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Numri i lëndës: 2020:904097 

Datë: 07.11.2022 

Numri i dokumentit:     03616787 

CN.nr.9/2021 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtari Naim Rekaliu, me bashkëpunëtorin profesional Besart 

Prishtina në çështjen juridike jo kontestimore të propozuesve B. K. A. F. E. K. M. K L. K dhe F. 

K. të gjithë nga Komuna e V. të cilët me autorizim i përfaqëson Av. Fatmire Braha ngaV. ndaj 

kundër propozueses Qeveria e Kosovës - Organi shpronësues, me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson me autorizim Avokatura Shtetërore, për shkak të caktimit të kompensimit në emër të 

diferencës për shpronësim të pronës së paluajtshme, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, jashtë 

seancës, me datën 07.11.2022, nxjerr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET ankesa e propozuesve B. K. A. F. E. K. M. K L. K dhe F. K. të gjithë nga 

Komuna e V. me të cilën kanë kërkuar vlerësimin e drejtë të sipërfaqes së shpronësuar të pronës 

së paluajtshme - ngastrave katastrale nr. 45K - Z.K Gojbulë, 41K – ZK Gojbulë dhe 17K – ZK 

G. si e bazuar ashtu që: NDRYSHOHET Vendimi përfundimtar 06/160 i datës 11.12.2013, si 

dhe Raporti i Vlerësimit i datës 01.08.2013 i kundërpropozueses Qeveria e Kosovës, me seli në 

Prishtinë, për caktimin e kompensimit në emër të shpronësimit të pronës së paluajtshme - 

ngastrave kadastrale të propozuesve nr. 45K - Z.K G. 41K – ZK G. dhe 17K – ZK G. 

 

II. CAKTOHET shuma e kompensimit për pronat e paluajtshme të shpronësuar dhe atë, për 

ngastrën kadastrale nr.45 – ZK, G. të propozuesve B. K. dhe A. F. me sipërfaqe të përgjithshme 

të shpronësuar prej 6682 m2, me çmim prej 22.00 Euro për m2, në shumë totale prej 147,004.00 

Euro, për ngastrën kadastrale nr. 41 – ZK, G. të propozuesve B. K. E. K. M. K. L. K. dhe F. 

K.me sipërfaqe të përgjithshme të shpronësuar prej 3942 m2, me çmim prej 22.00 Euro për m2, 

në shumë totale prej 86,724.00 Euro, dhe për ngastrën kadastrale nr.17K – ZK G., të propozuesve 
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B. K. E. K. M. K. L. K me sipërfaqe të përgjithshme të shpronësuar prej 1023 m2, me çmim prej 

20.00 Euro për m2, në shumë totale prej 20,460.00 Euro. 

 

III. OBLIGOHET kundërpropozuesja Qeveria e Kosovës, Organi shpronësues, që në emër të 

diferencës së çmimit të kompensimit të shpronësimit për pronën e paluajtshme dhe atë: 

- Për ngastrën kadastrale nr.45 – ZK, G., propozuesve B.K. dhe A. F. t’ua kompensoj shumën – 

diferencën prej 53,456.00 Euro.  

- Për ngastrën kadastrale nr.41 – ZK G., propozuesve B. K. E. K. M. K. L. K dhe F. K. t’ua 

kompensoj shumën – diferencën prej 31,536.00 euro. 

- Për ngastrën kadastrale nr.17 – ZK Gojbulë propozuesve B. K. E. K. M. K. L. K t’ua kompensoj 

shumën-diferencën prej 8,184.00 Euro. 

Të gjitha këto me kamatë ligjore prej 7 % vjetore, duke llogaritur nga dita e parashtrimit të 

ankesës me datë 30.12.2013, e gjerë në pagesën definitive nën kërcënimin e përmbarimit.. 

  

IV. OBLIGOHET kundërpropozuesja Qeveria e Kosovës - Organi Shpronësues që në emër të 

shpenzimeve të procedurës, dhe atë për 16 seanca  propozuesve t’ua paguaje shumen e 

përgjithshme prej  10,140.00 Euro, për përpilim të 2 ankesave shumën prej 975.00 Euro, për tri 

ekspertiza shumën prej 1,450.00 Euro, për taksën e gjykatës shumën prej 150.00 Euro, apo 

shumën e përgjithshme për të gjitha shpenzimet e krijuara në lartësi prej 12,715.00 euro, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm.      

