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Numri i lëndës: 2019:143767 

Datë: 09.11.2020 

Numri i dokumentit:     01253951 

P.nr.122/19  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, Divizioni penal, me 

gjyqtarin e vetëm gjykues Lulzim Paçarizi, si dhe sekretaren juridike Behije Karaçica, punëtore 

e kësaj gjykate, në çështjen penale ndaj të akuzuarit E. K. nga fshati T. - Komuna e Malishevës, 

për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve  nga neni 314 parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-

së (Kodi nr.06/L-074), i akuzuar sipas aktakuzës PP/II.nr.615/2019 të dt.28.05.2019, pas 

mbajtjes të shqyrtimit gjyqësor publik, të dt.27.10.2020, në prezencën e Prokurores së shtetit 

Mone Syla, të akuzuarit E. K. dhe përfaqësuesës së të dëmtuarës  K.-N. P.,  gjykata me dt. 

28.10.2020 në mungesë të palëve merr dhe shpallë këtë, ndërsa me dt.09.11.2020 e përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I AKUZUARI:  E.K. nga i ati N. dhe e ëma F., e lindjes H., i lindur me dt...., në fshatin T.- 

Komuna e Malishevës, ku edhe jeton, me nr. personal ...., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i martuar, i ati i 3 (tre) fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes së 

dobët ekonomike. 

 

Ë S H T Ë    F A J T O R 

 

 Për shkak se nga data e pavërtetuar e gjerë me dt.15.12.2018, në lokalin e tij “ K.” në 

Malishevë, rr.”Gj. K.” p.n, me qëllim të përfitimit pasuror në mënyrë të kundërligjshme, ka 

shfrytëzuar energjinë elektrike në kundërshtim me nenin 61 të Ligjit për energjinë elektrike të 

Kosovës, në atë mënyrë që nga shikimi i njehsorit është konstatuar se i pandehuri, jashtë njehsorit 

me nr.... ishte kyçur direkt përmes kabllos 5x2.5 jashtë pikës matëse, ku me këtë veprim energjia 

e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.- divizioni në Gj., i ka shkaktuar dëm 

në shumën e përgjithshme prej 733.54 Euro. 

 

  - me çka ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 parg.6 lidhur me 

parg.1 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074). 

 

Andaj gjykata konform nenit 4, 7, 17, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69  të KPRK-së (Kodi nr. 

06/L-074), si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës të njëjtit i’a shqipton: 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

 Të akuzuarin E. K. e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj, i cili 

dënim nuk do ta ekzekutohet brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  
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E dëmtuara K. – Distrikti në Gj., lidhur me kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontest 

civil. 

 

Obligohet i akuzuari  në emër të paushallit gjyqësor gjykatës t`ia paguaj shumën prej 30.00 

euro, gjithashtu në emër të kompensimit për viktimat e krimit shumën prej 30.00 euro, ndërsa 

shpenzime të procedurës penale nuk ka pasur, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën ekzekutimi do të behet me detyrim. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

Prokuroria Themelore  në Gjakovë me aktakuzën PP/II.nr.615/2019 të dt.28.05.2019, ka 

akuzuar E. K. nga fshati T. Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale të vjedhjes së 

shërbimeve nga neni 314 par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke i propozuar gjykatës që pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor si dhe administrimit të gjitha provave, të akuzuarin ta shpall 

fajtor dhe ta dënoj në bazë të ligjit.   

 

Gjykata Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë, ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me 

dt.27.10.2020, ku prezent kanë qenë; prokurorja e shtetit Mone Syla, i akuzuari E.K., 

përfaqësuesja e të dëmtuarës K. – N. P., si dhe dëshmitarët B. H.dhe V. B.. 

 

Prokurorja e shtetit Mone Syla në fjalën përfundimtare bëri përmirësimin e dispozitivit 

të aktakuzës dhe atë në rreshtin e parë ku thuhet: “ në shtëpinë e tij në M.”, duhet të jetë: “ në 

lokalin e tij “K.” në M., ndërsa pjesa tjetër e dispozitivit të aktakuzës mbetet e pandryshuar. 

