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Numri i lëndës: 2021:002831 

Datë: 18.01.2023 

Numri i dokumentit:     03872823 

P.nr. 175/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i vetëm 

gjykues Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Alan Taranish, në çështjen penale kundër 

të pandehurve A.A dhe A. A., që të dy nga fsh. Z., K. P., për shkak të veprës penale “Shmangie 

nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore” nga neni 312 par. 4, par. 5 e lidhur me par. 1 

dhe nenin 31 të KPRK-së, e duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë nën 

shenjen PP/II Nr. 2340/2020 dt. 23.02.2021, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor 

gjyqësor me dt. 27.12.2022, e në prezencë të Prokurores së Shtetit Lumturije Hoxha, të 

pandehurit A. A. se bashku me mbrojtësin e tij av. Veton Berisha sipas autorizimit, të pandehurit 

A. A.. se bashku me mbrojtësin e tij av. Xhemajl Ademaj sipas autorizimit, si dhe përf. të 

dëmtuarës D. e K., B. G., me dt. 30.12.2022 morri dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 

18.01.2023, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

A. A., nga i ati Q. dhe e ëma F. e gjinisë K., i lindur me dt, .......në fsh. Z., K. P. ku edhe banon, 

i martuar, babai i tre fëmijëve, i identifikuar me nr. personal ....., ka të kryer shkollën fillore, me 

profesion pensionist, posedon nr. të telefonit .../.../.., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

mbrohet në liri.  

 

A. A., nga i ati A. dhe e ëma H.e gjinisë N., i lindur me dt. ...., me vendbanim në fsh. Z., K. P., 

ku edhe banon, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

identifikuar me nr. personal ....., me profesion auto-mekanik, posedon nr. të telefonit 044/...-... 

dhe .../...-..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

JANË FAJTORË 

Për shkak së: 

 

Me datë 21.11.2019, në fshatin Z. K. Pejë, në biznesin individual, “A. servis L. - A”, me qëllim 

që vetes t’ia mundësojnë shmangien nga pagesa e tarifave tatimore doganore, të njëjtit kanë ble 

vetura të importuara pa kryer obligimet doganore dhe pa përpiluar kontrata të shit-blerjes dhe atë 

në tërësi 78 vetura, në atë mënyrë që, me rastin e kontrollit nga ana e policisë në subjektin e 

lartcekur, kanë konstatuar se janë gjetur 82 vetura e pas verifikimeve është konstatuar se 78 prej 

tyre kanë qenë të pa doganuara, me ç ‘rast shmangia doganore rezulton të jetë shumë prej ......€, 
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- me çka në bashkëveprim kanë kryer vepër penale, “Shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore”, nga neni 312 par. 4, par. 5, e lidhur me par. 1, dhe nenin 31, 

të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 8, 17, 21, 38, 39 par. 1 nën par. 1.2, 46, 47, 48, 49, 50, 

69, 70, 312 të KPRK-së si dhe nenit 359, 360, 365, 366, 453 dhe 463 të KPPRK-së, të pandehurve 

A.A..dhe A.A..: 

 

SH Q I P T O N 

 

I. Të pandehurit A. A, dënim me gjobë në shume prej një mije (1.000) euro, dhe dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, e të cilat dënime fare nuk kanë për tu 

ekzekutuar nëse i pandehuri në afat prej dy (2) viteve nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. Të pandehurit A. A., dënim me gjobë në shume prej një mije (1.000) euro, dhe dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, e të cilat dënime fare nuk kanë për tu 

ekzekutuar nëse i pandehuri në afat prej dy (2) viteve nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

III. Nëse të pandehurit brenda periudhës së verifikimit kryejnë vepër tjetër penale, 

dënimet e shqiptuara me kusht si më lartë do të ekzekutohen. 

