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Numri i dokumentit:     01366708 

 

 

PKR.nr.91/19 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, me Kryetarin e trupit gjykues Mustaf Tahiri dhe anëtarët e trupit gjykues gjyqtarët 

Ibrahim Idrizi dhe Kadrije Goga Lubistani, dhe procesmbajtësin Muedin Rexhepi, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit A.D., i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan 

- Departamenti për Krime të Rënda PP.I.nr.91/19 të dt.01.07.2019, për shkak të veprës penale 

falsifikim i parasë në vazhdim nga neni 296 par.2  lidhur me nenin 77 të KPRK-së, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik, me datë 07.12.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 

me datë 23.12.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari A.D., nga i ati .... dhe nënës ...., e gjinisë ...., i lindur më dt. ...., në fshatin ...., 

komuna Ferizaj ku edhe jeton, i martuar, prind i tre fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal 

..... 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse 

1. me datë 17 prill 2019, në Han të Elezit, përkatësisht në bankomat të “ Raiffesien 

Bank”, i pandehuri me qellim që vetes t‟i sjell dobi të kundërligjshme pasurore, e 

duke e ditur që e njejta është e falsifikuar, e ka vë në qarkullim, një kartëmonedhë të 
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falsifikuar prej 500€, me numër serik P25001115994, në atë mënyrë që të njëjtën e 

ka deponuar në bankomatin e “ Raiffesien Bank”, e cila ka rezultuar e falsifikuar,- 

 

2. me datë 27 prill 2019, në Han të Elezit, përkatësisht në bankomat të „‟Raiffesien 

Bank”, i pandehuri me qellim që vetes t‟i sjell dobi të kundërligjshme pasurore, e 

duke e ditur që e njejta është e falsifikuar ka vënë në qarkullim, dy kartëmonedha të 

falsifikuara nga 500€, dhe atë njëra me numrër serik X00927229016 dhe tjetra me 

numër serik X00927229124, në atë mënyrë që të njëjtat i ka deponuar në banomatin 

e “ Raiffesien Bank”, të cilat kanë rezultuar të falsifikuara, 

 

  - me të cilën ka kryer veprën penale Falsifikim i parasë në vazhdim nga neni 296  

par.2  lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

        Andaj Gjykata në bazë dhe neneve 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69 dhe 

77 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës, e 

G J Y K O N 

 DËNIM ME BURGIM NË KOHËZGJATJE PREJ 6 ( gjashtë) muaj i cili dënim 

me pëlqimin e të pandehurit konform nenit 45 par.3 të KPRK-së, i zëvendësohet me 

DËNIM ME GJOBË ne shume prej 2000 ( dymijë) euro, të cilin dënim me gjobë është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, e në të cilin dënimin me gjobë do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

arrest shtëpiak nga data 12.06.2019 e deri më 11.07.2019. 

 Nëse dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të 

parapara me nenin 43 par. 3 të KPRK-së, do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari 

për çdo 20 (njëzet) Euro do të vuaj nga një ditë burgimi. 

 Konform nenit 296 par.6  të KPRK-së konfiskohet në mënyrë të përhershme 

kartëmonedhat e falsifikuara me numra serik, P25001115994,  X00927229016 dhe 

X00927229124. 

 Përfaqësuesi i të dëmtuarës Raiifaisen Bank me autorizim, Ndriqim Sogojeva ka 

deklarauar se heq dorë nga realizimi i kërkesës pasurore juridike. 
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 Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 50/pesëdhjetë/€, si dhe shumën prej 50/pesëdhjetë/€ në emër të fondit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të cilat obligohet që ti paguaj në afatin prej 15 

ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me 

dhunë. 

A r s y e t i m i 

 

Historiku procedural 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP.I.nr.91/19 të datës 01.07.2019, ka akuzuar A.D. për shkak të veprës penale falsifikimi i 

parasë nga neni 296 par.2 të KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze ndaj të akuzuarit A.D. me datë 12.09.2019 ka 

caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, ku i pandehuri pas leximit të aktakuzës 

nga ana e prokurorit të shtetit i pandehuri ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar.  

