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Numri i dokumentit:     03660233 

 

P.nr.1111/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me bashkëpunëtoren 

profesionale Diellza Zeqiri Latifi, në çështjen penale kundër të pandehurit N.M. nga fshati M. 

Komuna e V. për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-

së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm PP-

II.nr.1217/19 (2019:0190039) e datës 05.12.2019, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik 

të mbajtur me datë 11.11.2022, në të cilin ishin të pranishëm Prokurori i Shtetit Arian Xhema, i 

pandehuri N. M. dhe të dëmtuarit B. M. dhe N. M. më dt.16.11.2022 mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 17.11.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I PANDEHURI: Naim Mustafa nga i ati Ramadan, e ëma Zejnije, e vajzërisë Saraqi, i lindur 

më datë 27.07.1974 në fshatin Mihaliq, Komuna e Vushtrrisë, ku edhe jeton, me numër personal 

1010008740, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar, prind i dy fëmijëve, i gjendjes 

së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa gjykuar. 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me datë 06.11.2016, rreth orës 11:30, në fshatin M. Komuna e V. e kanos seriozisht 

personin tjetër me përdorimin e armës dhe atë të dëmtuarin B. M. dhe N.M. ashtu që të 

dëmtuarit të cilët janë vëllezër kanë qenë së bashku duke shkuar për të punuar arën në vendin 

e quajtur “a.e q.” në fshatin M. dhe aty janë takuar me tani të pandehurin N. M. i cili vinte në 

drejtim të tyre e me të cilin kishin pasur disa mos marrëveshje të mëhershme, ndërsa i 

pandehuri me t’u afruar në drejtimin e të dëmtuarve e ka nxjerrë armën “TT”, ngjyrë e zezë 

nga brezi dhe ju ka drejtuar atyre me fjalët “ju vras”, pas kësaj e ka kthyer revolen në brez dhe 

ka vazhduar në drejtim të shtëpisë së tij, me çka të dëmtuarit i ka shkaktuar ndjenjën e frikës 

dhe të ankthit, e të cilët menjëherë e kanë lajmëruar rastin në polici me anë të telefonit,  

- Me këtë ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 185 par.4 lidhur me par.1 të 

KPRK-së. 
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Andaj, gjykata konform dispozitave të neneve 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 73, 74 

dhe nenit 185 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, si dhe nenit 365, 450 dhe 461 të KPPK-së, 

e, 

 

GJ Y K O N 

 

Të pandehurit: Naim Mustafa i shqipton DËNIM MË BURG në kohëzgjatje prej tetëmbëdhjetë 

(18) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër penale në 

periudhën verifikuese në kohëzgjatje prej dy (2) viteve. 

 

TË DËMTUARIT B.M. dhe N. M. kanë hequr dorë nga realizimi i kërkesës pasurore juridike 

lidhur me këtë çështje penale. 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajë shumën             

prej tridhjetë euro (30€), si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej tridhjetë 

euro  (30€), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit – historiku procedural 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzë PP-

II.nr.1217/19 (2019:0190039) e datës 05.12.2019, kundër të pandehurit Naim Mustafa nga 

fshati M., Komuna e V. për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.4 lidhur me par.1 

të KPRK-së. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar më datën 

10.01.2022, ku i pandehuri është deklaruar i pafajshëm, ndërsa më dt.28.01.2022 i pandehuri 

ka paraqitur kërkesë për hudhje të aktakuzës, ku gjykata më dt.16.02.2022 ka marrë 

Aktvendim me të cilit e ka refuzuar kërkesën për hudhje të aktakuzës. 

 

Më dt.21.02.2022 i pandehuri ka paraqitur ankesë ndaj Aktvendimit të lartcekur, ndërsa më dt. 

07.04.2022 Gjykata e Apelit përmes Aktvendimit PN.nr.306/22 ka refuzuar ankesën e të 

pandehurit si të pabazuar. 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjyqtari i vetëm gjykues, më datën 11.11.2022 ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, ku pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, në kuptim të nenit 325 par.1 

të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues pasi bindet se i pandehuri e kupton aktakuzën, të njëjtit 
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i ofron mundësinë e deklarimit rreth fajësisë, ashtu që i pandehuri deklaron se nuk e ndien 

veten fajtor për veprën penale, e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorisë. Andaj, 

gjyqtari vazhdon me rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor. 

