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Datë: 17.06.2022 

Numri i dokumentit:     03143188 

                                                                                                                                         

C.nr.572/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil me 

gjyqtaren Afijete Sada-Gllogjani, në çështjen juridike të paditësit  Q. Sh. nga fshati B., komuna 

e Gjakovës, përfaqësuar nga i autorizuari  A. A. nga fshati  C. i  U., komuna e Deçanit, kundër 

të paditurës L. Sh. ish nga fshati B., komuna e Gjakovës tani me vendbanim në L., komuna Brus, 

Republika e Serbisë, përfaqësuar nga  Rexhep Gjikolli avokat në Gjakovë, për vërtetim pronësie, 

vlera kontestit 65.000euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 07 tetor 

2021 në prezencën e  të autorizuarve të ndërgjyqësve, më datë 28 tetor 2021, murr këtë: 

 

                                                                    A K T GJ Y K I M 

 

I. VËRTETOHET  se paditësi Q. ( Sh.) Sh. nga fshati B., Komuna e Gjakovës, në bazë të 

mbajtjes është pronar i patundshmërisë të përbëra nga njësitë kadastrale; 

P-70705005-01066-0 në sipërfaqe prej 850m2, me kulturë tokë ndërtimore, 

P-70705005-01067-0 në sipërfaqe prej 3422m2, me kulturë arë,  klasa pestë,  

P-70705005-01068-0 në sipërfaqe  prej 1606m2, me kulturë mal, klasa tretë, 

P-70705005-01069-0 në sipërfaqe prej 7022m2, me kulturë arë, klasa pestë, 

P-70705005-01070-0 në sipërfaqe prej 810m2, me kulturë pemishte, klasa tretë, 

P-70705005-01071-0 në sipërfaqe prej 720m2, me kulturë arë, klasa pestë, 

P-70705005-01087-1 në sipërfaqe prej 21290m2, me kulturë arë, klasa katërt, 

P-70705005-01087-2 në sipërfaqe prej 739m2, me kulturë arë, klasa katërt, 

P-70705005-01088-0  në sipërfaqe prej 3221m2, me kulturë arë, klasa pestë, 

P-70705005-01089-0  në sipërfaqe prej 6292m2, me kulturë livadh, klasa katërt, 

P-70705005-01090-0 në sipërfaqe prej 6634m2, me kulturë livadh, klasa katërt, 

P-70705005-01091-0 në sipërfaqe prej 947m2, me kulturë kullosë, klasa tretë,  

P-70705005-01179-0 në sipërfaqe prej 4036m2, me kulturë kullosë, klasa dytë, dhe                     -

P-70705005-01181-0 në sipërfaqe prej 1098m2, me kulturë  livadh, klasa tretë, që të gjitha Zona 

Kadastrale B., evidentuar si në Certifikatën e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, nr. i lëndës zyrtar 

– 224/21 të datës 07 tetor 2021, Zyra Kadastrale Komunale Gjakovë. 

 

II. DETYROHET e paditura L. (M.) Sh. ish nga fshati B., Komuna e Gjakovës, tani me 

vendbanim në L., Komuna Brus, Republika e Serbisë, që të pranon këtë dhe të lejon që pa 

prezencën e saj paluajtshmëria e cekur  nën  I-të këtij dispozitivi të regjistrohet në emër të 

paditësit Q. (Sh.)  Sh. nga fshati B., Komuna e Gjakovës si pronar, në afat prej 15 ditësh, nga 

marrja e këtij Aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.  

