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Numri i lëndës: 2019:105014 

Datë: 29.12.2020 

Numri i dokumentit:     01379110 

 

C.nr.791/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, 

gjyqtarja Florije Qerimi, me bashkëpunëtoren profesionale Vlora Selmani- Rahimi, në çështjen 

kontestimore të paditësit B... E... nga Gj..., ...., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit av....., 

kundër të paditurve Xh... E.... nga Gj..., ...dhe B.. E nga Gj..., të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit av...., me objekt kontesti, vërtetim  pronësie, pas mbajtjes së seancës publike të me 

datë 13.10.2020, mori ndërsa e përpiloi me shkrim me datë 16.11.2020 këtë: 

 

                                                  A  K  T  GJ  Y K  I  M 

 

I. APROVOHET-pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.A.dhe vërtetohet se 

paditësi është pronar juridik i njësive kadastrale me numëra të përkohshëm edhe atë: 

 

-Njësisë kadastrale..., me sipërfaqe prej 1.. me kulturë kadastrale arë e  klasit 5, në vendine 

quajtur..., e cila evidentohet në emër të ...me 1/1 të pjesës ideale, e cila është krijuar nga 

parcela me nr...., me sip.të përgjithshme prej .., 

 

Refuzohet pjesa tjetër e sipërfaqes prej ...nga sipërfaqja e përgjithshme prej 12929m2, e 

ngastrës kadastrale..., me kulturë arë -5 në vendin e quajtur‘’...’, e cila evidentohet në emër të 

...me 1/1 të pjesës ideale. 

 

-Njësisë kadastrale..., në sipërfaqe prej ..me kulturë kadastrale arë e  klasit 4, në vendin e 

quajtur..., e cila evidentohet në emër të ....me 2/3 të pjesës ideale, e cila është krijuar nga 

parcela me nr...., me sip.të përgjithshme prej 18704m2. 

 

Refuzohet pjesa tjetër e sipërfaqes prej 18542 m2 nga sipërfaqja e përgjithshme prej 18704m2, 

e ngastrës kadastrale me nr...., me kulturë kulturë kadastrale arë e klasit 4, në vendine 

quajtur..., e cila evidentohet në emër të ....me 2/3 të pjesës ideale. 

 

-Njësisë kadastrale...., në sip.prej 1692 m2 kulturë kadastrale Livadh i  klasit 3, në vendine 

quajtur ....e cila evidentohet në emër të me 1/3 dhe me 2/3  të pjesës ideale,  e cila është krijuar 

nga parcela me nr...., me sip.të përgjithshme prej 3231m2. 
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Refuzohet pjesa tjetër e sipërfaqes prej ... m2 nga sipërfaqja e përgjithshme prej 3231m2, e 

ngastrës kadastrale nr.... ZK Gj me kulturë Livadh i  klasit 3, në vendin e quajtur..., e cila 

evidentohet në emër të me 1/3 dhe me 2/3  të pjesës ideale. 

 

- Njësisë kadastrale ... në sip.prej ... m2 kulturë kadastrale Arë e  klasit 3, në vendin e 

quajtur...., e cila evidentohet në emër të me 1/3 dhe me 2/3  të pjesës ideale,  e cila është krijuar 

nga parcela me nr... Gj me sip.të përgjithshme prej 5.... 

 

Refuzohet pjesa tjetër e sipërfaqes  prej 3327 m2 nga sipërfaqja e përgjithshme prej 5695m2, e 

ngastrës kadastrale nr. 1647-6 ZK Gj, kulturë kadastrale Arë e  klasit 3, në vendin e quajtur ....e 

cila evidentohet në emër të me 1/3 dhe me 2/3  të pjesës ideale.  

 

Parcelat me numër të përkohshëm ...dhe në pjesën lindore kufizohen me parcelën 1886-3 e cila 

evidentohet në emrë të P.Sh. në distancë prej 69.2metra, në anën veriore kjo pjeës kufizohet 

parcelat ...të cilat evidetentohen në emër të në distancë prej 82.6 metra, nëanë perendimore kjo 

pjesë kufizohet me parcelën dhe parcleën ...me pronar 1/1 në distancë prej 75.8metra dhe në 

anën jugore kjo pjesë kufizohete me pracelat ...të cilat eviendentohen në emër të A. H dhe me 

parcelën ...e cila evidentohet në emër të A.Sh e gjithë kjo në distancë prej 79.4 metra. 