Prokurori i shtetit, në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor, si dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se: mbetet në tërësi pranë aktakuzës kundër të pandehurit N. M. në drejtim të 

veprës penale Kanosja nga neni 185, par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, ashtu që i pandehuri 

e ka kryer veprën penale e cila i bie në barrë u vërtetuar me provat të cilat janë propozuar në 

aktakuzë dhe të cilat janë administruar në shqyrtim gjyqësor, e nga shqyrtimi gjyqësor është 

vërtetuar gjendja faktike me anën e deklaratave të të dëmtuarve – dëshmitarëve të cilët e kanë 

përshkruar saktë ngjarjen, ashtu siç kanë deklaruar edhe në vitin 2016, se të njëjtit ishin 

kanosur nga i pandehuri me armë, e përshkrimin e njëjtë të ngjarjes e kanë bërë edhe tani dhe 

në këtë kuptim ka kërkuar nga gjykata që t’ua fal besimin deklaratave të të dëmtuarve, duke 

shtuar se i pandehuri me asnjë provë nuk ka arritur që t’i demantoj deklaratat e të dëmtuarve, 

duke e mohuar kryerjen e veprës penale me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, ashtu 

që mbi bazën e të lartcekurave ka kërkuar nga gjykata që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta 

dënoj sipas ligjit, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese me rastin e 

përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit.  

I dëmtuari i parë në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën e prokurorit të shtetit, duke shtuar se heq dorë nga 

kërkesa pasurore juridike lidhur me këtë çështje penale. 

I dëmtuari i dytë në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën e prokurorit të shtetit, duke shtuar se heq dorë nga 

kërkesa pasurore juridike lidhur me këtë çështje penale. 

I pandehuri, në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nuk e ndien vetën fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës, 

duke shtuar se ditën kritike, i njëjti nuk ka qenë në vendin e ngjarjes siç pretendohet nga të 

dëmtuarit.  

Provat që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike në këtë çështje penale, në kuptim të 

dispozitave ligjore të nenit 7 dhe nenit 361 të KPPK-së, ka administruar provat e propozuara 

nga prokurori i shtetit, si në aktakuzë: dëgjimin e të dëmtuarit - dëshmitarit B.M.dhe të 

dëmtuarit -  dëshmitarit N. M., si dhe ka lexuar provat materiale si: Raportet Policore të dt.06 

dhe 08.11.2016 të përpiluara nga Stacioni Policor në Vushtrri – Njësia e Hetimeve.  

Gjykata  pas  vlerësimit  të provave të proceduara një nga një dhe të gjithave së bashku, ka 

vërtetuar  gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

I dëmtuari - dëshmitari B. M.në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 11.11.2022 ka deklaruar 

se: Lidhur me këtë çështje penale i njëjti ka dhënë deklaratë në polici në vitin 2016, duke 

shtuar se konflikti me të pandehurin ka ndodhur gjatë vitit 2016, ku fillimisht problemet kanë 
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filluar pas blerjes së një toke nga i pandehuri nga axha i të dëmtuarit, mirëpo që këto probleme 

kanë qenë mes tyre, e më pas problemet kanë filluar mes të pandehurit dhe të dëmtuarit pasi 

që i pandehuri ia ka marrë gypat për ujitje të I. L. duke i thënë se nuk janë tuat, ndërsa që i 

pandehuri ka insistuar se ata gypa janë të tij, ku ditën kritike i dëmtuari së bashku me vëllain 

e tij – N. M. kanë shkuar në ara për të punuar me traktorin e tipit 49, ashtu që në drejtim të 

tyre ka ardhur i pandehuri, i cili ka qenë duke u kthyer nga arat e tij, e ka nxjerr revolen e tipit 