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 
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Paditësi me padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarit  të tij ka parashtruar se gjatë vitit 

1987 ka kontraktuar me bashkëshortin e të  paditurës,  tani të ndjerin I. ( P.) Sh., rreth blerjes së 

paluajtshmërisë së të ndjerit e cila gjendej në emër të tij, në zonën kadastrale B., Komuna 

Gjakovë. Me që ishin bashkëvendës dhe i përmenduri kishte shprehë dëshirën të shet të njëjtën 

paluajtshmëri me vullnet të lirë dhe të plotë të tij. Më në fund arritën marrëveshjen dhe lidhën 

kontratë ashtu që paditësi në bazë të kontratës pagojë në tërësi çmimin kontraktues në momentin 

e atëhershëm  Jugosllav-dinarë, kurse shitësi ia dorëzoj në tërësi paluajtshmërinë e cila ishte 

objekt i shitblerjes. Paditësi siç u cek më lartë është i bindur se aso kohe kishin lidhur kontratat 

me shkrim, por se për  shkak të kohës së gjatë të kaluar  dhe për shkak të ngjarjeve të ndodhura 

prej vitit 1987 e këndej tani  nuk posedon asgjë me shkrim, pasi që janë djegur gjatë Luftës së 

vitit 1998-1999. Vetëm i kujtohet se vërtetimi i kontratës në gjykatë nuk është bërë për shkak të 

pengimit nga ana e pushtetit të kohës për lidhjen e kontratave në mes të shqiptarëve si blerës dhe 

komunitetit serb si shitës.Për ndryshe shitësi I. Sh. menjëherë pasi që ka marr shumën 

kontraktuese, paluajtshmërinë ia ka dorëzuar në posedim të qetë dhe të lirë blerësit –paditësit  

dhe  është shpërngul nga fshati B., Komuna e Gjakovës, pra kjo ka ndodh në vitin 1987. Që 

atëherë paditësi si blerës dhe posedues i ndërgjegjeshëm e shfrytëzon pa pengesa paluajtshmërinë 

e cila është objekt i kontratës mbi shitblerjen, kurse tani objekt i kësaj procedure. 

 

Pas Luftës së fundit në Kosovë paditësi si blerës u mundua që të kontaktoj me shitësin me qëllim 

që të bëhet vërtetimi i kontratës në Gjykatë, por nuk arriti të kontaktoj me të. Kohëve të fundit 

arriti nëpërmes të njerëzve të gjej adresën ku ka jetuar I. Sh.. Pas kontaktimit me të paditurën 

gjithashtu kuptoj se shitësi, tani i ndjeri I. Sh. me emrin e babës P., i lindur më 30 janar 1937 ka 

vdekur  më datë 24 mars 1996 dhe pas vdekjes së tij, pranë Gjykatës Komunale në Brus, 

Republika e Serbisë është zhvilluar procedura trashëgimore dhe këtu e paditura L., bashkëshortja 

e të ndjerit I. është shpall si vetmja trashëgimtare edhe në paluajtshmërinë kontestuese. 

 

Paditësi u mundua që këtë çështje të e zgjidh me këtu të paditurën me procedurë jashtë gjyqësore, 

por për shkak të vdekjes së shitësit në emër të cilit evidentohet paluajtshmëria  u paraqiten 

pengesa formale, ashtu që edhe përkundër dëshirës edhe të paditurës nuk arriti të e kryej këtë.  

Andaj, paditësi  tani i drejtohet Gjykatës që të e realizon të drejtën e tij duke konsideruar se të 

drejtën e pronësisë e ka fituar me mbajtje të ndërgjegjshme dhe atë në bazë të dispozitave të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Pronësore juridike i cili ka qenë më parë në fuqi si dhe në bazë të nenit 

40 paragrafi 1 të Ligjit Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore i miratuar nga 

Kuvendi i  Republikës së Kosovës.  Mbajtjes i ka parapri kontrata e lidhur që në vitin 1987 dhe 

që atëherë është posedues i paluajtshmërisë. Paditësi ka besim se edhe e paditura nëse 

eventualisht lajmërohet nuk do të i kundërshtoj faktet pasi që kontrata mbi shitblerjen është 

lidhur me vullnet të plotë dhe të lirë të kontraktuesve dhe janë  përmbushur të gjitha presatcionet  

nga kontrata. Të paditurën e ka përfshi me padi  pasi që e njëjta siç është cek më lartë është shpall 

e vetmja trashëgimtare.  

 

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit konsideron se me deklarimet e vetë paditësit dhe 

të paditurës është vërtetuar në tërësi gjendja faktike dhe fakti se e paditura ka pranuar në tërësi 

se e gjithë paluajtshmëria e cila evidentohej në emër të bashkëshortit të saj i është shitur paditësit.  