Duke vepruar sipas kësaj aktakuze Gjykata, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimet 

gjyqësor me datë, ku prokurori i shtetit në fillim të shqyrtimit gjyqësor fjalën hyrëse me datë 

07.12.2020
1
 ka deklaruar se mbetet pranë aktakuzës dhe kualifikimit juridik të veprës penale 

ngase nga provat e siguruara gjatë fazës së hetimeve do të vërtetohet se i pandehuri ka kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet, ndërsa para fjalës përfundimtare prokurori i shtetit, 

konform nenit 350 dhe 351 ka bërë ndryshimin dhe plotësimin e aktakuzës duke e akuzuar të 

pandehurin A.D. për veprën penale falsifikimi i parasë në vazhdim nga neni 296 par.2 lidhur 

me nenin 77 të KPRK-së, ndërsa në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim ka deklaruar 

se mbetet pranë aktakuzës së ndryshuar dhe plotësuar në shqyrtim gjyqësor dhe kualifikimit të 

saj ligjor të ndryshuar si në ndryshimin dhe plotësimin e aktakuzës për veprën penale 

falsifikimi i parasë në vazhdim nga neni 296 par.2 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, duke 

propozuar që ndaj të akuzuarit gjykata të bie aktgjykim me të cilin do ta shpall fajtor dhe ti 

shqiptoj një sanksion të paraparë me ligj. 

Mbrojtja e të akuzuarit 

                                                 
1
 Shqyrtimi gjyqësor i mbajtur me datë 07.12.2020, konform nenit 311 par.3 të KPP-së, ka filluar rishtazi, për 

faktin se shtyrja e shqyrtimit gjyqësor ka zgjatur më shumë se tre muaj, për shkak të pandemisë Covid 19 (shih 
arsyetimin në procesverbalin e seancës gjyqësore). 



 Numri i lëndës: 2019:125087 
 Datë: 23.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01366708 
 

4 (9)  

   
2
0
1
9
:1
4
3
2
3
4

 

I akuzuari A.D., në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor me datë 07.12.2020 ka 

deklaruar merret me shitjen e pjesëve të makinerive të rënda – eskavatorëve brenda dhe jashtë  

shtetit. I akuzuari ka theksuar se është e vërtetë se i njejti ka deponuar paratë në bankomatin e 

“Raiffaisen Bank” në Hanin e Elezit  por nuk i kujtohet saktë data, duke shtuar se me sa e din 

ka qenë data 16 apo 17 prill rreth orës 17:00-18:00 ku i njejti kishte deponuar shumën e parave 

prej 1000 (një mijë) euro, dhe atë dy bankënota nga 500 (pesëqind) euro, ndërsa herën tjetër në 

datën 26 apo 17 prill rreth orës 14:00 kishte deponuar shumën prej 500 (pesëqind) euro, duke 

shtuar se këto para i kishte tërhequr diku pas 2-3 ditësh, ndërsa pas dy – tre javësh i akuzuari ka 

deklaruar se e kishin thirr zyrtarët nga “Raiffaisen Bank” dhe i kishin thënë se këto para që 

ishin depononuar nga i pandehuri dhe atë një herë shuma e parave prej prej 1000 (një mijë) 

euro, dhe atë dy bankënota nga 500 (pesëqind) euro, të cilën e kishte deponuar me datë 16 apo 

17 prill dhe shuma tjetër e parave shumën prej 500 (pesëqind) euro, e deponuar me datë 26 apo 

27 prill kanë dalë të falsifikuara, dhe se i njejti më pas ka deklaruar se është ftuar në stacionin 

policor ku edhe ka dhënë deklaratë për këtë çështje, ndërsa shuma e parave prej 1,500 (njëmije 

e pesëqind) euro e tërhequr është rimbursuar bankës, duke shtuar nuk ka qenë në dijeni se këto 

para kanë qenë të falsifikuara dhe se këto para në bankënota nga 500 (pesëqind) euro i kishte 

marrë në Republikën e Maqedonisë nga një person i nacionalitetit maqedon apo serb pasi sipas 

të akuzuarit i njejti kishte folë në gjuhën maqedone, e të cilit ia kishte shitur disa pjesë të 

bagerit, dhe se nga i njejti përson i kishte marrë këto para. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Pasi që i akuzuari, nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale sipas aktakuzës për të 

cilën është akuzuar, Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një 

dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 par. 1 

dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivet e këtij 

aktgjykimi: 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë nga: 