TT nga brezi, duke ju drejtuar të dëmtuarit dhe vëllait të tij me fjalët “Ju vras” dhe më pas e 

ka vendosur në brez dhe ka vazhduar të ec. Ka shtuar se arsyeja kryesore e kanosjes ka qenë 

për shkak të gypave të ujësjellësit të I. L. duke theksuar se fillimisht me të pandehurin i kanë 

ndërruar gypat, dhe me qëllim të identifikimit të gypave i njëjti i ka ngjyrosur me ngjyrë të 

kuqe dhe ia ka vendosur gypave bulonat e kosës së traktorit. Ka theksuar se i njëjti është 

frikësuar kur i pandehuri e ka nxjerr armën nga brezi, dhe se për shkak të afërsisë që e kanë 

pasur, ku distanca mes tyre ka qenë 2-3 metra, ka arritur ta identifikoj se arma është e vërtetë 

e tipit TT. Tutje ka theksuar se me të pandehurin janë pajtuar përmes miqësisë dhe se më nuk 

kanë pasur probleme. 

I dëmtuari - dëshmitari N. M. në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 11.11.2022 ka 

deklaruar se: Lidhur me këtë çështje penale i njëjti ka dhënë deklaratë në polici në vitin 2016 

dhe vitin 2019, duke shtuar se ditën kritike së bashku me vëllain e tij – B. M. kanë qenë duke 

lëvruar arën, ashtu që në drejtim të tyre ka ardhur i pandehuri, e ka nxjerr nga brezi revolen 

ngjyrë të zezë, tipin e të cilës nuk e njeh, duke ju drejtuar të njëjtit dhe vëllait të tij me fjalët 

“Ju vras” dhe më pas është larguar në drejtim të shtëpisë së tij. Ka shtuar se arsyeja e kanosjes 

ka qenë lidhur me gypat e ujësjellësit të I. L. duke shtuar se lidhur me konfliktet e mëparshme 

me të pandehurin nuk ka njohuri pasi që për një kohë ka qenë duke jetuar në Gjermani, ndërsa 

që ditën kritike arsyeja e kanosjes ka qenë lidhur me gypat e lartcekur. Ka theksuar se i njëjti 

është frikësuar kur i pandehuri e ka nxjerr armën nga brezi, dhe se për shkak të afërsisë që e 

kanë pasur, ku distanca mes tyre ka qenë 2-3 metra, ka arritur ta identifikoj se arma është e 

vërtetë. Tutje ka theksuar se me të pandehurin janë pajtuar përmes miqësisë dhe se më nuk 

kanë pasur probleme. 

Nga Raportet Policore të dt.06 dhe 08.11.2016 të përpiluara nga Stacioni Policor në Vushtrri 

– Njësia e Hetimeve u vërtetuar se më dt.06.11.2016 rreth orës 12:15 janë njoftuar se në fshatin 

M. Komuna e Vushtrrisë është raportuar kanosje, ashtu që janë nisur drejt vendit të ngjarjes, 

ndërsa që rreth orës 12:50 të njëjtit kanë kontaktuar me ankuesin B. M. i cili ka deklaruar se 

të njëjtën datë rreth orës 11:30 në fshatin M., në afërsi të hekurudhës deri sa po shkonte në ara 

me traktor së bashku me vëllain e tij N. M., i dyshuari N. M. ia ka drejtuar një armë të shkurtër, 

ngjyrë të zezë, e ka raportuar duke ju thënë “Ju vras” dhe e ka kthyer armën në brez. Ankuesi 

ka deklaruar se së bashku me vëllain e tij kanë vazhduar rrugën pa u ndalur dhe gjatë rrugës 

përmes 112 kanë njoftuar policinë, duke shtuar se me të dyshuarin kanë pasur mosmarrëveshje 

lidhur me një rrugë që kalon nëpër ara, si dhe me gypat e ujitjes së arave, mirëpo që 

mosmarrëveshje të tilla kanë pasur edhe me disa bashkëfshatar tjerë. Po ashtu, nga ky raport 

u vërtetua se është bastisur shtëpia e të dyshuarit, mirëpo që nuk është gjetur asgjë e dyshimtë, 

si dhe i dyshuari ka mohuar të ketë pasur revole, ashtu siç janë deklaruar të dëmtuarit.  

