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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                           

                                                                                                                                      P.nr.410/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Rrahman 

Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit:G.S nga ..., për 

shkak të veprave penale: I. Kanosje  nga neni 185 par. 2 të KPRK-ës dhe II. Lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par.3 pika 3.1 të KPRK-së në bashkim me veprën penale nga pika 1 e dispozitivit, 

sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.437/2019, datë 01.04.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e publik me datë 

26.08.2019 në prezencën e Prokurorit të Shtetit Natasha Radovic dhe të akuzuarit, me datë 

28.08.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 30.08.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

G.S, nga i ati Sh., e ëma E., e vajzërisë A., i lindur me datë ... në  ..., ku edhe jeton në rrugën Rr. 

“...” pn., i pa martuar, ka të përfunduar shkollen e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. 

personal ..., shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

(tutje: KPP) 

I 

REFUZOHET AKUZA 

sepse, 

Më datën 30.01.2019, rreth orës 19:20 minuta, në ..., në rrugën “...” seriozisht e ka kanosur me fjalë, 

vepra ose gjeste personin tjetër dhe atë të dëmtuarën-motrën B.S, se do ta privoj nga jeta ose se do 

t`i shkaktoj lëndim të rëndë trupor, në atë mënyrë që ditën kritike nga kuzhina ka marrë dy thika dhe 

ka thënë: “thirreni kë doni, edhe ashtu unë po dua ta mbys dikë”, çka ka shkaktuar frikë dhe 

shqetësim te e dëmtuara B.S.  

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale: Kanosje nga neni 185 par. 2 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës për këtë pikë të aktgjykimit mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

 

Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

II 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 

Më datën 30.01.2019, rreth orës 19:20 minuta në ..., në rrugën “...” i ka shkaktuar lëndim të lehtë 

trupor të dëmtuarës-motrës B.S në atë mënyrë që pas një grindjeje paraprake me të dëmtuarën disa 

herë e ka sulmuar fizikisht dhe  e ka goditur me grushte e shqelma në kokë dhe në trup duke i 

shkaktuar lëndime të lehta trupore në formë të ndrydhjes së indeve të buta dhe gjakmbledhje nën-
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lëkurore në regjionin muror dhe zverkor të kokës, e të cilat janë të karakterit të përkohshëm për 

shëndetin. 

 

Me këtë në gjendje te aftesisë së zvogëluar mendore ka kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par.3 të KPRK-ës 

                          
Andaj, Gjykata në bazë të nenit  1, 4, 7, 17, 18, 21, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73, 74 e 188 të KPRK-së, 

dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e: 

GJYKON 

 

1. Dënim me burgim me kusht ne  kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, në afat 

prej një (1) viti, nga plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi. 

 

2. Në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit nga data 

30.01.2019 deri me datë 17.04.2019.  

 

3. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 30€, në emër të 

ekspertizës mjekoligjore shumën prej 20 euro, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.    

 

4.  Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

Gjykata në bazë të neneve 18 par.2, 88, 90 të KPRK dhe neneve 507, 514, 515 të KPP-së ku 

perfshihen kryeresit me çrregullime mendore, të akuzuarit i shqipton: 

 

MASËN E TRAJTIMIT TË DETYRUAR PSIKIATRIK 

NË LIRI   

 

5. Masa e trajtimit të detyruar psikiatrik në liri do të ekzekutohet në Qendren e Shëndetit Menatal 

në .... I pandehuri obligohet  që t’i nënshtrohet trajtimit të detyruar psikiatrik dhe të paraqitet ne 

këtë institucion sipas kohës, terminëve dhe rekomandimit të mjekëve, gjithashtu të përdorë 

terapinë sipas rekomandimit të doktorëve të kësaj Qendre. I pandehuri duhet te paraqitet tek ky 

institucion, në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

6. Masa e trajtimit të detyruar do zgjasë për aq kohë sa është nevojshme për trajtimin e të 

pandehurit, por jo më gjatë se 3 (tre) vjet. 

 

7. Qendra e Shëndetit Mental në ..., obligohet ta pranojë në trajtim të pandehurin sipas këtij 

aktgjykimi si dhe t’i dërgoi gjykatës raport mbi gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajnimit 

për të pandehurin. Qendra obligohet t’i raportoj gjykatës së paku njëherë në dy muaj dhe të 

njoftojë gjykatën për çdo vështirësi në trajtim. 

 

8. I pandehuri paralajmërohet se në rast mosrespektimit të kësaj mase të shqiptuar, se në rast se 

nuk merre pjesë ne trajtim, refuzon apo kanoset që të kryej ndonjë vepër tjetër penale, në këto 
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raste gjykata mund të vendosë për ndërrimin e masës dhe shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyruar me ndalim.    

