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Numri i lëndës: 2019:091287 

Datë: 31.01.2020 

Numri i dokumentit:     00799861 

 

C. nr.464/2018 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - Departamenti i përgjithshëm – Gjyqtari Ahmet 

Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit “E.” 

SH.A në Gjakovë, të cilën e përfaqëson i autorizuari A.H., me autorizim valid në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurit H.A. nga Gjakova, të cilin e përfaqëson i autorizuari A.R. avokat në Gjakovë, për 

shkëputjen e kontratës për shitë blerjen e banesës, vlera e  kontestit 16.938,80€, pas përfundimit të 

shqyrtimit të datës 05.12.2019, në prezencën e të autorizuarve të palëve në procedurë, me datë 

31.01.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I. KËRKESËPADIA e paditësit “E.” SH.A në Gjakovë, me të cilën ka kërkuar që të 

shkëputet kontrata Leg.nr.4993/91, datë 31.12.1991, mbi shitblerjen e banesës, e cila ndodhet në 

adresën ish Rr.“W” tani “Y.M.”, e lidhur në mes të paditësit “E.” SH.A dhe të paditurit H.A. në 

Gjakovë, REFUZOHET si e pathemeltë. 

 

II. HEDHET POSHTË padia e paditësit “E.” SH.A në Gjakovë, me të cilën ka kërkuar që të 

obligohen palët në kontest : paditësi “E.” SH.A në Gjakovë dhe i padituri H.A. në Gjakovë, që me 

rastin e prishjes së kontratës Leg.nr.4993/91, datë 31.12.1991, të respektojnë detyrimisht edhe nenin 8 

të kësaj kontrate, e cila është bazë për zgjidhjen përmbaruese të kontestit te përmbaruesi privat, si e 

PA LEJUAR . 

 

III. KËRKESËPADIA e paditësit “E.” SH.A në Gjakovë, me të cilën ka kërkuar që të 

DETYROHET i padituri H.A. nga Gjakova, që paditësit të ia lirojë nga njerëzit dhe sendet banesën e 

cila gjendet në adresën ish Rr. “W” tani “Y.M.”, në Gjakovë, në sipërfaqe prej 79,09m2, si dhe të ia 

kompensojë shpenzimet e pa specifikuara procedurale, e gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita 

e marrjes së aktgjykimit, REFUZOHET si e pathemeltë. 

 

IV. DETYROHET paditësi “E.” SH.A në Gjakovë, që të paditurit H.A. nga Gjakova, në 

emër të shpenzimeve procedurale, të ia kompensojë shumën prej 1,471.00€, në afati prej 15 ditëve, 

nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit.  

 

 

A r s y e t i m 
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Pala paditëse në padi, në parashtresa dhe gjatë shqyrtimit të kësaj çështje juridike, nëpërmes të 

autorizuarit të lartpërmendur, ka parashtruar se me kontratën mbi shitblerjen e banesës nr. 02-2749/2, 

të datës 11.11.1991, përkatësisht të kontratës së legalizuar leg.nr.4993/91, datë 31.12.1991, e cila 

përbëhet prej 2,5 dhoma e gjysëm dhe objekteve tjera përcjellëse, në sipërfaqe të përgjithshme prej 

79, 44m2. I padituri e ka blerë  këtë banesë nga paditësi dhe në nenin 8 të kontratës së shitblerjes, i 

njëjti ka qenë i obliguar që pagesën të e kryejë në 456 këste mujore, mirëpo i padituri nuk e ka 

respektuar këtë obligim.  

 

I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë të gjitha 

parashtrimeve të deritanishme dhe precizimit të kërkesëpadisë si në parashtresën e datës 29.10.2019, 

duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e precizuar të palës paditëse të, provojë në tërësi si të 

themeltë.  

 

Shpenzimet e procedurës i kërkojë, por të njëjtat nuk i ka specifikuar. 