 

Prokurorja e shtetit Mone Syla në fjalën përfundimtare duke diktuar drejtpërdrejtë në 

procesverbal ka deklaruar: gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor duke u bazuar në provat e paraqitura në 

aktakuzë dhe njëherit me dëgjimin e deklaratave të dëshmitarëve, punëtor të K.-it B. H. dhe V. 

B., u vërtetua gjendja faktike se në lokalin e të akuzuarit është hasur një kabëll i cili është lidhur 

direkt nga rrjeti jashtë njehsorit elektrik deri te lokali i tij i cili kabëll për momentin ka qenë i 

kyçur në rrjet por i pa shfrytëzuar, që ka ekzistuar mundësia që të shfrytëzohet në çdo kohë, 

andaj në bazë të kësaj vërtetohet se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, edhe pse 

në deklaratën se tij nuk e pranon fajësinë duke deklaruar se kablli i gjetur në lokal nuk 

shfrytëzohet nga askush, mirëpo e rastin e kontrollës nuk është hapur dera për kontrollë nga vet 

i akuzuari, pasi që nuk i ka pasur çelësat, gjithashtu edhe procesverbali nuk është nënshkruar nga 

vet i akuzuari, andaj kërkojmë që gjykata të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj konform 

dispozitave ligjore si dhe të merren parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese me rastin 

e shqiptimit të dënimit si dhe të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

Përfaqësuesja e të dëmtuarës K.-N. P. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e mbështes 

në tërësi fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, ku kërkesën pasurore juridike do ta 

realizojmë në kontest të rregullt civil. 

 

I akuzuari E. K., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: Kërkoj nga gjykata që pas 

analizimit të të gjitha shkresave të lëndës të bie një vendim të merituar, se nëse gjykata gjen 

prova me të cilat shpallem fajtor, kërkoj nga gjykata të më shqiptojë një dënim më të butë, pasi 

që unë jam konsumator i rregullt dhe çdo muaj e paguaj me rregull energjinë elektrike, po ashtu 

gjykata ti ketë parasysh rrethanat në të cilën gjendem tash për shkak se nuk kemi punë pasi që 

është koha e pandemisë dhe me vështirësi arrijmë që ti mbulojmë shpenzimet. 
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2. Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësorë 

             I akuzuari E. K. ka deklaruar se nuk e pranoj fajësinë, andaj gjykata u lëshua në 

administrimin e provave  për shkak se ka kryer veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 

parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-së. 

 

            Andaj gjykata për vërtetimin e gjendjeve faktike gjatë shqyrtimit gjyqësorë i ka 

administruar këto prova: procesverbal me nr.... i dt.15.12.2018, fatura nga sektori i rikthimit të 

humbjeve e dt.21.11.2018, fatura D.... e dt.17.12.2018 si dhe fotodokumentacioni. 

 

3. Deklaratat e dëshmitarëve 

              Dëshmitari B. H., gjatë shqyrtimit gjyqësorë ka deklaruar se: Unë punoj si teknik në 

kontrollimin e humbjeve në terren në K.- Distrikti në M. që 7 vite. Urdhërat i marrim nga 

menaxheri, ne vetëm e zbatojmë urdhëresën e menaxherit që është urdhër me shkrim dhe 

varësisht se si na urdhëron menaxheri, ka raste kur ne bëjmë kontrolla si tërësi në lagje por ka 

raste edhe në mënyrë individuale ne bëjmë kontrolla. Me datë 15.07.2018, në rastin konkret gjatë 

kontrollës kur kemi shkuar në lokalin e E. K., fillimisht e kemi takuar dhe kemi shkuar te njehsori 

elektrik dhe e kemi bërë kontrollën dhe e kemi shkyçur njehsorin, kemi hyrë në lokal, pas iqë 

njehsorin e ka prapa lokalit, kemi hasur në një kabëll më tension, e cila ishte jashtë matjes. Në 

atë moment e kemi konstatuar në procesverbal, për kabllën 3x2.5. I akuzuari ka qenë prezent në 

momentin kur kemi konstatuar se ajo kabëll ishte e lidhur jashtë njehsorit, dhe kemi qenë 4 

persona: Sh. K., V. B., B. Ll. dhe unë. Procesverbalin e kam përpiluar unë dhe kemi konstatuar 

pajisjet që janë brenda të kyçura. I akuzuari ka refuzuar të japë nënshkrimin, dhe nuk më kujtohet 

