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Numri i lëndës: 2019:078550 

Datë: 23.01.2023 

Numri i dokumentit:     03891917 

 

C.nr.168/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirjeta 

Shala, me bashkëpunëtoren profesionale Kaltrina Halilaj, duke vendosur në çështjen 

kontestimore të paditëses BKS, me seli në Prishtinë, rruga “...” nr., Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari “DLR SH.P.K.,” D.I, zyrtar ligjor sipas autorizimit në lëndë, ndaj të 

paditurit M.T më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, për rimbursim dëmi, vlera e 

kontesit 1.935,00 euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor – publik të mbajtur në prezencën e 

të autorizuarit të paditëses dhe në mungesë të të paditurit, me datë 10 janar 2023 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses BKS me seli në Prishtinë dhe DETYROHET 

i padituri M.T më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, që paditëses BKS me seli në 

Prishtinë, në emër të rimbursimit të dëmit material i shkaktuar në aksidentin e datës 22.08.2011, 

të i paguajë shumën prej 1,935.00.-€ (njëmijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë euro), me kamatë 

ligjore prej 8% e cila do të llogaritet nga data 14.02.2013 (data e paraqitjes së padisë), e deri në 

pagesën definitive në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit.  

 

II. DETYROHET i padituri që në emër të pagesës për shpenzimet e procedurës, të ia paguajë 

shumën prej 264.00.-€ (dyqind e gjashtëdhejtë e katër euro), në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.  

 

A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësja BKS, me seli në Prishtinë, pranë kësaj gjykate me datë 14.02.2013, ka parashtruar padi 

ndaj të paditurit M.T, më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, për shkak të rimbursimit 

të dëmit material dhe jomaterial, duke theksuar se i padituri me datë 22.08.2011 rreth orës 

11:30/h në Gjakovë, në rrugën “...”, duke drejtuar automjetin ..., ngjyrë e kuqe, me targa ..., i cili 

në atë moment nuk ishte i siguruar, ka shkaktuar aksident në komunikacion, duke shkaktuar 

dëme materiale në motoçikletën ... të cilin e drejtonte N.B, si dhe lëndime trupore kanë marrë 

vozitësi N.B dhe pasagjeri V.H. Bazuar në Ligjin nr.04/L-018 për Sigurim të Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia, BKS në Prishtinë, është e detyruar që dëmet të cilat shkaktohen nga automjetet 

e pa siguruara (siç është rasti konkret), të pa identifikuar t’ i kompensojë të  dëmtuarit. Andaj, 
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meqë të dëmtuarit nga ky aksident kanë parashtruar kërkesë për dëmshpërblim tek pala paditëse, 

atëherë kjo e fundit ka qenë e detyruar dhe iu ka kompensuar dëmin në fjalë, në lartësinë e 

kërkesëpadisë. Në anën tjetër dispozitat e Ligjit të paracituar, parashohin në mënyrë decidive se 

“Shumat të cilat BKS iu kompenson të dëmtuarve, ka të drejtë që të i rimbursojë (regresojë) nga 

shkaktari i aksidentit me automjet të  pa siguruar – përkatësisht të cilit i ka skaduar afati i 

periudhës së sigurimit” (siç është rasti konkret).  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me Aktvendimin Ac.nr.476/15 të datës 27.02.2019 ka aprovuar si të themeltë ankesën e 

paditëses duke e prishur Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë C.nr.100/13 të datës 

31.12.2014 dhe lënda i është kthyer gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim. 

 

Në riprocedurë, në seancën e shqyrtimit kryesor i autorizuari i paditëses ka deklaruar se në lidhje 

me aksidentin e datës 22.08.2011 në Gjakovë, shkaktar i të cilit ishte M.T, i cili ishte duke vozitur 

veturën pa polisë të sigurimit, nga ky aksident janë bërë gjithsej 3 kompensime nga BKS-ja dhe 

atë: për dëm material është kompensuar N.B në vlerën 1.935,00.-€ si dhe për dëm jomaterial janë 

kompensuar V.H në vlerën 479.00.-€ dhe N.B në vlerën 600.00.-€. Gjatë procedurës tjetër e cila 