 

IV. Obligohen të pandehurit secili veç e veç që gjykatës t’ia paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale dhe paushallin gjyqësor ne shumë prej 20 (njëzetë) euro, dhe 

shumën prej 30 (tridhjete) euro, ne emër te fondit për kompensimin e viktimave te 

krimit ne afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit 

 

V. Obligohen të pandehurit A.A dhe A.A. që të dëmtuarës – D. së K. t’ia kompensojnë 

dëmin e shkaktuar në shumen prej ..... euro në afatin prej nëntëdhjete (90) ditësh pasi 

që ky aktgjykim të bëhet i plotfuqishëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i përgjithshëm, me dt. 23.02.2021 ka ngritur 

aktakuzën nen shenjen PP/II Nr. 2340/2020, kundër  pandehurve A.A dhe A. A., që të dy nga 

fsh. ., K. Pejë, për shkak të veprës penale “Shmangie nga pagesat e tarifave të detyrueshme 

doganore” nga neni 312 par. 4, par. 5 e lidhur me par. 1 dhe nenin 31 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar, me datë 08.11.2022. Gjatë asaj seancë, në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit nga Prokuroria Themelore në Pejë, të pandehurit A.A..dhe 

mbrojtësit të tij av. Xhemajl Ademaj sipas autorizimit, dhe të pandehurit A. A., pasi që gjykata 

të njëjtit i ka njoftuar me të drejtat dhe detyrimet e tyre që iu takojnë sipas Kodit të procedurës 

penale, të njëjtit secili veç e veç kanë deklaruar se nuk e pranojnë fajësinë për veprën penale për 

të cilën akuzohen.  

 

Pas kësaj, gjykata konform nenit 245 par. 6 të KPPRK-së, të njëjtin ka udhëzuar që në afat prej 

30 (tridhjete) ditësh ka të drejte që ta paraqes kundërshtimin e provave, kërkesën për hudhje të 

aktakuzës, si dhe propozime tjera. 
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Mbrojtësit e të pandehurve, av. Xhemajl Ademaj për të pandehurin A.A..dhe av. Veton Berisha 

për të pandehurin A. A., që të dy sipas autorizimit, secili veç e veç me dt. 02.12.2022 pranë kësaj 

gjykatës kanë deponuar parashtresat e tyre, me të cilat kanë njoftuar gjykatën se heqin dore nga 

kundërshtimi i provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës, dhe po ashtu kanë kërkuar që të 

caktohet seanca e shqyrtimit kryesor gjyqësor, në të cilën seancë do të shqyrtojnë edhe 

mundësinë e pranimit të fajësisë.  

 

Pas kësaj, gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor me dt. 27.12.2022 në të cilën kanë 

qenë prezentë Prokurori i shtetit nga Prokuroria Themelore në Pejë, përfaqësuesja e palës së 

dëmtuar – D.s së K., B. G., i pandehuri A.A..dhe mbrojtësi i tij av. Xhemajl Ademaj, si dhe i 

pandehuri A.A. dhe mbrojtësi i tij av. Veton Berisha. 

 

Pas konstatimit si të lexuar të aktakuzës nen shenjen PP/II Nr. 2340/2020 dt. 23/02/2021 dhe pas 

njoftimit të të pandehurve me kushtet, privilegjet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, të akuzuarve 

konform nenit 325 të KPPRK-së iu është dhënë mundësia që prapë të deklarohen për fajësinë 

apo pafajësinë. 

 

Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarin  për  rëndësinë dhe pasojat, kushtet dhe privilegjet 

e pranimit të fajësisë dhe i akuzuari A.A..ka deklaruar se i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

fajësisë dhe në mënyrë vullnetare dhe me vetëdije e pranon fajësinë, ashtu siç ekziston në 

përmbajte të aktakuzës, i vjen keq për veprimet e tij. 

 

Po ashtu, pas njoftimit për  rëndësinë dhe pasojat, kushtet dhe privilegjet e pranimit të fajësisë i 

akuzuari A.Aka deklaruar se i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e fajësisë dhe në mënyrë vullnetare 

dhe me vetëdije e pranon fajësinë, ashtu siç ekziston në përmbajte të aktakuzës, i vjen keq për 

veprimet e tij. 

 

Në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve, gjykata ka marrë mendimin e palëve 

tjera në procedure. 

 

Prokurorja e Shtetit ka deklaruar së: pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurve e plotëson kushtet 

ligjore dhe ka mbështetje ne provat materiale, të cilat gjenden ne shkresat e lëndës andaj 

gjykatës i propozoj që të aprovoj pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtëve. 

