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Numri i lëndës: 2019:156162 

Datë: 10.08.2019 

Numri i dokumentit:     00453689 

C.nr.189/15  

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Besnik Pireva në çështjen juridike kontestimore të paditësit E.H nga Kamenica rruga 

“...” të cilin e përfaqëson F.(K.)Y avokat nga Gjilani, kundër të paditurës Komuna e Kamenicës 

të cilën e përfaqëson me autorizim F.Z avokat nga Prishtina, me objekt kontesti vërtetim i të 

drejtës së pronësisë dhe dorzim të paluajtshëris apo kompensim,  me vlerë të kontestit prej 

31.500€, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datën 29.07.2019, në prani të palëve 

ndërgjyqëse, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet pjesërishtë kërkesëpadia e paditësit E.H nga Kamenica rruga “....” dhe 

detyrohet e paditura Komuna e Kamenicës, që për dëmin material në emër të përvetsimit të 

sipërfaqes prej 170 m
2
, pjesë e parcelës kadastrale ...., vendi i quajtur “Varrezat Rome”, me 

kulturë tokë bujqësore, arë e klasit të 4, ZK. Kamenicë, e cila sipasë Regjistrit të drejtave të 

pronës së paluajtshme evidentohet në pronësi të paditësit, në emër të ndërtimit të vend-ndalimit 

të autobusëve dhe shtegut të këmbësorve pa i ndjekur procedurat ligjore, t’ia kompensoj 

paditësit shumën prej 18.500 €, me kamatë sikurse për mjetet e deponuara në bankat 

komerciale të Kosovës, në afat mbi një vit, pa destinim të caktuar, duke e llogaritur atë nga 

data 29.07.2019 e e deri në pagesën definitive. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit E.H, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura Komuna e Kamenicës që t’ia kompensoj edhe shumën prej 13.500€, si dhe të 

vërtetohet se paditësi është pronar i parcelës kadastrale ...., vendi i quajtur “Varrezat Rome”, 

me kulturë tokë bujqësore, arë e klasit të 4, ZK. Kamenicë në sipërfaqe prej 332 m2 dhe të 

detyrohet e paditura që t’ia kthej pjesën e pronës së marrë, në afatë prej 15 ditësh nga dita e 

plofuqishërisë së këtij aktgjykimi, refuzohet si e pa bazuar  

 

III.Obligohet e paditura që në emër të shpenzimeve procedurale, të paditurit t’ia paguaj 

shumën prej 1.486,50 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.   

 

A r s y e t i m  
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Paditësi E.H nga Kamenica, të cilin e përfaqëson F.(K.)Y avokat nga Gjilani, përmes të 

autorizuarit të tij, në këtë gjykatë ka ushtruar padi me datë 11.11.2015, kundër të paditurës 

Komuna e Kamenicës të cilën e përfaqëson me autorizim F.Z, avokat nga Prishtina, me objekt 

kontesti vërtetim i të drejtës së pronësisë dhe dorzim të paluajtshëris apo kompensim,  me vlerë 

të kontestit prej 31.500€. 

 

I autorizuari i paditësit gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën e tij përfundimtare, ka 

deklaruar se paditësi është pronar i parcelës kadastrale ...., vendi i quajtur “Varrezat Rome”, me 

kulturë tokë bujqësore, arë e klasit të 4, ZK. Kamenicë në sipërfaqe prej 332 m2, të cilën parcel 

e kishte blerë në vitin 2000 nga A.C, mirpo në vitin 2011 e kishte formalizuar me kontratë dhe 

më pastaj të drejtën e pronësisë e ka regjistruar në DGJKP në Kamenicë. E paditura pa asnjë 

vendim  dhe pa zhvilluar ndonjë procedurë të konfiskimit, ekspropriimit apo nacionalizizmit ja 

ka marr një pjesë të parcelës së lartëcekur duke e destinuar si vend stacion të autobusëve dhe 

pjesën tjetër si shteg të këmbësorve në një siperfaqe prej 170 m
2
, duke kërkuar nga gjykata që  

të vërtetohet se paditësi është pronar i parcelës kadastrale nr..... dhe obligohet e paditura që ta 

pranoj këtë fakt dhe tja kthej në pronësi paditësit parcelën apo paditësit ti paguhet shuma prej 

