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GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni civil, si gjykatë e shkallës së parë me gjyqtarin Binak Duqi dhe 

zyrtaren ligjore Dalina Kerqeli, në çështjen civile juridike të paditësve: 1. F. (Sh.) B., 2. L. (I.) 

C., 3. M. (A.) Sh., 4. A. (A.) M., 5. Sh. (L.) I., 6. I. (A.) O., 7. I. (J.) P., 8. K. (I.) D., 9. S. (J.) 

D., 10. B. (H.) Gj., 11. H. (N.) B. dhe 12. A. (S.) O. të gjithë nga Prishtina, të cilët i 

përfaqësojnë sipas autorizimit paditësi I. (J.) P. nën nr.7 nga Prishtina rr.”Sh.R.”, Lagja S. dhe 

paditësi M. (A.) Sh. nën 3, nga Prishtina, Lagja B. i Di., Zona ...., kundër të paditurit 1.F. (J.) 

B. nga Prishtina rr.”... N...” pnr., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson av.R. F. nga Podujeva, 

të paditurës 2. Korporata Energjetike e Kosovës (KEK-u), me seli në Prishtinë rr. “N. T.” nr...., 

të cilën sipas autorizimit e përfaqëson përfaqësuesi S. B. nga Prishtina dhe të paditurës 3. 

Komuna e Podujevës rr.”I. K.” nr..., e përfaqësuar nga përfaqësuesi i saj F. R., me autorizim, 

me objekt shqyrtimi për vërtetim pronësie, në shqyrtimin kryesor, publik, të mbajtur me 

datë13.01.2021, në prani të autorizuarve të paditësve I. P. 7 dhe M. Sh. 3, të paditurit të parë 

dhe të autorizuarit të tij si dhe të përfaqësuesve të dy të paditurave 2 dhe 3, ndërsa me 

dt.03.02.2021, mori këtë:  

A K T G J Y K I M 

I. REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve. F. (Sh.) B., 2. L. (I.) C., 3. M. (A.) 

Sh., 4. A. (A.) M., 5. Sh. (L.) I., 6. I. (A.) O., 7. I. (J.) P., 8. K. (I.) D., 9. S. (J.) D., 10. B. (H.) 

Gj., 11. H. (N.) B. dhe 12. A. (S.) O. të gjithë nga Prishtina SI E PA BAZUAR, me të cilën 

kanë kërkuar që të obligohet i padituri 1. F. (J.) B. nga Prishtina, e paditura 2. KEK–u me seli 

në Prishtinë dhe e paditura 3. Komuna e Podujevës me seli në Podujevë që t’ua njohin të 

drejtën e pronësisë dhe të VERTETOHET se paditësit janë pronarë të paluajtshmërive si vijon: 

Paditësit 1. F. (Sh.) B. nga Prishtina pronar i ngastrës kadastrale nr..., në sipërfaqe prej 

00.03.00 ha, sipas kontratës me numër VR.nr...., 2. Paditësit L. (I.) C. nga Prishtina pronar i 

ngastrës kadastrale nr...., në sipërfaqe prej 00.02.00 ha, sipas kontratës VR.nr....., 3. paditësit 

M. (A.) Sh. nga Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale nr....., në sipërfaqe prej 00.03.00 ha, 

sipas kontratës VR.nr....., 4. paditësit A. (A.) M. nga Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale 

nr...., me sipërfaqe prej 00.02.00 ha, sipas kontratës VR.nr...., Paditësit 5. Sh. (L.) I. nga 

Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale nr...., në sipërfaqe prej 00.03.00 ha, sipas kontratës 

VR.nr..., 6. Paditësit I. (A.) O. nga Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale nr...., në sipërfaqe 

prej 00.02.00 ha, sipas kontratës VR.nr...., Paditësit 7. I. (J.) P. nga Prishtina, pronar i ngastrës 

kadastrale nr....., me sipërfaqe prej 00.02.00.ha, sipas kontratës VR.nr..... dhe ngastrës 

kadastrale nr....., me sipërfaqe prej 00.03.00 ha, sipas kontratës VR.nr...., Paditësit 8. K. (I.) D. 
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nga Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale nr....., në sipërfaqe prej 00.04.00 ha, sipas kontratës 

VR.nr....., Paditësit 9. S. (J.) D. nga Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale nr...., në sipërfaqe 

prej 00.02.00 ha, sipas kontratës VR. nr.., 10. B. (H.) Gj. nga Prishtina, pronar i ngastres 

kadastrale nr. ..., me sipërfaqe prej 00.10.00 ha, sipas kontratës VR.nr...., Paditësit 11. H. (N.) 

B. nga Prishtina, pronar i ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe prej 00.06.00 ha, sipas kontratës 

VR.nr... dhe Paditësit 12. A. (S.) O. nga Prishtina, si pronar i ngastrës kadastrale nr..., në 

sipërfaqe prej 00.02.00 ha, sipas kontratës VR.nr..., kontrata të gjitha këto të vërtetuara pranë 

Ish Gjykatës Komunale në Podujevë tani Gjykata Themelore Prishtinë - Dega në Podujevë, e të 

cilat prona janë të evidentuara në Fletën Poseduese nr. .. Zona Kadastrale B.., vendi i quajtur 

”P. i Q. dhe B.” dhe të detyrohet DKPGJ në Komunën e Podujevës që t’ua regjistroj këto 

ngastra në librat kadastral të kësaj drejtorie, në emër të paditësve, si dhe të detyrohen të 

paditurat që t’ua kompensojnë shpenzimet e procedurës kontestimore paditësve sipas vlerësimit 

të gjykatës, krejt këto në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësit 1. F. (Sh.) B., 2. L. (I.) C., 3. M. (A.) Sh., 4. A. (A.) M., 5. Sh. (L.) I., 6. I. (A.) O., 7. 