I akuzuari në mbrojtjen e tij të paraqitur pranë kësaj gjykate, ka deklaruar se: me të dëmtuarit 
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nuk ka pasur asnjëherë mos marrëveshje dhe se deklarimet e tyre se i pandehuri i ka kanosur 

me armë janë shpifje, duke shtuar se ditën kritike nuk i ka takuar fare të pandehurit, ashtu që 

gjatë asaj dite i njëjti ka dal për ta punuar tokën përball shtëpisë së tij, ndërsa që me të dëmtuarit 

asnjëherë nuk kanë pasur mos marrëveshje rreth gypave, ku është e vërtetë që kanë bërë 

shkëmbim të tyre, mirëpo mos marrëveshje rreth tyre nuk kanë pasur. Ka shtuar se është e 

vërtetë që me të njëjtit janë pajtuar përmes miqve, ashtu që janë pajtuar që fjalët që i kanë 

pasur mes tyre dhe problemet e të kaluarës t’i lënë në harresë. Ka shtuar se ka blerë tokë nga 

djemtë e axhës së të dëmtuarve dhe aty e ka ndërtuar një stallë dhe se mendon se arsyeja që të 

dëmtuarit ia kanë thirr policinë është pikërisht për shkak të blerjes së asaj are.  

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e të dëmtuarit – dëshmitarit B.M. dhe të dëmtuarit - dëshmitarit 

N. M. ku të njëjtave ua ka falur besimin, pasi që i ka gjetur të vërteta dhe në përputhje me njëra 

tjetrën, si dhe me provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës, e po ashtu edhe me 

deklaratat e dhëna pranë policisë. Ashtu që, kjo gjykatë ka gjetur se deklaratat e të dëmtuarve 

janë në përputhje të plotë me njëra tjetrën si dhe me raportet e policisë, të cilët para gjykatës 

në mënyrë të njëjtë kanë deklaruar se ditën kritike deri sa të dëmtuarit B. dhe N. M. e të cilët 

janë vëllezër kanë qenë duke lëvruar arën, në drejtim të tyre ka ardhur i pandehuri N. M.i ka 

nxjerr nga brezi revolen ngjyrë të zezë, e tipit TT të cilën e ka identifikuar i dëmtuari i parë 

B.M. duke ju drejtuar të njëjtëve me fjalët “Ju vras” dhe më pas është larguar në drejtim të 

shtëpisë së tij, duke shtuar se arsyeja e kanosjes ka qenë lidhur me gypat e ujësjellësit të I. L. 

ndërsa që pas këtij rasti, të dëmtuarit janë pajtuar me të pandehurit përmes miqve dhe se më 

nuk kanë pasur probleme mes tyre. 

Fakti se i pandehuri në ditën kritike i ka kanosur të dëmtuarit dhe se mes tyre kanë ekzistuar 

prishje të raporteve fqinjësore gjen mbështetje edhe në vet mbrojtjen e të pandehurit i cili ka 

theksuar se është e vërtetë që me të dëmtuarit janë pajtuar përmes miqve, ashtu që janë pajtuar 

që fjalët që i kanë pasur mes tyre dhe problemet e të kaluarës t’i lënë në harresë, edhe pse gjatë 

gjithë mbrojtjes së paraqitur nga ana e tij, i njëjti gjithë kohës e mohon të ketë pasur probleme 

ndonjëherë me të dëmtuarit.  

Ndërsa që, lidhur me mbrojtjen e të pandehurit të paraqitur pranë kësaj gjykate, pretendimet e 

tij se asnjëherë nuk ka pasur asnjë problem me të dëmtuarit, gjykata i gjen si të pavërteta dhe 

në kundërshtim me gjitha provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, e me qëllim të ikjes nga 

përgjegjësia penale.   

Gjendja faktike e vërtetuar 

Bazuar në të lartcekurat, nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar se me datën 

06.11.2016, rreth orës 11:30, në fshatin M. Komuna e V. i pandehuri N. M. i ka kanosur 

seriozisht me përdorimin e armës të dëmtuarin B.M.dhe N. M. ashtu që të njëjtit të cilët janë 

vëllezër kanë qenë së bashku duke shkuar për të punuar arën në vendin e quajtur “arat e 

qeshmes” në fshatin M. dhe aty janë takuar me tani të pandehurin Naim Mustafa, i cili vinte 

në drejtim të tyre e me të cilin kishin pasur disa mos marrëveshje të mëhershme, ndërsa i 

pandehuri me t’u afruar në drejtimin e të dëmtuarve e ka nxjerrë armën “TT”, ngjyrë e zezë 

nga brezi dhe ju ka drejtuar atyre me fjalët “ju vras”, pas kësaj e ka kthyer revolen në brez dhe 

ka vazhduar në drejtim të shtëpisë së tij, me çka të dëmtuarve iu ka shkaktuar ndjenjën e frikës 
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dhe të ankthit, e të cilët menjëherë e kanë lajmëruar rastin në polici me anë të telefonit. 