31.500€. Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka mbetur në tërsi pranë padisë dhe 

kërkespadisë duke shtuar se përmes ekspertizës së ekspertit gjeodet dhe pjesëmarrjesë së 

gjykatës në vendin e ngjarjes është vërtetuar fakti se paditësit i është marr sipërfaqja prej 170 

m2 nga sipërfaqja e përgjithëshme e parcelës .... nga e paditura, pa asnjë porcedur dhe se edhe 

tani kjo pjesë e parcelës udhëhiqet në emër të paditësit, ndaras me ekspertizën e ekspertit për 

vlersimin e paluajtshmërisë vërtetohet se paditësit në emër të kompesimit të tokës së marr pa 

procedurë ligjore në sipërfaqe prej 170 m2 e paditura duhet ti kompensoj shumën prej 18.500 

€, ndërsa sipas kësaj ekpertize me që paditësit i është pamundësuar qasja në shtëpi me 

automjet, është vlersuar se shtëpisë së paditësit me këto veprime të të paditurës i është ulur 

vlera për 10% e mbi këtë bazë e paditura duhet ti kompensoj edhe dëmin mbi këtë bazë në 

larësi prej 13.500€, apo shumën e përgjithëshme prej 31.500€. Në fund ka kërkuar që të 

aprovohet e bazuar kërkespadia ashtu që paditësit ti kthehet në posedim sipërfaqja prej 170 m2 

e marr nga komuna  në gjendjen siq ka qenë para se paditësi të privohej nga e drejta e 

pronësisë, apo nëse nuk ka vullnet komuna atëher ti kompensoj shumat sipas kërkesëpadisë. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për gjatë seanca të mbajtura nga 135€, për katër 

seanca të shtyera shumat prej 67.50€, për përpilimin e padisë 104 €, taksën për padi 100€, dhe 

për dy ekspertiza shumën prej 270€. 

 

E paditura në përgjigjen në padi e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, duke shtuar se sipas 

shënimeve nga DGJKP në Kamenicë parcela kadastrale .... është pjesë përbërse e rrugës 

publike, vendndalimit i autobusëve  e evidentuar në emër të paditësit i cili këtë parcelë 

kadastrale në vitin 2011 e kishte bler nga M.C, duke shtuar se nga nga të dhënat të cilat 

posedon e paditura nga shërbimi i gjeodezisë në hartat gjeodezike shihet qartë se parcela .... 

është pjesë përbërse e rrugës publike dhe stacion i autobusëve që edhe sot përdoret për njëjtin 

qëllim si vendndalim i autobusëve nga Kamenica në drejtim të fshatrave Leshtar, Strezoc dhe 

Krilevë.  E paditura më tej shton se të gjitha pronat e shpronësuara para 30 apo 40 viteve, nuk i 

kanë bërë bartjet në pronësi të organit shpronësues dhe se shumica e dokumentacionit gjendet 

në Serbi, nga se me siguri është bërë shprosimi në këtë parcelë, por mungojn dokumentat. 
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Edhe gjatë rrjedhës së shqyrtimit kryesor e paditura e ka kontestuar në tërsi kërkespadinë e 

paditsit,  ndërsa ne seancën e fundit me datën 29.07.2019 të paditurën e ka përfaqësuar av 