I. (J.) P., 8. K. (I.) D., 9. S. (J.) D., 10. B. (H.) Gj., 11. H. (N.) B. dhe 12. A. (S.) O. të gjithë 

nga Prishtina, përmes të autorizuarit të tyre kanë ushtruar padi pranë kësaj gjykate kundër të 

paditurit 1. F. B. nga Prishtina, të paditurës KEK-u me seli në Prishtinë dhe të paditurës 3. 

Komuna e Podujevës, me dt.10.05.2011 për vërtetim pronësie. 

Në padi është theksuar se paditësit kanë blerë paluajtshmëritë me numrat kadastral dhe 

sipërfaqet e cekura në padi nga i padituri F. (J.) B.. Të njëjtat me kontratat mbi shitblerjen i 

kanë vërtetuar pranë Ish Gjykatës Komunale në Podujevë tani Gjykata Themelore Prishtinë - 

Dega në Podujevë. 

Në seanca përgatitore ato të shqyrtimit kryesor dhe fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim 

përmes të autorizuarve të tyre I. (J.) P. me nr.7 dhe M. Sh. nr.3 nga Prishtina njëherit dhe si 

paditës kanë deklaruar se: Mbetemi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditësve, precizimit të 

bërë duke vlerësuar se kanë prova të mjaftueshme që e bëjnë padinë dhe kërkesën e tyre si të 

bazuar në tersi. Sipas Fletës Poseduese vërtetohet se ne jemi pronarë të këtyre ngastrave 

kontestuese me sipërfaqet e paraqitura në padi dhe numrave të ngastrave kadastrale të cekura 

po ashtu në padi. Gjithashtu paditësit prezent dhe njëherit të autorizuarit e paditësve tjerë kanë 

deklaruar se mbesim pranë deklarimeve në seancat e kaluara dhe rregullimit të padisë në aspekt 

subjekti me propozim që gjykata ta aprovoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve si të 

bazuar, sepse kanë prova të mjaftueshme që e vërtetojnë bazën juridike të saj. Po ashtu i 

propozuan gjykatës që ti detyroj të paditurat KEK dhe Komuna e Podujevës të na njohin të 

drejtën e pronësisë dhe të lejojnë regjistrimin e këtyre paluajtshmërive në emër të paditësve 

pranë DKPGJ Komuna e Podujevës. Lidhur me fjalën përfundimtare janë pajtuar me kërkesën 

e paditurës - përfaqësuesit të saj Komuna e Podujevës që ta paraqesin atë me shkrim për 

gjykatën në afatin e lejuar. 
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Në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim me parashtresën e datës 27.01.2021 paditësit I. 

P. dhe M. Sh. njëherit dhe të autorizuarit e paditësve tjerë kanë theksuar se: I kundërshtojmë në 

tersi pretendimet e të paditurave 2. KEK-u dhe 3. Komuna e Podujevës se në mënyrë të 

kundërligjshme i kemi bartë paluajtshmëritë në emër të paditësve. Ne si pronar të këtyre 

parcelave që posedojmë dokumentacionin e rregullt dhe të lëshuar nga kjo Komunë (si provë i 

kemi Fletat Poseduese dhe kopjet e planit bashkë me aktvendimin e vërtetuar dhe lëshuar nga 

Komuna) dhe siç thuhet nga pakujdesia e zyrtarëve komunal – DKGJP që është bërë bartja në 

vitin 2005 dhe ne për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi nga këta zyrtar që na kanë mashtruar, se 

na është vërtetuar dhe garantuar se gjithçka është në rregull sa i përket dokumentacionit në 

fjalë, lidhur me tokën e pronarit – të paditurit parë Fatmir. Po ashtu dhe kundërshtimet e 

paditurës KEK se e kemi eksproprijuar pronën në vitin 1965 dhe e njëjta ti kthehet pronarit 

Fatmir dhe pretendojmë se dhe zyrtaret e KEK-ut janë përfshirë në këtë grup me zyrtaret 

komunal. Për paditurin e parë kërkojmë të na i kthej pronat ashtu siç na ka premtuar se gjithçka 

është në rregull me pronën e lartcekur, në të kundërtën nëse kjo nuk është e mundshme të na i 

kthej mjetet - paret sipas kontratave të shitblerjes, me kamatë ligjore si persona të dëmtuar e 

mashtruar. 

Andaj i propozojnë gjykatës që ta aprovoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve, për 

më tepër në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës nuk janë deklaruar paditësit njëherit dhe të autorizuarit e 

paditësve tjerë. 

I autorizuari i paditurit të parë 1. F. (J.) B. ish nga fshati B. Komuna e Podujevës tani me 

vendbanim në Prishtinë av.R. F. nga Podujeva në të përgjigjurit në padi nuk ka pasur, por është 

deklaruar në seancë lidhur me këtë pasi që ju kanë prezantuar provat e kërkuara në ndërkohë të 

autorizuarit të tij, seancën përgatitore dhe atë të shqyrtimit kryesor, ndërsa fjalën përfundimtare 

e ka paraqitur me shkrim. Në seancën përgatitore ka theksuar se: Nuk është kontestuese se 

paditësit në bazë të kontratave për shitblerjen mes paditësve dhe të paditurit i kanë blerë 

paluajtshmeritë, në ngastrat e cekura në petitum të padisë dhe mbi këtë bazë të njëjtat janë 

vërtetuar në ish Gjykatën Komunale të Podujevës, pasi që e kanë paguar dhe Tatimin në 

Qarkullim, pastaj e kanë bërë kërkesën pranë DKPGJ në Komunën e Podujevës dhe të njëjtat 

janë regjistruar në emër të gjithë paditësve. Kjo nuk është kontestuese për ne dhe ne nuk e 

kontestojmë padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve. 

Regjistrimi i pronës kontestuese dhe ekzistimi në emër të tij është bërë në mënyrë të rregullt 

dhe konform dispozitave ligjore. Sepse DKGJP në Komunën e Podujevës e ka aprovuar 

kërkesën e të paditurit dhe e ka bërë regjistrimin e paluajtshmërive në emër të paditurit F. B.. 

