
 

 

 

C.nr.340/2017. 

 

  

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen juridike të 

paditësit R. I. H. nga fshati R., Komuna e Rahovecit, të cilin e përfaqësojnë përfaqësuesit R. K. Avokat nga Prizreni, 

dhe R. H. Avokat nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurit A. H. H. nga Rahoveci, të 

cilin e përfaqëson përfaqësuesi G. Sh. Avokat nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të 

pengim posedimit si dhe për caktimin e masës së sigurisë, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe 

zbatimit të provave, më 29.01.2018, morri këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

  

             VËRTETOHET SE, i padituri A. H. H., ka penguar paditësin R. I. H., në shfrytëzimin e lirshëm dhe të qetë 

të fabrikës dhe të oborrit të fabrikës, e cila gjendet në parcelën kadastrale nr. 1219-0 , në vendin e quajtur “Livada - 

Livada” ZK Radostë, në atë mënyrë se me date 09.09.2017, me dhunë dhe në mënyrë të kundërligjshme, e hapë derën 

e oborrit të fabrikës hynë brenda oborrit të fabrikës me traktor dhe në mënyrë të kundërligjshme pa pëlqimin dhe pa 

dijeninë e paditësit vendos grumbullin e drunjve, i njejti vazhdon në mënyra të ngjashme duke e penguar paditësin me 

datë 19.12.2017 në orët e mëngjesit, rreth orës 7 merr dhe vendos automjetin e tij, duke ia mbyllur dyert e oborrit të 

fabrikës, deri me date 21.12.2017 kur intervenon policia e stacionit policor të Rahovecit, dhe e largon automjetin, me 

ç'rast kryen akt të pengim posedimit.  

 

             I URDHËROHET të paditurit që të pushoj së penguari në mënyrë që në të ardhmen të përmbahet nga çdo 

veprim i kundërligjshëm mos të ndërmerr asnjë veprim të ngjajshëm apo çfardo veprimi tjetër me të cilin do ta pengoj 

paditësin, në shfrytëzimin e lire dhe të qet të fabrikës dhe oborit të fabrikës, si dhe të bëjë kthimin në gjendjen e 

mëparshme duke i larguar drunjtë që i ka vendos në oborrin e fabrikës, të gjitha nën kërcnim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

 APROVOHET propozimi i paditësit - propozuesit lidhur me caktimin e masës së sigurisë dhe i urdhërohet të 

paditurit që të përmbahet nga çdo aktvitet i kundërligjshëm me të cilin do t'ia bllokojë rrugën për hyrje në oborrin e 

fabrikës dhe i ndalohet çdo lloj veprimi të paligjshëm me të cilin do të ndërmerr ndaj fabrikës pompës së derivateve 

dhe oborrit të fabrikës lidhur me parcelën 1219-0 ZK Radostë, e cila ka sipërfaqen prej 18648 m2. 

 

Kjo masë e sigurisë mbetet në fuqi deri në plotfuqishmërinë e këtij aktvendimi lidhur me pengim posedimin. 

 

            OBLIGOHET i padituri që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet procedurale në shumë prej 504.40 €uro, 

poashtunë afat prej 7 ditësh, nga dita e plotëfuqishmërisë së aktvendimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësi R. H., nëpërmjet përfaqësuesit të tij të autorizuar, ka ushtruar padi kundër të paditurit A. H., për 

shkak të pengim posedimit, kanë cekur se me datë 09.09.2017, në parcelën kadastrale nr. 1219-0, në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 18648 m2, i padituri në këtë parcelë i ka sjellë drunjë të shparitur, kurse të nesërmen me datë 

10.09.2017, ka qenë dera e mbyllur e ka hapur derën me dhunë dhe ka sjellë edhe drunjë të tjera. 

 

            Me aktvendimin e kësaj gjykate të datës 23.10.2017, të paditurit iu është dërguar padia që në afat të caktuar, të 

bëjë përgjigje në padi. Përfaqësuesi i palës së paditur ka vepruar sipas aktvendimit në fjalë dhe me parashtresën 

përgjegjen në padi e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë në tërësi si të pabazuar. 