 

I padituri, në përgjigje në padi, në parashtresa dhe gjatë shqyrtimeve kryesore, nëpërmes të 

autorizuarit të tij, ka parashtruar se e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pathemeltë 

dhe të parregullt. I padituri të drejtën e shfrytëzimit, në banesën lëndore e ka fituar nga baza e 

marrëdhënies së punës, ngase te pala paditëse ka punuar vite të tëra pa ndërprerë. Paditësi tani është 

në pension dhe banesën në fjalë e ka në pronësi, shfrytëzim dhe posedim të pa ndërprerë, mbi 30 vjet 

së bashku me anëtarët e familjes së tij. Më tej ka theksuar se i padituri në vitin 1988, e ka lidhur 

kontratën mbi shfrytëzimin e banesës lëndore me BVI për lëminë strehimore dhe veprimtarinë 

komunale, me nr. 1389, datë 20.05.1988. Sipas kësaj kontrate, i padituri ka qenë i obliguar që BVI-së 

për lëminë strehimore dhe veprimtarinë komunale, të ia paguajë qiranë, me çka rezulton se kjo banesë 

e ka pasur tretmanin e banesës shoqërore dhe se pavarësisht nga ndryshimet statusore të paditësit të 

krijuara gjatë viteve të 90-ta, paditësi nuk ka mundur që të ia ndërrojë destinimin, ashtu siç pretendon 

tani, sepse statusin e SH.A, paditësja e ka marrë shumë vite më vonë, pasi që i padituri ka qenë në 

shfrytëzim të kësaj banese. Në rastin konkret kërkohet shkëputja e kontratës për shitblerjen e banesës 

e cila është lidhur në vitin 1988, ndërsa është legalizuar në vitin 1991, pra ka kaluar çdo afat ligjor, 

sipas dispozitave të LMD-së, për anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës. Pika II, e precizimit të 

kërkesëpadisë duhet të hedhet poshtë si e palejuar, ndërsa pika III, duhet po ashtu të refuzohet si e pa 

themeltë, krejt këto duke u bazuar në provat materiale të administruara lidhur me këtë çështje. 

 

I autorizuari i të paditurit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në mënyrë të qartë dhe 

bindëse, është vërtetuar pathemelësia e kërkesëpadisë të precizuar të paditësit, në parashtresën e datës 

29.10.2019, për çka gjykatës i propozojë që të vendoset sipas propozimeve të theksuara më sipër.  

 

Shpenzimet e procedurës i kërkojë për 10 seanca, shumën nga 208,00 për një seancë dhe 

shpenzimet për kryerjen e ekspertizës nga ana e ekspertëve, në lartësi prej 250,00, përkatësisht 

shumën e përgjithshme prej 2,330.00€. 

 

  Gjykata pas vlerësimit të kësaj çështje juridike-civile, zbatimit të procedurës provuese, 

çmuarjes së provave veç e veç dhe në lidhshmëri njëra me tjetrën, e në pajtim me nenin 8 të LPK-së, 

vërtetojë se kërkesëpadia e precizuar e paditësit, si në pikën I dhe III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, është e pathemeltë dhe si e tillë u refuzua, ndërsa padia e paditësit si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi është e pa rregullt dhe si e tillë u hedhë poshtë si e pa lejuar. 

 

 Nga provat e zbatuara Gjykata vërtetojë gjendjen faktike si në vijim: 

 



 Numri i lëndës: 2019:091287 
 Datë: 31.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00799861 
 

3 (6)  

 2
0

1
9

:0
9

1
2

8
8

 

  Nga Kontratë mbi shfrytëzimin e banesës nr. 1389, datë 20.05.1988, e lidhur në mes të BVI, 

për lëminë strehimore dhe veprimtarinë komunale në Gjakovë (BVI, në bazë të vendimit nr. 01-

3132/4, të datës 19.04.1988, të lëshuar nga OP, G.E., BP – shërbimet e përbashkëta në Gjakovë), 

vërtetohet se i është dhënë në shfrytëzim banesa me nr. të regjistrimit “O.”, në Rr. “K. N.”, në 

përbërje të dy dhomë e gjysmë, kuzhinë, paradhomë, shpajz, banjo, vc, bodrume, kthina për lëndë 

djegëse, në sipërfaqe prej 79, 44 m2 - këtu të paditurit H.A..  

