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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm – Gjyqtari Ahmet 

Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri,  në çështjen juridike të paditësit P.(N.).D., Komuna e 

Gjakovës, të cilin e përfaqëson i autorizuari T.B. avokat në Gjakovë, kundër të paditurave 1. Kompania 

Rajonale e Ujitjes “R.-D.” sh.a në Gjakovë, të cilin e përfaqësojnë të autorizuarit B.M. avokat në 

Gjakovë dhe L.K. me autorizim në shkresat e lëndës dhe 2. Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gj.” me 

seli në Gjakovë, të cilën e përfaqëson i autorizuari M.Z., me autorizim në shkresat e lëndës, për 

kompensim dëmi, vlera e kontestit 28,126.12€, në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 04.03.2020, në 

prezencën e të autorizuarve të palëve në procedurë, me datë 12.05.2020, mori këtë: 

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

 

KËRKESËPADIA e paditësit P.(N.).D., Komuna e Gjakovës, me të cilën ka kërkuar që solidarisht 

të detyrohen të paditurat Kompania Rajonale e Ujitjes “R.-D.” sh.a në Gjakovë dhe Kompania Rajonale 

e Ujësjellësit “Gj.” me seli në Gjakovë, që në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar në 

paluajtshmërinë e tij e cila evidencohet si parcelë kadastrale nr. 1014-0 ZK – M., të ia paguajë shumën e 

përgjithshme prej 28,126.12€ (njëzetëetetëmijëenjëqindëenjëzetegjashtëeuroedymbëdhjetëcent) dhe atë: 

shumën prej 15,135.12€, në emër të kompensimit të dëmit, në objektin me kulturë shtëpi dhe shumën 

prej 12,991.00€, në emër të dëmit, për shkak të zvogëlimit të të ardhurave nga toka bujqësore për 

periudhën kohore 1999-2009, me kamatën prej 7,5%, e cila fillon të rrjedhë nga dita e paraqitjes së 

padisë, e deri në pagimin definitiv, si dhe shpenzimet e shkaktuara procedurale, e gjitha këto në afatin 

prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit REFUZOHET në tërësi 

si e pa themeltë.  

 

DETYROHET paditësi P.(N.)D., Komuna e Gjakovës, që të paditurës së parë Kompania Rajonale 

e Ujitjes “R.-D.” sh.a në Gjakovë, në emër të shpenzimeve procedurale të ia paguajë shumën prej 

2,038.40€, në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Pala paditëse në padi, në parashtresa dhe gjatë shqyrtimit kryesor nëpërmes të autorizuarit të tij në 

këtë çështje juridike, ka parashtruar se për shkak të pa rregullsive të gypsjellësit, pronë e paraardhësit të 

të paditurave N.SH Hidrosistemi “R.” në Gjakovë, ka ardhur deri te vërshimi i paluajtshmërisë së 

paditësit, të kulturave të mbjellura me shalqin, qepë, kunguj, speca, livadh dhe të shtëpisë së banimit. 

Kërkesëpadinë e ka precizuar me parashtresën e datës 14.11.2012, në lartësinë siç është saktësuar në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. Më tej ka shtuar se konsideron se dëmi i lartcituar, paditësit i është 

shkaktuar nga tani pasardhëset juridike të të paditurës fillestare N.SH Hidrosistemi “R.” në Gjakovë dhe 

atë nga Kompania Rajonale e Ujitjes “R.-D.” sh.a në Gjakovë dhe Kompania Rajonale e Ujësjellësit 
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“Gj.” me seli në Gjakovë dhe konsiderojë se të njëjtat kanë obligim ligjor që solidarisht paditësit të ia 

kompensojnë dëmin e shkaktuar.  