         

V. OBLIGOHEN propozuesit që në mënyrë solidare, në emër të taksës gjyqësore shtesë, në këtë 

gjykatë, të paguaj shumën prej 130.00 ne emër diferencës për taksën bazë të gjykatës, në afat 

prej 7 ditëve nga e pranimit të këtij aktvendimi, e nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.       

 

 

 

A r s y e t i m 

 

Qeveria e Kosovës, me vendimin përfundimtar 06/160 të datës 11.12.2013 ka aprovuar 

shpronësimet dhe vlerësimet me interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe  

zotëruesve të interesit të cilat preken nga ndërtimi i rrugës nacionale N2 Prishtinë – Mitrovicë, 
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Segmenti M.- V. ndër të tjera edhe për ngastrat kadastrale nr 45K – ZK G. 41K – ZK G.dhe 17K 

– ZK G. të propozuesve B. K. A. F. E. K. M. K. L Kdhe F K. 

 

Me Akt-Vlerësimin e Zyrës Për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme, pjesë përbërëse e vendimit 

përfundimtar, është vlerësuar se propozuesve, në emër të shpronësimit të pronës së paluajtshme 

të lartcekur t’i paguhet shuma prej 93,548.00 Euro (14 Euro për m2) për ngastrën kadastrale 

nr.45K – ZK G., me sipërfaqe të shpronësuar prej 6682 m2, shumën prej 55,188.00 Euro (14 

Euro për m2) për ngastrën kadastrale nr.41K – ZK G. me sipërfaqe të shpronësuar prej 3942 m2, 

dhe shumën prej 12,276.00 Euro (12 Euro për m2) për ngastrën kadastrale nr.17K – ZK G., me 

sipërfaqe të shpronësuar prej 1023 m2 

 

Propozuesit Shy.K. B. K. dhe A. F. përmes të autorizuarës së tyre, të pakënaqur me Raportin e 

Vlerësimit të datës 01.08.2013, në afat ligjor, kanë parashtruar ankesë për shkak të vlerësimin të 

ulët të kompensimit të ofruar nga kundërpropozuesja, duke kërkuar nga gjykata që të aprovoj 

ankesën e propozuesve të caktoj kompensimin real për pasurinë e shpronësuar nga 

kundërpropozuesja përmes vlerësimit të paanshëm të pronës së paluajtshme të shpronësuar sipas 

vlerës së tregut. 

 

Gjykata, sipas propozimit të propozuesve, me aktvendim ka caktuar ekspertin H. M. që ta kryer 

ekspertizën, duke caktuar çmimin real të pronave të propozuesve që janë përshirë në shpronësim, 

e që me datën 03.06.2014, gjykata ka pranuar ekspertizën për secilën pronë të propozuesve që 

është përfshirë në shpronësim..  

 

Pasi që gjendja e konstatuar me ekspertizën e datës 03.06.2014 ishte e pa pranueshme për 

propozuesit, gjykata, pas propozimit të tyre ka caktuar ekspertin vlerësues V. I. për të kryer tjetër 

ekspertizë, në mënyrë që të caktoj çmimin real të pronave të propozuesve, ashtu që, gjykata, me 

datën 10.02.2015 ka pranuar ekspertizën për të gjitha pronat e propozuesve që janë përfshirë në 

shpronësim. 

 

Pasi që palët nuk janë pajtuar më konstatimet e ekspertizës së datës 10.02.2015, gjykata sipas 

propozimet të të autorizuarës së propozuesve, ka caktuar super ekspertizën, e cila është kryer 

nga grupi i ekspertëve, ashtu që me datën 31.05.2016, gjykata ka pranuar super-ekspertizën e 

punuar nga grupi i ekspertëve R.B, Sh. M. Sh. J. me konstatimet si në të njëjtën. 
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Gjykata, përmes aktvendimit CN.nr.208/2013 të datës 16.11.2016 ka vendosur sikur në 

dispozitivin e të njëjtit vendim. Gjykata e Apelit, me aktvendimin AC.nr.49/2017 të datës 