se a ka pasur prezent persona të tjerë nga familjarët e tij. Edhe njëherë deklaroj se i akuzuari e 

ka vërejtur lidhjen jashtë njehsorit, atë lidhje nuk e kemi eliminuar. Të akuzuarin e kam njohur 

vetëm si konsumator, po ashtu ne e kemi cekur në procesverbal që të zhvendoset njehsori. Kabllo 

ka hyrë në lokal në muri me tension nga një lokal tjetër dhe nuk kemi pasur mundësi që të hyjmë 

në atë lokalin tjetër pasi që ka qenë i mbyllur dhe i pa shfrytëzuar, nuk është e vërtetë se arsyeja 

e refuzimit për nënshkrim ka qenë se i akuzuari ka thënë se gjeje këtë kabëll se ku është e kyçur. 

Në pyetjen e gjyqtarit se: Meqenëse më herët u deklaruat se kabllo ka qenë i ardhur nga një lokal 

tjetër, a është verifikuar se regjistrohet në një njehsor? Dëshmitari ka deklaruat se konsumatori 

ka deklaruar se lokalin e shfrytëzoj si magazinë, mirëpo nuk i kam qelësat. E. njehsorin elektrik 

e ka të vendosur në hyrje të bllokut banesor ku janë të vendosur njehsorët e bllokut komplet dhe 

njehsori i tij ka qenë në rregull. 

 

                 Dëshmitari V. B., gjatë shqyrtimit gjyqësorë ka deklaruar se: punoj në K. si kontroller 

që 11 vite, ne kemi njehsorin në trafo i cili  e matë shpenzimin e të gjithë energjisë të asaj dalje, 

shkojmë në kontrollë dhe bazohemi në humbje të asaj dalje dhe pastaj bëjmë kontrollën , siç 

është në rastin konkret. Ne marrim urdhëresë nga koordinatori jonë, pastaj dalim në terren dhe 

shikojmë ku janë ato. Në ditën kritike, me 15.12.2018 fillimisht kemi shkuar në lokal te 

konsumatori E. K., unë se bashku me tre koleg ku aty ka qenë edhe koordinatori B. Ll. dhe iu 

kemi prezantuar konsumatorit se kemi ardhur për kontrollë për këtë, dhe kemi ndërpresë 

energjinë elektrike, kemi filluar të bëjmë kontrollën, aty kemi gjetur një kabëll 3x2.5, i fshehur 

nëpër disa pajisje ashtu siç është bërë fotografimi dhe kemi konstatuar se ajo kabëll është jashtë 

matjes së njehsorit, kemi bërë foto dhe kabllin nuk kemi mundur ta eleminojmë, pasi që nuk 

kemi pasur qasje deri te përfundimi i kabllit dhe kemi përpiluar procesverbal. Lokali ku shihet 

kabllo ishte në shfrytëzim të E. K., dhe nuk e di nëse kolegët e mi kan insistuar ta eleminojnë atë 

kabëll, pasi që unë jam në distrikt tjetër, respektivisht në R.. Procesverbalin e ka përpiluar B.H., 
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ndërsa unë i kam konstatuar komplet pajisjet elektrike që kanë qenë në shfrytëzim. Ne e kemi 

njoftuar konsumatorin pse kemi shkuar aty dhe pasi e kemi ndërprerë energjinë elektrike kemi 

kontrolluar lokalin, kemi detektor i cili në atë vend ku ka rrymë sinjalizon dhe  e kemi zënë një 

kabëll të fshehur 3x2.5. Ne kemi kërkuar që të kemi qasje në lokalin tjetër me qëllim që ta gjejmë 

përfundimin e kabllos, mirëpo nuk na ka dhënë qasje, pasi që ka qenë i mbyllur lokali. Ne atë 

ditë vetëm e kemi bërë procesverbalin dhe kush ka qenë pastaj unë nuk jam në njohuri. 