Paditësi ka qenë në posedim të qetë dhe të lirë të asaj paluajtshmërie që viti 1987  dhe vazhdon 

që të jetë. Ashtu që këtë paluajtshmërinë e ka fituar me mbajtje dhe me mirë besim.  

Shpenzime procedurale nuk kërkoi. 

 

 I autorizuari i të paditurës  me përgjigje në padi ka pranuar padinë dhe kërkesën e saj në tërësi. 

Ka shtuar se të gjitha thëniet e padisë janë të vërteta. Pra, pranoj se që në vitin 1987 paditësi me 

paraardhësin e të paditurës, tani të ndjerin I. Sh., ka lidhur kontratë mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë e cila është objekt i kësaj procedure civile dhe se presatcionet kontraktuese janë 
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kryer në tërësi, ashtu që blerësi ka paguar çmimin kontraktues dhe shitësi blerësit ia ka dorëzuar 

palujajtshëmrinë në posedim dhe shfrytëzim në cilësinë e pronarit të saj dhe që atëherë në këtë 

cilësi blerësi këtë paluajtshmëri e shfrytëzon.  

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurës ka deklaruar se mbetet pranë parashtrimeve 

të gjertanishme dhe se të gjitha faktet lidhur me këtë raport juridiko civil janë vërtetuar me 

deklarimet e ndërgjyqësve. Propozoj që kërkesëpadia të aprovohet.  

Shpenzime procedurale nuk kërkoi. 

 

Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e  si provave: certifikatave të 

Agjencisë Kadastrale të Kosovës numri i lëndës 1432-19 datë 15 prill 2019 dhe numri i lëndës 

zyrtar-224/21 datë 07 tetor 2021, aktvendimi të trashëgimisë T.nr. 59/97 te datës 11 qershor 1997 

të Gjykatës Komunale në Brus, Republika e Serbisë dhe dëgjimit të palëve, ku pas vlerësimit 

veç e veç të këtyre provave dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke, rrethanave jo kontestuese në 

mes të palëve se në dy parcela janë bërë ndarje që një ka qenë për shkak të rrugës Gjakovë-Dollc 

dhe tjetra për shkak të ndërtimit të Thertores së Kooperativës Bec, bazuar në nenin 8 të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore gjeti se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e bazuar dhe si e tillë u 

aprovua. 

 

Nga certifikatat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës numri i lëndës 1432-19 datë 15 prill 2019  

dhe numri i lëndës zyrtar-224/21 datë 07 tetor 2021 Komuna Gjakovë vërtetohet se  në emër të 

I. (P.) Sh. evidentohen njësitë kadastrale  siç vijon: 

P-70705005-01066-0 në sipërfaqe prej 850m2, me kulturë tokë ndërtimore, 

P-70705005-01067-0 në sipërfaqe prej 3422m2, me kulturë arë,  klasa pestë,  

P-70705005-01068-0 në sipërfaqe  prej 1606m2, me kulturë mal, klasa tretë, 

P-70705005-01069-0 në sipërfaqe prej 7022m2, me kulturë arë, klasa pestë, 

P-70705005-01070-0 në sipërfaqe prej 810m2, me kulturë pemishte, klasa tretë, 

P-70705005-01071-0 në sipërfaqe prej 720m2, me kulturë arë, klasa pestë, 

P-70705005-01087-1 në sipërfaqe prej 21290m2, me kulturë arë, klasa katërt, 

P-70705005-01087-2 në sipërfaqe prej 739m2, me kulturë arë, klasa katërt, 

P-70705005-01088-0  në sipërfaqe prej 3221m2, me kulturë arë, klasa pestë, 

P-70705005-01089-0  në sipërfaqe prej 6292m2, me kulturë livadh, klasa katërt, 

P-70705005-01090-0 në sipërfaqe prej 6634m2, me kulturë livadh, klasa katërt, 

P-70705005-01091-0 në sipërfaqe prej 947m2, me kulturë kullosë, klasa tretë,  

P-70705005-01179-0 në sipërfaqe prej 4036m2,me kulturë kullosë, klasa dytë, dhe                                

P-70705005-01181-0 në sipërfaqe prej 1098m2, me kulturë  livadh, klasa tretë, që të gjitha 

Zona Kadastrale Bec, evidentuar si në Certifikatën e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, nr. i 

lëndës zyrtar – 224/21 të datës 07 tetor 2021, Zyra Kadastrale Komunale Gjakovë. 