 

I autorizuari i paditësit në fjalën e tij përfundimtare (të parashtruar në formën me shkrim) ka 

potencuar faktin se kontesti lëndor është iniciuar para shumë viteve. Janë ekzaminuar një seri provash 

materiale, mirëpo konfuzionin më të rëndësishëm e ka bërë Prof. Dr. S.D., ekspert – hidrolog, i cili siç 

duket nuk kishte përvojë në ekspertiza gjyqësore. Konsiderojë se ekspertizës së tij nuk i kanë paraprirë 

hulumtimet përkatëse, ashtu që përfundimi i tij për palën paditëse, është krejtësisht i papranueshëm. Nga 

provat të cilat janë zbatuar në procedurën paraprake, konsiderojë se në tërësi është vërtetuar si e themeltë 

kërkesëpadia e precizuar e palës paditëse. Andaj, gjykatës i propozojë që të njëjtën si të këtillë të e 

aprovojë dhe paditësit të i pranohen edhe shpenzimet procedurale, sipas TT, TA dhe ato të ekspertizave.  

 

Të autorizuarit e të paditurës së parë, me parashtresa dhe gjatë shqyrtimit të kësaj çështje kanë 

deklaruar se e kundërshtojnë në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pa themeltë, këtë nga fakti se nga 

provat të cilat janë zbatuar në këtë çështje juridike, e sidomos nga ekspertiza e përpiluar nga ana e 

ekspertit Prof. Dr. S.D., është vërtetuar se kërkesëpadia e paditësit ndaj të paditurës së parë është e pa 

themeltë, sepse ky ekspert edhe me rastin e daljes në vend dhe analizës së faktorëve relevant, të cilët 

kanë mundur të shkaktojnë dëme nga uji i pruarjeve nga rrjeti i tubacioneve, të cilat shërbejnë për ujitje 

nuk mund të vërtetohet fakti se janë shkaktuar dëme nga uji i cili ka rrjedhur nga gypat në lokacionin e 

precizuar nga paditësi dhe se dëmet nga ujërat atmosferike, të cilat rrjedhin nëpër kanalin ekzistues kur 

reshjet janë me intensitet të lartë, mund të shkaktohen në nivel të lartë, sepse kanali është i pa 

mirëmbajtur dhe sasia e ujit, nuk mundet të jetë më e madhe e cila rrjedhë nëpër të. Eksperti i 

lartpërmendur edhe në shqyrtim kryesor është sqaruar lidhur me ekspertizën e tij dhe në pyetjet të cilat 

janë parashtruar nga i autorizuari i paditësit dhe në plotësim ekspertizën e tij dhe provave të cilat i janë 

dhënë në atë seancë për shqyrtim siç janë: mendimi i Komisionit për Komasacion, i datës 27.07.1989, 

mendimi i ekspertit të bujqësisë E.Z., i datës 09.09.1991, procesverbali i inspektorit të ujërave, i datës 

16.07.1990, i përpiluar nga P.F., ka deklaruar se nuk mund të japi mendim ndryshe nga ai të cilin e ka 

dhënë në ekspertizën e përpiluar me shkrim. Meqë ky ekspert është caktuar pasi që lënda është kthyer në 

rigjykim dhe ri-vendosje për shkak të shkeljeve të dispozitave ligjore dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes 

faktike nga ekspertët paraprak dhe gjykata, ky mendim i ekspertizës së ekspertit Prof. Dr. S.D. – ekspert 

kompetent për këtë lëmi (teknike-hidraulikë), i bënë të pavlefshme vlerësimet dhe konstatimet e 

ekspertëve paraprak.  

 

I autorizuari i të paditurës së parë në fjalën e tij përfundimtare (të parashtruar në formën me 

shkrim), ka potencuar faktin se me asnjë provë materiale, nuk është vërtetuar se e paditura e parë të i 

ketë shkaktuar ndonjë dëm material paditësit, nga fakti se nga provat e administruara është vërtetuar 

fakti se nga tubacionet e distribuimit të ujit për ujitje, nuk ka pasur kurrfarë rrjedhje uji. Uji që është 

grumbulluar në parcelën e paditësit, ka ardhur nga parcelat fqinje, të cilat kanë konfiguracion më të lartë, 

në raport me parcelën e paditësit dhe se paditësi e as fqinji i tij, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për të 

penguar ose amortizuar rrjedhjen natyrore të ujit, i cili është grumbulluar në sasi më të mëdha, jo vetëm 

për shkak të konfiguracionit të tokës, por edhe për shkak të përbërjes dhe brishtësisë së tokës, ashtu që 

në këto rrethana gjykatës i propozojë që kërkesëpadinë e precizuar të paditësit, të e refuzojë në tërësi si 

të pa themeltë ndaj të paditurës së parë dhe të e detyrojë paditësin që të njëjtës, të ia kompensojë 

shpenzimet procedurale të specifikuara si në parashtresën e fjalës përfundimtare të parashtruar me datë 