Pastaj sipas kërkesës së paditësve është bërë bartja dhe regjistrimi i këtyre pronave në emër të 

tyre. I padituri këto paluajtshmëri i ka trashëguar nga paraardhësit e tij dhe për këtë arsye dhe 

të njëjtat i ka shitur. Gjithashtu këto paluajtshmëri u janë shitur paditësve nga i padituri i parë 

në bazë të dokumentacionit dhe çertifikatës së lëshuar nga DKGJP në Komunën e Podujevës, e 

cila pronë ishte e evidentuar në emër të tij pasi që i padituri ka kryer shqyrtimin e trashëgimisë 

së paraardhësve të tij. Më tej i ka kundërshtuar pretendimet dhe kundërshtimet e paditurës së 

dytë dhe të tretë ku thuhet se bartja e paluajtshmërive në emër të paditurit pare dhe pastaj 
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paditësve është bërë në mënyrë të kundërligjshme. Sepse kjo është bërë në mënyrë të rregullt 

dhe pas shqyrtimit të trashëgimisë së K. I. B. në këtë gjykatë. 

Fjalën përfundimtare i autorizuari i paditurit ka deklaruar se do ta paraqes me parashtresë me 

shkrim në afatin e lejuar. 

Me parashtresën e dt.20.01.2021 i autorizuari i paditurit 1. F. (J.) B. në fjalën përfundimtare ka 

theksuar se: I padituri dhe i autorizuari i tij gjatë tërë seancave nuk e ka kundërshtuar padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësve për faktin se paditësit paluajtshmërinë e përshkruar në padi 

secili veç e veç e kanë blerë nga i padituri Fatmir Beqiri dhe për këtë kanë lidhur dhe kontrata 

për shitblerjen e paluajtshmërisë. 

Se i padituri ka qenë pronar legjitim i paluajtshmërisë së përshkruar në padi, në bazë të Fletës 

Poseduese të cilën e ka lëshuar DKGJP Komuna e Podujevës, e cila ka qenë pronë e 

paraardhësit të paditurit F. B., nuk ka qenë e eksproprijuar nga ana e paditurës së dytë KEK në 

Prishtinë. Dhe nuk ka paguar atëherë kurrfarë kompensimi. I padituri ka qenë pronar i 

ngastrave kadastrale nr. ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ......, ....., ...., .... dhe .... ashtu që ua ka 

shitur paditësve dhe të gjitha kontratat janë vërtetuar - legalizuar pranë gjykatës Komunale në 

Podujevë. Prandaj për këtë arsye i padituri i parë nuk e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditësve, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësit janë pronarë të ngastrave 

kadastrale të lartcekura. 

I padituri dhe i autorizuari i tij lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore nuk janë 

deklaruar fare. 

E Paditura e dytë KEK-u në të përgjigjurit në padi dt.24.02.2015, seanca përgatitore dhe atë të 

shqyrtimit kryesor përmes përfaqësuesit të saj ka deklaruar se: E paditura e konteston padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësve sepse pretendimet e tyre janë të pa bazuara për vërtetimin e 

pronësisë. E paditura e dytë është pronare e paluajtshmërive kontestuese dhe është e regjistruar 

si e tillë dhe pranë DKGJP në Komunën e Podujevës, sipas Fletës Poseduese në B., vendi i 

quajtur “P. i Q.” ngastrat kadastrale nr...., me kulturë mal i klasit II-të, në sipërfaqe prej 2.53.53 

ha, ngastra kadastrale nr. ..., me kulturë mal, klasi i II-të, në sipërfaqe prej 1.25.87 ha, ngastra 

kadastrale nr. ..., me kulturë kullosë, klasi i III-të, në vendin e quajtur B..., në sipërfaqe prej 

0.24.34 ha dhe ngastra kadastrale nr...., me kulturë kullosë e klasit të III-të, në sipërfaqe prej 

0.96.04 ha dhe e paditura është në posedim të tyre. 

Më tej ka shtuar se këto paluajtshmëri i ka fituar përmes Aktvendimit të organit Shtetëror për 

eksproprijim të KK. O..., nr. ..... të datës 22.10.1965 e të cilat paluajtshmëri identifikoheshin 

sipas kadastrit përshkrues si ngastra kadastrale nr. .... – pjesë e ngastrës ...... të cilat tani i 

përgjigjen ngastrave kadastrale të cekura më lartë dhe njëherit pronarit të mëparshëm me 

Aktvendim të Gjykatës Komunale në Podujevë R.nr.71/66 dhe i është paguar shuma për tokën 

e eksproprijuar në dinar të atëhershëm Jugosllav. 

Gjithashtu me dt.23.12.2005 e paditura e dytë përmes shkresës nga DKGJP në Komunën e 

Podujevës është e njoftuar se paluajtshmëria e paditurës është bartë në regjistrin e ndërrimeve 

nga e paditura e dytë KEK-u gjegjësisht nga prona shoqërore Kombinati i Lignitit në Obiliq, në 
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të paditurin e parë F. (J.) B. gjegjësisht paraardhësin e tij K. I. B. me dt.20.06.2005, sipas 

aktvendimit nr...... i dt.26.06.1980. Por ky aktvendim e anulon vetëm vendimin e komisionit të 

mëparshëm për uzurpim arbitrar dhe evidentohet sipas Fletës Poseduese – certifikatës nr....nën 

nr. rendor .... të regjistrit të ndërrimeve. Mirëpo pas kësaj e paditura e tretë DKGJP në 

Komunën e Podujevës me aktvendim nr. Lënde/protokollit .... dt.31.03.2010 e ka shfuqizuar 

aktvendimin nr. ..... të dt.14.06.2005 dhe rishqyrtimin e Aktvendimit nr. 09-01/97 të 

dt.13.05.2008 dhe ngastrat kadastrale nr..., ... dhe ... në sipërfaqe të përgjithshme prej 04.46.20 

ha, e të cilat ishin dhe më parë në emër të KEK-ut dhe të bartura në emër të K.I. B. e tani 

përsëri është bërë kthimi i gjendjes së mëparshme në emër të KEK-ut dhe janë shfuqizua të 

gjitha vendimet dhe kontratat të cilat kanë të bëjnë me bartjen - shitblerjen e këtyre 

paluajtshmërive. 