 

 II. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit, me të cilën ka kërkuar që të 

vertetohet se paditësi është pronar juridik i njësive kadastrale me numër të përkohshëm edhe 

atë: 

 

-Njësisë kadastrale  ..ZK Gj, në siperfaqe prej m2, me kulturë kadastrale arë klasit 5 në vendin 

e quajtur ‘’..., e cila evidentohet në emër të..., me 1/1 të pjesës ideale. 

 

- Njësisë kadastrale ZK Gj..., me siperfaqe prej 175m2 me kulturë arë e klasit 5 në vendin e 

quajtur ‘’..., e cila evidentohet në emër të ..nga Gj. 

 

III. Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

 

 

A  r   s  y  e  t   i  m 

 

Paditësi, në këtë gjykatë ka paraqitur padi me datë 28.09.2016, kundër të paditurve, me objekt 

kontesti, vërtetimi i të drejtës së pronësisë, duke theksuar se paditësi është pronar faktik i 

pjesëve të njësive kadastrale...., tokë ndërtimore në sipërfaqe prej 23.43 ha, e regjistruar si 

bashkëpronar e të paditurve ....me 2/3 të pjesës ideale dhe të paditurit ...1/3 të pjesës ideale, i 

njësisë kadastrale me nr... tokë ndërtimore në sipër.prej 16.62 ha e regjistruar si bashkëpronësi 

e të paditurve ....me 2/3 të pjesës ideale dhe të paditurit ...me 1/3 të pjesës ideale , i njësis 

kadastrale me nr.... me kulturë tokë ndërtimore në sipërf.prej prej 68.29 ha e regjistruar në 

emër të paditurit ...dhe i njësisë kadastrale ...në sipërfaqe prej ...ha, tokë ndërtimore e 

regjistruar në emër të bashkëpronarëve –të paditurve ....2/3 të pjesë ideale dhe në emër të 
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paditurit ....me 1/3 të pjesës ideale, dhe se paditësi këto njësi kadastrale që nga viti 1974 i ka 

shfrytëzuar dhe i shfrytëzon e të cilat njësi në fillim kishin qenë të regjistruara në emër të 

padituri ....si vëlla i madhë i paditësit, ndërsa tani në bashkëpronësi të paditurve, të cilat ngastra 

gabimisht ishin regjistruar si bashkëpronësi  të të paditurve...... 

 

Paditësi të drejtën e pronësisë e kishte fituar në bazë të trashëgimisë nga babai i tij përkatësisht 

në bazë të ndarjes faktike që kishin bërë vëllezërit e tij...., duke shtuar se kjo e drejtë është 

fituar edhe në bazë të parashkrimit ose mbajtjes me mirëbesim në bazë të nenit 40 të Ligjit mbi 

Pronësinë dhe të Drejtat  tjera Sendore dhe nenit 28 al.4 të LTHMP sepse të njejtat i shfrytëzon 

mbi 40 vite pa u shqetësuar nga askush. 

 

Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  LPK-së, 

palëve të  paditura iu ka dërguar aktvendimin për përgjegje në padi së bashku me padi dhe 

provat e bashkëngjitura në të, në mënyrë që të njëjtit të paraqesin përgjigje lidhur me 

pretendimet e paditësit, i padituri...., përmes përfaqësuesit të tij ka ushtruar përgjegje në padi 

duke e cekur se i padituri në bazë të Ujdisë Gjyqësore C....15, të arritur me të paditurin ... është 

pronar i ngastrave .... si dhe me nga 1/3 e ngastrave P-.....e që të njëtat i ka trashëguar nga babai 

i tij ....dhe i ka parcelizuar ku të njëjtat deri më tani askush  nuk i’a ka kontestuar këtë të drejtë 

duke i propozuar gjykatës që sa i perketë kërkesëpadisë ndaj tij të njëjtën ta refuzojë si të 

pabazuar.  