19.03.2020  

 

I autorizuari i të paditurës së dytë në parashtresa dhe gjatë shqyrtimeve në këtë çështje juridike, ka 

parashtruar se ndaj të paditurës së dytë e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, duke u thirrur 

në faktin se të paditurës së dytë në rastin konkret i mungon legjitimiteti i plotë pasiv i palës në 

procedurë, për arsye se në fillim të vitit 2003, ndërmarrja e Ujësjellësit Hidrosistemi “R.i” është ndarë në 

dy subjekte dhe atë: a) Kompania Rajonale e Ujitjes “R.i D.” dhe b) Kompania Rajonale e Ujësjellësit 
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“Gj.” sh.a, kështu që këto dy ndërmarrje i kanë marrë të gjitha të drejtat dhe obligimet juridike secila për 

vete dhe të paditurës së dytë, pra i mungon legjitimiteti i plotë pasiv i palës në procedurë.  

 

I autorizuari i të paditurës së dytë në fjalën e tij përfundimtare (të parashtruar në formën me 

shkrim), ka potencuar faktin se mbetet në tërësi pranë të gjitha parashtrimeve të potencuara në këtë 

çështje juridike dhe i bashkëngjitet në tërësi fjalës përfundimtare të të paditurës së parë, kështu që 

përfundimisht ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit, në raport me të paditurin e dytë të e refuzojë si 

të pathemeltë. Nuk ka kërkuar shpenzime procedurale.  

 

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike-relevante të kësaj çështje, zbatimit të provave materiale, 

vlerësimit dhe çmuarjes së tyre veç e veç, me ndërgjegje dhe kujdes, si dhe në kuptim të nenit 8 të LPK-

së, vërtetojë se kërkesëpadia e paditësit është e pa themeltë dhe si e tillë u refuzua. 

 

 Nga provat e zbatuara është argumentuar gjendja faktike si në vijim: 

 

 Gjykata me rastin e daljes në vend, së bashku me ekspertët Prof. Dr. S.D. – drejtimi hidro-teknik, 

Xh.J. – ing. i diplomuar i ndërtimtarisë dhe B.M. - ing. i diplomuar i gjeodezisë, është vërtetuar fakti se 

parcela e paditësit mban nr. 1014-0 ZK M., e njëjta evidentohet në emër të paditësit, është me kulturë 

livadh, në sipërfaqe të përgjithshme prej 16360 m2. Paluajtshmëra lëndore gjendet në masën e 

komasacionit, në anën veriore kufizohet me parcelën nr. 1012-0, me posedues M.(M.)P., parcelën nr. 

1010-0, me posedues N.(F.).B., parcelën nr. 1011-1, me posedues P.(F.).B., nga ana jugore me parcelat 

nr. 1015-1; 1015-2 – me posedues N.(N.)D., nga ana lindore dhe perëndimore me rrugën publike. Në 

ekspertizën e përpiluar me datë 12.02.2020, eksperti i lartpërmendur i gjeodezisë, ka potencuar faktin se 

objekti – shtëpia e paditësit e cila ka ekzistuar me rastin e  hartimit të ekspertizës së parë në muajin tetor 

të vitit 2009, tani nuk figuron në terren, sepse është rrënuar, ashtu që në pjesën veriore të parcelës 

lëndore shifen xhurmët e lugut të hapur të rrjedhës së ujit, sipas ramjes së terrenit nga lindja në perëndim 

(me vijë të ndërprerë të paraqitur në ekspertizë), pra në ekspertizë është paraqitur edhe ramja e terrenit e 

cila është e shtrirë nga ana veriore në drejtim të anës jug-perëndimore të parcelës lëndore, e cila është në 

nivel më të ulët se sa parcelat e fqinjëve të lartpërmendur të paditësit.  