 

Në nenin 185 par.1 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

Kanosja e kryen “Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo me gjeste 

se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit apo të shkaktimit të ankthit te personi 

tjetër...”, ndërsa që formë e kualifikuar e kësaj vepre penale është përcaktuar në par.4 të këtij 

neni e cila përcakton se “Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen me përdorim të armës, 

mjetit të rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër me të cilin mund të shkaktohet lëndimi trupor ose 

dëmtimi i rëndë për shëndetin, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet”. Kjo 

gjykatë, konsideron se përtej çdo dyshimi të bazuar, është vërtetuar plotësisht gjendja faktike, 

si në dispozitiv të aktgjykimit dhe se në veprimet e të pandehurit, manifestohen të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale Kanosja nga neni 185, par. 4 lidhur me 

par.1 të KPRK-së. 

Andaj, bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur që të pandehurin ta shpall fajtor për 

kryerjen e veprës penale, ngase veprimet e të njëjtit përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre 

penale dhe se për të njëjtat është edhe penalisht përgjegjës. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata morri parasysh rrethanat rënduese 

dhe lehtësuese, ashtu që si rrethanë rënduese gjeti shkallën  e përgjegjësisë penale, me ç ‘rast 

vepra është kryer me dashje nga ana e të pandehurit, intensitetin  e rrezikimit apo dëmtimit të 

vlerës së mbrojtur në këtë çështje penale, ndërsa si rrethanë lehtësuese morri parasysh faktin 

se ka kaluar kohë relativisht e gjatë nga kryerja e veprës penale e deri në gjykimin e të 

pandehurit për kryerjen e të njëjtës, i pandehuri është i papunë dhe  prind i dy fëmijëve, si dhe 

faktin se i njëjti ka pasur sjellje korrekte në gjykate dhe se më parë nuk ka qenë i gjykuar për 

vepër penale, i pandehuri është pajtuar me të dëmtuarit dhe që nga ajo kohë më asnjëherë nuk 

kanë pasur mos marrëveshje mes tyre.  

Gjykata konform dispozitave të KPRK-së, ka vendosur që të pandehurit t’i shqiptoj dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej tetëmbëdhjetë (18) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

pandehuri nuk kryen vepër penale në periudhën verifikuese në kohëzgjatje prej dy (2) viteve, 

duke e vlerësuar si dënim të drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë së të pandehurit.  

Andaj, gjykata vlerësoi se edhe me këtë dënim të shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit në 

vështrim me nenin 41 të KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprës penale në të 

ardhmen, të bëjë rehabilitimin e tij, që në të ardhmen i pandehuri të ketë kujdes të shtuar që të 

mos bie në kundërshtim me ligjin, pasi që gjykata mundet të ashpërsojë dënimin kundër tij, si 

dhe me këtë dënim shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale të kryer dhe ngritë moralin dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike, kompensimin e viktimave të krimit dhe 

shpenzimet  e procedurës 
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Vendimin lidhur me kërkesën pasurore – juridike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 461 të 

KPPK-së, pasi që të dëmtuarit B.M. dhe N. M. në seancën e shqyrtimit gjyqësor kanë heqë 

dorë nga kërkesa pasurore – juridike. 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 

6 par.1, pika 1.5 dhe nenin 39 par.3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 

nën par 2.6 të KPPK-së. 

 

Me sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal P.nr.1111/19, datë 17.11.2022 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                               Gjyqtari  i vetëm gjykues 

Diellza Zeqiri Latifi                                                                                            Agron Maxhuni 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Kosovë, në afat prej 15 ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


