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P.nr.2769/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e 

vetëm gjykues Avni Syla, dhe sekretaren juridike Mervete Krasniqi, në çështjen penale, kundër 

të akuzuarit T.J., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të 

KPRK-së, duke vepruar sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.1555/2018, të datës 25.06.2018, pas shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 

datën 11.11.2019 dhe 12.12.2019, në të cilin ishin të pranishëm Prokurori i Shtetit Zef 

Prendrecaj, e dëmtuara T.M., i akuzuari T.J. dhe mbrojtësi i tij av. Hasan Përvetica sipas 

autorizimit me datë 13.12.2019, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 10.01.2020, përpiloi 

këtë:  

  

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: T.J., nga i ati H. dhe e ëma S. e gjinisë O., i lindur më datë .............., në fshatin Ll., 

komuna e Podujevës ku edhe jeton me nr. personal ...................., i martuar, baba i një fëmiu, ka 

të kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës.   

 

ËSHTË  FAJTOR 

SEPSE:  

Më datë 17.02.2018, rreth orës 20:30 në rrugën “Egnatia”, në lagjen Ulpiana, në Prishtinë, i 

pandehuri T.J., pasi që e kishte kuptuar se, përafërsisht një muaj më parë T. M. kishte pasur një 

problem me bashkëshortën e tij A. K., me qëllim që t’i shkaktojë lëndime trupore është ofruar te 

dera e lokalit “D.”, ku punonte e dëmtuara T. M. dhe pasi që e hap derën, të njëjten e godet me 

një shishe të qelqit  të zbrazët të birrës “P.” në kokë dhe largohet nga vendi i ngjarjes, ku me ketë 

rast nga goditja dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin ka pësuar e 

dëmtuara T. M..  

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1  pika 1.4 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Andaj, gjykata konform dispozitave të cituara më lartë dhe neneve 7, 17, 21, 41, 46 dhe 73 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së të akuzuarin e: 
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G J Y K O N 

 

Te akuzuarin T.J. me DËNIM ME GJOBË në shumë prej 400€ (katërqind euro), të cilin dënim 

obligohet të paguaj, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale - paushallit gjyqësor të 

paguajë shumën prej 20€ (njëzet euro), dhe në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave të krimit 

shumën prej 30€ (tridhjetë euro) të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mundet ta paguaj gjobën, gjykata  konform nenit 46 par. 

3 të KPRK-së, do të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim ashtu që për një ditë 

burgimi do t’i llogaritet me 20 € (njëzetë euro) gjobë. 

Pala e dëmtuar udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta realizoj në kontest të rregullt civilo – 

juridik. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur Aktakuzë 

PP.II.nr.1555/2018, të datës 25.06.2018,  kundër të akuzuarit T.J., për shkak të veprës penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4  të KPRK-së dhe njëherit i ka propozuar 

gjykatës që pas administrimit të provave në shqyrtimin gjyqësor të akuzuarin t’ a shpallë fajtor 

dhe ta dënojë sipas ligjit.  

Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës së lartshënuar ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 

24.06.2019, në të cilin i akuzuari T.J. e ka mohuar fajësinë për kryerjen e veprës penale që i vihet 

në barrë, andaj gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 245 par.6 të KPP-së, të njëjtin e ka 

udhëzuar se para shqyrtimit të dytë mund të paraqesë kundërshtimet e tij për provat e cekura në 

aktakuzë dhe të paraqesë kërkesë për hudhjen e aktakuzës,  meqenëse i akuzuari  ka hequr dorë 

nga e drejta e tij për paraqitjen e kundërshtimit te aktakuzës dhe provave, gjykata ka marr urdher 

dhe ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor. Gjykata ka vazhduar me mbajtjen e shqyrtimit 

gjyqësor me datë 11.11.2019, me ç’ rast sërish i akuzuari në këtë seancë të shqyrtimit gjyqësor 

ka vazhduar të mbetet pranë deklarimit për pafajësinë e tij në kryerjen e veprës penale sipas 

akuzës. 