 

Sipas  aktvendimit T.nr. 59/97  datë 11 qershor 1997 të  Gjykatës Komunale në Brus, Republika 

e Serbisë është shpall si trashëgimtare e vetme e të ndjerit I. (P.) Sh., ish nga L., i  lindur me 

.........i vdekur me .........  bashkëshortja e trashëgimlënësit L. Sh. nga L. Trashëgimia përfshinë 

paluajtshmërit e përshkruara sipas fletë posedimit nr. 502 ZK Lepenc dhe numër 3 KK Bec, 

Komuna Gjakovë, që përfshihen të gjitha parcelat: 

Nr. 1066 sipërfaqe 0.01,08 ha;                                       Nr. 1066 sipërfaqe 0.05,00 ha; 

Nr.1066 sipërfaqe 0.02,12 ha;                                         Nr.1067 sipërfaqe 0.34,22 ha; 

Nr.1068 sipërfaqe 0.16,06 ha;                                          Nr. 1069 sipërfaqe 0.70,22 ha 

Nr.1070 sipërfaqe 0.08,10 ha;        Nr. 1071 sipërfaqe 0.07,20 ha; 

Nr. 1087 sipërfaqe 2.12.90 ha;                                        Nr.1087 sipërfaqe 0.07,39 ha; 

Nr.1088 sipërfaqe 0.32,21 ha;                                          Nr. 1089 sipërfaqe 0.62,92 ha; 

Nr.1090 sipërfaqe 0.66,34 ha;                                          Nr. 1091 sipërfaqe 0.09,47 ha; 
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Nr.1179 sipërfaqe 0.40,36 ha;                                          Nr. 1181 sipërfaqe 0.10,98 ha. 

Nga trashëgimtarët më të afërt ka lënë bashkëshorten L. Sh. nga L. dhe vajzën L. (Sh.) P. 

gjithashtu nga L.. Gjatë procedurës bashkëshortja L. ka pranuar pjesën trashëgimore ndërsa e 

bija L. nuk ka pranuar trashëgiminë.  

 

Gjykata gjatë shqyrtimit ka bërë dëgjimin e palëve. Paditësi Q. Sh. ka deklaruar se shitblerja e 

paluajtshmërive në mes tij dhe I. Sh. në cilësi të shitësit ish bashkëshorti i të paditurës është bërë 

në vitin 1987, ndërsa ai në cilësi të blerësit. Ka blerë në tërësi të gjithë pasurinë e të ndjerit I. Sh. 

në fshatin B. Kanë qenë disa parcela, por në tri vend të ndryshme.  Dy komplekse kanë qenë në 

afërsi të shtëpisë së tij ndërsa tjetri kompleks ka qenë në distancë më të madhe. Shitësi ka qenë 

i interesuar të e shet tërë pasurinë dhe siç ka deklaruar ka qenë i interesuar të shkoj të jetoj te 

familjarët e bashkëshortes së tij, këtu të paditurës në L., Komuna e Brus, në Serbi. Në atë kohë 

nuk ka qenë e lejuar që të bëhet shitblerje e pasurive në mes të shqiptarëve dhe qytetarëve të 

nacionalitetit serb, mirëpo pasi kanë qenë në fqinjësi të kamotshme në mes veti ka pranuar të e 

blej atë pasuri edhe pse e ka  pas të pamundur  të bëjnë kontratë të legalizuar. Shuma e çmimit 

të shitblerjes nuk i kujtohet saktësisht, por deklaroj se ka qenë 150 mijë marka gjermane e që ka 

qenë sipërfaqja përmbi 5 hektarë. Kur ia ka dhënë të hollat I. ka qenë vetëm bashkëshortja këtu 

e paditura. Paluajtshmëritë të cilat i ka blerë ka qenë një shtëpi përdhese, oborr, arë, mal, kullosë. 