 

            Sipas kësaj çëshje juridike gjykata ka caktuar disa seanca të shqyrtimit kryesore rradhazi në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesit e paditësit Av. R. K. dhe Av. R. H., i padituri A. H. si dhe përfaqësuesi i tij i autorizuar Av. G. 

Sh.. 

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. R. K. deklaroi se ngel në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, si 

dhe precizimit të kërkesëpadisë të datës 22.12.2017, dhe deklaroi se paditësi R. H., është në posedim dhe shfrytëzim të 

parcelës kadastrale nr.1290-0, vendi i quajtur  “Radostë”, ZK  Radostë, e cila ka sipërfaqen 

./. 



 

 

-2- 

 

të përgjithshme prej  1.86.48 ha. në këtë parcelë kontestuese paditësi ka të ngritur, përkatësisht të ndërtuar fabrikën për 

prodhimin e xhamave, pastaj pjesën  tjetër e shfrytëzon si oborr për vendosjen e  mjeteve transportuese dhe tjera, 

gjithashtu kjo parcelë është e rrethuar me rrethojë metalike, për pos kësaj paditësi ka të ndërtuar edhe një objekt 

afaristë si dhe pompën e benzinës. Të gjitha këto ndërtimet paditësi i ka kryer shumë herët, prej shumë herët më parë 

përkatësisht nga viti 2000 e këndej,  dhe  paditësi këtë parcelë në mënyrë të pa penguar e ka shfrytëzuar i cili akoma 

ndodhë në shfrytëzim dhe posedim të kësaj parcele. Ndërsa i padituri në mënyrë të kundërligjshme pa lejen e paditësit 

me datën 09.01.2017, në orët e vona të mbrëmjes me forcë i ka hapur dyert të fabrikës, hynë brenda me një traktor dhe 

zbrazë brumbullin e drunjtëve edhe pse nuk ka kërkuar kurrfarë pëlqimi, apo leje nga paditësi. 

 

 Për të pasur një situatë më të qartë, përkitazi me vërtetimin  e gjendjes së fundit faktike, ka propozuar që në 

cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen A. A. Rr., përndryshe punëtor në fabrikën e paditësit dhe B. Z. Rr. nga fshati R. si 

fqinjë i parë që  kufizohet me fabrikën e paditësit. Këta dëshmitarë  propozoj që të dëgjohen në rrethanat të faktit, 

dëshmitari B. Rr.  i cili do të dëshmojë se paditësi është në posedim dhe shfrytëzim dhe ka qenë në posedim dhe 

shfrytëzim për një kohë shumë të gjatë, ndërsa dëshmitari A. Rr. do të dëgjohet në rrethanat të faktit se ditën dhe orën 

kritike kur i padituri në mënyrë të kundërligjshme i ka vendosur drunjtë në oborrin e fabrikës. 

 

 Përfaqësuesi i  autorizuar i dytë të paditësit avokati R. H. në tërësi ka ngelur pranë deklarimit sikurse që ka 

deklaruar përfaqësuesi i parë në këtë seancë duke shtuar  se i njëjti vazhdimisht e ka penguar paditësin, ku pikërisht 

më datë 02.10.2017, e merr një eskavator dhe ia dëmton hyrjen dhe rrethojat e paditësit, rast ky i cili në polici mban 

numrin ...-EB-... kurse në prokurori rasti evidentohet si PP.nr.1517/2017 ku i njëjti dyshohet që ka kryer veprën penale 

dëmtim i  pronës. Andaj gjitha këto që i tha parafolësi avokati R. K., i propozoj gjykatës që ta aprovojë padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Përfaqësuesi i paditësit avokati R. K. në fjalën e vetë të fundit deklaroi se në bazë të provave të 

administruara, pikërisht daljes së gjykatës në vend ngjarje me ekspertin e gjeodezisë, gjeometrin A. K., ndërsa në 

ekspertizën  e ekspertrit të gjeodezisë në mënyrë të qartë është shkru përkitazi me gjendjen faktike, se paditësi në vend 

ngjarje posedon ndërtesën – fabrikë si dhe një ndërtesë tjetër afariste, ndërsa fabrika posedon edhe oborrin, i cili është 

i rrethuar me rrethojat metalike po ashtu posedon edhe dyert hyrëse për fabrikë. Nga dëgjimi i dëshmitarëve A. Rr. 