 

Përf. e të dëmtuarës D. e K., B. G. ka deklaruar së: pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e 

të pandehurve. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit A.A., av. Xhemajl Ademaj ka deklaruar së: i propozoj gjykatës që të 

aprovon pranimin e fajësisë, ngase pranimi i tille nga i mbrojturi im është rezultat i vullnetit të 

tij të lire pasi që i kam shpjeguar të gjitha kushtet dhe benefitet e pranimit të fajësisë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit A. A., av. Veton Berisha ka deklaruar së: e mbështes deklaratën e të 

mbrojturit tim për pranimin e fajësie, ngase kjo deklarate vie pasi që i kam shpjeguar dhe i ka 

kuptuar pasojat dhe privilegjet e pranimit të fajësie, dhe se i njëjti ne mënyre vullnetare dhe me 

vetëdije dhe pa asnjë ndikim ka pranuar fajësinë për çka i propozoj gjykatës që të aprovoj. 

 

Në vijim gjykata duke shqyrtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve A.A..dhe A. A., 

vlerësoi se pranimi i tyre i fajësisë paraqet  shprehje  te  lirë  të vullnetit  të  të akuzuarve, pasi 

që ata e kanë  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pasi që pranimi i tyre i fajësisë 

gjen mbështetje edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës dhe po ashtu është bërë konform 
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dispozitave përkatëse ligjore, nga neni 248 par. 1 nën par. 1.1 e gjerë në 1.4 e lidhur me nenin 

326 të KPPRK-së. 

 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata me Aktvendim procedural e ka aprovuar pranimin e 

fajësisë te pandehurit, ngase pranimi i fajësisë gjen mbështetje me provat formale - materiale të 

bashkangjitura në aktakuzë siç janë: aktvendimi me nr. ..../.. ././ ..-... të datës 23.11.2020 i lëshuar 

nga D. e K.s, listë distribuimi nr. referencës 2019-//-... i datës 27.11.2019, raporti i policit hetues 

G. L. i datës 25.11.2019, raporti i policit R. M. i datës 25.11.2019, deklarata e të pandehurit A.A 

e dhënë në stacionin policor me datë 25.11.2019 si dhe në prokurori me datë 12.01.2021, lista e 

numrave të shasisë të veturave tek objekti auto-servis mekanik “L.” në fshatin Z. K. Pejë, 

deklarata e të pandehurit A.A..e dhënë në stacionin policor me datë 30.10.2020 si dhe në 

prokurori me datë 12.01.2021, lista e numrave të shasisë të veturave në hapësirën tek shtëpia e 

të pandehurit A. A., vlerësimi dhe të dhënat e veturave të sekuestruara, procesverbali mbi 

pranim-kthimin e gjësendeve të ndaluara i datës 12.11.2020, raporti i këqyrjes së vendit të 

ngjarjes i datës 21.11.2019, aktvendimi i përpiluar nga D. e K. nën ..././.-...-../1 - /./././-.... i datës 

07.02.2020, aktvendimi i përpiluar nga D. e K. nën ./././././. i datës 14.05.2020, aktvendimi i 

përpiluar nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative, 

Divizioni fiskal nën A.nr..../20 i datës 17.06.2020, aktvendimi i përpiluar nga Gjykata e Apelit të 

Kosovës, Departamenti për çështje administrative nën AA.nr..../20 i datës 14.07.2020, lista e 

automjeteve të sekuestruara “...-A”, si dhe faktin se janë plotësuar kushtet nga neni 248 par. 1 

nën par. 1.1 e gjerë në 1.4 të KPPRK-së, atëherë ne ketë çështje penale nuk është zbatuar 

procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të pandehurve se e pranojnë fajësinë në kuptim 

të nenit 326 par. 4 të KPPRK-së ka vazhduar me fjalën përfundimtare dhe shqiptimin e dënimit. 

 

Prokurorja e Shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar së: pasi që të dy të pandehurit në këtë 

faze të procedure bënë pranimin e  fajësisë mua sme me gjë tjetër përpos që gjykatës ti propozoj 

që të njëjtit ti shpall fajtor, ti dënon sipas ligjit dhe ti obligon ne pagesën e shpenzimeve 

proceduralë. 