                                                                    A r s y e t i m   

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzë PP.II.nr 

437/2019 të datës 01.04.2019, ndaj të akuzuarit G.S, për shkak të veprave penale I. Kanosje  nga 

neni 185 par.4 në lidhje me par.2 të KPRK-ës dhe II. Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 pika 

3.1 të KPRK-së në bashkim me veprën penale nga pika 1 e dispozitivit.   

  

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ashtu që në këtë seancë i pandehuri e 

ka pranuar fajësinë për veprën penale si nën piken II të këtij aktgjykimi, Lëndim i lehtë trupor nga 

nenin 188 par. 3, pika 3.1 të KPRK-së. Ndërsa sa i përket pikës I të aktakuzës, për veprën penale: 

Kanosje nga neni 185 par. 4 lidhur me par. 2 të KPRK-së. Sa i përket kësaj pike, gjykata e ka 

caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datë 26.08.2019.  

 

Vlerësimi i gjykatës sa i përket pikës I të dispozitivit të akgjykimit.  

Gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 26.08.2019, pas leximit të aktakuzës Prokurori i Shtetit e ka 

rikualifikuar vepren penale nga vepra penale: Kanosjen nga neni 185 par.4 lidhur me par.2 të 

KPRK-ës, në vepren penale: Kanosje nga neni 185  par.2 të KPRK-ës, ndërsa pas rikualifikimit 

prokurori i shtetit është tërhequr nga ndjekja penale për veprën penale të rikualifikuar: Kanosje nga 

neni 185 par. 2 të KPRK-së, duke qenë se në fjalën hyrëse e dëmtuara ishte tërhequr nga propozimi 

për ndjekje.  

 

Neni 52 i KPP-ës ka parashikuar të drejtën e Prokurorit të Shtetit që të tërhiqet nga ndjekja penale, 

para gjykatës themelore në çdo kohë, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor.  Prandaj, në kuptim 

të nenit 363 par. 1, nënpar. 1.1 të KPP-së, ku është përcaktuar se, gjykata merr aktgjykim me të cilin 

refuzohet aktakuza, në rast se prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Andaj, rrjedhimisht, pasi që prokurori është tërhequr nga ndjekja penale në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, për veprën penale: Kanosje nga neni 185 par. 2 të KPRK-së, atëherë gjykata ka marr 

aktgjykim refuzues për këtë pikë të aktakuzës.  

 

Vlerësimi i gjykatës sa i përket pikës II të dispozitivit të akgjykimit. 

Në seancën e shqyrtimit fillestar  të datës 17.04.2019, i pandehuri e ka pranuar fajësinë, për pikën II 

të aktakuzës, për veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 pika 3.1 të KPRK-ës, 

duke theksuar se e pranonë fajësinë për vepren penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 

pika 3.1 të KPRK-ës, duke e pranuar se e ka sulmuar të dëmtuaren, me arsyen se ka qenë i 

mllefosur dhe se ndjenë  keqardhje për atë që ka ndodhur.   

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri, ka propozuar që të pranohet pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurit G.S, për vepren penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3, 

pika 3.1 të KPRK-së, duke i propozuar gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë për këtë veper 

penale, dhe se ky pranimi është vullnetar dhe pas konsultimeve me mbrojtesin e tij. 

 

E dëmtuara B.S në lidhje me pranimin e fajësisë nga i pandehuri për veprën penale: Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.3, pika 3.1 të KPRK-së, ka deklaruar se sa i përket lëndimeve të mia, të cilat 

mi ka shkaktuar, është e vërtetë kjo, por unë e kuptoj sepse ka qenë i mllefosur e që pastaj unë kam 

biseduar edhe me mjekun që e ka hartuar eskpertizen psikiatrike Dr.Sh.H, i cili na ka thënë se G. 
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mund të shërohet, mirëpo vazhdimisht duhet të jetë nën kontroll mjekësor, ndërsa tani mendoj se G. 

nuk paraqet problem për familjen.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit, Av. Xh.H, në lidhje me pranimin e fajësisë i ka propozuar Gjykatës që të 

marrë vendime për pranimin e fajësisë për vepren penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3, 

pika 3.1 të KPRK-së, duke konsinderuar se keni prova të mjaftueshme dhe se pranimi i fajësisë 

është bërë në menyrë vullnetare dhe në konsultim me mbrojtësin.   