dhe B. Rr., pa dyshim u vërtetu fakti se ndërtesa e fabrikës dhe objektet ndihmëse i ka ndërtuar paditësi R. H., në vitin 

2001-2002 ndërsa oborri i fabrikës është i rrethuar me mjetë metalike, po ashtu paditësi ka ndërtuar edhe dyert hyrëse 

për të hyrë në oborrin e fabrikës. Këto deklaratat i kanë vërtetuar edhe vetë dëshmnitarët të paditurit S. Th. dhe M. K., 

të cilët po ashtu kanë vërtetu se këtë fabrikë e ka ndërtuar paditësi edhe rrethojat e oborrit e ka vënë paditësi. Provat e 

bashkangjitura siç janë fotografitë vetëtojnë këto fakte, shihet rrethoja e metalet, shihet ndërtesa e fabrikës, shihen 

mjetet transportuese të cilët i përdorë paditësi për firmën e vetë. 

 

 Gjithashtu në bazë të provave të administruara u vërtetu se me datën 09.09.2017, i padituri për herë të parë në 

mënyrë të dhunshme pa lejen e paditësit kishte hapur dyertë hyrëse, kishte hyrë me traktor dhe i kishte lënë drunjtë 

brenda oborrit të fabrikës që është e rrethuar me mjetë metalik, të njejtin veprim e kishte ndërmarë më datë 

10.09.2017, ndërsa me datën 21.12.2017, ia kishte mbyllë dyert hyrëse duke vënë para dyerve hyrëse automjetin e 

vetë e që ishte nevoja të largojë me intervenimin e policisë. Të gjitha këto veprimet që i ka ndërmar i padituri 

paraqesin akt të pengim posedimit me të cilin veprim e shqetësojnë dhe e pengojnë paditësin për të hyrë dhe dalë 

lirshëm brenda oborrit të fabrikës. Në bazë të provave të administruara u vërtetu se pushtetin faktik mbi sendin deri 

më datën 09.09.2017, dhe në vazhdim e ka paditësi, sepse  ai e ka në posedim, e zotëron, qeverisë me oborrin e 

fabrikës dhe çdo person tjetër, në këtë rast i padituri i cili ka ndërmarrë dhe do të ndërmerrë veprime në drejtim të 

kësaj gjendje faktike, me qëllim që ta ndryshojë kryen aktin e pengim posedimit. Meqenëse  nga praktika  e  gjykatave 

në Kosovë, kontestet zgjasin me vite,  ndërsa  i  padituri që  nga  data 09.09.2017,  vazhdimisht  po  ndërmerr  

veprimet të kundërligjshme në mënyrat të ndryshme duke e penguar paditësin që i njëjti ta shfrytëzon fabrikën dhe 

oborrin e fabrikës i propozoj gjykatës ta aprovojë dhe të caktojë masën e sigurimit me të cilën masë të i urdhërohet të 

paditurit që të përmbahet nga veprimet të tilla, të caktuara në parashtresën e datës 22.12.2017, edhe nga fakti se në rast 

se i padituri do të vazhdojë me veprimet të tilla, paditësi do të i shkaktohet dëmi i madh material, i pa riparueshëm dhe  
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i pa kompensueshëm, andaj edhe aprovimi i këtillë i kësaj mase deri në zgjidhjen definitive të kontestit do të ishte më 

se i domosdoshëm  në kuptim  të dispozitës dhe nenit 307.3, 309.1, 310.4 dhe 307.1, si dhe i kanë kërkuar shpenzimet 

të procedurës të  cilët do të i paraqesin me një parashtresë të veçantë. Përfaqësuesi i dytë i paditësit deklaroi në tërësi 

sikurse përfaqësuesi i parë. 