Fatos Zeqir nga Prishtina, i cili në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në bazë të provav të 

adiministura dhe ekpsertizave të përpiluara kërkojm nga gjykata që për pjesën e parë të 

kërkespadisë sa i përketë njohjes së të drejtës së pronsisë dhe regjistrimit të saj kërkespadia e 

paditësit të hudhet posht si e pa lejuar nga fakti s pronësia evidentohet në emër të paditësit, 

kurse sa i përket pjesës së dytë të kërkespadisë kërkojm që e njëjta të refuzohet për shkak se 

nuk është konstatuar në mënyrë të drejt gjendja faktike për vlerën e patundshmëris për shumën 

prej 18.500€ dhe se ekspertiza është nxjerr në kundërshtim me udhzimet adiminstrative në fuqi,  

kurse sa i përket pjesës tjetër të kërkespadis në shumën prej 13.000€ kërkojm nga gjykata që e 

njëjta të refuzohet për shkak se pala pala nuk ka legjitimitet real aktiv nga fakti se pejsa e 

shtëpisë për të cilën kërkohet dëmi evidentohet në emër të N.H dhe është parcelë tjetër 

kadastrale e jo pjesë e parcelës e cila është objekt kontsti në këtë çështje kontestimore. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontstimore, gjykata ka bërë 

administrimin e këtyre provave: kontrata mbi shitëblerjen e paluajtshmërisë V.nr.2062/11 e 

datës 18.11.2011, skica nr. 114/15 e datës 12.10.2015, çertifikata pronësore me numër 2127/14 

e datës 24.07.2014, parashtresa e drejtorisë për pronësi, kadaster dhe gjeodezi nr.04-07, 

Exp/2017 e datës 23.01.2017, konstatimi i ekspertit të gjeodezisë D.L i datës 04.05.2017 dhe 

ekspertiza për vlerësimin e paluajtshmëris e punuar nga vlersuesi L.M  e datës 12.02.2018, e  

pas administrimit  të këtyre provave një nga një dhe të tërave bashkërisht në kuptim të nenit 7 

dhe 8 të LPK-së, ka vërtetuar gjendjen faktike prej nga ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është pejsërishtë e bazuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Me leximin kontratës mbi shitëblerjen e paluajtshmërisë V.nr.2062/11 e datës 18.11.2011 të 

vërtetuar në  Gjykatën Komunale në Kamenicë, gjykata vërtetoi faktin paditësi nga shitësi 

Mehmet Cakolli e kishte blerë parcelën kadastrale nr. ...., në vendin e quajtur “Varrezat 

Rome”, ZK. Kamenicë në sipërfaqe prej 332 m2. 

 

Me leximin e Certifikatës nr. 2127/14 e datës 24.07.2014, të lëshuar nga zyra kadastrale në 

Kamenicë, gjykata vërtetoi faktin paditësi se paditësi është i regjistruar si pronarë i njësisë 

kadastrale P-71107041-.... vndi i quajtur “Varrezat Rome”, me kulturë tokë bujqësore, arë e 

klasit të 4, ZK. Kamenicë pjesa e pronës 1/1 në sipërfaqe prej 332 m2. 

 

Përmes daljes së gjykatës për këqyrjen në vend me datën 13.03.2017 dhe konstatimit të datës 

04.05.2017, të ekspertit të gjeodesisë D.L gjykata provoj faktin se parcela me numër 1628-1 në 

vendin e quajtur “Varrezat Rome” e cila në DGJKP evidentohet në emër të paditësit në 

sipërfaqe prej 332 m2 e cila përkufisohet tërthprazi me parcelat dhe pronarët dhe atë në anën 

veriore me gjatësi prej 7.71 mpe maprcelën kadastrale nr.1157-2 e cila evidentohet si pronë 

shoqërore në emër të N.T.SH “Q...” , në anën lindore me gjatësi prej 33.54 m kufizohet me 

parcelën nr.1628-2 e cila evidentohet në emër të P.SH Rrugë, në anën jugore në gjatësi prej 

8.61 m kufizohet me parcelën nr.1628-2 e cila evidentohet në emër të D. Z.S.  dhe në anën 

përendimore me gjatësi prej 34.67 m kufizohet me parcelën nr.1626-1 e cila në DGJKP 

evidentohet në emër të N.(R.)H. 
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Sacioni i vendndalimit të autobusëve së bashku me shtegunë e këmbësorve shtrihen në pjesën 

lindore të parcelës 1628-1, ku vendndalimi i autobusëve ka një sipërfaqe prej 106.6 m2 dhe 

shtegu i këmbësorve ka një sipërfaqe prej 63.4 m2, ku sipërfaqja totale e vend ndalimit të 

autobusëve së bashku me shtegun e këmbësorve është 170 m2. 