Gjykata, me datë 12.12.2019, ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor në të cilën përfaqësuesi i 

Prokurorisë Themelore, Prokurori i shtetit Zef Prendrecaj, në fjalën përfundimtare ka deklaruar, 

se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor duke marrë për bazë deklaratën e të dëmtuarës T. M., deklaratat 

e dëshmitarës A. K., ekspertizën mjeko ligjore për lëndimet që ka pësuar e dëmtuara T. M., në 

mënyrë të pakontestueshme është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale me të cilën 

ngarkohet me aktakuzë, dëshmitarja në deklaratën e saj të sotme ishte kontradiktore dhe kjo 

deklaratë në plotëni nuk përputhet me deklaratën e dhënë e njëjta në polici dhe prokurori për të 

njëjtën çështje, dëshmitarja A. gjatë deklarimit të sotëm në vazhdimësi është munduar të 

shfajësoi ose të mbroj të pandehurin T.J., ka shtuar se deklarata e dëshmitares së dhënë në polici, 

prokurori dhe tani në gjykatë vërteton qartazi se kryes i veprës në rastin konkret i akuzuari T.J., 

e dëmtuara ka përshkruar në mënyrë të qartë ngjarjen dhe mënyrën se si është kryer vepra penale, 

andaj duke u mbështetur në faktet dhe provat e lartcekura prokurori i shtetit konsideron se në 

mënyrë të pakontestueshme dhe të çart është vërtetuar se i pandehuri T.J. ka kryer veprën penale 

të lëndimit të lehtë trupor duke kërkuar nga gjykata që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoi sipas 

ligjit. 

Mrojtësi i të akuzuarit T.J. av. Hasan Përvetica, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se aktakuza 

e ngritur kundër të akuzuarit është e pa bazë dhe se e njëjta nuk ka kurrfarë mbështetje ligjore, e 

gjitha është mbështetur në një provë e që është deklarata e të dëmtuarës. Ka shtuar se deklarata 

e të dëmtuarës ka qenë krejtësisht e shpërqendruar dhe se asnjë fakt nuk e ka vërtetuar me prova, 

edhe vetë i akuzuari gjatë deklarimit me të drejt nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale që 
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akuzohet dhe në mënyrë të saktë ka vërtetuar se i njëjti nuk e ka njohur të dëmtuarën pasi që për 

herë të parë është takuar me të njëjtën ne Stacionin Policor në Prishtinë. Ndër tjera ka theksuar 

se as e dëmtuara as edhe i akuzuari nuk janë në gjendje të vërtetojnë se cili është motivi i cili do 

të shërbente si fakt se i akuzuari ka pasur për qëllim që të godas një zonjë pa kurrfarë shkaku. 

Gjithashtu në bazë të provave dhe fakteve me asgjë nuk u vërtetua se i akuzuari është fajtor dhe 

se aktakuza është e bazuar, prandaj si të tillë kërkojmë nga gjykata që e njëjta të hudhet në 

mungesë të provave të cilat janë bashkangjitur aktakuzës. Ka theksuar se sipas kodit te 

procedurës penale aktakuza duhet te jetë e bazuar në dy apo më shumë prova, por jo vetëm në 

bazë të një deklarate një prove të vetme pasi që kjo tregon se procedura në ketë çështje penale 

nuk është zhvilluar kundër ligjit, nga prokuroria nuk janë siguruar prova dhe fakte bindëse të 

cilat të shërbenin si prova që një person të shpallet fajtor për veprën penale që nuk e ka kryer, 

pasi që është dashur disa ditë që e dëmtuara të hulumtoi dhe të gjej një person që të shërbente si 

viktimë për motive që veç e dëmtuara e din, duke kërkuar nga gjykata që bazuar në gjithë ketë 

që u tha më lart dhe të merr aktgjykim lirues.  

I akuzuari T.J. në mbrojtjen e paraqitur gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se nuk e kam kryer 

veprën penale për të cilën akuzohem dhe se nuk e kam njohur asnjëherë të dëmtuarën para këtij 

rasti dhe se nuk e di arsyen pse e njëjta me ka akuzuar, përveç nëse ju kam ngatërruar me ndonjë 

person tjetër apo edhe për arsye financiare pasi qe e njëjta e ka ditur se une kam para. Pasi që 

unë kam vizituar shpeshherë kafiterit aty ku ka punuar edhe A. ku edhe ka mund të më njeh, si 

dhe arsye tjera kanë qenë ndoshta se unë kam pasur vëllain tim duke u shëruar në Spitalin 