 

  Nga Kontratë mbi bashkimin e mjeteve për zgjidhjen e çështjes së banimit, me nr. 02-5808/2, 

të datës 20.04.1988, e lidhur në mes të OP “G.E.” OTHPB BP – Shërbimet e përbashkëta dhe 

punëtorit H.A., përkatësisht në nenin 1, të kësaj kontrate është theksuar si në vijim: “Lënda e kësaj 

kontrate është bashkimi i mjeteve për zgjidhjen e çështjes së banimit të punëtorit dhe të rregullimit të 

bashkëpronësisë në pjesën e banesës. Në nenin 3, është theksuar se punëtori, përkatësisht H.A., në 

rastin konkret me mjetet vetanake merrë pjesë në ndërtimin e banesave, konform rregullores, i jepet 

banesa në sipërfaqe prej 77,17 m2, e cila gjendet në Rr. “A. K.”. Në nenin 6, është paraparë si në 

vijim : Kontraktuesit janë pajtuar që në banesën nga neni 2 i kësaj kontrate, të themelojnë 

marrëdhënie bashkëpronësore, në bazë të investimit të përbashkët, për ndërtimin apo blerjen e 

banesës, ashtu që kontraktuesi pas nënshkrimit – vërtetimit të kësaj kontrate, bëhet pronar i pjesës 

ideale të kësaj banese, kurse pjese tjetër mbetet në pronën shoqërore me të drejtën e dhënësit të 

banesës, në aspektin e shfrytëzimit, qeverisjes dhe disponimit”. 

 

Nga vendimi i OP “G.E.” BP – Shërbimet e përbashkëta – këshilli punëtor, nr. 01-3132/4, datë 

19.04.1988 (është shqyrtuar kërkesa e punëtorit H.A., mbi ndërrimin e banesës – sipas nenit 62 të 

rregullores mbi marrëdhëniet banesore), është aprovuar kërkesa e H.A. mbi ndërrimin e banesës e cila 

gjendet në Rr. “D. T.”, nr. 22/b, nr. regj. 152, ashtu që punëtorit H.A., i është ndarë banesa e cila 

gjendet në Rr. “A. K.”, në sipërfaqe 77,17 m2, lloji i banesës – 2 dhomë e gjysmë.  

 

Nga Kontratë mbi shitblerjen e banesës, në pronësinë shoqërore, e lidhur me datë 02.12.1991, 

në mes të G. E. – Sh.A në Gjakovë, në cilësinë e shitëses dhe H.A. në Gjakovë, si shfrytëzues i 

banesës dhe bartës i të drejtës banesore në cilësinë e blerësit, ashtu që objekt i kontratës, është banesa 

në Rr. “A. K.”, ... përkatësisht pjesa e mbetur në pronësi G. E. – SH.A, në sipërfaqe prej 67,52 m, e 

cila përbëhet prej 2.5 dhomash dhe objekte tjera përcjellëse, ashtu që kontraktuesit janë marrë vesh që 

çmimi i një m2, të jetë 2.304 din dhe blerësi është obliguar që të paguajë në afat prej 38 viteve, ashtu 

që kjo kontratë është legalizuar në Gjykatën Komunale në Gjakovë, me datë 31.12.1991 dhe mban nr. 

punues leg.nr.4993/91, shkëputja e të cilës kontratë në gjykatën kompetente, tani kërkohet nga ana e 

palës aktive në procedurë, d.m.th. pas 24 viteve, nga data e ushtrimit të padisë (23.03.2015). 

 

 Nga Historiati i banesës lëndore i përpiluar nga Drejtoria për Kadastër Gjeodezi dhe Pronë në 

Gjakovë, me nr. 11-940/02-29674, datë 04.10.2019, (sipas kërkesës të këtu palës aktive në procedurë) 

është vërtetuar se H.A. nga Gjakova, në bazë të kontratës së shitblerjes leg.nr.4993/91, të datës 

31.12.1991, e ka blerë banesën në ish Rr. “A. K.”, tani “P.N.”, blloku ..., në sipërfaqe prej 67,52 m2 

(mirëpo kjo sipërfaqe është rrumbullakuar në 68 m2, për shkak të sistemit kompjuterik, i cili nuk i 

pranon sipërfaqet me presje dhjetore) dhe kjo gjendje mbetet e pa ndryshuar deri në momentin e 

përpilimit të këtij historiati, pra banesa lëndore është në pronësi – shfrytëzues H.A. në Gjakovë.  

