasi që duhet të 

siguroj këto prova, dhe duhet të vërtetohet kjo çështje se a i është kthyer borxhi, andaj duke u 

bazuar në shkresat e lëndës e ka kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit dhe ka 

kërkuar nga gjykata që të veproj konform dispozitave ligjore të nenit 399 paragrafi 1 dhe 2 të 

këtij neni që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzon si të pa bazuar e të pathemeltë. 

          Ndërsa në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i të paditurës ka deklaruar se edhe me tej 

mbetet pranë të gjitha kundërshtimeve të cekura gjatë seancave gjyqësore duke shtuar që pika e 

vetme të cilën Komuna nuk ka arrit ta përmbush në kontrate ka lind si pasojë e pretendimeve të 

palëve të treta për pronësinë në atë parcelë. I ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit 

ta refuzon në tërësi si të pa bazuar.  

Ndërsa shpenzimet e procedurës nuk i ka  kërkuar. 

 

Provat dhe gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

kontestimore në procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: me leximin e shkresёs 

sё dt.01.10.2018 lëshuar nga zyra e kryetarit sektori pronësor juridik, kontrata për dhënien në 

shfrytëzim të përkohshëm të tokës bujqësore në pronësi të Komunës me shenjen ......... e 

dt.22.01.2016, me certifikatën për të drejtat e pronës me numër të lëndës 3347/2016 e lëshuar 

me dt.11.05.2016,  kopja e faturës së lëshuar nga Komuna e Lipjanit me numër serik 000305 

dt.22.01.2016 së bashku me fletёpagesën e dt.22.01.2016, ekspertiza bujqësore e pranuar në ketë 

gjykatë me dt.15.02.2022 hartuar nga eksperti bujqësor Feti Krasniqi, procesverbalin e seancës 

së datës 19.05.2022 mbi dhënien e sqarimeve nga eksperti bujqësor, shkresa e datës 05.07.2022 

e dorëzuar në këtë gjykatë nga eksperti bujqësor së bashku me shkresën e quajtur indeksi mujor 

i çmimeve të inputeve bujqësore Janar - Qershor, 2016 (2015-100), me plotësimi e raportit të 

ekspertizës i dt.07.07.2022 së bashku me provat e bashkangjitura nga eksperti bujqësor, me 

procesverbalin e seancës së 18.07.2022 mbi dhënien e sqarimeve nga eksperti bujqësor rreth 

plotësimit të raportit të ekspertizës,  dhe pas shqyrtimit të detajuar të provave të administruara, 

shkresave të lëndës dhe thënieve të palëve duke e bërë vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe 

të gjithave së bashku, në vështrim të nenit 8 të LPK-së, gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit 

ёshtё nё tёrësi e bazuar në ligj dhe fakte, pёr çka edhe vendosi si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi.  

 



 Numri i lëndës: 2019:289377 
 Datë: 28.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03582897 
 

3 (6)  

 2
0

1
9

:2
8

9
3

7
8

 

Nga shkresa e dt.01.10.2018, lëshuar nga zyra e kryetarit sektori pronësor juridik, 

vërtetohet se e paditura nё pёrgjigjen e paditёsit ka theksuar se bazuar nё parashtresёn e paditёsit 

ёshtё  bërë shkëputja e  njëanshme e kontratës për shfrytëzimin e tokës bujqësore.  

 

Nga kontrata për dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të tokës bujqësore në pronësi të 

Komunës me shenjen ...... e dt.22.01.2016, vërtetohet se kjo kontratë ёshtё e lidhur nё mes të 

paditurit Komuna e Lipjanit nё cilësinë e qiradhënësit dhe N. G. nga fshati R.i M. K. e L. si 

qiramarrёs, me objekt kontrate dhënia në shfrytëzim të përkohshëm të pjesës së tokës bujqësore 

me sip. 32180m2 për periudhën kohore prej 22.01.2016 – 22.01.2026.  