- dëshmia e dëshmitarit A.G. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor me datë 16.12.2019
2
, 

- vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve i datës 16.05.2019, 

                                                 
2
 Dëshmia e dëshmitarit A.G., konform nenit 311 par.1 të KPP-së me pëlqimin e palëve është lexuar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të dates 07.12.2020 
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- raporti i ekspertimit i datës 30.05.2019, 

- transaksioni bankar i “Raiffaisen Bank” në emër të subjektit ekonomik “.... ” me pronar 

A.D. për datat 17 dhe 27 prill 2019, dhe pasqyra bankare për datat 01 janar 2019 deri më 01 

qershor 2019 

- raporti i IT-së nga “Raiffaisen Bank” lidhur me deponimet e parave me datat 17 dhe 27 

prill 2019 në bankomatin e Hanit të Elezit, si dhe  

- fotografitë dhe shkresat tjera të lëndës. 

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Dëshmitari A.G. në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se punon 

në Raiffaisein bank në ferizaj në poziten e tij të punës si kryearkatar. I njëjti para trupit gjykues 

ka sqaruar mënyren e tërheqjes, deponimit të parave në bankomatin si dhe llojet e këtyre 

bankomateve. Dëshmitari ka sqaruar se në llojet e bankomatëve ku mundësohet deponimi është 

procedura e njejt sikur edhe tek tërheqja  e parave pasi që për të deponuar paratë duhet të futet 

kartela bankare në bankomat dhe identifikimi i kartelës bankare bëhet përmes pin-it dhe se 

bankomati brenda 24h lejon deponimin e shumës së parave deri në 9.999 euro. Në rastet kur 

ndonjë banknotë që deponohet përmes bankomatit është e falsifikuar apo siç e quajm në e 

dyshimt ajo banknotë ndahet në një kasetë të veçant brenda bankomatit dhe deri sa nuk hapet 

fizikisht kaseta nga bankomati ne nuk marrim asnjë sinjal se këto para janë të falsifikuara apo 

të dëmtuara, mirëpo në momentin e deponimeve të parave, nga bankomati merren të dhënat 

bankare për klientin dhe përdoruesin e karteles bankare, po ashtu në sistemin e IT-së 

regjistrohet koha e deponimit të parave, kartëmonedhat, lloji i tyre (denomimimi i banknotave) 

si dhe numri serik i kartëmonedhave e po ashtu bankomatet janë të pajisur edhe me kamera.  

Në rastin konkret pasi që jane tërhequr paratë nga kasetat e bankomateve dhe gjatë 

numrimit të keshit të parave të deponuara me date 17.04.2019 dhe 27.04.2019 është vërejtur se 

me datë 17.04.2019 është një bankënote në vlerë prej 500 euro e dyshimte e po ashtu me 

dt.27.04.2019 kanë qenë dy bankënota të dyshimta ne vlerë nga 500 euro dhe të njejtat i kemi 

dërguar ne arkën kryesore në Prishtinë për verfikim dhe të nesërmen këto banknota na janë 

kthyer dhe jemi njoftuar që këto bankënota janë të dyshimta. Së pari kemi kontaktuar 

departamentin e IT-së dhe kartelave duke ia dhënë numrin serik të parave- kartëmonedhat e 

dyshuara në menyrë që ata të na japin informacionet se nga kush janë deponuar këto para. Ne 

kemi pranuar njoftimin nga departamenti i IT-së se këto para jane deponuar nga përsoni A.D., 

ku më pas ne e kemi kontaktuar klientin se tre bankënotat e deponuara në bankomatin e Hanit 
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të Elezit me dt.17.04.2019 dhe 27.04.2019 janë të dyshimta si dhe duke e plotësuar formularin 

standard të bankës për rastet e dyshimta që quhet R1, dhe në këtë rast klienti ka shprehur 

keqardhje mirëpo ne e kemi njoftuar se rastin do ta dërgojmë në polici për verifikim të 

mëtutjeshem dhe pas pregaditjes së raportit rastin e kemi dërguar në polici. 