 

  Gjykata me rastin e daljes në vend me datë 13.09.2019 së bashku me ndihmën e ekspertit të 

ndërtimtarisë Xh.J. ing. i dip. i ndërtimtarisë dhe të ekspertit N.N. – ecc i diplomuar,  u vërtetua fakti 

se banesa lëndore të cilën e shfrytëzon i padituri që nga viti 1988, gjendet në katin përdhesë, në lagjen 

“O.” IX, nr. i banesës  ..., përbëhet prej një dhome - qëndrim ditor, një dhomë fjetjeje, një kuzhinë – 

tryezaria, korridori, nyja sanitare – banjo dhe shpajz, si dhe dy ballkona në anën perëndimore, ashtu 

që pas matjeve detale nga ana e ekspertit të licencuar të lartpërmendur të ndërtimtarisë dhe 
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ekspertizën e dërguar nga i njëjti dhe të përpiluar me datë 14.10.2019, rezulton se banesa lëndore, ka 

sipërfaqen prej 79,89 m2 dhe një ekspertize të këtillë, e punuar në mënyrë profesionale, gjykata e 

pranon si reale. Pra, në rastin konkret bëhet fjalë për banesën e cila është objekt i shqyrtimit në këtë 

cështje juridike. 

 

 Nga ekspertiza financiare e punuar nga eksperti N.N., me datë 24.09.2019, përfundimisht 

është vërtetuar se i padituri pagesën e fundit të këstit lidhur me banesën lëndore e ka paguar me datë 

30.03.2003, ndërsa përfundimisht këstet të cilat ende nuk kanë mbërritë për pagesë, kapi vlerën prej 

2,466.15€. Kjo ekspertizë ishte e përpiluar në mënyrë profesionale dhe të njëjtës gjykata ia fali 

besimin, mirëpo pala aktive në procedurë (edhe përkundër faktit se ka pasur mundësi që në pikën II, 

të petitumit të precizimit të kërkesëpadisë në parashtresën e datës 29.10.2019), që të e kërkojë këtë 

shumë - e cila shumë nuk është e parashkruar (për arsye se në shumat tjera pala pasive në procedurë 

është thirrë në parashkrim), mirëpo e njëjta nuk e kërkojë këtë shumë, por në mënyrë të paspecifikuar 

e precizojë kërkesëpadinë në raport me pikën II, e cila për mendimin e gjykatës edhe nëse 

eventualisht do të ishte e bazuar do të paraqiste titull të pa përshtatshëm për përmbarim, në mënyrën e 

precizuar nga i autroizuari  palës aktive në procedurë.  

 

Nga procedimi i dëshmitarit Q.A. (Ish Drejtor për BVI – në, për lëminë strehimore dhe 

veprimtari komunale në Gjakovë), është konstatuar fakti se : banesa për të cilën bëhet fjalë sipas 

Ligjit të atëhershëm për ndërtimin e banesave, për përmbushjen e kërkesave të banimit për punëtor, 

janë ndërtuar me mjete financiare që janë ndarë nga të ardhurat personale të punëtorëve dhe për 

nevojat e tyre. Në atë kohë ka ekzistuar marrëveshja vetëqeverisëse e lidhur ndërmjet të gjitha 

subjekteve ekonomike dhe jo ekonomike në Gjakovë, të cilat kanë ndarë mjete dhe ato mjete i kanë 

bashkuar në BVI – në, për lëminë strehimore dhe veprimtari komunale në Gjakovë, për ndërtimin e 

banesave kolektive për nevojat e punëtorëve të cilat subjekte juridike, i kanë bashkuar mjetet për 