 

Nga certifikata për të drejtat e pronës me numër të lëndës ..../2016, e lëshuar me 

dt.11.05.2016, vërtetohet se kjo parcelë ёshtё dhënë me qira paditësit për 10 vite.  

 

Nga kopja e faturës së lëshuar nga Komuna e Lipjanit me numër serik 000305 

dt.22.01.2016 së bashku me fletёpagesën e dt.22.01.2016, vërtetohet se paditёsi N. G. ka 

përmbushur detyrimin e tij për pagesën sa i përket qerasë të përcaktuar nga paditësi në shumën 

prej 164.11 euro.   

 

Nga ekspertiza bujqësore e pranuar në ketë gjykatë me dt.15.02.2022 hartuar nga eksperti 

bujqësor Feti Krasniqi, vërtetohet i njëjti ka konstatuar se kostoja e shpenzimeve tё shkatuara 

paditësit sipas njёsive shpenzuese pёr shpenzimet e rendimenteve tё grurit pёr sipёrfaqen prej 3 

hektar e 21.80m2 ёshtё në shumën prej 1,232.64 euro, dhe atё duke llogaritur 300kg NPK* 

3.21/Ha=963kg*   0.28€=269.64-€, 200kg UREA * 3.21/Ha=642kg *   0.28-€=179.76-€, 300kg 

Farё gruri * 3.21/Ha=963kg *  0.38-€=365.94-€, Agroteknika (Lavrimi, pёrgatitja)130-

€*3.21/Ha=417.30-€,Total shpenzime:269.64+179.76+365.94+417.30=1232.64-€. 

 

Nga procesverbali i seancës së datës 19.05.2022 mbi dhënien e sqarimeve nga eksperti 

bujqësor u vёrtetua se i njёjti ka qëndruar pranë ekspertizës së punuar dhe njëherit ka shtuar se 

ekspertizën e ka punuar në bazë të shkresave të lëndës dhe me pytje të drejt për drejta fermerin 

për ta vërtetur saktë gjendjen faktike si dhe çmimi është marrur në bazë të entit për statistika dhe 

raportit vjetor të Ministrisë së Bujqësisë.  

 

Nga shkresa e datës 05.07.2022 e dorëzuar në këtë gjykatë nga eksperti bujqësor së 

bashku me shkresën e quajtur indeksi mujor i çmimeve të inputeve bujqësore Janar - Qershor, 

2016 (2015-100), është vërtetuar se sa ka qenë çmimi i inputeve bujqësore për atë periudhë ku 

edhe e ka bazuar eksperti bujqёsor ekspertizën të cilën e ka punuar.    

 

Nga plotësimi i raportit të ekspertizës i dt.07.07.2022 së bashku me provat e 

bashkangjitura nga eksperti bujqësor, u vërtetua se lavrimi, përgatitja, plehu themelor janë 

hargjuar me rastin e përgatitjes për mbjellje, ndërsa fara e grurit dhe urea kanë mbetur në stoqe 

të paditësit. 

Nga procesverbali i seancёs sё dt. 18.07.2022 mbi dhёnien e sqarimeve tё ekspertit 

bujqёsor, u vёrtetua se arsyeshmerinё e pёrgaditjes se raportit e ka prezantuar ne seancёn e kaluar 

ndersa dokumentet plotesuese siq është katallogu jane prova tё cilat paraqesin indikatorёt e 

zhvillimit ekonomik për vitin 2016, andaj kёta indikatorё janё baza për planifikim menagjim dhe 

prodhim te kulturave bujqesore dhe sherbejne si standard baze për fermerёt e Republikes sё 