22.01.2021 ka anuluar aktvendimin e lartcekur dhe çështjen e ka kthyer në rishqyrtim dhe 

rivendosje  

 

Në seancën e datës 21.09.2021, nga e autorizuara e propozuesve, gjykata, është njoftuar se 

propozuesi Sh. K. ka vdekur, ashtu që gjykata ka ndërprerë procedurën jokontestimore, e cila do 

të vazhdoj sipas kërkesës së trashëgimtarëve ligjor të propozuesit Sh. K. pas legjitimimit të tyre 

si palë. E autorizuara e propozuesve me propozimin e datës 19.10.2021, ka kërkuar vazhdimin e 

procedurës jokontestimore, ashtu që propozimit i ka bashkangjitur certifikatën e vdekjes së 

propozuesit Sh. K. dhe certifikatat e lindjes së trashëgimtarëve ligjor të tij. 

 

Pas plotësimit të kushteve ligjore për të vazhduar procesin gjyqësor të ndërprerë, gjykata, në 

seancën e datës 18.03.2021, dhe në seancën e datës 20.09.2022, ka obliguar ekspertin H. M. në 

plotësim të ekspertizës fillestare të datës 03.06.2014. Eksperti me datën 17.05.2021, 

respektivisht 28.09.2022 i ka dorëzuar gjykatës raportet plotësuese lidhur me ekspertizën 

fillestare. 

 

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare e autorizuara e propozuesve ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë ankesës-propozimit dhe thënieve të gjertanishme, duke shtuar, se pas 

kthimit të çështjes në rivendosje dhe pas pranimit të raporteve plotësuese të datave 17.05.2021 

dhe 28.09.2022 lidhur me ekspertizën e ekspertit H. M. i propozojnë gjykatës që të cakton 

kompensimin e shpronësimit propozuesve sipas ekspertizës (dhe raporteve plotësuese) të 

ekspertit H. M. pasi që e njëjta, bazohet në metodën e shitjeve krahasuese, duke i plotësuar 

kushtet profesionale që të merret si provë e besueshme nga gjykata. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

I autorizuari i kundërpropozuesës, në shqyrtim kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur 

në tërësi pranë thënieve-kundërshtimeve nga seancat e kaluara, duke shtuar se raporti i vlerësimit 

i kundërpropozuesës për të tri ngastrat është i drejt ashtu që ka marr për bazë të gjitha kriteret e 
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përcaktuara me rastin e caktimit të çmimit të ngastrave dhe kompensimit për shpronësimin e të 

njëjtave sipas vendimit përfundimtar nr.06/160 të datës 11.12.2013. 

 

Gjykata, me qëllim të vërtetimit të drejt të gjendjes së fakteve, ka lexuar dhe administruar këto 

prova:  

Provat e lexuara nga procesverbali i datës 25.10.2016: Vendimi përfundimtar i Qeverisë së 

Kosovës, nr.06-160, i datës 11.12.2013 së bashku me raportet e vlerësimit të datës 01.08.2013; 

Procesverbali i datës 03.06.2014; Ekspertiza e ekspertit të bujqësisë H. M., e datës 03.06.2014; 

Ekspertiza e ekspertit V. I., e datës 10.02.2015; Super ekspertiza e grupit të ekspertëve e datës 

31.05.2016; Kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë LRP 72/472/2013 e datës 06.06.2013, 

mbi shitblerjen e paluajtshmërisë të parcelës P.783-2, ZK G.; Kontrata mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë LRP 706/14 e datës 30.07.2014; Kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë 

LRP 1013/14, e datës 15.08.2014; Kontrata LRP 7001/15 e datës 24.12.2015;  