 

Nga procesverbali i përpiluar me datë 16.07.1990, nga Inspektori i Ujërave P.F., është konstatuar se 

paluajtshmëria e këtu paditësit, ka qenë e kultivuar me misër, është vërshuar me ujë, i cili ujë ka rrjedhur 

nga sistemi i ujitjes, i cili gjendet në anën e epërme të parcelës së paditësit dhe shërben për ujitjen e 

pronave private të pronarit M.P.. E meta kryesore – defekti ishte që në atë afërsi nuk kishe kanal i cili 

shërben për ujitje apo drenazhim. Është rrezikuar në mënyrë të konsiderueshme edhe shtëpia e banimit e 

M. dhe P.D., si dhe janë dëmtuar fidanët e pemëve të cilat gjenden të kultivuara në këtë parcelë. Në 

rastin konkret ka propozuar se duhet të bëhet drenazhimi – kanali i hapur, i cili kishte me shërbyer për 

bartjen e ujit të tepërt, si dhe të hapet kanali i cili është mbyllur nga ana e komasacionit, pasi që tokat 

pjellore janë gjithnjë të vërshuara me ujë të cilit iu ka mbyllur derdhja me rastin e mbylljes së kanalit 

nga ana e komasacionit.  

 

 Nga procesverbali i KK – Gjakovë – Drejtoria e Inspekcionit, Inspekcioni i Bujqësisë, i përpiluar 

me datë 17.06.2009, nga inspektorët A.L. dhe M.G., të cilët kanë dalur në vend te paluajtshmëria e 

paditësit dhe kanë konstatuar se nga ujitja e parcelave me nivel më të lartë, vije deri tek grumbullimi i 

sasisë së tepër të ujit, në parcelën e P.D.j (këtu paditësit), me ç’rast nga ky ujë i tepërt, pronari nuk ka 

mundësi t’a shfrytëzojë për mbjelljen e kulturave bujqësore. Parcela në fjalë gjendet afër shtëpisë së këtu 

paditësit P., e cila shtëpi po ashtu rrezikohet nga sasia e ujit që grumbullohet në këtë parcelë.  

 

 Gjykata duke vepruar sipas vërejtjeve (sugjerimeve) të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë,  

sipas aktvendimit CA.nr.952/2013, të datës 20.10.2015 dhe me propozimin e të autorizuarit të palës 

aktive në procedurë  (sipas parashtresës së tij të datës 25.10.2018), e caktojë ekspertin Prof. Dr. S.D. – 

ing. i hidrologjisë, kompetent për rastet e këtilla, për të vërtetuar bazën juridike të kërkesëpadisë dhe 
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faktin se grumbullimi i ujit në pronën e paditësit, a ishte si rezultat i rrjedhjes së tubacioneve, i ujitjes së 

tepërt, i ujërave atmosferike, përfshirë edhe konfiguracionin e terrenit në të cilin ndodhet paluajtshmëria 

lëndore e paditësit, ashtu që eksperti i lartpërmendur së bashku me palët dhe gjykatën, përfshirë edhe të 

autorizuarit e tyre, ekspertin e gjeodezisë dhe të ndërtimtarisë, si dhe gjykatën, kanë dalë në vend ku 

ndodhet paluajtshmëria e paditësit dhe është bërë shiqimi në vend, është shiquar dokumentacioni i 

nevojshëm dhe eksperti i lartpërmendur i ka analizuar faktorët e mundshëm dhe shkaktarin e dëmit, e ka 

hartuar ekspertizën me datë 21.06.2019 dhe ka ardhur në përfundim se terreni ku ndodhet paluajtshmëria 

lëndore, është i pjerrët në drejtimin veri-jug. Gjatë reshjeve të intensitetit të lartë, krijohen rrjedhje në 

drejtim të objektit kontestues, por në front të hapur. Kjo rrjedhje është natyrore si në çdo rast të 

ngjajshëm. Kjo sasi e ujit derdhet në kanal i cili është i hapur në pronën e paditësit. Parcela e paditësit 

kufizohet me një mexhë, ku ka ndryshim të kuotave. Gjithashtu paralel me mexhën është një kanal i cili 

i mbledh ujërat sipërfaqësore nga rruga e fshatit. Kanali ka rënie (pjerrtësi), por është pa mirëmbajtje. 