Kosovёs nё kёtё raste për kulturat lavёrtare.  Tutje nё pyetjen e gjykatёs i njёjti ka shtuar se nё 

bazё tё obligimeve lidhur me raportin vjetor 2016  nё cilёsinё e ekspertit ё tёe dhёnat e 

domosdoshme dhe tё cilat ishin relevante për kёtё vit dhe konkretisht kamemi nxjerr koston e 

prodhimit tё grurit për vitin 2016 duke perfshirё koston e prodhimit, siq janё shpenzimet 
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variabile, shpenzimet e makinerisё, fuqia punёtore dhe tё gjitha kёto i kemi krahasuar me ҫmimet 

ekzistuese për tё njёjtin vit shprehur nё tё ardhura dhe tё gjitha kёto krahasime kanё pasqyruar 

nje rendiment tё pritshёm te cilin e kemi integrue edhe nё raport, ndёrsa katallogu i prodhimeve 

bujqesore ka qenё document i pare ekonomik nё Republikёn e Kosovёs qё ka pasqyruar tё dhёna 

tё duhura me qёllim qё fermeret ti pёrgadise për planifikim, menagjim dhe zhvillim te 

prodhimeve bujqesore ne rastin konkret neve ky katalog na  ka sherbye për prodhimin e drithrave 

sepse edhe ashtu drithёrat (gruri) ka qenё objekt i vlerёsimit nё kёtё rasport. Sa i pёrket katalogut 

ekonomik tё prodhimeve bujqёsore tё vitit 2016 janё dokumente tё Ministris sё Bujqёsisё nё tё 

cilat bazohet edhe Enti i Statistikave tё Kosovёs. 

 

 Baza Ligjore 

 

Mbi bazën e provave të administruara më lartë gjykata erdhi në përfundim se paditësi me 

të paditurën kanë lidhur kontratën mbi qiranë për shfrytëzimin e tokës bujqësore të përshkruar si 

më lartë me dt.22.01.2016  pёr periudhёn kohore prej 10 viteve respektivisht deri me dt. 

22.01.2026, të cilën kontratë e kanë nënshkruar të dy palët nën kushtet dhe mënyrën e paraparë 

me kontratë me tё drejtat dhe detyrimet e palёve kontraktuese, nё ҫmimin e pagesёs mujore e tё 

qirasë nё vlerё prej  164.11-€.  Qёllimi i paditёsit ka qenё qё menjёherё kёtё tokё ta mbjellё me 

grurё dhe ta punojё pёr kohёn  pёr tё cilёn edhe e ka marrё, dhe menjёherё ka vepruar nё kёtё 

drejtim duke bёrё tё gjitha pёrgatitjet  pёr mbjellje, dhe ka bёrё lёvrimin e tokёs bujqёsore, duke 

blerё farёn e grurit dhe plehun artificial qё ka qenё i nevojshёm pёr kёtё sipёrfaqe tё tokёs, ku tё 

njёjtёn edhe e ka mbjellur. Mirёpo nё ndёrkohё pas tё gjitha kёtyre shpenzimeve, paditёsit i ёshtё 

pamundёsuar vjelja e kёtyre tё mirave materiale, ngase pronёn nё fjalё, respektivisht pronёn e 

punuar e kishte marrё mё herёt njё person tjetёr, e duke mos e lejuar paditёsin qё tё futet nё 

tokёn e punuar bujqёsore.  

 

Me dispozitat e nenit 4 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve LMD-së, (Ligjit të 

aplikueshëm Ligji Nr. 04/L-077, i cili ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës, parashihet 

se “Në themelimin e marrëdhënieve të detyrimeve dhe në realizimin e të drejtave dhe detyrimeve 

nga këto marrëdhënie, pjesëmarrësit kanë për detyrë t’i përmbahen parimit të ndërgjegjshmërisë 

dhe ndershmërisё”. Gjithashtu me nenin 8 tё po të njёjtit ligj parashihet se “Pjesёmarrësit e 

marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e tij”. Me dispozitat e nenit 585 par. 1 të LMD-sё, parashihet së “Qiradhёnёsi 

detyrohet qё t’ia dorёzojё sendin e caktuar qiramarrёsit nё pёrdorim, ndёrsa qiramarrёsi 