Amerikan për çka kam paguar shuma të mëdha për shërimin e tij, ndoshta edhe frekuentimi i imi 

me shoqëri ne atë pjesë ka mund të kuptohet se unë kam shumë para. Ka shtuar se për herë të 

parë T.e kam parë në stacionin policor në hetuesi në Prishtinë, në lagjen Dardania, ku edhe kam 

kërkuar nga policia ta dije se kush është ai person. Ka theksuar se A. e kam vizituar në lokalin 

ku ka punuar  2 apo 3 herë në javë, zakonisht kam konsumuar pije jo alkoolike, por ka pasur 

raste kur edhe kam konsumuar edhe pije alkoolike zakonisht birra pasi që ketë pije e kam pasur 

te rekomanduar nga mjeku pasi që kam qenë i sëmur nga bubrekët, dhe zakonisht kam 

konsumuar birrën e Pejës  me shishe të qelqit sasia 03 ml. Ka shtuar se pasi që jam shoqëruar në 

stacionin policor e kam kuptuar se ku ka punuar T.dhe ketë e kam kuptuar nga H. K., ka shtuar 

se nuk e kam goditur unë T. me shishe dhe se nuk kam dëgjuar nga askush se e njëjta është 

goditur nga dikush. Ndërsa që në fjalën përfundimtare i njëjti ka deklaruar se e mbështesë 

fjalën e mbrojtësit tim duke shtuar se aktakuza që më ngarkon është e pabazuar dhe kërkoi nga 

gjykata që në mungesë të provave të më liroi nga kjo aktakuzë. 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike në këtë çështje penale në cilësinë e 

dëshmitarëve ka dëgjuar të dëmtuarën  T. M. dhe dëshmitaren A. K. si dhe ka administruar 

provën materiale siç është: Ekspertiza mjeko - ligjore e punuar nga ekspertët mjeko-ligjor Dr. F. 

D.dhe Dr. V.H. e datës 23.04.2018. 

Dëshmitarja - e dëmtuara T. M. – në dëshminë e dhënë gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të 

dt. 11.11.2019 ka deklaruar se: në ditën kur ka ndodhur rasti kam qenë duke punuar në lokalin 

tim i cili gjendet në lagjen “Ulpiana” me emrin “.......”, në atë ditë lokali ishte i mbushur me 

myshteri, ku te akuzuarin e kam parë se ishte sjellë disa herë për rreth lokalit dhe atë duke folur 

ne telefon dhe posa kanë dalë myshteria nga lokali i akuzuari e ka hapur derën e lokalit duke me 

thënë me fjalët “pse me shajte” dhe pas këtyre fjalëve i akuzuari ka tentuar që të me qëlloi por 

që nuk e ka lënë një person tjetër qe ka qenë i shoqëruar me të, dhe pas  3 apo 4 minutave  është 

kthyer prapë i akuzuari T. ka hapur derën e lokalit duke më goditur me shishe të birrës së P.dhe 

me ka goditur ne pjesën e djathtë të kokës. Ne ato momente përveç te akuzuarit ka qenë edhe një 

person tjetër të cilin nuk e njoh, pasi që pas goditjes për një moment më ka rënë te fikët, ku me 

pas ka ardhur një myshteri i cili me ka parë të shtrirë në lokal i cili me ka dërguar në ambulancën 

e cila gjendet në Ulpianë për të marr tretman mjekësor. Ka shtuar se pasi që me ka ardhur vetëdija 

te akuzuarin nuk e kam parë dhe se arsyeja e sulmit ka qenë pasi që unë me A. kemi pasur 
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mosmarrëveshje dhe me sa e di unë i akuzuari T. dhe A. kanë qenë të dashuruar dhe për ketë i 

akuzuari me ka sulmuar mua. Ka shtuar se ketë lidhje dashurie ne mes tyre e kam kuptuar pasi 

që me ka ndodhur rasti kur unë isha duke u përpjekur për të identifikuar të akuzuarin i cili me ka 

sulmuar dhe diku pas dy javë që kishte ndodhur sulmi te akuzuarin T. dhe A. i kam parë dorë për 

dore në lagjen Dardania.    

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e kësaj dëshmitare - të dëmtuarës, dëshmi të cilën e ka gjetur si 

të sinqertë, reale dhe objektive, me të cilën dëshmi vërtetohet bindshëm fakti se pas një 

mosmarrëveshje qe kishte pasur e dëmtuara me A. i akuzuari T. e kishte sulmuar të dëmtuarën 

me një shishe të birrës dhe ketë siç u vërtetua edhe nga dëshmia e të dëmtuarës krejt ketë e kishte 

bërë me qellim të hakmarrjes pasi që me A. i akuzuari ishte në lidhje dashurie rrethanë e cila nuk 

është kontestuar edhe nga vet i akuzuari e gjithashtu edhe ne shqyrtim gjyqësor u vërtetua se të 

njëjtit tani janë edhe bashkëshort dhe kanë një fëmijë. Dëshmia e kësaj dëshmitare është në 

përputhje edhe me ekspertizën mjeko-ligjore të administruar në cilësinë e provës materiale në 

këtë çështje penale, në të cilën janë konstatuar lëndimet në llojin dhe natyrën e tyre të cilat i ka 

pësuar tani e dëmtuara si rrjedhojë e veprimeve të tani të akuzuarit, e që janë pikërisht në 

regjionin e kokës ku edhe e dëmtuara ka deklaruar së është goditur me shishe te birrës ku kishte 

pësuar lëndime te lehta trupore. 

