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Numri i dokumentit:     00901502 

 

 

P.nr.1002/19 

NË EMËR TË POPULLIT   

 

GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ -Departamenti i Përgjithshëm Penal, si gjykatë 

e shkallës së parë penale, në përbërje nga gjyqtarja i vetme gjykuese Mimoza Shabani me 

procesmbajtës-praktikant Valmir Hakiu, në çështjen penale kundër të akuzuarve M.G me 

vendbanim në Ferizaj Rr...,dhe F.A me vendbanim në Ferizaj Rr....,për shkak të veprës penale 

Sulm nga neni 184 par.1 lidhru me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1407-2/2019të datës19 Shtator 2019, në prani të përfaqësuesessë 

akuzës-prokurorës së shtetitAjtene Zoni, të dëmtuarit L.S me përfaqësues ligjor-prindi F.S, të 

akuzuarve M.G dhe F.A, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik më datën 24 Shkurt 

2020 mori dhe publikisht shpalli, kurse me datën 09 Mars 2020, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit:  

M.G, i lindur me datë ...., nga i ati F... e ëma S... e gjinisë R..., me vendbanim në Ferizaj 

Rr...,ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, vërtetimi i identitetit ështëbërënëbazëtë numrit personal .... 

 

F.A, i lindur me datë ....., nga i ati M.... e ëma A... e gjinisë D...., me vendbanim në Ferizaj 

Rr..., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, vërtetimi i identitetit është bërë në bazë të numrit personal ... 
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JANË FAJTORË 

 

Se me datën 19 Korrik 2019, rreth orës 21:00 min., në Ferizaj Rr.... afër xhamisë së madhe, me 

dashje përdorin forcën ndaj të dëmtuarit – të mitur L.S, si pasojë e një mosmarrëveshje 

paraprake, ashtu që fillimisht e shajnë, fyejnë me fjalë të ndryshmë dhe pastaj e godasin me 

grushta në kokë, fytyrë dhe pjesë të barkut. 

 

me të cilin veprim kanë kryer veprën penale sulm nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata në bazë dispozitës së lartë shënuar si dhe neneve 2, 4, 7, 8, 17, 38, 39, 46, 47, 

48, 49, 69, 70 dhe 71 të KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 365, 370, 453, 463, të KPP-së,  

 

GJ Y K O N 

  

Të akuzuarin M.G i vërteton dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej 1(një) 

viti, nga dita e politfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale, në të 

kundërtën gjykata do të revokoj denimin me kusht. 

Të akuzarin F.A, i vërteton dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej 1 (një) 

viti, nga dita e politfuqishmërisësë këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale, në të 

kundërtën gjykata do të revokoj denimin me kusht. 

 

I dëmtuari L.S përmes përfaqësuesit ligjor, me vendbanim në Ferizaj, rr....,për realizimin 

e kërkesës pasusore-juridike udhëzohet në procedurë civil. 

 

Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve gjyqësore (ekspertiza mjeko-ligjore) 

në mënyrë solidare të paguajnë shumën prej 20 (njëzet) €uro, si dhe në emër të paushallit 

gjyqësore secili veç e veç të paguajnë nga 20 (njëzet) €uro, të gjitha këto në afat prej 30 

(tribëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi ose do të bëhet 

përmbarimi i detyruar sipas detyrës zyrtare. 
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A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedurës 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën e 

evidentuar si: PP.II.nr.1407-2/2019 e datës 19 Shtator 2019, ndaj të akuzuarve M.G me 

vendbanim në Ferizaj si dhe F.A me vendbanim në Ferizaj, se në bashkëkryerje kanë kryer 

veprën penale Sulmi nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar në këtë çështje 

penale sipas nenit 245 të KPPRK-së, caktoi dhe mbajti shqyrtimin gjyqësor fillestar me datë 04 

Dhjetor 2019 si dhe shqyrtimin gjyqësor kryesor me datë 24 Shkurt 2020, dhe pas leximit të 

aktit akuzues, gjyqtarja pasi u bind se të akuzuarit e ka kuptuar akuzën, konform nenit 246 par. 

4 si dhe pas njoftimit sipas dispozitave të neneve 325 dhe 323 të KPPK-së, iu ofroj mundësinë 

të pranojnë fajësinë ose të deklarohentë pafajshëm, në të cilat shqyrtime të akuzuarit nuk e ka 

pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën janë akuzuar. 