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditurit Avokati G. Sh. deklaroi se e kundërshton në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit dhe atë në kuptim të dispozitave ligjore të nenit 253 paragrafi 1 pika b dhe c po ashtu 

kundërshtonë edhe në kuptim të dispozitave ligjore të nenit 478  paragrafi 4, e duke pasur parasysh faktin se për të 

ekzistuar baza e pengim posedimit të pronës sipas nenit 103 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejtat tjera Sendore, sipas 

kësaj dispozite personi i cili ushtron pushtetin faktik mbi një send është posedues i drejtëpërdrejtë, e në rastin konkretë 

posedues faktik mbi pjesën e parcelës për të cilën pretendohet pengim posedimi, që nga viti 1970 i ka takuar të atit të 

paditurit H. H. tani i ndjerë, dhe atë në bazë të ndarjes fizike që është bërë në prezencë të burrave, e për të u vërtetuar 

fakti se në pjesën e parcelës kontestuese me të cilën pretendohet baza e pengim posedimit dhe se të vërtetohet fakti se i 

padituri A. H. është në posedim dhe shfrytëzues i pa ndërprerë i pjesës së parcelës kontestuese, i propozoj gjykatë 

përveç provave të propozuara që ka në shkresat të lëndës e sidomos përgjigjes në parashtresën të dorëzuar nga ana e 

përfaqësuesit të autorizuar të paditurit më datë 22.01.2018, objekti që ka ndërtuar paditësi nuk është në pjesën 

kontestuese të cilit i ka takuar të paditurit, por në pjesë që i ka takuar paditësit, ndërsa padia përqendrohet në tërë 

parcelën kontestuese që ka sipërfaqe prej 1.86.48 ha, po ashtu e kundërshton kërkesën e paditësit në lidhje me 

caktimin e masës të sigurisë pasi që nuk ka arsyetuar asnjë nga arsye të parapara me dispozitat ligjore të nenit 297 të 

Ligjit të Procedurës Kontestimore, pasi që sipas kësaj dispozite duhet të plotësohen dy kushtet dhe atë në qoftë se 

propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të drejtës së tij dhe në qoftë se ekziston rreziku 

se pa caktimin e masës së tij palët kundërshtare mund pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesës, 

e sidomos me tjetërsimin e pasurisë së vetë, me fshehje të saj apo me ngarkimin apo me ndonjë mënyrë tjetër, me të 

cilën do të ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjërave. Në fund i propozoi gjykatës që pas procedimit të provave të 

propozuara e sidomos ndëgjimit të dëshmitarëve të propozuar S. Th. e vajzërisë H. dhe  H. K. të dytë nga fshati R.. 

 

 Në fjalën e vetë të fundit deklaroi se paditësi vetë nuk ka mundur të argumentojë dhe as që provat të cilat i ka 

prezantuar nuk kanë mundur ta bindin se i padituri e ka penguar paditësin, në shfrytëzimin e lirë të pjesës së parcelës 

që i ka takuar paditësit R. H., por as një argument nuk ka mundur të vërtetojë faktin e pengim posedimit në pjesën që i 

padituri e ka në posedim dhe shfrytëzim po ashtu e ka edhe pushtetin faktin në pjesën e tij të cilën pjesë e ka 

trashëguar nga i  ati i tij H. H. dhe atë në bazë të ndarjes fizike që është bërë në vitin 1980 dhe që nga ajo kohë i 

padituri dhe paraardhësi tij çdo herë kanë qenë në shfrytëzim dhe posedim të lirë. Këtë fakt më së miri e vërtetojnë 

deklaratat të dhëna sot në gjykatë nga ana e dëshmitarëve S. Th. e vajzërisë H. nga fshati Ç. dhe H. K. nga fshati R., 

po ashtu fotografitë të dorëzuar sot në gjykatë në mënyrë të qartë prezantojnë pasqyrën se kush kënd e pengon në 

hyrje dhe dalje të derës në pjesën e parcelës që i ka takuar të paditurit, domethënë aty janë të vendosura dy kamiona që 

janë në pronësi të paditësit dhe sod e kësaj dite ata janë para dyerve ku me këtë akt i pa mundësohet të paditurit që të 