 

Me leximin e ekpsertizës për vlerësimin e paluajtshmëris e punuar nga vlersuesi L.M  e datës 

12.02.2018, konformë detyrave të dhëna në aktvendimi i kësaj gjykate të datës 13.06.2017, i 

cili në bazë të dokumenteve të referuara sipas gjendjes faktike të teregut në Kosovë, pozicionit 

të pasurisë së paluajtshem, kopja e planit në kadaster dhe strukturës aktuale të zonës, ka 

vlersuar se sipërfaqja prej 170 m2 pjesë e parcelës .... e ka vlerën prej 18,500€. 

 

Duke pas parsyshë faktin se kjo qështje kontestimore ka lindë para se të hyjë në fuqi ligji për  

Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. 04/L-077, atëher gjykata vlerosn se në këtë qështje 

kontestmore zatohen dispozitat e Ligjit të vjetër të Mardhënjeve të Detyrimeve të viti 1978.  

Me nenin 154 të LMD-së së vjetër është parapar se “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë 

ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”, po ashtu me nenin 155 

është parapar se „Dëmi është pakësim i mjeteve shoqërore, respektivisht i pasurisë së dikujt dhe 

parandalimi i shtimit të tyre...” me nenin 185 është paraparë se „Personi përgjegjës ka për 

detyrë ta rivendosë gjendjen e ekzistuar para se të shkaktohej dëmi.Në qoftë se rivendosja e 

gjendjes së mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që 

për pjesën tjetër të dëmit të japë kompensim në të holla.Kur rivendosja e gjendjes së 

mëparshme nuk është e mundshme apo kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që 

ta bëjë këtë personi përgjegjës, gjykata do të caktojë që ai t'ia paguajë dëmtuesit shumën 

përkatëse në të holla për efekt të kompensimit të dëmit.Gjykata do ti gjykojë dëmtuesit 

kompensimin në të holla kur ai e kërkon këtë me përjashtim kur rrethanat e rastit konkrete 

justifikojnë rivendosjen e gjendjes së mëparshme”. Edhe  me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës në nenin 46 parag. 1 është parapar: “E drejta e pronës është e garantuar”, ndërsa 

paragrafin 3 është parapar se: “Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona. 

Republika e Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund të bëj ekspropriimin e 

pronës nëse ky ekspropriim është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për 

arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e 

kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për personin ose personat prona e të cilave 

ekspropriohet”. Edhe Protokolli 1 i Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 

të njeriut në nenin 1 thotë: “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të 

pasurisë së tij. Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të interesit 

publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës 

ndërkombëtare”. 

 

Gjykata në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike kontestimore ka 

provuar faktin paditësi është pronarë i pjesës së sipërfaqës prej 170 m2, e cila sipërfaqe është 

pjesë e parcelës kadastrale .... (me sipërfaqe të përgjithëshme prej 332 m2), vendi i quajtur 

“Varrezat Rome”, me kulturë tokë bujqësore, arë e klasit të 4, ZK. Kamenicë, e në të cilën 

sipërfaqe prej 170 m2 e paditura ka ndërtuar vendalimin e autobusëve dhe shtegunë e 
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këmbësorve, faktë të cilën gjykata e ka vërtetuar përmes daljes në terren dhe konstatimit të 

ekspertit të gjeodezisë.  