 

Nga prova materiale dhe atë vertetimi mbi konfiskimin e sendeve të dt.16.05.2019 

vërtetohet se  janë konfiskuar tri kartëmonedha dhe atë një kartëmonedhë të falsifikuar prej 

500€, me numër serik P25001115994, dy kartëmonedha të falsifikuara nga 500€, me numra 

serik X00927229016 dhe X00927229124. 

Nga raporti i ekspertimit të Agjensisë së Kosovës për Forenzike me numer reference 

AKF/2019-1353/2019-1200 i dt.30.05.2019 është konstatuar se dëshmia #D1 kartemonedha 

500 euro me numër serik P25001115994 (F001E2), dëshmia #D2 kartemonedha me numër 

serik X00927229016 (F003F1) dhe dëshmia #D3 kartmonedha me numër serik X00927229124 

(F003F1) pas ekzaminimit  me metodat që janë të aprovuara nga Agjensia e Kosovës per 

Forenzike ka rezultuar se kartemonedhat me numra serik të larteshenuar në deshmitë #D1, #D2 

dhe #D3 nuk i posedojnë tiparet mbrojtëse të sigurise sipas teknologjjise standarde të prodhimit 

dhe është dhenë konstatimi dhe mendimi perfundimtar se të njëjtat kartemonedha janë 

falsifikim i plotë.  

Nga raporti apo pasqyra bankare e Raiffesien Bank në emër te subjektit “....”, si dhe nga 

raporti i IT-së nga Raiffesien Bank lidhur me deponimet e datës 17 dhe 27 prill 2019 në 

bankomatin e Raiffesien Bank në Han te Elezit vërtetohet se me dt.17.04.2019 ne ora 19:36 

është deponuar kartmonedha me numer serik P25001115994, ndërsa me datën 27.04.2019 ne 

ora 20:47.14 janë deponuar banknotat  me numra serik X00927229016 dhe X00927229124, e 

nga te cilat deponime vertetohen edhe nga pasqyra bankare ne emer te “....” me pronar A.D.. 

Të gjitha këto prova materiale trupi gjykues i ka vlerësuar se janë të besueshme, prova 

të cilat janë nxjerrë nga organet publike dhe janë siguaruar në mënyrë ligjore dhe si të tilla 

gjykata i ka vlerësuar si prova të besueshme. 

 

Vlerësimi i mbrojtës së të akuzuarit 

 

Trupi Gjykues me kujdes të veçantë ka vlerësuar dhe analizuar mbrojtjen e të akuzuarit 

A.D. në shqyrtim gjyqësor, mirëpo një mbrojtje të tillë për trupin gjykues ka qenë e pa bazuar, 
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jo objektive, e pa mbështetur në asnjë provë tjetër materiale që është administruar gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor, për më tepër mbrojtja e tij ka qenë jo konsistente me deklaratat e tija të më 

hershme të dhëna gjatë fazës se hetimeve dhe në dy deklaratat e tija të dhëna në fazën e 

hetimeve dhe në mbrojtjën e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor dhe janë diametralisht 

kontardiktore njëra me tjetrën, andaj gjykata mbrojtjen e tij dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor e 

ka vlerësuar si jo objektive, jo reale, në kundërshtim me gjitha provat materiale, dhe një 

mbrojtje të tillë të paraqitur nga i akuzuari, trupi gjykues e ka vlerësuar si një përpjekje dhe 

qëllim i tij për ti ju shmangur përgjegjësisë penale dhe akuzës e cila i vihet në barrë.   

 

Vlerësimi i veprimeve të të akuzuarit A.D. 

Kryetari i trupit gjykues vlerësoi se në veprimet e të pandehurit A.D. formësohen të 

gjitha tiparet subjektive dhe objektive të veprës penale falsifikim i parasë në vazhdim nga neni 

296  par.2  lidhur me nenin 77 të KPRK-së, si në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në 

dispozitivin e parë dhe të dytë këtij aktgjykimi ku i pandehuri me datë 17 prill 2019, në Han të 

Elezit, përkatësisht në bankomat të “Raiffesien Bank”, i pandehuri me qellim që vetes t‟i sjell 

dobi të kundërligjshme pasurore, duke e ditur se paratë janë të falsifikuara ka vë në qarkullim 

një kartëmonedhë të falsifikuar prej 500€, me numër serik P25001115994, në atë mënyrë që të 

njëjtën e ka deponuar në bankë, e cila ka rezultuar e falsifikuar, ndërsa me 27 prill 2019, në 