Më tej ka theksuar se mbetemi pranë përgjigjes në padi dhe deklarimit në seanca duke e 

kundërshtuar në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar. Këto paluajtshmëri 

janë të KEK-ut të eksproprijuara me vendimin e organit shtetëror, ne jemi pronar të 

paluajtshmërive kontestuese dhe legjitim. Ne për këtë i kemi dorëzuar dhe vendimet për 

eksproprijim dhe dëshminë për pagesat e bëra paraardhësve të paditurit të parë. 

Sa i përket fjalës përfundimtare ka deklaruar se do i dorëzoj gjykatës me parashtresën me 

shkrim në afatin e lejuar nga gjykata. Në parashtresën me shkrim të paditurës KEK-u të 

dt.22.01.2021 lidhur me fjalën përfundimtare thuhet se: Theksojmë se e paditura e dytë është 

pronare e paluajtshmërive legjitime dhe e vetme e patundshmërive që janë pjesë e kësaj lënde 

kontestimore. Kjo vërtetohet sipas vendimit të Interesit të Përgjithshëm nr. ..... dt.22 tetor 1965 

dhe certifikata e paluajtshmërive e cila është e regjistruar si pronare pranë DKGJP K. 

Podujevës dhe Fleta Poseduese nr..... Zona Kadastrale B. vendi i quajtur ”P. i Q.”. 

Është fakt i pakontestueshëm që ndërrimet e bëra nga DKGJP të cilët pa bazë juridike dhe në 

mënyrë të kundërligjshme e kanë bërë ndryshimin në librat kadastral. Andaj e paditura KEK i 

ka shterur të gjitha mundësitë ligjore dhe përfundimisht e ka kthyer pronën në emër të saj siç 

ka qenë edhe para ndryshimeve të bëra. Padia e paditësve është jo ligjore sepse KEK-u sepse 

nga dita e parë kur ka fituar të drejtën e pronësisë mbi to viti 1965 i ka pasur në posedim të 

njëjtat dhe asnjëherë me askënd nuk ka hyrë në punë juridike në kuptim të transaksionit të 

kësaj paluajtshmërie. 

Andaj me provat e administruara i propozojmë gjykatës që ta refuzoj në tersi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësve në tersi si të pa bazuar. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës e paditura nuk është deklaruar. 

E paditura e tretë Komuna e Podujevës përmes përfaqësuesit të saj F. R. në përgjigje në padi të 

dt.25.03.2015, seancën përgatitore dhe shqyrtim kryesor ka deklaruar se: E Kontestojmë në 

tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve për arsye se ngastrat kadastrale nr...., .... dhe ..., të 

evidentuara në Fletën Poseduese nr.... Zona Kadastrale B.., ato janë pronë shoqërore sepse të 

njëjtat janë eksproprijuar në bazë të Aktvendimit mbi Eksproprijim të KK. O. nr. .... të 

dt.22.10.1965 dhe me dt.03.06.1966 është bërë dhe pagesa e tyre. Me aktvendimin .... të 

dt.14.06.2005 këto prona janë bartur në emër të K. I. B. duke u bazuar në aktvendimin 
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nr.460/80 të dt.26.06.1980. Mirëpo ky aktvendim ose nga mosdija apo nga pakujdesia e 

personave përgjegjës është keq interpretuar sepse me anë të këtij aktvendimi nuk është 

ndërruar pronari, por me të është anuluar një aktvendim i komisionit të mëparshëm për 

uzurpim arbitrar. DKGJP në Podujevë me Aktvendimin e dt.31.03.2010 ka shfuqizuar 

Aktvendimin nr. .... të dt.14.06.2005 dhe shfuqizimin e Rishqyrtimit të Aktvendimit nr.....të 

dt.13.05.2008 dhe këto prona i janë kthyer përsëri ish pronarit KEK-ut me Aktvendimin e 

dt.31.03.2010 i lëndës - protokollit ..... dhe Aktvendimi i dt.10.10.2014 nr. protokolli ..... i 

nxjerrë nga Drejtori i DKGJP Komuna e Podujevës, pas kërkesës së paditësit - tani të paditurit 

Fatmir Jahir Beqiri nga Prishtina me kërkesën e tij nr. lënde ..... në Ri procedurë të cilën ia ka 

refuzuar. 

Më tutje ka deklaruar se mbes pranë përgjigjes në padi dhe deklarimeve në seanca duke e 

kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar. 

Sa i përket fjalës përfundimtare i kërkoj gjykatës që ti lejoj afat shtesë që të njëjtën ta përgatisë 

me shkrim dhe gjykata i lejoj afatin prej 10 ditësh. Në fjalën përfundimtare me shkrim të 

dt.18.01.2021 përfaqësuesi i paditurës Komuna e Podujevës ka theksuar se: E konteston në 

tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve për arsye se ngastrat kadastrale nr. ..., ... dhe ..., 

Fleta Poseduese nr... B.. janë pronë shoqërore, ngase këto prona janë eksproprijuar në bazë të 

aktvendimit mbi eksproprijim të KK. O.. nr. .... dt.22.10.1965 dhe me dt.03.06.1966 është bërë 

pagesa për eksproprijimin e tyre. Me aktvendimin nr. .... të dt.14.06.2005 këto prona janë 

bartur në emër të K. I. B. duke u bazuar në aktvendimin nr... dt.26.06.1980, por ky aktvendim 

ose nga mosdija apo nga pakujdesia e personave përgjegjës është keqinterpretuar, pasi që me 

anë të atij vendimi nuk ishte ndërruar pronari por me të ishte anuluar një aktvendim i 

komisionit të mëparshëm për uzurpim arbitrar. DKGJP me Aktvendimin e saj 15.03.2010 e ka 

shfuqizuar Aktvendimin nr. .... dt.14.06.2005 dhe këto prona i janë kthyer ish pronarit KEK-u. 