Gjykata larësin e kompensimit e pronës së përvetësuar nga e paditura në sipërfaqe prej 170 m2, 

e ka vërtetuar me anë të ekspertit për vlersimin e paluajtshmërive, të punuar nga vlersuesi L.M, 

e të cilës ekspertizë gjykata ja fali besimin për pjesën e aprovuar të kërkespadisë si në pikën I. 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi nga se eksperti mendimin e tij e ka bazuar në shkresat e 

lëndës, dokumenteve të referuara, gjendjes faktike të teregut në Kosovë, pozicionit të pasurisë 

së paluajtshem, kopja e planit në kadaster dhe strukturës atuale të zonës dhe në bazë të 

vlersimit të të gjithë këtyre parametrave  ka vlersuar se sipërfaqja prej 170 m2 pjesë e parcelës 

.... e ka vlerën prej 18,500€. 

 

E paditura me veprimet e saj e ka përvetësuar pjesën e ngastrës prej 170 m2 pronë kjo e 

paditësit, për ndërtimin e vendndalimit të stacionit të autobusëve dhe shtegut të këmbësorve, pa 

i ndjekur procedurat ligjore të ekspropriimit dhe kompensimit, nga fakti se çdo ndërhyrej në të 

drejën pronsore duhet t jetë e autorizuar me ligj, ti shërbej  arritjes së qëllimit publik ose 

përkrahjen e interesit publik dhe si përfundim i saj duhet të rezultoj me kompensimin e 

menjëhershëm dhe adekuatë për personin prona e të cilit i është ekspropriiuar, e që në rastin 

konkret rezulton se paditësit paluajtshëria kontestuese i është përvetësuar nga e paditura pa u 

respektuar procedurat ligjore të ekspropriimit, pa ndonjë vendim formal, e mbi këtë bazë e 

paditura është detyruar që paditësit t’ja kompensoj vlerën e sipërfaqës së përvetësuar.  

 

Gjykata pretendimve  të paditurës të dhëna në përgjigje në padi si dhe në parashtresën e e 

drejtorisë për pronësi, kadaster dhe gjeodezi se: pronat e shpronësuara para 30 apo 40 viteve, 

nuk i kanë bërë bartjet në pronësi të organit shpronësues dhe se shumica e dokumentacionit 

gjendet në Serbi, nga se me siguri është bërë shprosimi në këtë parcelë por mungojn 

dokumentat, pretendime të cilave gjykata nuk jau ka falurë besimin nga se e paditura me asnjë 

provë apo faktë të vetëme gjatë tërë rrjedhës së shyrtimit gjyqësor nuk i bëri të besueshme këto 

pretendime, se paditura çoftë ka filluar apo zhvilluar ndonjë procedurë lidhur me ekspropriimin 

sipërfaqës kontestuese, pronë kjo e paditësit. 

 

Gjyakta pjesën e kërkesapdisë së paditësit në lartësi prej 13.000€ të kërkuar në emër të 

zvoglimit të vlerës së shtëpisë, e cila në bazë të ekspertit të gjeodezisë është e ndërtuar në 

parcelën me numër 1626-1, pronë e N.(R.)H, e ka refuzuar si të pa bazuar, nga se paditësi nuk 

është i legjitimuar që të kërkoj kompensimin e dëmit për këtë pejsë të kërkespadisë nga se 

parcela e larëcekur udhëhiqet në emër të N.(R.)H e jo të paditësit. Pëveq kësaj paditësi 

përkatësisht i autorizuari i tij, për këtë fakt ka qenë i njohur gjatë tërë rrjedhës së shyqrtimit 

kryesor si në aktvendimimin mbi caktimin e ekspertit të gjeodezisë dhe detyrat e përshkruara, 

këqyrejen në vend së bashku me gjykatën dhe ekspertin, pastaj i njëjti nuk ka pas vrejtje  në 

konstatimin e ekspertit të gjeodezisë, dhe nuk ka ofruar ndonjë provë gjatë rrjedhës së 

shqyrtimit gjyqësor me të cilën do ta vërtetonte legjitimacionin aktiv të paditësit për këtë pjesë 