 

4. Mbrojtja e të akuzuarit 

I akuzuari E. K., gjatë shqyrtimit gjyqësorë në mbrojtjen e tij ka deklaruar se: Unë kam një lokal 

në rrugën “ Gj. K.” këtu në M., të cilin e kam qe 13 vite, ndërsa lidhur me rastin konkret deklaroj 

se me dt. 15.12.2018 kanë ardhur punëtorët e K.-it dhe kanë përpiluar një procesverbal, të cilin 

unë kam refuzuar që ta nënshkruaj me arsyetim se nuk i kam pasur çelësat e lokalit tjetër, unë 

jam konsumator i rregullt, ku e paguaj në mënyrë të rregullt energjinë e shpenzuar elektrike. 

Lokali është i yni dhe aty zhvillojmë biznes- qebaptore, në ditën kritike punëtorët e K.-it janë 

takuar me mua dhe lidhur me rastin konkret deklaroj se kabllo ka qenë në një lokal tjetër dhe nuk 

e di saktësisht a ka qenë në njehsor a jashtë njehsorit, dhe me këtë kabllo është furnizuar vetëm 

një friz. 

 

5. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 314 paragrafi 6 të KPRK-së, është parashikuar se “vjedhja e shërbimeve të 

gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes përfshin, por nuk kufizohet në marrjen, përdorimin, devijimin, 

nxjerrjen ose përfitimin nga ndonjë shërbim i gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes që furnizohet nga 

ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

autorizuar.”, ndërsa në parg.1 është parashikuar se formën themelore të veprës penale vjedhje e 

shërbimeve e kryen: “Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose mënyrave tjera siguron 

shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit dhe shmang 

pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet”. 

 

6. Vlerësimi dhe analizimi i provave  

 

Mbrojtjen e të akuzuarit gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar, e cila është në kundërshtim 

të plotë me gjendjen e vërtetuar faktike nga ana e gjykatës, dhe se e njëjta është e orientuar nga 

shmangia e përgjegjësisë penale-juridike me vetë faktin se me deklaratën e dëshmitarëve dhe 

provat tjera të administruara në seancën e shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar e kundërta, e 

gjithashtu i njëjti para kësaj gjykate nuk ka mundur që të dëshmojë me asnjë provë materiale 

pafajësinë e tij. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata në shqyrtimin kryesor  ka administruar provat te 

cilat në rastin konkret do të ndihmonin gjetjen dhe vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes 

faktike,  dhe atë dëgjimin e dëshmitarëve B. H. dhe V. B., prandaj gjykata duke analizuar 

dëshmitë e tyre gjeti se ka prova se me veprimet e të akuzuarit E. K. formohen elementet 

qenësore të veprës penale për të cilën akuzohet këtu i akuzuari.   

 

Gjykata i ka vlerësuar me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se duhet t’i falet besimi i plotë provave të propozuara nga 

prokurori i shtetit, të cilat në tërësi vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari ka kryer 

veprën penale e cila i vihet në barrë, pasi që të gjitha provat e prezantuara në shqyrtim janë 
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bindëse dhe të qarta e gjithashtu janë në harmoni me dëshmitë e dëshmitarëve të cilëve gjykata 

iu fali besimin si dhe me provat e tjera materiale. 

 

Gjykata nuk mundi t’ia fal besimin deklaratave të të akuzuarit, pasi që e njëjta është e pa 

bazuar, meqë orientohej në përpjekjen për shmangie nga përgjegjësia penale, si dhe i njëjti nuk 

mundi në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë të vërtetojë pafajësinë e tij.  

 

Gjykata vërtetoi se i akuzuari E. K.ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë duke u 

bazuar në thëniet e dëshmitarëve të cilët në mënyrë të detajuar kanë përshkruar gjendjen të cilën 

e kanë hasur me rastin e kontrollës, me çka u vërtetua se është fajtorë për këtë vepër, pasi që me 

rastin e kontrollës të autorizuarit e K.-it kanë konstatuar se është duke u keqpërdorur energjia 

elektrike, në atë mënyrë që i akuzuari ishte kyçur direkt përmes një kabllo 5x2.5 jashtë pikës 

matëse, ku me këtë veprim energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar, gjendje kjo të 

cilën e kanë konstatuar dhe e vërtetuan me dëshmitë e tyre B. H. dhe V. B.. 