Pra, në objektin kontestues kalon vija e ujësjellësit dhe vija për ujitje të tokave bujqësore. Vijat nuk janë 

hapur për konstatim të diametrit të tubit, mirëpo nuk ka asnjë shenjë që tregon se ka pasur rrjedhje nga 

tubacionet (gypat) ujë. Por çka ka ndodhur para shumë vitesh nuk mund të paragjykojë si rast, 

pavarësisht se ka disa deklarata të cilat për të analizuar shkakun e dëmeve, tani në këtë moment nuk më 

ndihmojnë. Përfundimisht eksperti duke bërë analizën e faktorëve të mundshëm që kanë shkaktuar dëme 

nga uji i prurjeve nga rrjeti i tubacioneve, të cilat shërbejnë për ujitje ose për ujë të pijës të sistemit “R.” 

në Gjakovë, nuk mundet të vërtetohet dhe si arsye “NUK QËNDRON”, që të jenë shkaktuar dëme nga 

uji i cili ka rrjedhur nga gypat në lokacionin e cituar nga paditësi. Dëmet nga ujërat atmosferike të cilat 

rrjedhin nëpër kanalin ekzistues kur reshjet e shiut janë me intensitet të lartë, mund të shkaktohen në 

nivel jo të lartë, sepse kanali është i pa mirëmbajtur dhe sasia e ujit nuk mundet të jetë e madhe e cila 

rrjedhë nëpër të. Sasia e ujit e cila mund të lëvizë nëpër kanal nuk kalon 500 l/s. Kjo sasi është e vogël 

që të shkaktojë dëme të mëdha, sepse sasi më e madhe e ujit shpërndahet pa arritur aty.  

 

 Gjykata në kuptim të nenit 362.1, 427 dhe 431 të LPK-së, e ka ftuar ekspertin nga lëmia teknike - 

hidraulike Prof. Dr. S.D. edhe në shqyrtimin e fundit kryesor, që të bëjë sqarim, plotësim ekspertizën e 

tij dhe të përgjigjet në pyetjet e palëve ndërgjyqëse, eventualisht edhe në pyetjet e gjykatës, ashtu që i 

njëjti deklarojë se në projekt duhet të ekzistojnë ekzakt shënimet, mirëpo është e vërtetë se aty rrjeti 

kryesor është 450 mm, ndërsa tubacionet tjera janë 90 mm dhe në distancë prej këtij tubi të fundit, 

ekziston edhe një vijë tubacioni 250 mm. Duke pasur parasysh kapacitetin që e lëshojnë këta diametra 

450 mm, 200 mm, 150 mm, për ujitje edhe tpj që janë tuba polietelent 110 mm, 90 mm, 75 mm, rezulton 

se hidraulikisht sasia e ujit që lëshohet gjatë defektit të rrjetit, patjetër duhet me i lënë gjurmat ku ka 

dalur ai ujë. Në bazë të fotografive të bëra në ditën e daljes në vendshiqim, nuk kam vërejtë dhe për këtë 

arsye nuk mund t’a them se ka pasur apo nuk ka pasur në të kaluarën, mirëpo në momentin e daljes nuk 

kam pasur provë e cila më kishte rezultuar se aty është derdhur uji. Përndryshe eksperti i lartpërmendur 

ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë ekspertizës së formës së shkruar, përkatësisht të hartuar me datë 

21.06.2019. 

 

 Gjykata konsideron se gjatë procedurës provuese nuk është vërtetuar fakti se këtu paditësi, me kohë 

të ketë ushtruar propozim për sigurimin e provave në procedurën jokontestimore, të cilat prova në 

mënyrë detale do të shpjegonin gjendjen faktike të periudhës kohore kur paditësi pretendon se i është 

shkaktuar dëm në paluajtshmërinë e tij. Përndryshe edhe i autorizuari i palës aktive në procedurë, në 

shqyrtimin e datës 28.06.1991, me rastin e daljes në vend, ka parashtruar se dëmi është shkaktuar nga 

spërkatja (ujitja), e parcelave përreth paluajtshmërisë së paditësit dhe sa i përket gypsjellësit – i njëjti 