Dëshmitarja A. K. në dëshminë e saj të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor  me dt. 12.12.2019 ka 

deklaruar: se mbetëm pranë deklaratës së dhënë në prokurori me dt. 06.06.2018, ka shtuar se me 

herët kam punuar si kameriere ne kafiterin e quajtur te “F.”, në lagjen Ulpiana, për të cilën nuk 

më kujtohet periudha kohore se kur kam punuar. Ka shtuar se gjatë periudhës sa kam punuar ne 

ketë lokal i kam shërbyer edhe të akuzuarit T., me të cilin  nuk me kujtohet saktë data muaji se 

kur  jemi njohur por me kujtohet se ka qenë periudha e dimrit të vitit 2018 me të cilin me pas 

edhe jemi martuar. Ka theksuar se me të dëmtuarën T. njihemi pasi që e njëjta ka punuar me një 

lokal ku edhe njëherë kemi pasur një problem me të, ku pas mosmarrëveshje qe kemi pasur mes 

veti e kemi goditur njëra tjetrën. Ka shtuar se për problemin qe kam pasur me T. nuk e ka ditur i 

akuzuari T. dhe se asnjëherë nuk e kam diskutuar me të ketë çështje. Ndër tjera ka shtuar se unë 

me T. kemi qenë duke ecur rrugës kahë F. T. na ndjektë mbrapa, ku me pas unë i thashë T. se ti 

vazhdo se unë kam problem me të dhe T. me tha lëre dhe ne vazhduam në një lokal në një muzikë 

tek “...” afër F., ku më pas T. e ka thirre policin policinë, ku pasi kanë ardhë policia te lokali unë 

kam dalë dhe kam biseduar me policinë se une kam pasur problem me T., ndërsa policët me kanë 

thëne se jo ti por T., ku më pas T. e kanë marrë policia, ndërsa unë kam mbetur ne lokal me disa 

vajza punëtore te lokalit dhe më pas e kanë liruar T.. Ka shtuar se deklarata e dhënë në polici ka 

qenë deklaratë me e saktë se ajo e dhënë prokurori. Ka theksuar se bashkëjetoi me T., kemi një 

fëmijë dhe jemi të kurorëzuar me dt. 13.08.2019, e njëjta ka deklaruar se nuk e dinë se kush e ka 

goditur T.. Ka shtuar se në kohën kur kam qenë duke punuar si kamariere T. me ka vizituar çdo 

ditë, ndërsa ne pyetjen se ne polici keni deklaruar se nuk jam takuar me T. e njëjta është përgjigjur 

se kam qenë në lidhje me dikën tjetër dhe nuk kam guxuar të tregoi se njihem me T.. Ka shtuar 

se T. nuk ka qenë dioni se ku ka punuar T. dhe se nuk ka ditur për problemin qe kam pasur me 

T..  

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e kësaj dëshmitare, dëshmi të cilën e ka gjetur si jo reale dhe 

kontradiktore për faktin se deklarata e dhënë në polici dhe prokurori është në kundërshtim me 

njëra tjetrën, po ashtu gjatë dhënies së dëshmisë ne seancën gjyqësore fillimisht thekson se 

mbetëm ne tërësi pranë deklaratës së dhënë në prokurori, ndërsa më pas gjatë deklarimit kur 

prokurori e ballafaqon me deklaratën e dhënë në prokurori dhe atë në polici e njëjta deklaron se 

deklarata e dhënë në polici është e saktë, ku me ketë vërteton se dëshmia e saj nuk është e saktë 

dhe kredibile pasi qe në çdo rast tenton ti shmanget inkriminimit te akuzuarit T.  se ka kryer 

vepër penale  dhe faktit se i akuzuari asnjëherë nuk ka qenë në dioni se e njëjta ka pasur 

mosmarrëveshje me të dëmtuarën T., për të cilën gjykata nuk i’a fali besimin pasi që e njëjta me 
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të akuzuarin ne atë periudhë kohore kanë qenë në lidhje dashurie ku më pas të njëjtën lidhje e 

kanë kurorëzuar me martesë, andaj duke i marrë për bazë të gjitha këto është fakt i pamohueshëm 

se i akuzuari veprën penale e ka kryer me qëllim të hakmarrjes pas problemeve që kishin pasur 

A. K. tani bashkëshorte e të akuzuarit me T. M. tani e dëmtuar. Andaj në bazë të kësaj Gjykata 

nuk i’a falë besimin dëshmisë së kësaj dëshmitare.   