Provat e lexuara dhe administruara së seancën e datës 27.10.2022: Parashtresa e të autorizuarës 

së propozuesve e datës 19.10.2021, me të cilën është bërë propozimi për vazhdimin e procedurës 

së ndërprerë me trashëgimtarët ligjor të propozuesit Sh. K.; Certifikata e vdekjes për 

propozuesin Sh. K., me numër të referencës 27/2021RV/27001, e datës 25.06.2021; Certifikata 

e lindjes për E. K., me numër të referencës 27/1976RL/27001 e datës 06.10.2021; Certifikata e 

lindjes për F. K. me numër të referencës 27/1970RL/27001, e datës 06.10.2021; Certifikata e 

lindjes për M. K. me numër të referencës 27/1975RL/27002, e datës 06.10.2021; Certifikata e 

lindjes për L. K., me numër të referencës 27/1972RL/27001, e datës 06.10.2021; Certifikata e 

lindjes për B. K.me numër të referencës 27/1970RL/27001, e datës 06.10.2021; Raporti 

plotësues i ekspertit H. M. i datës 17.05.2021; Raporti plotësues i ekspertit H. M. i datës 

28.09.2022; Kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë me numër LRP.nr.7001/2015, e datës 

24.12.2015; Parakontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, LRP.nr.1013/2014, e datës 

15.08.2014 dhe Kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë me numër LRP.nr.706/2014, e datës 

30.07.2014 

 

Pas shqyrtimit dhe analizimit të secilës provë një nga një dhe të gjitha së bashku, gjykata 

konstatoi këtë gjendje faktike: 

 

Nuk është kontestues se në bazë të vendimit përfundimtar nr. 06/160 të datës 11.12.2013, prona 

private e propozuesve siç është cekur në shkresat e lëndës, është përfshirë në shpronësim. Po 
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ashtu nuk është kontestues se shpronësimi është kryer nga organi shpronësues ndërsa palët në 

procedurë të thjeshtë administrative nuk kanë arritur marrëveshje për lartësinë e kompensimit të 

ofruar nga Organi Shpronësues. 

 

Nga raporti vlerësues i ekspertit H.M. i datës 03.06.2014, dhe raportet plotësuese të datës 

17.05.2021 dhe datës 28.09.2022 është konstatuar se vlera e pjesës së shpronësuar të pronës së 

paluajtshme me numër 45K, me sipërfaqe të shpronësuar prej 6682m2 është 22.00 Euro për m2, 

dhe me shumë të përgjithshme prej 147,004.00 Euro, me diferencë prej 53,456.00 Euro, vlera e 

pjesës së shpronësuar të pronës së paluajtshme me numër 41K, me sipërfaqe prej 3942 m2, është 

22.00 Euro për m2, dhe shumë të përgjithshme prej 86,724.00 Euro, me diferencë prej 31,536.00 

Euro, ndërsa vlera e pjesës së shpronësuar të pronës së paluajtshme me numër 17K, me sipërfaqe 

prej 1023 m2, është 20.00 Euro për m2,  shumë të përgjithshme prej 20,460.00, dhe diferencë 

8,184.00 Euro. 

 

Raporti vlerësues i sipër cekur, së bashku me raportet plotësuese, të ekspertit H. M.. sipas 

gjykatës janë profesionale, i plotësojnë të gjitha kushtet e një prove me fuqi provuese pasi që e 

njëjta është punuar sipas Standardeve Evropiane të Vlerësimit (EVS) – TEGOVA, në të cilën 

janë dhënë sqarime të mjaftueshme, lidhur me metodologjinë e shfrytëzuar në dhënien e 

vlerësimit, lidhur me vlerën e tregut të pronave të paluajtshme së shpronësuara duke u bazuar në 

metodën e shitjeve krahasuese, e cila metodë, është parësore për vlerësimin e pronave të 

paluajtshme konform nenit 5 par.1 të Udhëzimit Administrativ 2/2015 për miratimin e metodave 

dhe kritereve teknike të vlerësimit për përllogaritjen e shumës së kompensimit për pronën e 

paluajtshme që shpronësohet dhe dëmeve që kanë të bëjnë me shpronësimin i cili parasheh 

“Metoda e shitjes krahasuese është metoda parësore për vlerësimin e pronave të paluajtshme, 

nëse ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme, brenda një periudhe të caktuar kohe, për shitblerjet që 

kanë ndodhur në një rajon të caktuar ku parashikohet të ndodhë shpronësimi për interes publik, 

si dhe të dhëna për studimin e tregut.”  