punëtorët e vet. Më vonë E., është shkëputur në mënyrë të njëanshme  (viti nuk i kujtohet), nga ajo 

marrëveshje me arsyetimin e ish drejtorit të atëhershëm A.B., i cili ka deklaruar se : “Nuk po kemi 

llogari nëpërmjet jush (BVI), sepse po na kushton më shtrenjët 1 m2 dhe kanë filluar vetë me e 

ndërtue si investitorë”. Dëshmitari sqarojë rrethanën se shkëputja e “E.”, nga marrëveshja me BVI-

në, është bërë më vonë dhe punëtorët i kanë ndarë të ardhurat personale për kontributin në emër të 

ndërtimit të banesave dhe banesat në fjalë (me sa i kujtohet dëshmitarit), i kanë paguar punëtorët.  

 

Nga të gjitha provat e lartcituara, kjo gjykatë konsideron se kërkesëpadia e paditësit në raport 

me pikën I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, është e pa themeltë për arsye se kontrata – shkëputja e 

të cilës kërkohet në rastin konkret, është legalizuar qysh në vitin 1991, ndërsa pala aktive në 

procedurë, kërkesëpadinë për shkëputjen e kësaj kontrate e ka parashtruar me datë 23.03.2015, 

d.m.th. pas 24 viteve. Në momentin e lidhjes së kontratës lëndore, ka qenë në fuqi Ligji mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (i publikuar në “Gazetën Zyrtare” të RSFJ-së, nr. 29, datë 26.05.1978), e 

që në dispozitën ligjore të nenit 117, par. 1, është paraparë decidivisht si në vijim: “E drejta për të 

kërkuar anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës, pushon me skadimin e afatit prej 1 viti, nga data kur 

të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, respektivisht i pushimit të dhunës”, ndërsa par. 2 i nenit të 

paracituar, parasheh se: “Kjo e drejtë në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej 5 vjetësh nga dita e 

lidhjes së kontratës”. Andaj, në rastin konkret, rezulton se këto afate kanë kaluar që moti dhe në këtë 

kontekst qëndron pretendimi i të autorizuarit të të paditurit lidhur me parashkrimin e kërkesëpadisë si 

në pikën I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Përndryshe LMD, nuk ka paraparë çështjet e shkëputjes 

apo të prishjes së kontratës, siç pala aktive në procedurë i shpreh në rastin konkret dhe në këtë kuptim 

duke u bazuar në dispozitat e lartcituara të LMD-së, rezulton se kërkesëpadia e palës aktive në 

procedurë, në raport me pikën I të dispozitivit është e pathemeltë (për shkak të parashkrimit të 

kërkesës), për çka edhe si e tillë u refuzua. 
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  Sa i përket kërkesëpadisë të precizuar të paditësit si në pikën II, të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi (edhe përkundër faktit se gjykata me aktvendimin e datës 22.02.2018, ka kërkuar nga pala 

aktive në procedurë që të e bëjë precizimin detal të qartë preciz dhe konciz të kërkesëpadisë, në 

mënyrë që e njëjta eventualisht - nëse është e bazuar, të paraqet titull të përshtatshëm për përmbarim),  

ashtu qw pala aktive në procedurë edhe në precizimin e kërkesëpadisë në raport me pikën II (me 

parashtresën e datës 29.10.2019), nuk arriti që të e precizojë ndryshe kërkesëpadinë, në mënyrë që 

eventualisht të paraqet titull të përshtatshëm për përmbarim. Kërkesëpadia ishte e precizuar në 

mënyrë jo të plotë (siç evidencohet: “të respektojë detyrimisht edhe nenin 8 të kontratës leg.nr 