është në mënyrë të rregullt, por për shkak të pjerrtësisë së terrenit, me rastin e ujitjes së parcelave tjera 

përreth, parcelës së paditësit (e meqë paluajtshmëria e paditësit është në nivel më të ulët), ka ardhur gjer 

tek vërshimi i paluajtshmërisë së paditësit. Pra, gjykata konsideron se ekspertiza e ekspertit kompetent 

Prof. Dr. S.D., është e përpiluar në mënyrë profesionalë dhe në kuadër të parametrave shkencor, ashtu 

sikundër edhe sqarim – plotësim ekspertiza e të njëjtit gjatë shqyrtimit kryesor dhe në këtë kontekst 

gjykata ia fali besimin e plotë dhe e bazojë qëndrimin e saj se kërkesëpadia e palës aktive në procedurë, 

është e pabazë dhe si e tillë u refuzua.  



 Numri i lëndës: 2019:089580 
 Datë: 12.05.2020 
 Numri i dokumentit: 00919411 
 

5 (5)  

 2
0

1
9

:0
8

9
5

8
1

 

 

Gjykata duke pasur parasysh faktin se  në rastin konkret mungon baza juridike e kërkesë padisë (siç 

u theksua edhe më sipër), atëherë e njëjta nuk analizojë provat eventuale të cilat eventualisht do të 

vërtetonin lartësinë e kërkesëpadisë, meqenëse të njëjtat nuk ishin me ndikim për vendosjen ndryshe të 

çështjes lëndore. 

 

Gjatë procedurës provuese rezultojë se pala aktive në procedurë nuk mundi të argumentojë 

ekzistimin e përgjegjësisë subjektive të të paditurave, për të cilën duhet plotësoheshin disa kushte: të 

shkaktohet dëmi, të ekzistojë veprimi anti-juridik, të ekzistojë lidhja kauzale dhe të ekzistojë faji, kushte 

këto të cilat nuk janë përmbushur në asnjë mënyrë nga ana e palës pasive në procedurë. Për më tepër, 

gjykata konsideron se të paditurave në rastin konkret iu mungon legjitimiteti real i plotë pasiv i palës. 

Pra, legjitimiteti real është marrëdhënie e palëve të sajuara në bazë të ndonjë raporti juridiko-civil, nga e 

cila rrjedhin të drejtat subjektive, të cenuara. Andaj, për këtë arsye dhe duke pasur parasysh faktin se 

çështja e mungesës së legjitimitetit të plotë, është e karakterit materialo – juridik, rezulton se 

kërkesëpadia e paditësit në raport me këtu të paditurat (edhe nga ky aspekt) është e pathemeltë dhe si e 

tillë u refuzua.   

 

Gjykata duke u bazuar edhe në parimin e njohur juridik “da mihi factum dabo dibi juris”, ma jep 

faktin ta jap të drejtën, rezultojë se në rastin konkret kërkesëpadia e paditësit është e pa faktuar me prova 

materiale, ashtu që të njëjtës i mungonte baza juridike (siç është theksuar edhe më sipër) dhe në këtë 

kontekst duke u bazuar edhe në dispozitën ligjore të nenit 322 të  LPK-së (barra e të provuarit), 

vërtetohet se kërkesëpadia e paditësit është e pa suksesshme dhe si e tillë u refuzua.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar sipas nenit 452 par.1 të LPK-së, me ç ‘rast të 

paditurës së parë, në emër të shpenzimeve procedurale, iu pranua shuma e përgjithshme prej 2,038.40€, 

e cila i referohej përfaqësimit të autorizuarit të saj në shtatë shqyrtime (5x100%x270,40€=1,622.40€); + 

(2x50%x135.20€=270.40€), për përpilimin e parashtresës së datës 25.01.2010=208,00€ dhe për 

ushtrimin e ankesës së datës 25.03.2013, shumën prej 208,00€, ndërsa gjykata nuk e miratojë shumën e 

kërkuar të autorizuarit të parë të paditurës së parë edhe për pjesën tjetër të mbetur në vlerën prej 

1,081,60€, meqë ishte e përcaktuar në mënyrë paushallë dhe nuk kishte mbështetje në TA. 

 

 Nga të larcituarat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  

C.nr.494/2015, datë 12.05.2020 

 

Gj y q t a r i , 

                                                                                                              Ahmet Idrizaj 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin prej  15  ditëve, 

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

 

 

 