detyrohet ta paguajё qiranë e kontraktuar” paragrafi 2 i tё njёjtit nen pёrcakton “Pёrdorimi 

pёrfshin edhe gёzimin e sendit (vjelja e frutave), nё qoftёse nuk rrjedhё diqka ndryshe nga 

kontrata, ose nga zakoni”. Me dispozitёn e nenit 590 tё LMD-sё parashihet se “Qiradhёnёsi i 

pёrgjigjet qiramarёsit pёr tё metat e sendit tё marrё me qira qё pengojnё nё pёrdorimin e 

kontraktuar ose tё zakonshёm tё tij, pavarёsisht nёse ka ditur apo jo pёr to, si dhe pёr tё metat e 

veqorive apo tё karakteristikave tё parashikuara shprehimisht ose heshtazi me kontratё”. 

Paragrafi 2 i tё njёjtit nen pёrcakton “Mirёpo qiradhёnёsi pёrgjigjet dhe pёr tё metёn e sendit tё 

marrё me qira e cila i ka mbetur e panjohur qiramarrёsit pёr shkak tё pakujdesisё sё rёndё, nё 

qoftёse ky ka qenё nё dijeni pёr kёtё tё metё dhe me dashje ka ometuar qё pёr kёtё ta njoftojё 

qiramarrёsin”. Neni 595 par. 1 i LMD-së gjithashtu parasheh se “Nё qoftёse sendi i marrё me 

qira nё momentin e dorёzimit ka ndonjё tё metё e cila nuk mund tё evitohet, qiramarrёsi mundet 

sipas dёshirёs sё vet ta zgjidhё kontratёn ose tё kёrkojё zbritjen e ҫmimit tё qirasё”. Pargrafi 4 i 

tё njёjtit nen pёrcakton se Sidoqoftё, qiramarrёsi ka tё drejtё nё shpёrblimin e dёmit”. Neni 596 

par. 1 i LMD-sё pёrcakton se “Dispozitat e nenit paraprak aplikohen edhe nё rastin kur gjatё 

qirasё paraqitet ndonё e metё nё sendin e marrё me qira”. Neni 597 par.2 i LMD-sё pёrcakton 

“Nё qoftёse vёrtetohet se personit tё tretё i takon ndonjё e drejtё e cila pёrjashton fare tё drejtёn 
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e qiramarrёsit nё pёrdorimin e sendit, kontrata e qirasё zgjidhet vetvetiu nё bazё tё ligjit, ndёrsa 

qiradhёnёsi ka pёr detyrё qё qiramarrёsit t’i shpёrblejё dёmin e pёsuar pёr kёtё arsye”. 

 

Vlerёsimi pёrfundimtar i gjykatёs 

 

Pra bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike në këtë çështje juridike-kontestimore dhe 

dispozitat e lartcekura si dhe nenit 8 të LMD-së, ku parashihet se pjesёmarrёsit në marrëdhënien 

e detyrimit kanё pёr detyrё ta pёrmbushin detyrimin e vet dhe janё pёrgjegjёs pёr pёrmbushjen 

e tё njёjtit, këtu paditësi ka të drejtë të kërkoj borxhin e krijuar të qirasë në emër të fitimit të 

humbur për periudhën kontestuese, të cilin e ka kërkuar me padi ndaj të paditurës dhe kjo e fundit 

është përgjegjëse dhe ka për detyrë që ta përmbush këtë detyrim të mbetur nga kontrata dhe 

marrёveshja për qiranë komerciale, në shumën siç është cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

andaj nga këto arsye gjykata e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuar.  