është zhvilluar në këtë Gjykatë me C.nr.872/18 është vendosur për dy kompensimet që kanë të 

bëjnë me dëmin jo material, kompensimet të cilat janë të përfshira edhe në padinë e cila është 

duke u zhvilluar në këtë procedurë, me numër të lëndës C.nr.168/19, ashtu që ka precizuar 

kërkesëpadinë sa i përket vlerës së kontestit dhe atë që vlera e kontestit të jetë vetëm për dëmin 

material në vlerë prej 1.935,00.-€. Gjersa në fjalën e tij përfundimtare, i njëjti ka deklaruar se në 

bazë të provave të administruara, mjaftueshëm është vërtetuar kërkesëpadia si për nga baza ashtu 

edhe për nga lartësia dhe nga gjykata ka kërkuar që të njëjtën ta aprovojë në tërësi si të bazuar 

dhe në emër të rimbursimit ta obligoi të paditurin M.T që të ia paguaj BKS-së, shumën prej 

1,935.00.-€, që buron nga dëmi material i shkaktuar me datë 22.08.2011 nga i padituri. Të gjitha 

këto me kamatë ligjore si në petitumin e padisë si dhe të obligohet të paguajë shpenzimet e 

procedurës saktësisht taksën për padi në shumën prej 25.00.-€, si dhe shpenzimet për përfaqësues 

të përkohshëm. 

 

Meqenëse nga shkresat e lëndës ka rezultuar se i padituri nuk ka vendbanim në territorin e 

Republikës së Kosovës, ashtu që paditësja nuk ka ofruar adresë të saktë të të paditurit, gjykata 

me Aktvendimin C.nr.168/19 të datës 15.12.2020 ka caktuar si përfaqësuese të përkohshme të të 

paditurit M.T, avokate Edona Sina, e cila me datë 28.12.2020 ka parashtruar përgjigje në padi 

në të cilën ka theksuar se nuk janë të qëndrueshme faktet dhe provat e bashkangjitura në padi, 

pasi që përmes tyre nuk mund të konstatohet fajësia e të paditurit lidhur me aksidentin, duke 

propozuar që të nxirret dhe të administrohet si provë ekspertiza e komunikacionit, pasi që vetëm 

përmes saj mund të vërtetohet shkaktari i aksidentit dhe eventualisht edhe kontribuesi. Ka 

konsideruar se padisë dhe kërkesëpadisë i mungon baza juridike, me theks të veçantë paditësja 

nuk ka qartësuar faktet në të cilat e mbështet kërkesën e saj si dhe nuk ka bashkangjitur provat 

me të cilat vërtetohen faktet e tilla ashtu siç e parasheh neni 253 par.1 pika b), c) dhe e) të LPK-

së, andaj i ka propozuar gjykatës që padinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pabazuar.  

 

Në seancën e shqyrtimit përgatitor të datës 19.09.2022, gjykata ka konstatuar se i padituri e ka 

pranuar personalisht ftesën për seancë, por nuk ka prezantuar dhe mungesën nuk e ka arsyetuar, 

ndërsa përfaqësuesja e përkohshme e tij ka deklaruar se konsideron se roli i saj përfundon në 
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këtë seancë duke pasur parasysh faktin se të paditurit tashmë i dihet adresa, për çka gjykata ka 

revokuar aktvendimin C.nr.168/19 të datës 15.12.2020 me të cilin e njëjta ishte caktuar si 

përfaqësuese e përkohshme. Në seancën e datës 20.10.2022, gjykata ka konstatuar se thirrja për 

seancë i është dorëzuar të paditurit por nga dorëzuesit e gjykatës është konstatuar se “personi ka 

shkuar në Zvicër”, ashtu që meqë i njëjti ka ndryshuar vendbanimin e tij dhe për këtë nuk e ka 

njoftuar gjykatën pavarësisht obligimit të tij ligjor, gjykata me aktvendimin e datës 20.10.2022, 

ka vendosur që komunikimi me të paditurin të bëhet përmes publikimit të të gjitha dorëzimeve 

në tabelën e shpalljeve të kësaj gjykate. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 423 par.4 të LPK-së, shqyrtimin kryesor e mbajti në mungesë 

të paditurit të ftuar në mënyrë të rregullt përmes afishimit të ftesës në tabelën e shpalljes së kësaj 

gjykate, publikuar me datën 09.12.2022 dhe tërhequr nga e njëjta me datën 10.01.2023, pasi që 

i njëjti nuk ka prezantuar dhe mungesën nuk e ka arsyetuar.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjatë shqyrtimit kryesor 

ka bërë administrimin e provave si në vijim: Ekspertiza e komunikacionit e përpiluar nga eksperti 