Prokurori i shtetit në fjalën hyrëse ka deklaruar se mbetet pranë aktakuzës dhe kualifikimit të 

saj ligjor duke propozuar që ndaj të akuzuarve,  gjykata të bie aktgjykim me të cilin do ti shpall 

fajtor dhe të ju shqiptoj një sanksion të paraparë me ligj. 

Mbrojtja e të akuzuarve 

I akuzuari M.G në shqyrtimin gjyqësor fillestar si dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor kryesor 

nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën janë ngarkuar. 

M.G në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike ku data e sakte nuk 

i kujtohet por rreth 20:30-21:00 e mbrëmjes, afër xhamisë së madhe por emrin e  rrugës nuk e 

din, është takuar me L.S të cilin e ka djalë baxhanakut (bashkëshortja e tij dhe nëna e L... janë 

motra), ka filluar të bisedoj me të për të zgjidhur një problem në mënyrë paqësore të cilin e 

kishin më herët sepse pasiqë ishin në lidhje familjare mes vete nuk ka dashur të kenë probleme 

së bashku, mirëpo L.... ka filluar të ofendoj me fjalë të ndryshme, duke e sharë, ku pas kësaj ia 

ka dhënë vetëm dy shuplaka dhe është larguar nga aty. 
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Gjithashtu shton se ditën kritike kur ka takuar të dëmtuarin ishte së bashku me baxhanakun 

tjetër F.A, mirëpo i njëjti vetëm e ka shoqëruar atë dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim sa i 

përketë të dëmtuarit por vetëm kur e ka parë atë duke e goditur është munduar ta largoj nga ai 

dhe së bashku janë larguar nga vendi i ngjarjes duke e lënë L... i cili sipas tij ende vazhdonte ti 

ofendonte me fjalë të ndryshme. 

Ndërsa i akuzuari F.A i cili po ashtu shqyrtimin gjyqësor fillestar si dhe në fillim të shqyrtimit 

gjyqësor kryesor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar, ka 

deklaruar se ditën kritike ku data saktë nuk i kujtohet ka qenë së bashku me bagjanakun e tij 

M.G duke ecur rrugës afër xhamisë së madhe ku emrin e rrugës nuk i kujtohet por i kujtohet se 

afër marketit “Meridian” kanë takuar djalin e baxhanakut të tyre L.S dhe të njejtin e kanë 

ndaluar, ku pastaj M... e ka pyetur “pse na ke sharë më herët neve dyve” dhe L... ka filluar të 

shajë përsëri me fjalë të ndryshme ofenduese, pas kësaj M... e ka goditur me dy shuplaka, ku i 

akuzuari i dytë ka reaguar dhe i ka ndarë duke u larguar nga aty mirëpo ai deklaron se nuk e ka 

goditur por vetëm i ka ndaluar shokun e tij M... ta godas L.... 

I njëjti shton se pas kësaj së bashku me të akuzuarin e parë janë larguar nga aty dhe kanë 

shkuar në shtëpi ku nga prindi i L... kanë pranuar sms në telefon me fjalë ofenduese dhe 

kërcënuese. Gjithashtu shton se deri te ky rast ka ardhur sepse i akuzuari i parë me të dëmtuarin 

L... kanë pasur probeme të mëhershme të cilat ai ka pasur vullnet që ti zgjidhë me të pasiqë 

janë edhe familjarë mirëpo L... dhe familja e tij nuk kanë pranuar ti zgjidhin këto probleme, ku 

ende vazhdojnë ti kenë raportet e acaruara mes vete. 

Vlerësimi i mbrojtjes të të akuzuarit 

Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e dy të akuzuarve se kinse nuk e kanë sulmuar së bashku 

të dëmtuarin L... por vetëm i akuzuari i parë ia ka dhënë “dy shuplaka”, për të ndaluar sharjet 

dhe ofendimet që ua bënte i demtuari, mirëpo një mbrojtje të tillë gjykata nuk e aprovoj nga 

fakti se të njëjtit kanë për qëllim ti ikin përgjegjësisë penale si dhe nga dëshmia e të dëmtuarës 

L.S u vërtetua se të akuzuarit pasiqë e kanë takuar në rrugë e kanë ndaluar dhe kanë filluar ta 

sulmojnë, mirëpo i dëmtuari nuk ka mundur të mbrohet duke marr parasysh se ishte i mitur dhe 

i vetëm, gjithashtu e gjithë kjo u vërtetua dhe nga raporti mjekësor i QKMF-së në Ferizaj i 

datës 22.07.2019, ku i dëmtuari pas sulmit të marrë nga tani të akuzuarit ka filluar te ndjej 

dhimbje në kokë, barkë dhe pjesë të ndryshme dhe ka shkuar në kontrollë dhe i është terapi  për 

qetësimin e dhimbjeve, se i dëmtuari nga goditjet që ka marrë nga tani të akuzuarit është 
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vërtetuar edhe nga ekspertiza mjeko-ligjore e datës 09 Shtator 2019, në të cilën konstatohen se 

i njejti ka pasur dhimbje po pa dëmtime trupore. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  