Më tej thuhet se i padituri i parë F. B. kundër këtij Aktvendimi ka paraqitur ankesë në AKK, 

mirëpo kjo Agjenci e ka refuzuar ankesën e të paditurit të parë me Aktvendimin e saj .... 

dt.22.03.2011, pastaj i padituri - atëherë paditësi pranë Gjykatës Themelore Prishtinë - - 

Departamenti për Çështje Administrative ka ngritur padi për anulimin e aktvendimit të AKK-së 

nr. .... dt.22.03.2011 e cila padi i është refuzuar si e pa bazuar me Aktgjykimin nr. 

A.Nr.1873/15 dt.10.03.2016. Kundër aktgjykimit kishte ushtruar përsëri ankesë dhe Gjykata e 

Apelit e Kosovës me seli në Prishtinë me Aktgjykimin AA.nr.150/2016 e ka refuzuar si të pa 

bazuar ankesën e të paditurit të parë dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. I pa 

kënaqur i padituri ka paraqitur pranë Gjykatës Supreme të Kosovës kërkesën për rishqyrtimin e 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor dhe kjo gjykatë gjithashtu ia ka refuzuar kërkesën si të 

pa bazuar. 

Mbi bazën e fakteve të theksuara më lartë edhe njëherë i propozoj gjykatës që padia e paditësve 

të refuzohet si e pa bazuar. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës nuk është deklaruar. 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e provave 

bëri administrimin dhe leximin e këtyre provave: U lexua padia e ushtruar në këtë gjykatë me 
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dt.10.05.2011, Aktvendim për përgjigje në padi i dt. 26.01.2015, përgjigje në padi e të 

paditurës KEK e dt. 24.02.2015, Aktvendim i Agjencisë Kadastrale të Kosovës mbi 

shfuqizimin e Aktvendimit nr.09-01/97 të dt.14.06.2005 dhe Shfuqizimin e Rishqyrtimit të 

Aktvendimit nr.09-01/97 të dt.13.05.2008 Aktvendim i Ministrisë së Shërbimeve Publike i 

dt.07.06.2005, përgjigje në padi e të paditurës Komuna e Podujevës e dt.25.03.2015, 

Aktvendim (në riprocedurë) i Komunës së Podujevës nr. i lëndës/protokollit: ...... i 

dt.10.10.2014, parashtresë e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit KMLA. Nr. 15/2015 e 

dt.19.10.2015, parashtresë e paditësit M. Sh.e dt.06.04.2018, parashtresë e të autorizuarit të 

paditurit F. B. e dt.10.04.2018, autorizim i të paditurit F. B. me të cilin e autorizon av.R. F. që 

ta përfaqësoj i dt. 10.04.2018, procesverbal i dt.14.05.2018, autorizim i te paditurës KEK i 

dt.14.05.2018, autorizim i paditësit B. Gj. i dt.9.11.2018 i noterizuar te noteri publik në 

Kaliforni, procesverbal i dt.12.12.2018, parashtresë e të paditurës KEK e dt.20.12.2018, 

procesverbal i dt.07.03.2019, aktvendim i dt.22.08.2019, shënim zyrtarë i dt.01.06.2020 si dhe 

kontratat e vërtetuara nga gjykata me rastin e blerjes së paluajtshmërisë të paditësve M. Sh. nga 

i padituri F. B., S. D. nga i paditurit F.B., Li. C. nga i padituri F. B., I. P. nga i padituri F. B., F. 

B. nga i padituri F. Be., Aktvendimi i Gjykatës Themelore Prishtinë Departamenti Për Çështje 

Administrative Anr.1873/15 i dt.10.03.2016, Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kosovës 

ARJ.nr.4/17 dt.25.04.2017 si dhe provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës, procesverbal i 

dt.27.10.2020, procesverbal i dt.02.12.2020. 

Pas administrimit të provave një e nga një e të gjithave së bashku konform nenit 8 të LPK-së 

gjykata gjeti dhe vërtetoj se kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar dhe si të tillë gjykata e 

refuzoj në tersi, sepse me asnjë provë nuk u vërtetua baza juridike e kërkesëpadisë se 

paditësve. 

Gjykata nuk i vlerësoj të gjitha provat në shkresat e lëndës sepse të njëjtat nuk ishin të një 

rëndësie për të vendosur ndryshe ngaqë ka vendosur gjykata si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Por vetëm ato që të cilat nuk e vërtetojnë dhe nuk e bëjnë të bazuar bazën juridike të 

kërkesëpadisë së paditësve e të cilat vendime janë përfundimtare. Sipas Aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative A.nr.1873/2015 

dt.10.03.2016 sipas padisë së paditësit – tani i padituri parë Fatmir Jahir Beqiri i cili kishte 

hapur konflikt administrativ kundër të paditurës Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe me 

pjesëmarrjen e palës së interesuar KEK-ut Prishtinë, sipas kërkesës së paditësit për anulimin e 

Aktvendimit të AKK-së nr.03/629/10 dt.22.03.2011. Mirëpo gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë 

e paditësit – të paditurit tani duke e vlerësuar si vendim të drejtë të AKK-së dhe e njëjta drejtë 

ka vepruar dhe me aktvendimin 03/719/09 dt.24.07.2009 kur ka aprovuar kërkesën e KEK-ut 

dhe ka shfuqizuar vendimet e organit të shkallës së parë të datave 13.05.2008 dhe 14.06.2005 

të DKGJP Komuna e Podujevës, duke kthyer çështjen në rivendosje pas regjistrimit të 

paluajtshërive kontestuese në emër të paditurit F. J. B.. Pas ankesës së ushtruar nga paditësi 

atëherë tani i padituri F. (J.) B. kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prishtinë 

A.nr.1873/15 dt.10.03.20016, Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë - Departamenti për 

Çështje Administrative me Aktgjykim AA.nr.150/2016 dt.18.11.2016 e ka refuzuar ankesën e 

paditësit  dhe e ka vërtetuar Aktgjykimin në fjalë dhe përfundimisht çështja ka marrë epilogun 

përfundimtar me Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës ARJ.Nr.4/2017 dt.25.04.2017 
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me c’ rast ka refuzuar kërkesën e paditësit – të paditurit F. (J.) B. nga Prishtina për rishqyrtim 

të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor kundër Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

në Prishtinë AA.nr.150/2016 dt.18.11.2016. 