Y.K me datë 29.01.2019 (marrë nga shkresat e lëndës C.nr.872/2018), Ujdia jashtëgjyqësore e 

datës 31.10.2011, me numër 1511/11, Ujdia jashtë gjyqësore e datës 26.09.2011, Urdhri i 

transferit i datës 31.10.2011, Raporti i aksidentit i datës 22.08.2011, Procesverbali mbi vend 

shikimin e aksidentit me numër DR – 3004 – 1313 – 2011 i datës 22.08.2011, Shkresë – paraqitja 

e dëmit, Vendimi i lëshuar nga Fondi garancisë së Kosovës me numër 1511/2011 i datës 

19.10.2011, për N.B, Shkresa e datës 10.10.2011 për Bankën Ekonomike, Urdhër transferi i datës 

26.09.2011, me numër 1512/2011, Vendimi i datës 21.09.2011, me numër 1512/2011, Urdhër 

transferi i datës 26.09.2011 me numër 1513/11, Ujdia jashtë gjyqësore e datës 26.09.2011 me 

numër 1513/2011, Vendimi me numër 1513/2011 i datës 21.09.2011, Vendimi i Komisionit për 

trajtimin e dëmeve me numër 1511/2011 i datës 19.10.2011, Procesverbali mbi dëmtimin e 

automjetit i datës 09.09.2011, si dhe fotodokumentacioni në shkresat e lëndës. 

  

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë  veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur në 

dispozitën e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (tutje: LPK), arriti në përfundim se  

në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nga provat e administruara, u vërtetua gjendja faktike si në vijim: 

 

Nga Ekspertiza e komunikacionit e përpiluar nga eksperti Y.K me datë 29.01.2019 (marrë nga 

shkresat e lëndës C.nr.872/2018), gjykata ka vërtetuar faktin se aksidenti lëndor, ka qenë ndeshje 

e një motoçikletë, me një veturë me pasoja : dëme materiale dhe persona të lënduar. Deri te 

aksidenti i trafikut, kishte ardhur deri sa shoferi i automjetit A, ... – drejtues i të cilit ka qenë këtu 

i padituri, ishte i ndaluar dhe i parkuar te tyrbja – sh.a “...” në Gjakovë, në anën e djathtë – 

shikuar në drejtim të Prizrenit. Pa pritmas, shoferi i veturës A, fillon të kyçet në drejtim të qendrës 

së qytetit, duke e trupuar rrugën në mënyrë të pasigurt. Në të njëjtën kohë, nga drejtimi i kundërt 

ishte duke qarkulluar shoferi i motoçikletës B, N.B dhe bashkëudhëtari i tij V.H, i cili më të 

vërejtur rrezikun, tenton që t’i shmanget goditjes me veturën A - ... dhe kalon nga shiriti i djathtë 

i lëvizjes, në shiritin e majtë, edhe pse shoferi i motoçikletës, reagon me shmangie me të majtë, 
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ndeshet me pjesën anësore, të anës së djathtë të motoçikletës në pjesën e parë ballore të anës së 

djathtë të automjetit A, .... Me rastin e ndeshjes në të dyja automjetet shkaktohen dëme materiale 

dhe lëndime të lehta trupore. Pra, në rastin konkret lëndime trupore pësojnë : drejtuesi i 

motoçikletës N.B, së bashku me bashkëudhëtarin e tij – V.H, të cilët dërgohen në Emergjencën 

e Spitalit Rajonal të Gjakovës. Në atë pjesë të rrugës kufizimi i shpejtësisë, ishte 40km/h, në orë. 

Duke u bazuar në dëmtimet në automjete (meqë nuk janë gjetur gjurmë të frenimit të automjeteve 

dhe në  mungesë të gjurmëve dhe matjeve), shpejtësia e goditjes së motoçikletës dhe veturës ka 

mundur të jetë, rreth 40km/h dhe jo më shumë se 40km/h. Shoferi i veturës A, ka pasur mundësi 

reale që t’a evitojë aksidentin sikur të verifikonte rrugën dhe pasi që dukshmëria ka qenë e mirë, 

do të e vërente motoçikletën dhe t’a lëshojë kalimin e tij. Reagimi i shoferit të motoçikletës ka 

qenë reflektiv në tentim të evitimit të aksidentit, por për shkak të daljes së palejuar dhe të papritur 

të veturës në shiritin e tij, nuk ka pasur mundësi të evitimit të aksidentit. Përfundimisht eksperti 

i lartpërmendur, ka dhënë mendimin se shkaktar i këtij aksidenti të trafikut, është shofer i veturës 

A, të markës ... – këtu i padituri në rastin konkret, me lëshimet e tij si në vijim: Kyçje e pasigurt 

në rrugë nga vend parkimi duke mos i dhënë përparësi kalimi motoçikletës e cila lëvizte në rrugë 

; Kalim i rrugës i ndaluar duke ndërprerë rrugëtimin e lëvizjes së motoçikletës në vendin ku ishte 

i ndaluar kalimi me vijë të plotë. Pikërisht këtu vërtetohet baza juridike, e kërkesëpadisë lëndore. 