hyjë në pjesën e parcelës së tij që të merr drunjtë po ashtu e kundërshton edhe masën e propozuar, pasi që e njëjta nuk 

i plotëson kushtet që i parasheh dispozita ligjore e nenit 297 të LPK-së, pasi që sipas kësaj dispozite duhet të 

plotësohen dy kushte, andaj i padituri nuk e ka penguar as që e pengon paditësin, në pjesën e parcelës ku paditësi ka të 

ndërtuar objektin e fabrikës, por paditësi çdo herë ka tentuar që të hyjë në pjesën e parcelës që e ka trashëguar nga i ati 

i tij H. H., po ashtu kërkojë që gjykata në tërësi  kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazë, pasi që pretendimet 

të palët paditëse se akti i pengim posedimit ka ndodhur më 09.01.2017, po ashtu kinse pretendimet të palës paditëse 

pengim posedimi është përsëritur me datën 19.12.2017, duke marrë për bazë nenin 478 paragrafi 4 të LPK-së, afati për 

pengim posedim është 30 ditë, gjë që sipas kësaj dispozite afati subjektiv për pengim posedim është 30 ditë andaj i 

propozoj gjykatës që tërësi ta refuzoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazë, po ashtu kërkojë që gjykata të 

e obligojë palën paditëse ti paguaj shpenzimet për përpilimin e përgjigjes në padi 104 €uro, po ashtu për dy seanca me 

nga 135 €uro. 

 

            Për të vërtetuar gjendjen faktike, gjykata i ka zbatuar këto prova: është bërë shiqimi në certifikatën e  pronës  

me numër të referencës 08-3694 e lëshuar më datë 24.06.2016, është bërë shiqimi në ekspertizën ekspertit të 

gjeodezisë të përpiluar me shkrim më datë 06.12.2017, të cilës ekspertizë iu është bashkangjitur edhe skica e terrenit e 

identifikimit, është bërë shiqimi në fotografitë pa ngjyrë të prezantuara nga ana e paditësit si dhe fotografitë me ngjyrë 

të  prezantuara  nga  ana  e të  paditurit,  është  bërë  shiqimi  në  deklaratën  e  S.  Th.  dhe M.  K. të  dhënë  me  
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shkrim të vërtetuar te noteri të datës 29.11.2017, është bërë shiqimi në dy fotografitë të prezantuara nga ana e 

përfaqësuesit të paditurit, si dhe janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve janë dëgjuar A. Rr. dhe B. Rr. të dytë nga fshati 

R.. 

 

            Pas analizimit të secilës provë veç e veç, vlerësimit e deklaratave të ndërgjyqësve, dhe duke u bazuar në 

dispozitat ligjore të nenit 7 dhe 8 të LPK-së, në bazë të bindjes së vetë të lire, është konstatuar se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar dhe e njejta është aprovuar. 

 

           Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike:  

            Me shikimin në certifikatën e pronës me numër të referencës 08-3694 e lëshuar  më datë 24.06.2016, 

vërtetohet se parcela nr. 1219-0 evidentohet në emër të S. L. H.. 

 

 Me shikimin në ekspertizën ekspertit të gjeodezisë të përpiluar me shkrim më datë 06.12.2017, vërtetohet se 

në pjesën e parcelës nr. 1219-0, e cila gjindet në anën veriperendimore, në posedim gjindet paditësi, të cilën e ka 

rrethuar me rrethoje metalike, dhe i ka të ngritura – ndërtuara dy (2) objekte afariste: repartin për përpunimin e 

xhamave dhe një pikë për furnizim me karburante, pjesën tjetër të sipërfaqes paditësi e shfrytëzon për parkimin e 

automjeteve dhe oborr ekonomik, nga ana juglindore e pjesës së parcelës së përmendur i padituri ka bartur dru për 

ngrohje (disa m3) dhe të njëjtat i ka shkarkuar përmbi rrethojës metalike të cilat kanë qenë të renditura – paluara. 