Gjykata vlerësoi, se i padituri e ka bërë shkëputjen e një anshme të kontratës së lidhur në 

mes paditësit dhe të paditurit për periudhën kohore për 10 vite ku paditësi do ta shfrytëzoj tokën 

bujqësore por i padituri nuk ka dhënë ndënjë sqarim se për se është bërë shkëputja e një anshme 

e kontratës. Meqenёse nё rastin konkret ёshtё vёrtetuar se paditёsit i ёshtё shkaktuar dëm 

material pasi që i njëjti e kishe bërë mbjelljen e arës me grurë, ku me kёtё e ka varfёruar palёn 

paditёse, pёr shumёn e qirasё e cila është paguar si dhe për shpenzimet e krijuara, andaj gjykata 

nё kuptim të dispozitave ligjore të LMD-sё gjeti se kёrkesëpadia e paditësit, ёshtё nё tёrësi e 

bazuar, andaj edhe e detyroi të paditurën qё t’ia kompensoj paditësit shumёn si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

Për të vërtetuar lartёsinё e kërkesëpadisë gjykata në cilësinë e provës materiale ka bërë 

nxjerrjen e ekspertizës së ekspertit Feti Krasniqi ku edhe ja fali besimin e plotë me të cilën u 

vërtetuar se paditësi ka pësuar dëm material nё vlerёn e cekur si nё dispozitiv, andaj të paditurën 

gjykata e detyroi që paditëses t’ia kompensojë shumën e borxhit të specifikuar sipas ekspertizës.  

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata, me rastin e aplikimit te kamatës ligjore, iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 te Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, nё tё cilën parashihet “Debitori që vonon në 

përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën, ndërsa nё 

par.2 tё tё njëjtit nen parashihet “Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç 

nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”, poashtu sa i përket afatit tё rrjedhjes se 

kamatëvonesës, gjykata iu referua aktgjykimit te Gjykatës Supreme tё Kosovës Rev.nr. 

284/2019, dt: 07.10.2019, ku përcaktohet se rrjedhja e kamatëvonesës për detyrimet ne te holla, 

përcaktohet nga data e nxjerrjes sё vendimit tё shkallёs se parë. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës, iu referua nenit 452, par.1 tё LPK-sё, dhe tё 

autorizuarit tё  paditësit ia pranoi tё drejtën e pagesës sё shpenzimeve procedurale sipas pikёs III 

tё dispozitivit, nё tё cilën përcaktohet “Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për 

detyrë që palës kundërshtare gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia shpërblejё të 

gjitha shpenzimet gjyqësore”, ndërsa lartësinë e tyre e përcaktoi nё përputhje me Rregulloren e 

Tarifës sё Avokatёve tё Kosovës e vitit 2017, gjegjësisht nr. tarifor 6 dhe 7, ndërsa për taksё 

gjyqësore iu referua Udhëzimit Administrativ për Taksa Gjyqësore nr. 01/2017, gjegjësisht nenit 

12, par.1 te këtij udhëzimi ku përcaktohet lartësia e taksës gjyqësore, ashtu qё e detyroi tё 

paditurën qё  paditësit t’ia kompensojё nё  emër tё shpenzimeve  tё  procedurës kontestimore nё 

shumё tё pёrgjithshme prej 793.60-€, dhe atë  për padi shumën prej 104 euro, për precizim të 

kërkesëpadisë shumën prej 104 euro, për dy  seanca tё mbajtura shumën prej nga 135.20 euro 

për seancë gjithsej në shumën prej 270.40 euro, pёr dy seanca tё shtyera shumёn prej nga 67.60-
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€ pёr secilёn gjithsejt 135.20-€, për ekspertizë bujqёsore shumën prej 150 euro si dhe taksën pёr 

taksё gjyqёsore në shumën prej 30 euro,  shpenzime kёto tё cilat gjykata ia pranoi paditёsit, e tё 

cilat kanё qenё tё nevojshme pёr ndjekjen e kёsaj ҫёshtje nё gjyq.  

 

Nga tё theksuarat mё lartё, gjykata vendosi si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

            C.nr.657/19 me datën 18.07.2022 

GJ Y Q T A R J A  

                                                                                                                         Elvira Emini  

 

 

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

prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e dorëzimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit të Kosovës 

në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 