 

Përfaqësuesi i paditësit më datë 17.09.2020, në gjykatë ka paraqitur parashtresën me të cilën ka 

bërë zgjerimin e kërkesëpadisë në aspektin objektiv duke u mbështetur në ekspertizën e 

ekspertit gjeodet të datës 10.12.2019, se gjatë identifikimit dhe matjeve në terren të njësive 

kadastrale ka konstatuar se paditësi ....është pronar faktik dhe shfrytëzues i njësive kadastrale: 

....dhe njësisë kadastrale..., me sip.prej...., në vendin e quajtur,,....”  me kulturë arë -5 të cilat 

evidentohen në emër të paditurit...... 

 

Përfaqësuesi me autorizim i paditësit gjatë shqyrtimeve gjyqësore si dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë precizimit të kërkesëpadisë në aspektin 

objektiv duke shtuar se nga padia e paditësit dhe deklarimi i tij në cilësi të palës gjykata ka 

vërtetuar faktin se ai këtë pronë e ka fituar në bazë të ndarjes së bashkësisë familjare me të 

paditurin .....dhe babain e të paditurit..., qysh në vitin .... dhe prej atëherë gjendet në posedim 

dhe shfryëtzim të këtyre pronave pa u penguar dhe shqetësuar nga askush, më tutje ka theksuar 

se është e vertetë se paditësi i ka shitur disa troje ku në ato troje blerësit kanë ndërtuar objekte 

individuale të banimit dhe këtë fakt e ka theksuar në pjesën tekstuale dhe grafike të ekspertizës, 

ndërsa i padituri i ka bartur këto parcela në emër të tij duke e vu në lajthim të paditurin ...i cili 

nuk din shkrim e lexim dhe ai duke menduar se i bart parcelat të cilat i kanë takuar babait të të 

paditurit të dytë D.... i ka bart edhe parcelat që i kanë takuar paditësit...., e që këtë fakt e ka 

vërtetuar edhe i padituri Xh... gjatë deklarimit të tij në cilësi të palë. Ka shtuar se i padituri 

Bardhyl është i prirë që ta vëjë në lajthim të paditurin ..., pasi siç dihet nga kontrata noteriale 

disa njësi kadastrale që kanë qenë të evidentuara në emer të të paditurit Xh... i ka bartur në 
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emër të tij , e që për këtë edhe nga i padituri ...është duke udhëhequr një procedurë 

kontestimore mbi anulimin e kontratës mbi dhuratën.  

 

Gjithashtu i  autorizuari i paditësit i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës duke i 

specifikuar edhe atë: për përpilim të padisë shumën prej ... €, për 6 seanca të mbajtura nga ... €, 

për shperblim të ekspertit ...€, për parashtresën për precizim të kërkesëpadisë shumën prej ... € 

dhe për taksën për padi shumen prej ...€. 

 

I padituri i parë ....në seancën përgatitore të datës të datës 10.06.2019 ka deklaruar se është e 

vërtetë se ngastrat kadastrale kontestuese janë të paditësit B... E..., ku të njejtin e ka vëlla dhe 

se ngastrat kontestuese gjatë ndarjes së bashkësisë familjare në vitin .... i kanë takuar paditësit 

dhe i ka propozuar gjykatës që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e 

bazuar.  

 

Përfaqësuesi i të paditurit të dytë av...., gjatë shqyrtimeve gjyqësore ka deklaruar se mbetet në 

tërsi pranë përgjegjes në padi që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e 

pabazuar për arsye se precizimi i kërkesëpadisë, gjendja faktike ne terren nuk është reale ngase 

në konstatimin e ekspertit gjeodet në ngastrat kontestuese kanë të ndërtuar objekte për banim e 

që vërtetohet se pronar faktik të këtyre objekteve nuk janë palët ndërgjyqëse por janë persona 

të tjerë dhe nga kjo gjendje shtrohet pyetja se a ka legjitimitet aktiv dhe pasiv kur paditës 

paraqitet personi i cili pretendon se këto pjesë të ngastrave janë të tij, më tutje ka cekur se 

lidhur me këto ngastra ekziston edhe Ujdia Gjyqëore me numër veprues ...., e që dihet se në 

këtë ujdi janë të përfshira ngastrat kontestuese, andaj gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjithëashtu i njejti i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës duke i specifikuar edhe atë: për 

përgjegje në padi shumën prej ... €, për ...seanca e mbajtura nga ...€, gjithsej shumen prej ... €.  