 

Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka kryer veprën penale të paraparë me nenin 314 parg.6 

lidhur me parg.1 të KPRK-së dhe gjendjen e këtillë faktike e mori në tërësi ashtu siç ishte 

përcaktuar në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, e ato janë: 

-Procesverbali mbi konstatimin e gjendjes faktike me nr.... i dt.15.12.2018; 

-Fatura mbi dëmin e shkaktuar D.... e dt.17.12.2018, si dhe   

-Fotodokumentacioni, si dhe shkresat tjera të cilat gjinden në lënd. 

 

Gjykata duke pasur parasysh të gjitha provat e proceduara, faktet dhe rrethanat e 

vërtetuara, në shqyrtim gjyqësor, si dhe dëshmitë e dhëna. Të gjitha këtyre provave kjo gjykatë 

u kushtoi besim të plotë, e të cilat qojnë gjykatën në konkludim se besueshmëria në to dhe shkalla 

e arsyeshmërisë së deklarimeve me rrethanat konkrete të rastit, nuk lënë vend për dyshim, 

prandaj gjykata gjenë se në anën e akuzës  ka prova që në mënyrë të padyshimtë të vërtetojnë që 

i akuzuari të ketë kryer veprën penale nga neni 314 parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-së. 

 

7. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike: 

 

  Se i akuzuari E. K., me dashje dhe me datë të pavërtetuar e gjerë me dt.15.12.2018, në 

lokalin e tij “ K.” në M., rr.”Gj.K.” p.n, me qëllim të përfitimit pasuror në mënyrë të 

kundërligjshme, ka shfrytëzuar energjinë elektrike në kundërshtim me nenin 61 të Ligjit për 

energjinë elektrike të Kosovës, në atë mënyrë që nga shikimi i njehsorit është konstatuar se i 

pandehuri, jashtë njehsorit me nr.... ishte kyçur direkt përmes kabllos 5x2.5 jashtë pikës matëse, 

ku me këtë veprim energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me ç’rast të dëmtuarës K.- 

divizioni në Gj., i ka shkaktuar dëm në shumën e përgjithshme prej 733.54 Euro, me çka ka kryer 

veprën penale vjedhje e shërbimeve nga neni 314 parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-së (Kodi 

nr.06/L-074). 

 

 

8. Vendimi i gjyqtarit të vetëm gjykues 

Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, gjyqtari i vetëm gjykues të akuzuarin E. K. e 

ka shpallur fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet, ngase në veprimet e tij të përshkruara 

si në dispozitiv të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale të vjedhjes së 
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shërbimeve nga neni 314 parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074), për këtë ka 

vendosur që të akuzuarin ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë 

penale juridike të tij. 

 

9. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit, është i ati i 3 (tre) fëmijëve, është mbajtës i familjes prej 12 anëtarësh, i gjendjes së 

dobët ekonomike, familjen e mban me të ardhurat nga lokali i tij qebaptore, dhe nuk ka të ardhura 

të tjera personale, sjellja e tij korrekte në gjykim, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata gjeti se i 

njëjti është dënuar edhe me parë sipas aktgjykimit P.nr.210/12 të datës 05.06.2015 i plotfuqishëm 

me dt.02.07.2015, andaj gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin me burg në kohëzgjatje 

prej 5 (pesë) muajsh të cilin dënim gjykata nuk do ta ekzekuton në afat kohor prej 1 viti nëse i 

akuzuari nuk kryen vepër të re penale,  me çka do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 

dhe 47 të KPRK-së (Kodi nr. 06/L-074),  dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës 

është ne proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i 

akuzuari.   

 

10. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

Vendimin mbi udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 par.1 dhe 3 të 

KPPK-së. Vendimin mbi paushallin gjyqësor dhe shpenzimet e procedurës penale është marrë 

konform nenit 450  par.1 dhe 2 në lidhje me nenin 453 parg.1 të KPPK-së, vendimin mbi 

udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 par.1 dhe 3 të KPPK-së, ndërsa 

vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform nenit 39 parg.3 

nënparagrafi 3.1 të Ligjit nr.05/L036 për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Me sa u tha me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  konform nenit 365 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË 

P.nr.122/19, me dt.28.10.2020. 

 

Sekretarja juridike                    Gjyqtari i vetëm gjykues 

 Behije Karaçica              Lulzim Paçarizi 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së të njëjtit, nëpërmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

 