Qëndron fakti dhe pretendimet e paditësve dhe të paditurit të parë të cilat janë jokontestuese 

nga palët dhe gjykata se sipas Aktvendimit mbi shqyrtimin e trashëgimisë të Ish Gjykatës 

Komunale në Podujevë T.Nr.44/2005 dt.17.06.2005 për ngastrat kadastrale nr. ..., ... dhe ... 

ishte shpallur si trashëgimtarë H. (Rr.) B.. Pastaj këto tri ngastra kadastrale nr....,... dhe .... janë 

bashkuar duke i ndarë pastaj gjeometri me dt.17.05.2005 në dy ngastra kadastrale dhe atë 

ngastra kadastrale nr.... dhe ... me sipërfaqe nga 02.23.10 ha secila prej tyre apo gjithsejtë nga 

sipërfaqja e përgjithshme që e kishin prej 04.46.20 ha. Sipas regjistrit të Fletëparaqitjeve nr....., 

mirëpo me kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërive VR.nr..... dt.01.07.2005 ku nga ngastra 

kadastrale tani nr. .... e ndarë nga gjeometri që kishte sipërfaqen tani prej 02.23.10 ha i është 

bartë në emër të paditurit F.. (J..) B..  ndërsa ngastra kadastrale nr.212 me sipërfaqen prej 

02.23.10 ha ishte regjistruar në emër të A. (K.) K. e cila pastaj e bartë atë në emër të V. E. L. 

sipas kontratës VR.nr...... dt.27.09.2007 ku pastaj V. këtë ngastër . ...me sipërfaqen prej 

02.23.10 ha, sipas kontratës VR.nr..... dt.18.07.2008 e bartë në emër të vet pjesën e ngastrës 

prej ½ të saj kurse pjesën tjetër prej ½ të kësaj ngastre e bartë në emër të B. H. H.. 

Pastaj i padituri F. (J.) B. ngastrën kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 02.23.10 ha e ndan në 

ngastrat kadastrale nr. ..., ...., ....., ....., ...., ...., ..... dhe .... sipërfaqja prej 01.76.10 ha. E pastaj 

ngastrat e shënuara ua shet paditësve 1. Fatosit ngastrën nr.211/9 sipërfaqen prej 3 ari, 2 L. 

ngastrën .... 2 ari, 3. M.. ngastrën .... sipërfaqen prej 3 ari, 4 A. ngastrën ..., sipërfaqen prej 2 

ari, 5. Sh. ngastrën ..., sipërfaqen prej 3 ari, 6 I. ngastrën kadastrale ., sipërfaqen prej 2 ari, I. 

ngastrën kadastrale nr.... , sipërfaqen prej 2 ari dhe ngastrën kadastrale nr.... sipërfaqen prej 3 

ari apo gjithsejtë 5 ari, 8. K. ngastrën ..., sipërfaqen prej 4 ari, 9. S. ngastrën ..., sipërfaqen prej 

2 ari, 10. B. ngastrën kadastrale .., sipërfaqen prej 10 ari, 11. H. ngastrën ..., sipërfaqen prej 6 

ari dhe 12. Paditësit A.ngastrën ...., sipërfaqen prej 2 ari. 

Qëndron fakti se këto ngastra paditësit e të blera nga i padituri i parë F. i kanë blerë me 

kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërive dhe të gjitha të vërtetuara në Ish Gjykatën 

Komunale në Podujevë VR..., VR...., VR...., VR..., VR...., VR.... dhe VR...., VR....., 

VR.....,VR....., VR..... VR. .... dhe VR. ..... 

Ngastrat kadastrale nr.211 kishte sipërfaqen prej 02.53.53 ha, ngastra nr.212 kishte sipërfaqen 

prej 01.25.87 ha dhe ngastra kadastrale nr.316/3 kishte sipërfaqen prej 0.66.80 ha apo tri 

ngastrat kishin sipërfaqen prej 04.46.20 ha. 

Ishte jokontestues fakti se ngastra kadastrale nr. ..., .... dhe ... sipas kërkesës nr..... të Kamer I. 

B. e cila ishte aprovuar nga organi i shkallës së parë i Komunës në Podujevë dhe me 

aktvendimin nr. 460/80 dt.26.06.1980 ishin regjistruar pronat kontestuese në emrin e tij. 

Ishte jokontestues fakti se këto prona evidentoheshin në Fletën Poseduese nr. .pranë DKGJP 

KK. Podujevë dhe gjinden në vendin e quajtur “P. i Q.” Zona Kadastrale B. K. Podujevës. 

Është jokontestues fakti për gjykatën dhe palët ndërgjygjëse se këto ngastra i ishin 

eksproprijuar paraardhësit të paditurit F. axhës së tij K.I. B. ngastra kadastrale nr.... atëherë 
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pjesë e ngastrës kadastrale nr.... në Fletën Poseduese nr.... në sipërfaqen prej 3.78.27 ha sipas 

aktvendimit për eksproprijim të Sekretariatit të atëhershëm KK. O. nr..... dt.22.10.1965 dhe 

kalojnë në pronë shoqërore Kombinati Metalurgjik - Lignitit “Kosova” në Obiliq tani KEK-u, 

sikurse që dhe babait të paditurit J. I. B. i eksproprijohen me të njëjtin aktvendim ngastrat 

kadastrale nr. .... pjesë e ngastrës kadastrale nr.... në sipërfaqen prej 1.93.98 ha Fleta Poseduese 

nr.5... dhe kjo shihet qartë në nr. rendor 14 dhe 12 të vendimit mbi eksproprijim. 