 

Nga Ujdia jashtëgjyqësore me numër me numër 1511/11 e datës 31.10.2011, e lidhur në mes të 

paditëses dhe palës së dëmtuar në aksident N.B (i përfaqësuar nga i  autorizuari Y.K) është arritur 

pëlqimi që të dëmtuarit të lartpërmendur të i bëhet pagesa në emër të dëmit të pësuar në lartësi 

prej 1,935.00.-€. 

 

Nga Urdhri i transferit i datës 31.10.2011, gjykata ka vërtetuar faktin se menaxhuesja e Fondit 

të Garancisë së Kosovës ka kërkuar nga Departamenti i Financave pranë këtij fondi që klientit 

Y.K (për N.B) të i paguhet shuma prej 1,935.00 euro në emër të zhdëmtimit.  

 

Nga Vendimi i lëshuar nga Fondi Garancisë së Kosovës me numër 1511/2011 i datës 19.10.2011, 

për N.B, gjykata ka vërtetuar faktin se është miratuar kërkesa e të dëmtuarit në shumën prej 

1,935.00 euro për kompensimin e dëmit në automjet të pësuar në aksident trafiku me datë 

22.08.2011. 

 

Nga Vendimi i Komisionit për trajtimin e dëmeve me numër 1511/2011 i datës 19.10.2011, 

gjykata ka vërtetuar faktin se komisioni i përbërë prej 5 anëtarëve kanë vendosur se të dëmtuarit 

N.B i takon vlera e dëmit prej 1,935.00 euro.  

 

Baza ligjore  

 

Sipas nenit 136 par. 1 i LMD-së i cili parasheh që “ Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta 

kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Sipas nenit 18.par.1 

i Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji nr. 04/L18) i cili parasheh që 

“personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës, nga 

një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i auto përgjegjësisë, ka për 

detyrë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja”, me parag. 2 të këtij neni është paraparë: 

“në rast të dëmit të shkaktuar nga mjeti motorik sipas par. 1 të këtij neni, Byroja garanton për 

detyrimin  në kuadër të limiteve të përcaktuara sipas nenit 13 të këtij ligji”, ndërsa me parag. 4 
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të  po këtij neni është paraparë se: “Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi 

përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat”, 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Në këtë çështje juridiko – kontestimore, fillimisht gjykata sipas detyrës zyrtare, gjatë gjithë 

procedurës është kujdesur nëse është në zhvillim e sipër gjykim tjetër për të njëjtën kërkesëpadi 

midis palëve të njëjta, apo nëse çështja e ngritur me padi është gjë e gjykuar. Në këtë drejtim, 

gjykata ka vërtetuar se lidhur me kompensimin e dëmit për aksidentin e datës 22.08.2011, 

paditësja ka lidhur tre marrëveshje jashtëgjyqësore me të dëmtuarit N.B dhe V.H (ujdia 

jashtëgjyqësore me numër 152/11 e datës 26.09.2011, ujdia jashtëgjyqësore me numër 1513/11 

të datës 26.09.2011 dhe ujdia jashtëgjyqësore me numër 1511/11 e datës 31.10.2011) dhe ka 

arritur të rimbursohet vetëm për dy prej tyre dhe atë me Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 

Gjakovë C.nr.872/18 të datës 18.04.2019, të cilat fillimisht kanë qenë të përfshira me padinë 

sipas kësaj lënde, por pas precizimit të kërkesëpadisë nga ana e paditëses, e njëjta ka kërkuar që 

të rimbursohet vetëm për kompensimin e dëmit sipas ujdisë jashtëgjyqësore me numër 1511/11 

të datës 31.10.2011 në shumën prej 1,935.00 euro, e cila nuk ka qenë e përfshirë në aktgjykimin 

e lartcekur, për çka gjykata ka ardhur në përfundim se me vlerën e precizuar të objektit të 

kontestit nuk kemi të bëjmë me çështje të gjykuar.  