 

 

Në cilësi të ekspertit është dëgjuar ...i cili mes tjerash ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

ekspertizës së tij të përpiluar me shkrim me dt...., lidhur me ngastrat kontestuese, mirëpo i 

njejti gjatë shqyrtimit gjyqësor me Aktvendim procedural të dt. ...., është obliguar që të bëjë një 

ekspertizë shtesë sa i përket ngasterave kontestuese të paditësit.  

 

Eksperti gjeodet në ekspertizën shtesë të dt...., në konstatimin e tij ka cekur se sipas gjendjes 

faktike ne teren parcelat me numer të përkohshem ...me siperfaqe prej..., parcela me nr.... ne 

sipërfaqe prej ... m2, një pjesë e parcelës me numër të përkohshëm ne sipërfaqe prej ...m2 dhe 

një pjesë e parcelës ..në sipërfaqe prej .. m2, janë duke e shfryëtzuar si livadh nga paditësi edhe 

atë në sipërfaqe të përgjithshme prej ...kurse një pjesë nga parcelat me numër të përkohshëm 

..dhe ...në këto parcela ka të ndërtuara shtëpi banimi individual. 

  

Në cilësi të palës është dëgjuar paditësi i cili mes tjerash ka deklaruar ngastrat kontesuese i 

kanë fituar me kontributin e tre vëllëzërve .... dhe kontributi i tij, ku të njëjtat i kanë blerë por 
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nuk i kujtohej viti i saktë, por ka qenë para vitit 1974, ndërsa në vitin 1974 kanë bërë ndarjen e 

bashkësisë familjare në mes të tre vëllëzërve dhe në këtë ndarje ngastrat kontestuese i kanë 

takuar paditësit, mirëpo pronat kanë qenë të regjistruara në emer të të paditurit Xhavit Esati, 

mirëpo në vitin 2014 kishte kuptuar se ngastrat kontestuese i padituri ...i kishte bartur në emër 

të tij, kur disa blerës e kishin pyetur ,,se për çfarë arsye na i kërkon ..para për barjten e 

ngastrave në emer të blerësve” dhe që nga viti ... nuk kishte pas asnjë problem për shfryëtzimin 

e këtyre ngastrave përveç me të paditurin ...e që i njejti asnjëherë nuk ka qenë në shfrytëzim 

dhe posedim të këtyre parcelave kontestuese dhe gjatë shitjes së këtyre parcelave ////asnjëherë 

nuk e kishte penguar që nga viti ... e deri në vitin.... Ka shtuar se ngastrat kontestuese të cilat i 

ndanë rruga me livadhin i  ka shitur të gjitha prej vitit..., e për të cilat është në gjendje 

menjëherë blerësve t’ia bëjë bartjen posa të njëjtat të barten në emër të tij, ndërsa parcelat e tij i 

padituri..., të cilat i ka trashëguar nga babai i tij të gjitha i ka në posedim dhe shfrytëzim dhe i 

ka të rrethuara me tel të fortë dhe se kur është bërë ndarja e bashkësisë familajre i padituri 

Bardhyl nuk ka qenë i lindur.  