Nuk është kontestues fakti se pronat e eksproprijuar u janë paguar në tersi kompensimi i tyre si 

shpronësim – eksproprijim i bërë me vendimin nr..... dt.02.09.1959 dhe me aktvendimin nr..... 

dt.22.10.1965 në dy pjesë pronarit K. I.B. sipas aktvendimit të gjykatës R.nr.71/66 në shumën 

prej 9.900.00 Din të atëhershëm dt.03.06.1966. Po ashtu kjo vërtetohet nga prova e KEK–ut 

Regjistri II i vendimit për kompensimin e paluajtshmërive të eksproprijuara i nxjerrë – prurë 

nga ana e komisionit për caktimin e çmimit të kompensimit për tokat e eksproprijuara i dhënë 

për pagesë ku paraardhësi i paditurit është i renditur në nr. rendor 57 dhe shihet një pagesë e 

bërë me dt.2.XII.1966. Është jokontestues fakti se sipas Aktvendimit të Seksionit Pronësorë - 

Juridik KK. Podujevë është lejuar Revidimi i Aktvendimit të Plotfuqishëm i Komisionit për 

shqyrtime të Uzurpimeve arbitrare nr. 460/62 dt.15VII.1962, me aktvendimin e saj nr.460/80 

dt.26.VI.1980 i plotfuqishëm me dt.10.09.1980.  

Po ashtu është jokontestues se aktvendimi nr.09-01/97 dt.14.06.2005 dhe Shfuqizimi i 

Rishqyrtimit të Aktvendimit nr.09-01/97 dt.13.05.2008 sipas të cilave i ishte bartur 

paluajtshmëria kontestuese në emër të K. I. B. nga organi i shkallës së parë K. Podujevës, 

ngastrat kadastrale nr....,..... dhe ..... në sipërfaqen prej 04.46.20 ha që kishin kaluar nga e 

paditura e dytë KEK-u në emër të K.. Kjo ka ndodhur me aktvendimin e DKGJP Komuna e 

Podujevës nr..... dt.31.03.2010 duke vepruar sipas ankesës së KEK–ut nr..... dhe Aktvendimi i 

AKK-së nr.03/719/09. Me këtë aktvendim të DKGJP është bërë kthimi i gjendjes së 

mëparshme dhe pronat e bartura në emër të K. I. B. nga KEK–u janë kthyer përsëri në emër të 

KEK-ut nga K.I. B.. Po ashtu me aktvendim janë shfuqizuar të gjitha aktvendimet dhe kontratat 

të cilat kanë të bëjnë me bartjen – shitblerjen e këtyre paluajtshmërive përfshirë këtu dhe ato 

kontestuese të cilat i kishin blerë dhe vërtetuar paditësit në gjykatë nga i padituri Fatmir Jahir 

Beqiri. 

Po ashtu është jokontestues fakti se ngastrat kadastrale të eksproprijuara nga KEK-u nga 

paraardhësi i paditurit - axha i tij Kamer dhe babai i tij J. I. B. nga ish B. ... pjese e ngastrës 

kadastrale nr..... Fleta Poseduese nr.... ani Fleta Poseduese 24 sipas ekspertit të gjeodezisë Sh. 

M. dhe aktvendimit me kadastrin përshkrues e tani me kadastrin e ri përputhen në tersi me 

ngastrën kadastrale nr.... ku nga kjo ngastër pastaj janë formuar dhe kanë dal ngastrat e reja 

nr...., .... dhe .... me sipërfaqe prej 04.46.20 ha. 

Është jokontestues fakti se i padituri atëherë paditësi Fatmir ka bërë kërkesën nr. lënde ..... 

dt.14.07.2014 mirëpo nga Drejtori i DKGJP Podujevë me nr.08-095-59081 dt.10.10.2014  që 

këto ngastra nr...., ... dhe .... të regjistrohen përsëri në emër të tij por i është refuzuar. Ky 

refuzim është bazuar në faktin se këto ngastra janë eksproprijuar nga Këshilli Popullor i 

regjionit të Prishtinës - Sekretariati për financa nr.03/ numër 11213 dt. 2 shtator 1959 me nr. 

rendor të K. B. .... ku eksprporijohen parcelat sipas kadastrit përshkrues mes tyre dhe ngastra 
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kadastrale nr.... që u përgjigjet ngastrave kadastrale në kontest nr....,.... dhe ..... Po ashtu sipas 

Aktvendimit të KK. O... nr..... dt.22.10.1965 me nr. rendor 14 në emër të K.I. B.ku i janë 

eksproprijuar parcelat kadastrale sipas kadastrit përshkrues K.P. ..., pjesë e ngastrës kadastrale 

nr.... e që i përgjigjet ngastrave kontestuese në këtë çështje ..., ... dhe .... me sipërfaqen prej 

04.46.20 ha.  

Meqenëse ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë së paditësve nga të paditurat 2. 

KEK-u dhe 3. Komuna e Podujevës, ndërsa i padituri i parë (1) F. J. B. nuk e ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësve. Përderisa paditësit dhe i padituri parë F. J. B. pretendojnë dhe 

mendojnë se pronat e blera janë bërë në mënyrë të ligjshme nga i padituri dhe kjo sipas 

vendimeve të organit Komunal kompetent DKGJP dhe janë të formës së prerë, ndërsa të 

paditurat 2. KEK dhe 3. Komuna e Podujevës e kundërshtojnë këtë duke kundërshtuar që 

vendimet në fjalë janë shfuqizuar dhe lënë jashtë fuqie e nuk e kanë formën e prerë, se këto 

paluajtshmëri janë të KEK-ut të cilat janë eksproprijuar me vendimet e organit kompetent dhe 

si të tilla nuk kanë mund të shiten tek paditësit dhe nuk kanë pasur bazë ligjore kontratat e 

lidhura dhe të vërtetuara në gjykatë në mes paditësve dhe të paditurit parë Fatmir Jahir Beqiri.  