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë per vepren penale si nën piken 2 të aktakuzës, të cilën e ka 

deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë 

përmbushur kushtet ligjore për pranimin e fajësisë për të pandehurin. Gjykata ka vërtetuar se 

pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykate si: 

Raporti i policise me nr ..., i datës 31.01.2019; Raporti mjeksorë nga Siptali i Përgjithshëm në ...; 

Raporti mbi ekspertizën psikiatrike Dr.Sh.H i datës 15.03.2019; Procesverbali mbi ekzaminimin e 

pranisë së alkoolit, drogave apo barnave në organizëm; Mendimi dhe konstatimi i ekspertit 

Mjekoligjor Dr.V.K i datës 14.03.2019;  Deklarata e të pandehurit G.S dhënë në polici, e datës 

31.01.2019; Deklarata e të dëmtuarës B.S e dhënë në polici e datës 30.01.2019; Dekalarat e 

dëshmitares E.S e dhënë në polici, e datës 30.01.2019. Të gjitha këto prova janë bindëse për 

gjykatën dhe formojnë elementin inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te fajësisë, 

konsiderojmë se për tej çdo dyshimi është vërtetuar se i pandehuri, ka kryer veprën penale:  Lëndim 

i lehtë trupor nga neni 188 par.3, pika 3.1 të KPRK-së.  Andaj, gjykata të njëjtën e shpalli fajtor, 

pasi që gjeti se penalisht është e përgjegjshëm edhe përkundër faktit se ka pasur aftësi esencialisht 

të zvogëluar mendore andaj e gjykoi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.   

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë vullnetare, 

se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu tërhequr vërejtja të 

pandehurit se pas pranimit të fajësisë, ai nuk mund të bëjë ankesë për shkak të konstatimit të gabuar 

të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata ka vërtetuar se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, nga këto arsye gjykata e ka 

aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri, me veprimet e tij ka kryer veprën penale: Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.3 pika 3.1 të KPRK-ës, e për të cilën vepër penale është paraparë dënimi me 

burgim prej tre (3) muja deri në tre (3) vjet. 

 

Sipas urdhëresë për ekzaminimin psikiatrik për të akuzuarin, me datë 15.03.2019 gjykata ka pranuar 

një raport për gjendjen e shëndetit mendor për të akuzuarin të hartuar nga Instituti i Psikiatrisë 

Forenzike të Kosovës. Gjykata, bazuar në theksimet e  raportit shëndetësor dhe në deklarimet e 

palëve në procedurë duke përfshirë edhe deklarimin e vet të akuzuarit vërtetoi se i akuzuari e ka 

kryer veprën penale në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, andaj i shqiptoi masën e precizuar 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Kjo për arsye se përgjegjësia penale lidhet në mënyrë të ngushtë me aftësinë e personit për të 

kuptuar natyrën e paligjshme të sjelles së tij, si edhe për të kontrolluar veprimet ose mosveprimet në 

përputhje me kërkesat e ligjit. Bazuar në konstatimet e dalura nga ekspertiza me shkrim e datës 

15.03.2019 e përpiluar nga Dr. Sh.H, Dr. J.Z dhe N.H, sociolog,  kanë konstatuar se në momentin e 

kryerjes së veprave penale nga ana e të akuzuarit aftësia mendore e të kuptuarit dhe kontrollës së 
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veprimeve të saj ka qenë e zvogëluar esencialisht, pasi për shkak të përdorimit të kanabinoideve dhe 

substancave të ndryshme psikoaktive ka pësuar çrregullim mendor të karakterizuar me çrregullime 

të menduarit për vetveten, me ndjenjë kronike të zbrazëtisë, me lidhje të forta e të paqëndrueshme 

me njerëzit e tjerë, me tendenca të sjelljeve autodestruktive që ndërlidhen edhe me mendime të 

çrregulluara, ku tek i njëjti janë prezent idetë e madhështisë. Andaj, i ka propozuar gjykatës që ndaj 

të njejtit të shqipton masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, masë kjo që do të mund të 

zbatohet në Qendrën e Shëndetit Mental në .... Gjykata e ka pranuar këtë konstatim të ekspertëve 

mjekësor me bindjen se trajtimi i  detyrueshëm psikiatrik në liri për të akuzuarin  është i nevojshëm 

dhe adekuat për  shërimin e vet të akuzuarit dhe për të shmangur rrezikun për kryerjen e ndonjë 

vepre tjetër penale. Poashtu gjykata vlerëson se një trajtimi në Institucion do të mundësojë 

përcjelljen e gjendjes shëndetësore të tij në mënyrë permanente, nga ekipi profesional konform 

gjendjes së tij, që do t’i mundësojë atij rikthim të sigurtë në rrethin familjar dhe shoqëror.   