 

Në cilësi të palës është dëgjuar i padituri i parë ....i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës..., ka 

deklaruar se si kryefamilajr i bashkësisë familjare ka qenë babai i të  

 

paditurit B... i ndjeri D... dhe gjithmonë kishin pas raporte të mira, mirëpo kur e kanë ndarë 

bashkësinë familjare e tërë prona e palujtshme në sipërfaqe prej ... hektar ka kaluar në emër të 

tij, me që që shitësit e kanë njohur , më tutje ka theksuar se kur e kishin ndarë pasurinë në tri 

pjesë, 20 ari i kanë takuar më tepër dhe gjatë ndarjes kishin përcaktuar edhe mexhet por pa 

ekspert gjeodet, por vetëm 3 vëllezërit dhe që nga ajo kohë secili kishte hyrë në posedim dhe 

shfrytëzim në pjesët të cilat i kanë takuar, më tutje ka shtuar se ngastrat të cilat i kanë takuar 

Bajramit nuk ka dëgjuar asnjëherë se dikush e ka penguar në shfryëtzimin  e qetë të tyre, nuk 

ka qenë në dijeni se po ia bënë bartjen B... meqë nuk din shkrim dhe lexim, por ka pasur besim 

tek Bardhyli,  mirëpo i padituri B... përveq disa pjesëve të paditësit që i ka bartur në emer të tij 

i ka bartur edhe disa pjesë të cilat i kanë takuar të të paditurit dhe për këtë edhe është duke e 

udhëhequr një kontest i veçantë, ndërsa sa i përket parcelave kontestuese ka deklaruar se të 

njëjtat gjatë ndarjes së bashkësisë familjare i kanë takuar paditësit. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe te plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: çertifikata pronësore me nr. të lëndës 

....e lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Gj; çertifikata me numër të lëndës ...e dt. ..e 

lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Gj...; deklarata nën betim me nr. LRP.nr.6477/16 e 

dt. 14.11.2016 e dhënë nga i padituri i parë Xh.. E...; ekspertiza e dt. 05.02.2020 e përpiluar 

nga eksperti gjeodet...; plotësimi i ekspertizës e dt....; kontrata private mbi shitblerjen e 

palujtshmërive e dt....; procesverbali mbi pranim dorëzimin e të hollave e dt.....; procesverbali 

mbi pranim dorëzimin e të hollave i dt...; dorëshkrimi mbi shitjen e paluajtshmërive edhe atë në 

6 faqe të dorëzuara nga ana  e paditësit. 
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Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 i LPK –së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridike civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për këto arsye: 

 

-Nga çertifikata pronësore me nr. të lëndës ....e lëshuar nga Z.. K... K... në Gj, gjykata vërtetoi 

faktin se njësit kadastrale me nr....., të gjitha evidentohen në emër të të paditurit Xh... E.... 

 

-Nga çertifikata me numër të lëndës ...e dt. 15.01.2016 e lëshuar nga Z.. K. K në Gj, gjykata 

vërtetoi faktin se ngastrat kadastrale me nr....., të gjitha evidentohen në emër të B.. E. 

 

-Nga ekspertiza e datë 05.02.2020 e përpiluar nga eksperti gjeodet Bujar Kurteshi, si dhe 

plotësimi i ekspertizës e datës 12.10.2020 dhe dëgjimi i tij në shqyrtimin gjyqësor, gjykata  

 

 

vërtetoi faktin se nga gjendja faktike ne terren është përcaktuar se parcelat me numra të 

përkohshem 1646-8 me siperfaqe prej ... m2, parcela nr ...ne siperfaqe prej ...m2, një pjesë e 

parcelës me numer të perkohshem ....ne siperfaqe prej ....m2 dhe nje pjese e parceles ...ne 

siperfaqe prej ...m2, jane duke e shfryëtzuar nga paditësi si livadh dhe atë ne siperfaqe prej 

...m2, kurse një pjesë nga parcelat me numër të përkohshëm ... në këto parcela ka të ndërtuara 

shtëpi banimi individuale individuale, të cilës ekspertizë dhe plotësimit të saj gjykata ia fali 

besimin  e plotë ngase e njëjta është përpiluar në mënyrë profesionale nga eksperti gjeodet.  