 

Përf. e të dëmtuarës D. e K., B. G., ka deklaruar së: e dëmtuara e mbështet fjalën përfundimtare 

te Prokurorit të Shtetit dhe mbesim pranë parashtresës që kemi dorëzuar të dt. 19.12.2022, që 

gjykata ne procedurën penale të detyron të akuzuarit që shumen prej ..... euro ti paguaj ne emër 

të shmangieve nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganorë ose akcizore, se bashku me 

kamatën ligjore siç është përcaktuar me aktvendimin e d. nr. 03.1.1.2020/152 të dt. 23.11.2020.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit A. A., av. Xh. A. ka deklaruar së: pas shume konsultimeve me të 

mbrojturin tim vendosem që të shkojmë me pranimin e fajësisë, duke u bazuar ne atë që klienti 

im nuk ka pas ndonjë kualifikim profesionale në lidhje me këtë vepër penale për të cilën akuzohet. 

Me vet pranimin e fajësisë si institut ne KPP janë plotësuar të gjitha kushtet dhe rrethanat 

lehtësuese që të mbrojturi tim ti shqiptohet një masë kufizuese e qe ky të vazhdon në të ardhmen 

me punën e tij. Po ashtu e kundërshtoj kërkesën e përf. të  palës së dëmtuar për kthimin e shumes 

prej .... euro, pasi që kjo çështje është me ankesë ne Gjykatën e Apelit dhe ende nuk ka aktvendim 

të plotfuqishëm. Prandaj të gjitha këto rrethanat ju lus që të keni parasysh e të cilat do të 

ndihmojnë të mbrojturin tim. 

 

I pandehuri A. A. deklaron: pajtohem me deklarimin e mbrojtësit tim, nuk kam çka të shtoj më 

shumë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit A. A., av. Veton Berisha ka deklaruar së: ne përfundim të kësaj çështje 

pas pranimit të sinqerte të fajësisë nga ana e A. A. me gjykatën, dhe  me respekt i propozojmë se 
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me rastin e marrjes se vendimit mbi dënimin që të merr parasysh rrethana të lehtësuese nga neni 

70 par. 3 dhe 71 të KPRK-së nga të cilat i konsiderojmë se ndaj të njëjtit mund të shqiptohet një 

dënim të kushtëzuar. A.A pa vullnetin e tij e madje edhe pa qellim të kryeje veprën  penale 

Shmangie nga pagesat e tarifave të detyrueshëm doganore, ka konsumuar elementet e kësaj 

veprës si pasoje e mos informimit adekuat të tij. Pranimi i fajësisë nga ana e A. A. sot para jush 

nuk është bërë sipërfaqësisht për të përfituar nga privilegjet e këtij instituti, por reflektonë në 

pendimin e tij të thellë dhe të sinqertë për veprën penale e konsumuar pa dashjen e tij, ai 

gjithashtu shpreh keqardhje për rastin e ndodhur, dhe premton se në të ardhmen nuk do të bie 

ndesh me ligjin dhe vlerat shoqërore të mbrojtura me ligj. Sjellim ne vëmendjen tuaj gjyqtar se 

A. A. është i ri, i ndershëm, i cili punon ne biznesin individual A. servis A.i nga i cili biznes 

siguron të ardhurat për mbajtjen e familjes se tij si i vetmi burim i jetesës. Në anën tjetër, gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor ai ka shpreh gatishmërinë e tij që të kryen obligimet e papaguara të 

biznesit së tij ndaj D. së K., i njëjti për here të para ka ra ne kundërshtim me ligjin, për arsye e 

theksuara me larte ne mungesë të rrethanave renduese gjykatës me respekt i kërkojmë që A. A. 

ti shqiptojë një sanksion penal sa më të butë e mundësisht të kushtëzuar sepse një sanksion i tille 

do të jete i mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit nga neni 38 të KPRK-së, dhe se vetëm 

me një sanksion të kushtëzuar të njëjtit do të mundësohet që edhe me tutje të vazhdon punën ne 

biznesin e ti, dhe të siguroje të ardhurat për mbajtjen e familjes së tije dhe do të mund të kryeje 

obligimet ndaj D. së K.. Ne fund, e kundërshtoj propozomini e autorizuarës të të dëmtuarës që 

të njëjtit gjykata ta obligon ne pagesën shumes prej .... euro për shkak se lidhur me këtë çështje 

është duke u zhvilluar një procedurës tjetër administrativë dhe se as ne aktakuze e Prokurorisë 

nuk është propozuar që të obligohen të akuzuarit të paguajnë këtë shume. 