 

Andaj, gjykata konsaton se edhe përkundër faktit se i akuzuari e ka kryer veprën penale në gjendje 

esencialisht të zvogëluar mendore, i njëjti ka përgjegjësi penale sipas nenin 18 par.2 të KPRK-së, e 

cila dispozitë shprehimisht përcakton se: “Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet se ka 

aftësi të zvogëluar mendore nëse në kohën e kryerjes së veprës penale aftësia e tij për të kuptuar 

natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose mosveprimeve të tij ka qenë esencialisht e 

zvogëluar për shkaqet e cekura në paragrafin 1. të këtij neni. Personi i tillë konsiderohet penalisht 

përgjegjës, por këto rrethana merren parasysh nga gjykata kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e 

sanksionit ose masës së trajtimit të detyrueshëm”.  

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, e që kjo vepër 

penale ka për qëllim të mbrojë jetën dhe trupin e individit si dhe faktin se kjo vepër penale është 

kryer në raportet familjare, duke qenë se ambienti familjar është një ambient ku pritjet e secilit janë 

për një siguri më të madhe.  

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën penale, 

faktin se i njëjti ka shprehe keqardhje dhe është penduar për ndodhjen e rastit, faktin se kjo vepër 

është kryer në gjendjen të aftësisë së zvogëluar mendore, rrathanë kjo që vet ligji e parasheh si 

rrethanë lehtësuese, fakti se raportet mes palëve janë rregulluar, duke qenë se e dëmtuara B.S ka 

deklaruar se i njëjti nuk paraqet problem në familje, rrethanat personale të pandehurit, pasi që i 

njëjti rezulton se është i pa punë dhe pa të ardhura stabile.   

 

Gjykata ndaj të akuzuarit ka shqiptuar edhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, duke 

u bazuar në nenin 90 par. 1 të KPRK-së, pasi që ekziston rreziku serioz se i akuzuari do të kryerj 

vepër tjetër, se ky trajtim është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e veprës tjetër penale, e 

poashtu se ky trajtim është i mjaftueshëm për të shmangur rrezikun serioz. Gjykata konstaton se 

bazuar në ekspertizën psikiatrike, në rastin konrket kemi të bëjmë me person i cili si pasojë e 

abuzimit me substanca psikoaktive ka çrregullime mendore, andaj edhe për shkak të këtyre 

çrregullimeve ka rrezik që të kryerj vepër tjetër penale apo edhe trajtimi është i nevojshëm për të 

shmangur rrezikun për vepra tjera. Prandaj, gjykata e shqiptoj këtë masë në liri si masë adekuate 

dhe të përshtatshme për trajtimin e të pandehurit kohë pas kohe kur ai ka nevojë për një trajtim te 

tillë, dhe se kjo masë do të jetë në interes të pandehurit. Kjo masë do të zbatohet në Qendren e 

Shëndetit Mental në ..., instiutcion ky i propozuar nga ekspertiza psikiatrike. 
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Masa e trajtimit të detyruar psikiatrik në liri do të zgjasë derisa institucioni shëndetësor përgjegjës 

për shërimin mendor të konstatojë se më nuk është e nevojshme kjo masë. Ndërsa kufizimi që nuk 

mund të zgjasë më shumë se 3 vjet, është bazuar në nenin 90 par. 4 të KPRK, ku parashihet se 

trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri nuk mund të zgjasë më shumë se tre vjet nëse i është 

shqiptuar kryerësit me aftësi esencialisht të zvogëluar mendore.  Ndërsa në kuptim të nenit 90 par. 5  

të KPRK-së, i akuzuari është paralajmëruar se në rast se nuk e zbaton vullnetarisht masë, e braktisë 

trajtimin apo kanoset se do kryer vepër tjetër, gjykata do t`ia zëvendësoj trajtimin në liri me masë e 

trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin përkatës shëndetësor.  

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burgim me kushtë ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, në 

harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit, e cila ka qenë 

esencialisht e zvogëluar. Po ashtu, gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit nga neni 41 par 1 të KPRK-së, që ti parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Poashtu, ky dënim do të shërbejë si masë 

preventive që në të ardhmen i pandehuri të përmbahet nga veprimet e ndaluara në komunikacion. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 dhe 

2.6 dhe nenit 453 par.1 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet për ekspertë dhe të paushallit 

gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit 

nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Ndërsa vendimin për shpenzimet e 

procedurës, për pikën I të dispozitivit, gjykata e bazoi në nenin 454 të KPP-së. 

 

Vendimin për llogaritjen e masës së paraburgimit në dënimin e shqiptuar, gjykata e bazoi në nenin 

83 par. 1 të KPRK-së. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 463 të KPP-së, pasi 

që e dëmtuara ka deklaruar se nuk paraqet kërkesë pasurore juridike.  

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 363, 365, 450, 453, 507, 514, 515 të KPP-së nga arsyeje e 

lartcekura ka vendosur si ne dispozitive te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.410/2019 dt.30.08.2019 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve nga 

dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj gjykate, në 

kopje të mjaftueshme për gjykatën dhe palët.  