Rreth vitit 1988 Ivani me bashkëshorten, vajzën kanë shkuar në L. Djali i tyre kishte vdekur më 

herët, i cili kishte qenë në shkollim atje. Me të hollat e marra e di se bashkëshortët kanë ndërtuat 

shtëpi atje dhe kanë vazhduar të jetojnë përfundimisht në Serbi. Nga viti 1988 e tutje ata kanë 

jetuar në Serbi, mirëpo kanë pas kontakte në mes veti dhe ishin në dijeni se çështja e parcelave 

të blera nuk ishte e rregulluar. Në paluajtshmërinë e blerë asnjëherë nuk e ka shqetësuar askush, 

ka qenë në posedim të qetë dhe të lirë. Në paluajtshmërinë e blerë kanë të ndërtuar dy shtëpi 

përdhese dhe nën kulm dhe në to jetojnë dy vëllezërit e tij.  Paluajtshmërit tjera i ka  ai në posedim 

të vazhdueshëm. 

 

Nuk ka tentuar që këtë çështje të e rregulloj deri në vitit 1999 për shkak të situatës në Kosovë 

dhe më pas ka marr vesh që bashkëshorti i të paditurës gjegjësisht shitësi ka vdekur. Kontakte 

ka pas herë pas here  me të paditurën e cila asnjë moment nuk e ka mohuar se ato paluajtshmëri 

janë shitur dhe bashkëshorti i  saj ka marr të hollat gjegjësisht çmimin e plotë të shitblerjes. Kanë 

pas edhe një kontratë private të formës së kërkuar, por njëjta iu është djegur. 

 

E paditura L. Sh. gjatë dëgjimit në cilësi të palës  ka deklaruar se është martuar për I. Sh. në vitin 

1961 dhe ka jetuar me bashkëshortin në fshatin B. për 26 vite. Aty kanë pas paluajtshmëri dhe 

shtëpi. Në atë shtëpi ka jetuar me bashkëshortin dhe dy fëmijët deri në vitin 1985.  Në vitin 1985 

i ka vdekur djali. Dhe kanë ndërtuar shtëpi në L., Komuna Brus. Shtëpinë e kanë ndërtuar me të 

hollat që i kanë marr nga paditësi për pronat e shitura në fshatin B.. Ka qenë prezentë kur 

bashkëshorti ka shitur pronat, po ashtu kur edhe paditësi iu ka dhënë të hollat. Çdo gjë ka qenë 

me marrëveshje të bashkëshortit dhe të asaj për shitblerjen e bërë. Çmimi nuk i kujtohet tani, të 

hollat kryesisht iu ka dhënë në marka gjermane dhe dinar, çmimin ju është paguar në tërësi. 

Sipërfaqja më shumë se 5 hektarë. Nuk i kujtohet se ka ekzistuar ndonjë kontratë private e formës 

së shkruar. Në atë kohë nuk ka qenë e lejueshme që të bëjnë shitblerje të pronave si nacionaliteti 

serb edhe pse bashkëshorti i saj ka qenë i nacionalitetit malazezë. Nuk ka mundur të kryhet në 

mënyrë të rregullt me kontratë shitblerjen e bërë për shkak se ka qenë pengesë që qytetaret e 

nacionaliteteve jo shqiptare mos të shpërngulen nga Kosova. 