 

I pandehuri A.A deklaron së: pajtohem me deklarimin e mbrojtësit tim, nuk kam çka të shtoj më 

shumë. 

 

Andaj, me faktet e ofruara ne shkresat e lëndës, e po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarve është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. Nga gjendja e 

vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, rrjedh se në veprimet e të 

pandehurve, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale “Shmangie nga pagesat e tarifave të 

detyrueshme doganore” nga neni 312 par. 4, par. 5 e lidhur me par. 1 dhe nenin 31 të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se tek të pandehurit ka ekzistuar dashja, që veprën penale 

ta kryejnë në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që të pandehurit kanë 

qenë të vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e kanë dëshiruar kryerjen e saj. 

  

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësinë penale e të pandehurve, kështu që të njëjtit janë penalisht përgjegjës.  

 

Gjyqtari individual në aplikim të neneve 69  dhe 70 të KPRK-së, i vlerësoi rrethanat lehtësuese 

dhe renduese të përcaktuara e të përmendura nga ana e palëve në procedure gjatë seancës të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit ashtu që si rrethana lehtësuese për të pandehurin A. A., 

gjeti se i pandehuri ka bërë pranimin e fajësisë në mënyrë të vullnetshme, keqardhjen e tij, po 

ashtu pendimin e tij për veprën e kryer, mosdenueshmerinë e tij të mëparshme, moshën e tij 

relativisht të shtyrë, ndërkaq nga rrethanat renduese gjykata gjeti vlerën e demit që i është 

shkaktuar të dëmtuarës me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale, ndërsa në raport me të 

pandehurin A. A., gjykata si rrethana lehtësuese gjeti se i pandehuri ka bërë pranimin e fajësisë 

në mënyrë të vullnetshme, keqardhjen e tij, po ashtu pendimin e tij për veprën e kryer, 

mosdenueshmerine e tij të mëparshme, moshën e tij relativisht të re, ndërkaq nga rrethanat 
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renduese gjykata gjeti vlerën e demit që i është shkaktuar të dëmtuarës me rastin e kryerjes së 

kësaj vepre penale, 

 

Andaj gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të akuzuarit e gjykoi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke konsideruar se ky dënim është në përputhje  me  shkallën e përgjegjësisë penale 

të tyre dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të  mbrojtura të shoqërisë dhe është bindur se 

vendimi mbi dënimin do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit e që është pengimi i të 

akuzuarve në kryerjen e veprave penale në të ardhmen  si dhe  në  preventivën tjetër  për  personat 

tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale konform nenit 38 të KRPK-së.  

 

Vendimi për shqiptimin e dënimit të kushtëzuar me gjobë dhe me burgim si në piken I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi u morr konform nenit 39 par. 1, nën par. 1.2 e lidhur me nenin 46, 

47, 48, 49, e lidhur me nenin 312 par. 4, par. 5 e lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

Vendimi për shqiptimin e dënimit të kushtëzuar me gjobë dhe me burgim si në piken II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi u morr konform nenit 39 par. 1 nën par. 1.2 e lidhur me nenin 46, 

47, 48, 49, e lidhur me nenin 312 par. 4, par. 5 e lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

Vendimi për revokimin e dënimit me kusht nëse të pandehurit brenda periudhës së verifikimit 

kryejnë veprën tjetër penale, siç është përcaktuar në piken III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

është marrë konform nenit 50 të KPRK-së.  

 

Vendimi për obligimin e të pandehurve në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale 

dhe të paushallit gjyqësor, u morr në bazë të nenit 453 par.1, e lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 

pika 2.6, të KPPRK-së. 

 

Vendimi për obligimin e të pandehurve në paguarjen e taksave të kompensimit të viktimave të 

krimit, u morr në bazë të qarkores për zbatimin e ligjit NR.05/L-36. 

 

Vendimi për obligimin e të pandehurve në kompensimin e dëmit të shkaktuar të dëmtuarës-D. 

së K., në vlerë prej ... euro në afatin prej nëntëdhjete (90) ditësh pasi që ky aktgjykim të bëhet i 

plotfuqishëm, është marrë konform nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPRK-

së. 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.175/21 dt.18.01.2023 

 

Zyrtari ligjor                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 

________________          _____________________ 

Alan Taranish           Murat Hulaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes, Gjykatës  

së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