 

Po ashtu në raportin vlerësues dhe raportet plotësuese të hartuara nga Eksperti H.M. konform 

nenit 5, par. 4 të Udhëzimit Administrativ 02/2015 për miratimin e metodave dhe kritereve 

teknike të vlerësimit për përllogaritjen e shumës së kompensimit për pronën e paluajtshme që 

shpronësohet dhe dëmeve që kanë të bëjnë me shpronësimin, në të cilin parashihet “Gjatë 

procesit të vlerësimit të pronës së paluajtshme merren parasysh vetëm ata tregues shitblerjeje 
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apo të dhëna të tjera reale, që kanë ndodhur brenda periudhës 3 vjeçare, e cila i paraprin datës 

së miratimit të vendimit për autorizimin e kryerjes së punëve përgatitore apo datës së paraqitjes 

fillestare të kërkesës për shpronësim.” nuk janë marrë për bazë në hartimin e raportit vlerësues 

dhe raporteve plotësuese treguesit apo të dhënat të cilat nuk janë në harmoni me dispozitën e 

lartcekur.  

 

Raporti vlerësues dhe raportet plotësuese, të ekspertit H. M. konform nenit 8 të Udhëzimit 

Administrativ 02/2015 për miratimin e metodave dhe kritereve teknike të vlerësimit për 

përllogaritjen e shumës së kompensimit për pronën e paluajtshme që shpronësohet dhe dëmeve 

që kanë të bëjnë me shpronësimin kanë pasqyruar qartë kriteret që janë marr parasysh, kur është 

caktuar vlera e pronës që shpronësohet siç janë: cilësia, afërsia me vendbanimin qasja në 

infrastrukturë, madhësia, forma, ujitja, pjerrësia në shkallë e për të cilat ekspertiza ka bërë edhe 

klasifikimin sipas klasave të përcaktuara me nenin e sipër cekur, e që në bazë të klasifikimeve të 

lartshënuara është bërë edhe përllogaritja e vlerës së pronës së shpronësuar. 

 

Eksperti vlerësues, edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor ka dhënë sqarime lidhur me raportet e hartuara 

nga i njëjti, duke theksuar se kontratat e prezantuara nga e autorizuara e propozuesve nuk i ka 

marr parasysh për shkak se asnjëra nga kontratat nuk i përkasin as sipërfaqes e as vendit ku janë 

pronat e përfshira në shpronësim në këtë çështje, ndërsa dallimin në çmim të pronave objekt i 

kësaj çështje, eksperti vlerësues e ka arsyetuar me faktin se dy pronat 41K dhe 45K janë vlerësuar 

me 22 Euro për m2 sepse të dyja kanë qasje në rrugën kryesor ndërsa pronat 17K që është 

vlerësuar me 20 Euro për m2 është më thellë dhe nuk ka qasje në rrugën kryesore. Pra, sipas 

gjykatës, eksperti ka dhënë sqarime të mjaftueshme që pa mëdyshje e kanë bindur gjykatën se 

raporti vlerësues dhe raportet plotësuese janë profesionale dhe kanë fuqi provuese në këtë 

çështje. 

 

Pra, sipas gjykatës, raporti vlerësues dhe raportet plotësuese të ekspertit vlerësues Hajrullah Muli 

kanë marr për bazë të gjitha kriteret, parametrat, ka shfrytëzuar drejt metodën e vlerësimit të 

pronës së paluajtshme, e që në fund ka nxjerr vlerën reale të tregut të pronave të paluajtshme, 

konkretisht, pjesës së pronës së paluajtshme së shpronësuar, për këto arsye edhe të njëjtave u’a 

fali besimin në tërësinë tyre. 
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Gjykata, pati parasysh edhe raportet vlerësuese të hartuara nga eksperti vlerësues V. I. dhe grupi 

i ekspertëve i përbërë nga R. B.Sh. M.dhe Sh. J., por pasi gjeti se raporti vlerësues së bashku me 

raportet plotësuese të ekspertit vlerësues H. M. është profesional, nuk u lëshua fare në shqyrtimin 

dhe vlerësimin e raporteve tjera vlerësuese. 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes, pati parasysh edhe pretendimet e kundërpopozuesit-përfaqësuesit 

të tij se raporti i vlerësimit i organit shpronësues është objektiv dhe i drejtë, çmimi i caktuar nga 

raporti i vlerësimit është i drejtë, mirëpo gjykata nga provat e nxjerra, të njëjtin raport nuk e mori 

për bazë me rastin e caktimit të kompensimit, ngase Akt-Vlerësimi i kryer nga Zyra për 

Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme, pranë Ministrisë së Financave, nuk e ka bindur gjykatën me 

çmimin e përcaktuar, sepse nuk ka marrë parasysh të gjithë parametrat për caktimin e 

kompensimit, ashtu që, sipas të njëjtës, me rastin e vlerësimit është përdorur metoda e shitjeve 

krahasues, por nuk ka të dhëna lidhur me treguesit e përdorur, nuk dihet se cilat shitblerje në atë 

zonë janë marrë për bazë kur edhe është dhënë vlerësimi, pra nuk dihet cilat të dhëna janë marrë 

dhe nga janë marrë, pasi që në akt-vlerësim, siç është cekur edhe më lart, mungojnë këto 

informata, andaj gjykata, me rastin e vlerësimit të kësaj prova, të njëjtës nuk i’a fali besimin, për 

arsyet e cekura më lart. 

 

Prandaj gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave, erdh në përfundim se kompensimi i 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktvendimi është real dhe i arsyeshëm, për pronat e 

shpronësuara, i përcaktuar në harmoni me nenin 36 par.6 të Ligji nr.03/L-139 për Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme, shumë e cila është dhënë në raportin vlerësues dhe raportet plotësuese 

të ekspertit vlerësues H. M. 

 

Gjykata lidhur me kamatën vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi e në mbështetje të nenit 

382 të LMD-së, pasi që rastet kur interesi – kamata llogaritet ndryshe sipas Ligjit për Shpronësim 

të Pronave të Paluajtshme është në rastet kur është marrë vendimi përfundimtar dhe vetëm për 

mjetet e caktuara sipas vendimit përfundimtar për shpronësim, ndërsa në rastin konkret ankuesi 

kërkon vlerë tjetër përtej shumës së caktuar nga organi shpronësues me vendimin përfundimtar.   

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës, i’u referua nenit 29 të Ligjit për Procedurë Jo-

kontestimore, kështu që vendosi që shpenzimet e shkaktuara nga ankuesit t’ia njeh dhe ta obligoj 

kundërpropozuesen që të njëjtat t’ia paguaj, dhe atë për 16 seancë të mbajtura, për secilën seancë 
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shumën prej nga 633.75 euro, për përpilim të 2 ankesave shumën prej 975.00 Euro, për tri 

ekspertiza shumën prej 1,450.00 Euro, për taksën e gjykatës shumën prej 150.00 Euro, apo 

shumën e përgjithshme për të gjitha shpenzimet e krijuara në lartësi prej 12,715.00 euro, ndërsa 

gjykata nuk i’a njohu shpenzimet e kërkuara nga e autorizuara e propozuesve, që pas vdekjes së 

propozuesit Sh. K. dhe me futjen e trashëgimtarëve ligjore në vend të tij, të konsiderohet se kemi 

të bëjmë me 5 propozues, ngase gjykata futjen e trashëgimtarëve në proces në vend të ish 

propozuesit Sh. K. e konsideroj se kemi të bëjmë me një palë të vetme, dhe veprimet e ndërmarra 

nga njëra palë, kanë efektin e njëjtë sikurse t’i ndërmerrnin të gjitha palët, ashtu që në këtë kuptim 

i njohu shpenzimet për seanca me  në përputhje me Tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës 

sikur se kur kemi të bëjmë me 3 paditës, andaj nga të cekurat më lartë, gjykata edhe vendosi si 

në pikën IV të dispozitivit të këtij aktvendimi. 

 

 

Prandaj, gjykata, mbi bazën e arsyeve të cekura më lart, referuar nenit 36 të Ligjit për 

Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme, në lidhje me nenin 17, 215 dhe 220 të Ligjit për 

Procedurën Jo Kontestimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil- 

CN.nr.9/2021, datë: 07.11.2022 

Gj y q t a r i  

 Naim Rekaliu 

      

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi lejohet e drejta në ankesë në afat 

prej 15 ditëve, nga dita e nesërme e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme. 