Pas vdekjes së bashkëshortit kanë kryer trashëgiminë dhe ajo ka qenë e vetëdijshme se prona në 

fshatin B. ka qenë pronë e shitur, por e njëjta evidentohet në emër të bashkëshortit të saj dhe ka 

pritur që të lajmërohet blerësi dhe ka qenë e gatshme të e rregulloj sa më parë atë çështje. Si e 

moshuar gjithnjë ka pas dëshirë që çështjen ta rregulloj dhe mos të ia lë si barrë vajzës së saj L., 

e cila po ashtu është në dijeni për shitblerjen e bërë dhe ka qenë shtytëse të rregullohet çështja. 
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Gjatë procedimit të palëve u vërtetua se I. Sh. tani i ndjerë ish bashkëshorti i të paditurës ia ka 

shitur paditësit tërë palujtshmërinë e tij në fshatin B., Komuna e Gjakovës që ka qenë në sipërfaqe 

më shumë se 5 hektarë, në vitin 1987. Palujtshmëritë  kanë  qenë me kulturë shtëpi e vjetër 

përdhese, oborr, arë, mal dhe kullosë.  Shitësi ka pranuar në tërësi çmimin kontraktues nga blerësi 

dhe atë në prezencën e bashkëshortes së tij këtu të paditurës. Palujtshmëritë kanë qenë në dy 

komplekse në afërsi të shtëpisë së paditësit ndërsa tjetra në distancë më të madhe. Por në atë 

kohë nuk kanë përpiluar kontratë të shitblerjes të legalizuar,  për shkak se bashkëshorti i saj ka 

qenë i nacionalitetit  malazez me qëllim të mos shpërnguljes nga Kosova. E paditura me 

bashkëshortin, vajzën L. ( sepse i biri i të paditurës kishte  vdekur më herët ) përfundimisht janë 

shpërngulur në vitin 1988 në L., Komuna Brus në Serbi ku  e paditura ka pas familjaret e saj. Me 

të hollat e marra  kanë ndërtuar shtëpi në L. .  Bashkëshorti i të paditurës ka vdekur në vitin 1996. 

Në vitin 1997 është kryer trashëgimia e të ndjerit dhe e paditura është shpall trashëgimtare e 

vetme, sepse e bija L. nuk ka pranuar pasurinë trashëgimore.   

 

Nga kjo rezulton se paditësi ka qenë në posedim të lirë dhe të qetë të palujtshmërisë së blerë në 

mënyrë të pandërprerë që nga blerja e palujtshmërisë në vitin 1987  e deri  më tani dhe ka qenë 

posedues me mirë besim.  Dispozita  e nenin 20 paragrafi 1 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet 

Themelore Juridiko - Pronësore (Gazeta Zyrtare RSFJ-së nr. 6 ) parashihet se  drejta e pronësisë 

fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik  dhe me trashëgimi.  Në mes të paditësit dhe 

bashkëshortit të paditurës ka ekzistuar veprimi juridik pra kontrata e shitblerjes e cila është 

përmbushur në tërësi me pagesën e çmimit  të tërësishëm dhe dorëzimin në posed të 

paluajtshmërisë nga bashkëshorti i të paditurës, paditësit. Dispozita e nenit 28 paragrafi 4 të 

njëjtit Ligj, parashihet se mbajtësi me mirë besim i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të 

drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fitues  me kalimin 

e kohës prej 20 vitesh. Po ashtu edhe dispozita e nenit 40 paragrafi  1 i  Ligji  Nr.03/L-154 për 

pronësinë dhe të drejtat tjera sendore i cili është i zbatueshëm përcakton se ”Personi i cili me 

mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmeri ose një pjesë të saj, 

e fiton pronësinë në të”.  

 

Me rastin e vendosjes gjykata morri parasysh dhe deklarimet bindëse dhe të sakta të paditurës e 

cila nuk mohojë se shitblerja në mes të paditësit dhe bashkëshortit të saj është bërë lidhur me 

paluajtshmërit lëndore, se e paditura, bashkëshorti i saj dhe vajza e tyre janë shpërngulur që nga 

viti 1988 përfundimisht janë shpërngulur në Serbi dhe se paditësi nga ajo kohë është me mirë 

besim në posedim të lirë dhe të qetë të paluajtshmërive lëndore. 

 

Lidhur me shpenzimet procedural u vendos që secila palë të i bartë shpenzimet e veta ngase nuk 

janë kërkuar shpenzimet nga palët ndërgjyqësve. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr. 572/19, datë 28 tetor 2021                                                              Gj y q t a r j a 

                                                                                                          Afijete Sada – Gllogjani 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditësh, nga dita e marrjes së tij Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 