të kërkespadisë. Gjyakta rrjdhimisht si rezultat i mungesës ë legjitimacionit real të paditësit në 

këtë pejsë, nuk e morri për bazë as konsatimin e eksperit për vlersimin e paluajtshmëris sa i 

përketë konstatimit të tij për vlerën e dëmit të shkakatuar në shtëpi në lartësi prej 13.000€  edhe 

për faktin se në bazë të aktvendimit të datës 13.06.2017 sipas propozimit të bërë nga i 
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autorizuari i paditësit, detyrë e ekspertit të lartëcekur ka qenë: ta vlersoj paluajtshmërin 

gjejgjësisht pjesën e ngastrës kadastrale ....në sipërfaqe prej 170 m2 sipas çmimit të tregut, me 

çka eksperti L.Musa në këtë pjesë të vlersimit të tij, i ka tejkaluar detyrat e tij duke vlersuar 

edhe nagastra të tjera të cilat nuk kanë qenë objekt i kësaj çështje kontestimore, mbi këto arsye 

gjykata nuk e mori parayshë këtë konstatim të ekspertit. 

 

Gjykata e refuzoj edhe pejsënë tjetër të kerkespadisë së paditësit sa i përket vërtetimit të 

pronsisë dhe kthimin e pjesës së parcelës kadastrale 10628-1 në sipërfaqe prej 170 m2 me që 

paditësi në padi ka përfshirë disa kërkespadi të cilat janë të ndërlidhura në mes vete ( bashkimi 

eventual i kërkesëpadive),  atëher me që gjykata e ka apovuar  pjesëshëm të kërkesapdisë sa i 

përket kompensimit sa i përket pjesës së parcelës së përvetësuar nga e paditura, ndërsa pjesënë 

tjetër të kërkespadisë duke përshirë edhe dorzimin e paluajtshmëris e ka refuzuar, duke pas 

parasyshë edhe intersit të përgjithëshë të cilit i shërben prona e përvetsuar nga e paditur 

gjegjësishtë si vend ndalim i autobusëve nga Kamenica për fshatrat Hajnoc, Leshtar, Strezoc 

dhe Krilevë si dhe pjesa tjetër si shteg për kalimin e këmbësorve, mbi këtë bazë gjykata 

vendosi si në pikën II të dispozitiviti të këtij aktgjykimi. 

 

Sa i përket aplikimit të kamatës gjykata vendosi konfom nenint 277 të LMD-së, duke e gjykuar 

kamatën sikurse për mjetet e deponuara mbi një vit e pa destinim të caktuar, e cila paguhet në 

bankat komerciale të Kosovës, të llogaritur nga dita e marrjes së aktgjykimit, e deri në pagesën 

definitive.  

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen ndryshe të kësaj çështje juridike-

kontestimore. 

 

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, duke u mbështetur në nenin 452 parag. 1 të LPK-së, duke e obliguar paditësin që 

t’ia paguaj të paditurit shpenzimet procedurale dhe atë në shumë të përgjithshme prej 1.486,50 

€ për shpërblimin e punës së përfaqësuesit të autorizuarit të paditësit, dhe atë për: 6 seanca të 

mbajtura për secilën nga 135€, për 3 seanca të shtyra për secilën nga 67.50€, dhe atë për çdo 

seancë 135€ apo në shumën e përgjithshme prej 675€, në emër të përpilimit të padisë shumën 

prej 104 €, në emër të taksës gjyqësore shumën 100€ dhe në emër të shpenzimve për 

përpilimine 2 ekspertizave e  shumën 270€, ndërsa e ka refuzuar edhe shumën e kërkuar prej 

67.50€ si të pa bazuar. 

 

Andaj bazuar në dispozitat e lartëcekura dhe konform nenit 143 të LPK-së, gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.189/15, me datën 29.07.2019 

                                                                            Gjyqtari 

                                            Besnik Pireva d.v 
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UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të këtij  pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj 

Gjykate. 