 

Nga provat e administruara dhe të elaboruara si më lartë, gjykata vërtetoi faktin se aksidenti i 

datës 22.08.2011, i përshkruar më detajisht si më sipër, ka ndodhur me fajin e të paditurit, i cili 

kishte bërë kyqje të pasigurtë në rrugë nga vendparkimi duke mos i dhënë përparësi kalimi 

motoçikletës e cila lëvizte në rrugë, duke e ndërprerë rrugëtimin e lëvizjes së motoçikletës në 

vendin ku ishte i ndaluar kalimi me vijë të plotë, fakt ky i vërtetuar ekspertiza e komunikacionit 

e përpiluar nga eksperti Y.K me datë 29.01.2019 (marrë nga shkresat e lëndës C.nr.872/2018), e 

të cilës ekspertizë gjykata ia fali besimi e plotë pasi që vlerësoj se e njëjta ishte përpiluar në 

mënyrë profesionale dhe në përputhje me shkresat e tjera të lëndës. Sa i përket lartësisë së 

kërkesëpadisë, gjykata ka vërtetuar se paditësja ka arritur që të lidhë marrëveshje jashtëgjyqësore 

me të dëmtuarin N.B, përkatësisht me datë 31.11.2011 për shumën prej 1.935,00 euro, në emër 

të dëmit material në automjet, pagesë e cila është ekzekutuar me datë 18.11.2011. Meqenëse 

gjykata ka vërtetuar se shkaktari i aksidentit të datës 22.08.2011 është i padituri Tomë Mula, i 

cili drejtonte automjetin me regjistrim të skaduar, dhe për dëmin e shkaktuar paditësja e ke ka 

kompensuar të dëmtuarin N.B, atëherë rrjedh se paditësja ka të drejte regresi për dëmin nga i 

padituri si person përgjegjës dhe atë në shumën të cilën e ka paguar në vlerë prej 1.935,00 euro.  

 

Andaj se në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe në zbatim të dispozitave të lartcekura ligjore, 

gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitën e nenit 382 par.1 të LMD-

së ku është paraparë se : “debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 

përpos borxhit kryesor, edhe kamatën”, ndërsa në par.2 është përcaktuar se “lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përlind  (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të 

veçantë”, ndërsa si datë nga e cila rrjedh detyrimi i të paditurit për pagesën e kamatës gjykata ka 

caktuar datën e parashtrimit të padisë. 
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Gjykata ka administruar edhe provat tjera siç janë: Ujdia jashtë gjyqësore e datës 26.09.2011, 

Raporti i aksidentit i datës 22.08.2011, Procesverbali mbi vend shikimin e aksidentit me numër 

DR – 3004 – 1313 – 2011 i datës 22.08.2011, Shkresa – paraqitja e dëmit, Shkresa e datës 

10.10.2011 për Bankën Ekonomike, Urdhër transferi i datës 26.09.2011, me numër 1512/11, 

Vendimi i datës 21.09.2011 me numër 1512/2011, Urdhër transferi i datës 26.09.2011 me numër 

1513/11, Ujdia jashtë gjyqësore e datës 26.09.2011 me numër 1513/11, Vendimi me numër 

1513/2011 i datës 21.09.2011, Procesverbali mbi dëmtimin e automjetit i datës 09.09.2011 dhe 

fotodokumentacioni në shkresat e lëndës, mirëpo elaborimi i këtyre provave veç e veç nuk kishte 

ndikim në vendosjen ndryshe në këtë çështje kontestimore. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale si në pikën II të dispozitivit, u muar sipas nenit 449 dhe 

452 par. 1 të LPK-së, me ç‘rast paditëses iu pranuan shpenzimet në vlerë prej 264.00.-€. Lartësia 

e shpenzimeve të aprovuara i referohet shpenzimeve për taksën e paguar gjyqësore për padi në 

shumën prej 25.00.-€ (e paraparë sipas Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore), për shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit shumën prej 

239.00.-€ (për përpilimin e përgjigjes në padi shumën prej 104.00.-€ dhe për përfaqësimin në 

një seancë gjyqësore në shumën prej 135.00.-€).  

 

Prandaj, gjykata bazuar në arsyet e cekura më lartë, konform nenit 143 të LPK-së, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.168/19 me datë 10 janar 2023 

 

 

                                                                                                                Gj y q t a r j a,  

                                                                                                                             Mirjeta Shala   

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afatin 

prej 15 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 