Nga ekspertiza mjeko - ligjore e punuar nga ekspertët mjeko-ligjor Dr. F. D. deh Dr. V. H. e 

datës 23.04.2018, vërtetohet se tani e dëmtuara T. M.  ka pësuar ndrydhje (mbrejtje) dhe ënjtje 

(edemë), të indeve të buta me gërvishtje lëkurore të regjionit të kokës me besueshmëri të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo i mprehtë, i topitur),  që si të tilla 

bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin.   

Gjykata ka vlerësuar edhe këtë provë materiale nga e cila po ashtu bindshëm ka vërtetuar faktin 

se tani i akuzuari T.J. në momentin kritik e ka goditur tani të dëmtuarën T.M. dhe atë me një 

shishe birra Peja e qelqit, me çka edhe i shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin, siç janë konstatuar edhe në ekspertizë. 

Gjykata pas administrimit të provave, të njëjtat i vlerësoi një nga një dhe duke i ndërlidhur 

reciproke njëra me tjetrën në kuptim të nenit 361 të KPP dhe vërtetoi gjendjen faktike të 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Andaj në këtë gjendje të vërtetuar të fakteve, në veprimet e të akuzuarit T.J. manifestohen të 

gjitha elementet e veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, 

pasi që për të gjendur në kushtet e kryerjes së kësaj vepre penale është e nevojshme që të 

vërtetohet ekzistenca e lëndimit të lehtë trupor, lëndime këto të vërtetuara nga dëshmia e të 

dëmtuarës T.M.  dhe po ashtu nga ekspertiza mjeko - ligjore e administruar në cilësinë e provës 

materiale, lëndim ky i cili ka rezultuar me dëmtime të përkohshme të shëndetit për të dëmtuarën 

T. M.. 

 

Me rastin e matjes së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

që në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, që përcaktojnë llojin dhe lartësinë e dënimit për të 

akuzuarin, si rrethanë lehtësuese mori parasysh, sjelljen e tij korrekte në gjykatë, por edhe në 

raport me palët tjera, faktin se gjykata nuk ka të dhëna se i njëjti është gjykuar apo dënuar për 

ndonjë vepër penale të kësaj natyre dhe po ashtu faktin se pas kësaj ngjarje nuk kanë pasur 

probleme më të kësaj natyre,  ndërsa si rrethana rënduese gjykata gjeti rrezikshmërinë shoqërore 

të kësaj vepre penale, faktin se mënyra dhe rrethanat e kryerjes së kësaj vepre penale ka qenë se 

e dëmtuara është sulmuar me mjet te rrezikshëm dhe ne vendin e saj të punës, andaj të njëjtit në 

aplikim të dispozitave ligjore i shqiptoi dënim me gjobë me bindje se dënimi i tillë i përgjigjet 

peshës së veprës penale, sjelljeve dhe shkallës së përgjegjësisë penale të akuzuarit, se ky dënim 

do të ndikojë në risocializimin e të njëjtit, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit, gjithashtu do të ndikojë tek të tjerët në mos kryerjen e veprave penale të cilat 

po bëhen gjithnjë e më të rrezikshme për mirëqenien shoqërore, se me dënimin e tillë do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së, me bindje se i akuzuari në të ardhmen nuk 

do përsërisë vepër tjetër penale të natyrës së tillë apo të ngjashme.  

  

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e dëmit në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave është marrë 

konform nenit 39 par.3, nënpar.3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit.  
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Vendimin për kërkesën pasurore juridike, gjykata e ka marrë në kuptim të nenit 463 par. 2 të 

KPRK-së.  

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit  365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitivin 

e këtij aktgjykimi.   

   

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

      P.nr.2769/2018,   datë 10.01.2020 

 

Sekretare Juridike,                                             Gjyqtari,  

Mervete Krasniqi                                  Avni Syla 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa 

bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