Gjykata vlerëson se me provat e administruara nuk u vërtetua baza juridike e padisë dhe 

kërkesëpadisë së paditësve e kjo posaçërisht me Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamentit për Çështje Administrative A.nr.1873/2015 i datës 10.03.2016, me të 

cilin i është Refuzuar kërkesëpadia e paditësit F. J. B.lidhur me konfliktin Administrativ 

kundër të paditurës Agjencia Kadastrale e Kosovës në Prishtinë dhe pjesëmarrjes së palës 

interesuar KEK-u me seli në Prishtinë, i ushtruar - goditur me padi kundër Aktvendimit të 

AKK-së nr.03/629/10 dt.22.03.2011, i cili aktvendim e kishte vërtetuar dhe refuzuar ankesën e 

paditësit – tani të paditurit F. J. B. nga Prishtina i ushtruar kundër Aktvendimit të DKGJP 

Komuna e Podujevës nr.09-01/97 të datës 23.02.2011, pastaj me Aktgjykimin e Gjykatës së 

Apelit të Kosovës - Departamenti për Çështje Administrative AA.nr.150/2016 i 

datës18.11.2016  me të cilin ishte Refuzuar ankesa e paditësit F. J. B. nga Prishtina lidhur me 

ankesën e tij të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prishtinë - Departamenti 

për Çështje Administrative A.nr.1873/2015 dt.10.03.2015 dhe përfundimisht Aktgjykimi i 

Gjykatës Supreme të Kosovës ARJ.nr.4/2017 i datës 25.04.2017 me të cilin po ashtu i 

refuzohet kërkesa e paditësit F. J.B. nga Prishtina për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor i parashtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative nr. AA.nr.150/2016 datë 18.11.2016. Me 

këto aktgjykime dhe vendimin e DKGJP-së Komuna e Podujevës nr..... dt.23.02.2011 dhe i 

vërtetuar nga Aktvendimi i AKK–së nr.03/629/2010 datë 22.03.2011, po ashtu vendimi i 

AKK-së nr.03/719/09 dt.24.07.2009 Aktvendimi i DKGJP-së 09-01/97 dt.31.03.2010 kur ka 

aprovuar ankesën - kërkesën e KEK-ut nr...... dhe shfuqizuar vendimet organit të shkallës së 

parë me të cilat i padituri - atëherë paditësi F. J. B. dhe paditësit kanë pretenduar se janë të 

formës së prerë. Pra vendimet e dt.14.06.2005 mbi Shfuqizimin e Aktvendimit nr...... dhe 

Shfuqizimin e Rishqyrtimit të Aktvendimit nr..... dt.13.05.2008. Me këto vendime janë 

shfuqizuar vendimet e cekura më lartë dhe nuk e kanë formën e prerë, me të cilat i kanë blerë 

paluajtshmëritë paditësit dhe i kishte bartur pronat në fillim paraardhësi i paditurit e më vonë 

dhe i padituri parë. Me këtë rast i padituri parë e ka qitur veten dhe paditësit në lajthim duke 
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shitur pronën e huaj që më parë ishte eksproprijuar dhe kompensuar paraardhësve - familjareve 

të tij në interes të KEK-ut dhe të njëjtat vendime nuk janë të formës së prerë dhe si të tilla nuk 

prodhojnë kurrfarë efekti juridik dhe janë nule. Andaj mbi këtë bazë pretendimet e paditësve 

dhe pohimi i kërkesëpadisë së paditurit të parë F. J. B. janë të pa baza dhe pa mbështetura në 

prova materiale dhe si të tilla gjykata i refuzoj të njëjtat sepse ju mungon baza juridike si 

padisë ashtu dhe kërkesëpadisë së paditësve. Paditësit e kanë pasur për obligim të sigurojnë 

prova materiale dhe ti bëjnë të bazuara pretendimet e tyre në padi dhe kërkesëpadi por nuk e 

bërë këtë edhe pse e kërkon këtë dispozita ligjore e LPK–së neni 7.1 lidhur me nenin 319 par. 1 

të LPK–së.  

Andaj janë të pa bazuara dhe pa mbështetura e pa vërtetuara me prova materiale pretendimet e 

paditësve dhe këtë më së miri e dëshmojnë provat - Aktgjykimet e tri Instancave gjyqësore që 

bien poshtë dhe i bëjnë të pa bazuara të gjitha pretendimet e paditësve dhe të paditurit të parë 

në rastin konkret. Sepse e paditura e dytë KEK-u e ka fituar të drejtën e pronësisë në mënyrë të 

ligjshme me aktvendimin mbi eksproprijimin nga organi kompetent shtetëror KK. O. dhe në 

këtë mënyrë është pronare në pajtim me dispozitat e nenit 20 LMTHPJ 1980 dhe ligjit mbi 

eksproprijimin 1978, vendimin e DKGJP K. Podujevës, AKK–së dhe tri instancave gjyqësore 

të cilat janë të formës së prerë dhe përfundimtare. 

Mirëpo kjo nuk mund të thuhet për të paditurat 2 dhe 3 sepse me prova të mjaftueshme i bënë 

të bazuara kundërshtimet e tyre të cilat gjykata i aprovoj dhe ju refuzoj padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësve ashtu siç është cekur dhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi konform nenit 450 të LPK-së ku secila 

palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore, pasi që pala paditëse veç i kishte 

paguar taksën për padi të cilat janë të bazuara në UA 01/17 të KGJK–së për unifikim të taksave 

gjyqësore . 

Nga sa u tha më lartë e me zbatim të dispozitave të lartcekura u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE  PRISHTINË - DEGA PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni civil 

                             C.nr.165/11 datë 03.02.2021                                                             

 

Gjyqtari,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Binak Duqi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur kundër këtij Aktgjykimi ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate. 