Han të Elezit, përkatësisht në bankomat të „‟ Raiffesien Bank”, i pandehuri me qellim që vetes 

t‟i sjell dobi të kundërligjshme pasurore ka vënë në qarkullim dy kartëmonedha të falsifikuara 

nga 500€, me numra serik X00927229016 dhe X00927229124, në atë mënyrë që të njëjtat i ka 

deponuar në bankë të cilat kanë rezultuar të falsifikuara, andaj bazuar në këto veprime të të 

akuzuarit gjykata ka plotësuar dispozitivet e aktakuzës me veprimet inkriminuese të të 

pandehurit si në dispozitivet e këtij akgjykimi. 

Gjykata ka analizuar dispozitën ligjore ndihme nga 77 par.1 të KPRK-së, paragrafi i së 

cilës shprehimisht përcakton se “Vepra penale në vazhdim përbëhet nga disa vepra të njëjta 

ose të ngjashme të kryera në lidhshmëri kohore nga i njëjti kryes, dhe të cilat paraqesin tërësi 

për shkak të ekzistimit të së paku dy prej kushteve në vijim: 1.1.  viktimës së njëjtë të veprës 

penale; 1.2.  objekti i njëjtë i veprës; 1.3.  shfrytëzimi i situatës apo marrëdhënies së njëjtë 

kohore;1.4.  vendi apo hapësira e njëjtë e kryerjes së veprës penale;  ose 1.5.  dashja e njëjtë e 

kryesit”. Në rastin konkret plotësohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive nga kjo 

dispozitë, pasi që në rastin konkret kemi të bëjmë me vepër të njejtë penale, vendin e njejtë apo 
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hapsirën e njejtë të kryerjes së veprës penale dhe dashjen e njejtë të të akuzuarit A.D. për të 

kryer veprën e llojit të njejtë. 

 

Vlerësimi i dënimit të shqiptuar 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, si rrethana  lehtësuese për të pandehurin A.D. mori se 

gjykata nuk të dhëna se më parë ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale, se i njejti është i 

martuar dhe prind i tre fëmijëve, ndërsa në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale, andaj gjykata bazuar në këto rrethana e në aplikim edhe të dispozitës ligjore ndihma 

nga neni  33 par.1 të KPRK-së, dhe  nenit 71 par. 1 nënpar. 1.1  dhe 72 par.1 nënpar 1.5 të 

KPRK-së, të akuzuarit i shqiptoj dënim nën kufirin e paraparë me ligj duke i shqiputar dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim me pëlqimin e të pandehurit 

konform nenit 45 par.3 të KPRK-së, i zëvendësohet me denim me gjobë ne shumë prej 2000 ( 

dymijë) euro, të cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në të cilin dënimin me gjobë do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 12.06.2019 e deri më 11.07.2019, me 

bindjen se edhe me dënimin e shqiptuar është e pritshme të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës,  e të cilat qëllime janë parandalimin e kryesit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti 

përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale. 

Konfiskimi, kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet e procedurë penale 

 Konform nenit 296 par.6  të KPRK-së, gjykata ka  konfiskuar në mënyrë të përhershme 

kartëmonedhat e falsifikuara me numra serik, P25001115994,  X00927229016 dhe 

X00927229124. 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar “Raiffaisen Bank” në dega në Ferizaj, në seacën 

gjyqësore të datës 04.11.2019 ka deklaruar se heq dorë nga realizimi i kërkesës pasurore 

juridike pasi që i pandehuri A.D. e ka kompensuar dëmin ndaj të dëmtuarës.  

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është i bazuar në 

nenin 450 par. 2 pika 6 të KPPK-së, ndërkaq vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit është i bazuar në nenin 39 par. 3 nënpar. 3.2 të LKVK-së. 
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Nga arsyet e lartpërmendura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

PKR.nr. 91/19,  më datë 23.12.2020. 

 

Asistenti,                                     Kryetari i trupit gjykues,        

Muedin Rexhepi                                                                                  Mustaf Tahiri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