4993/1991, të datës 31.12.1991” dhe në këtë kontekst gjykata në këtë pikë padinë e hedhi poshtë si të 

palejuar, nga fakti se kusht elementar për paraqitjen e një padie është interesi juridik i palës aktive, 

pra për ndërmarrjen e cilit do veprim juridik, kërkohet interesi juridik i parashtruesit, siç parashihet 

edhe në nenin 2 par. 4 të LPK-së, i cili në mënyrë decidive ka paraparë se: “Pala duhet të ketë interes 

juridik për padinë dhe për veprimet procedurale të tjera, që mund të kryhen në procedurë”. Për më 

tepër pala aktive në procedurë, nuk e ka përcaktuar ndonjë shumë eventuale të cilën kinse blerësi 

duhet të e paguajë në emër të banesës lëndore, në mënyrë që ajo shumë e specifikuar në moneta do të 

paraqet titull të përshtatshëm për përmbarim. Pala aktive në procedurë, e ka pasur një mundësi të 

këtillë pasi që është kryer ekspertiza financiare nga ana e ekspertit të licencuar të gjykatës N.N. (siç 

është elaboruar edhe më sipër, në ekspertizën e tij), mirëpo dështojë se vepruari në këtë drejtim dhe 

gjykata e kishte të pamundur që të vendosë: “Përtej kërkesës së palës”, meqenëse do të binte ndesh 

edhe me nenin 2 të LPK-së, si dhe parimi juridike “Ne eat judex, petita partium”.  Nga këto arsye 

gjykata padinë e palës aktive në procedurë të precizuara si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, e hedhi poshtë si të palejuar. 

 

Sa i përket kërkesëpadisë së paditëses, si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

mendimi i gjykatës është se nga të gjitha provat e zbatuara në këtë çështje juridike, rezulton se edhe 

kjo kërkesë e paditëses është e pa themeltë dhe si e këtillë, e njëjta u refuzua. Këtë nga fakti se i 

padituri banesën lëndore e shfrytëzon që nga vitit 1988, në mënyrë të qetë i papenguar dhe i pa 

shfrytëzuar nga askush. I njëjti ka qenë punëtor i palës aktive në procedurë, ka kontribuar për blerjen 

e kësaj banese shoqërore, e cila në momentin e blerjes ka qenë e destinuar për punëtorët të cilët 

punojnë tek pala aktive në procedurë dhe të cilët kanë dhënë kontribute për ndërtimin e të njëjtës. 

Edhe nga historiati kadastral i kësaj banese, rezulton se kjo banesë evidencohet në emër të të 

paditurit, i cili edhe nga ekspertiza financiare u vërtetua se ka bërë pagesën e disa kësteve dhe këstet e 

pa arritura për pagesë arrijnë në vlerën prej 2,466.15€, kështu që mendimi i gjykatës është se pala 

aktive në procedurë, në këtë vlerë do të kishte eventualisht sukses, nëse do të e kishte precizuar 

kërkesëpadinë në mënyrë të rregullt. Andaj, duke pasur parasysh edhe faktin që kanë kaluar të gjitha 

afatet ligjore për “shkëputjen e kontratës lidhur me banesën lëndore”, rezulton se edhe kërkesëpadia 

për lirimin e të njëjtës banesë nga njerëzit dhe sendet nga ana e të paditurit, për të gjitha shkaqet e 

lartcituara dhe provat materiale të formës së shkruar dhe të administruar në këtë çështje juridike, siç 

janë elaboruar më sipër, është e pa themeltë  edhe në raport me pikën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, për çka e njëjta u refuzua si e tillë. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale në kuptim të nenit 452 par. 1 të LPK-së, ashtu që të 

paditurit në emër të shpenzimeve procedurale, iu pranuan shpenzimet siç më poshtë vijojnë: për 

shpërblimin e kryerjes së ekspertizës nga lëmia e ndërtimtarisë shuma prej 150,00€, për shpërblimin e 

kryerjes së ekspertizës nga lëmia financiare, shumën prej 100,00€, për përfaqësimin e të autorizuarit 

të tij në 7 seanca (5x100%+2x50%), shumën prej 1,221.00€, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 

1,471.00€. 

 

 

 Nga të sipërcituarat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.464/2018 datë 31.01.2020 

 

 

                                                                                                                  Gj y q t a r i,   

                                                                                                                           Ahmet Idrizaj 

 

 

 

 

   UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa brenda afatit prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës se Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