 

Nga gjendja faktike e shpjeguar si më lartë, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit ka bazë ligjore dhe të njëjtën e aprovoi pjesërisht , meqë është vërtetuar themelësia e 

saj ashtu që në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së me nr.827 i cili ka hyrë në fuqi me datë 

01.09.1980, i njëjti e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmëritë kontestuese, ku kjo 

dispozitë ligjore thekson se “Mbajtësi me mirëbesim 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 vjetësh’’, e në rastin konkret nga provat e administruara, siç u cek më 

lartë u vërtetua gjendja faktike se paditësi ngastrat kontestuese i ka në shfrytëzim me 

mirëbesim për më tepër se 40 vite, d.m.th. në këtë rast paditësi e ka ushtruar pushtetin në 

pronat – pjesët kontestuese, përkatësisht i ka poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar i qetë dhe i pa 

penguar nga askush që nga viti 1974, në të cilat prona nuk ka të ndërtuar asgjë dhe të njëjtat i 

shfryëtzon si livadhe, andaj nga të cekurat si më lartë gjykata erdhi në përfundim se paditësi 

është mbajtës me mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të paluajtshëm dhe se ky pushtet faktik 

shndërrohet në pushtet juridik, andaj gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që e refuzojë pjesën tjetër 

të kërkesëpadisë së paditësit B... E... nga Gj..., me të cilën ka kërkuar që të vertetohet se 

paditësi është pronar juridik i njësive kadastrale me numër të përkohshëm edhe atë: 
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-Njësisë kadastrale  ..., në siperfaqe prej ,,,,2, me kulturë kadastrale arë klasit .. në vendin e 

quajtur ‘’....., e cila evidentohet në emër të..., me ... të pjesës ideale dhe Njësisë kadastrale..., 

me siperfaqe prej ...m2 me kulturë arë e klasit .. në vendin e quajtur ‘’..., e cila evidentohet në 

emër të ....si dhe 

 

 Refuzohen Sipërfaqet prej ... m2 nga sipërfaqja e përgjithshme prej ....m2, e ngastrës 

kadastrale ..., sipërfaqeja prej ... nga sipërfaqja e përgjithshme prej..., e ngastrës kadastrale me 

nr...., sipërfaqja prej ...m2 nga sipërfaqja e përgjithshme prej ..., e ngastrës kadastrale nr.... Z. 

Gj,  sipërfaqja prej .. m2 nga sipërfaqja e përgjithshme prej 5695m2, e ngastrës kadastrale nr...., 

të cilat evidentohen në emër të të paditurve, me arsyetimin se në bazë të provave të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës e posaqërisht nga Skica e matjes së ekspertit gjeodet shihet se në 

këto ngastra  

 

 

ka të ndërtuara shtëpi të banimit me të cilat ngastra këto paditësi i ka shitur që nga vitet e 

mëhershme gjegjësisht para vitit 2013, e  që nga këto ngastra kontestuse paditësi nuk ka interes 

juridik për vërtetimin e të njejtave meqë në të njejtat nuk është posedues faktik i këtyre 

paluajtshmërive. 

 

Gjykata ka vendosur si në dispozitiv III të këtij aktgjykimi që secila palë t’i bart shpenzimet e  

veta të procedurës duke u bazuar në dispozitën e nenit 452.2 të KLPK-ës ku parashieht se “Po 

që paditësi vetëm pjesirsht ka sukes në procesin gjyëqsor, atëherë gjykata mundet, duke marrë 

parasysh suksesin e arritur të caktojë që secila palë të bart shepnzimet e veta të 

procedurës....”. 

 

Gjykata pati parasysh edhe provat e tjera të paraqitura në këtë proces të cilat edhe u 

administruan, mirëpo të njëjtat prova nuk u arsyetuan, pasi që nuk do të ndryshonin gjendjen 

faktike apo nuk do të kishte ndikim në marrjen ndryshe të vendimit, siç edhe është marë në 

rastin konkret. 

Nga të cekurat më lartë, e bazuar në nenin 143 të LPK-së, si dhe nenit 28.4 të LTHMJP,/ Ligji  

nr.827 i dt. 01.09.1980/ u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm   

C.nr.791/16, më datë 16.11.2020 

 

                  Gjyqtarja 

      Florije Qerimi 

 

 

 

Këshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme dorëzohet përmes  kësaj gjykate. 
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