 

 Me shikimin në fotografitë pa ngjyrë të prezantuara nga ana e paditësit shihet objekti 2 objekte afariste, pjesa 

për parkimin e automjeteve si dhe (disa m3)  dru për ngohje, ndërsa në fotografitë me ngjyrë të prezantuara nga ana e 

të paditurit, shihet një kamionë i cili është i ndalur në hyrje të parcelës nr. 1219-0 si dhe hyrja e bllokuar me dry. 

 

 Me shikimin në deklaratën e S. Th. dhe M. K. të dhënë me shkrim të vërtetuar te noteri të datës 29.11.2017, 

konstatohet se parcela kontestimore 01219-0, është në shfrytëzim dhe posedim të palëve ndërgjyqëse që nga viti 1973. 

 

 Me shikimin në dy fotografitë të prezantuara nga ana e përfaqësuesit të paditurit, shihet një kamionë i cili 

është i ndalur në hyrje të parcelës nr. 1219-0 si dhe hyrja e bllokuar me dry. 

 Dëshmitari A. Rr. pasi që i është tërhek vërejtja që të flasë të vërtetën me pasojat juridike ka deklaruar: se 

është punëtorë i paditësit punon në pompën e benzinës dhe i kujtohet se me datën 09.09.2017. i padituri A. H. i ka 

sjellur drunjtë me traktor të cilët i ka shkarkuar në oborrin e fabrikës, dera  nuk ka qenë e mbyllur as me qelës e as me 

dry, unë kam tentuar me ndal në hyrje mirëpo ai më ka thënë se nuk është puna jote dhe tani jam tërhekë. 

 

Dëshmitari B. Rr. deklaroi në afërsi të pronës për të cilën po zhvillohet kontesti ka edhe ai punëtorin në të 

cilën punonë, e vërtetojë faktin se paditësi fabrikën e ka ndërtuar rreth vitit 2000-2001 ndërsa oborrin e fabrikës e ka 

rrethuar më vonë rreth vitit 2011, nuk ka dijeni se paditësi me të paditurin kanë telashe, mirëpo kohëve të fundit e ka 

vërejtë A. me automjetin e vetë, po ashtu nuk është në dijeni se a janë fjalosur apo jo, sendet tjera për vendosjen e 

drunjtëve në vendin e fabrikës nuk ka dijeni kur janë vendosur ato. 

 

 Sipas dispozitës të nenit 103 të Ligjit mbi Pronën dhe të Drejtat tjera Sendore është paraparë “se personi i 

cili ushtron pushtet faktik mbi një send është posedues i drejtëpërdrejtë”, ndërsa sipas nenit 104 të po të njejtit ligj 

parashihet se: “posedimi në një send fitohet me krijimin e pushteti faktik mbi sendin”.  

 

           Si fakte relevante në lidhje me këtë çështje juridike muarr për bazë, deklaratat e dëshmitarëve të cilët kanë 

deklaruar dhe vërtetuar se paditësi është posedues në të cilën parcelë ka të ndërtuar fabrikën për prodhimin e xhamave. 

Sa i përket posedimit të ndërgjegjshëm dhe të pandërgjegjshëm dhe pronësisë pala e paditur mund të zhvillojë 

kontestin lidhur me bazën e vërtetimit të pronësisë, cili kontest është në zhvillim të sipërmë tek gjyqtari tjetër, për 

vërtetimin e pronësisë për të nejtën patundshmëri. 

 

             Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, e duke u mbështetur në dispozitat e neneve 103 dhe 104 

të Ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore si dhe në dispozitën e nenit 480 dhe 481 të LPK-së, ka vendosur 

sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

 

./. 
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 Vendimi mbi shpenzimet procedural është mbështetur në dispoztën e nenit 452 të LPK-së, të cilët kanë të 

bëjnë 104,oo € për përpilimin e padisë, 70,oo € për taksën për padi dhe masë të sigurisë, për 2 seanca për përfaqësim 

me nga 135,20 €, gjithesej 270,40 € dhe 60,oo € për shpenzimet e ekspertit gjeometër lidhur me daljen në vend, 

gjithsej 540,40 €.  

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, më: 29.01.2018 
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  B. Profesional                                                                                                                                               Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                                                                         Jonuz Bugari 

 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve,  

                                        nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                         të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit  në Prishtinë.   

 