Pasi që të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale sulmi nga neni 184 par. të 1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, gjykata ka bërë paraqitjen e provave në shqyrtimin gjyqësor 

dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njëra me tjetrën, në 

kuptim të dispozitës së nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPK-së, vërtetoj gjendjen faktike të 

përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi: 

Gjykata gjendjen e tillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në shqyrtimin 

gjyqësor dhe atë: 

- Nga dëshmia e të dëmtuarit L.S dhënë në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit. 

- Nga përmbajtja e raportit të oficerit 2019-CF-1264 i datës 22 Korrik 2019 dhe  

- Pjesërisht edhe nga mbrojtja e të akuzuarve M.G dhe  F.A, 

- Raporti Mjekësor nga QKMF- Ferizaj me numër 023724 i datës 22 Korrik 2019, 

- Aktekspertimi mjeko-ligjor i datës 09 Shtator 2019, për të dëmtuarin L.S. 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

I dëmtuari L.S me përfaqesues ligjor në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se të akuzuarit M.G 

dhe F.A i njeh shumë mirë sepse janë në lidhje familjare, nëna e tij me bashikëshortet e tyre 

janë motra, duke shtuar se deri te ky rast ka ardhur kur ditën kritike data dhe ora e saktë nuk i 

kujtohet por ishte mbërmje, përafërsisht ora 20:00-21:00,  në atë kohë ishtë duke shkuar për në 

shtëpi nga rruga ....  për tek prindëri i tij i cili punonte taksi në rrugën e Spitalit, përafërsisht tek 

“shtëpia e bardhë”, dhe afër market “Meridian” është ndaluar nga dy të akuzuarit duke i thënë “ 

Ku je L...” dhe pas kësaj më nuk i kan thënë asgjë dhe kan filluar ta godasin në pjesë të 

ndryshmë të trupit, së pari me goditje ka filluar M... dhe pas tij edhe F... duke e goditur dhe 

ofenduar me fjalë të ndryshem dhe pas kësaj janë larguar nga vendi i ngjarjes. 

I njëjti gjatë deklaratës së tij ka shtuar se nuk ka mundur të mbrohet nga dy të akuzuarit sepse 

ishte i vetëm, vetëm ka heshtur dhe ka pritur derisa ata të ndalojnë goditjet ndaj tij, ku pasi të 

njëjtit janë larguar nga ai është ngritur në këmbë që të shkojë tek prindëri i tij i cili punontë 

taksi shum afër vendit të ngjarjes dhe ka takuar një shokë i cili i ka ndihmuar të shkojë deri tek 
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prindëri i tij. Pasiqë ka shkuar tëk babai i tij, është përshëndetur më shokun e tij dhe së bashku 

me babain ka shkuar në shtëpi, ku i ka treguar nënës së tij për atë se qfarë ka ndodhur dhe saktë 

nuk i kujtohet qfarë dite përafërsiht pas 2.3 dite ka shkuar në kontrollë tek mjeku për shkak të 

dhimbjeve që ka ndjerë në kokë, në bark dhe pjesë të ndryshme të trupit pas rastit. 

Fillimisht Gjykata vlerëson si të pakontestueshme dhe të provuara faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme: 

Se me datën 19 Korrik 2019, rreth orës 21:00 min., nëFeriza Rr... afërxhamisësë madhe, me 

dashje përdorin forcën ndaj të dëmtuarit – të mitur L.S, si pasojë e një mosmarrëveshje 

paraprake, ashtu që fillimisht e shajnë, fyejnë me fjalë të ndryshmë dhe pastaj e godasin me 

grushta në kokë, fytyrë dhe pjesë të barkut. 

 

Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi duke u bazuar nga dëshmia e të dëmtuarit-dëshmitarit të 

mitur së bashku me përfaqësues ligjot L.S pasi sipas vlerësimit të gjykatës dëshmia e saj ka 

qenë e saktë dhe objektive, duke e analizuar me provën materiale raportin mjekësor, ku ka 

përdorur terapi mjekësore për shkak të dhimbeje që ka ndjerë në kokë dhe në shpinë si dhe 

ekspertizën mjeko-ligjore të datës 09 Shtator 2019, në të cilën konstatohet se i dëmtuari ka 

pësuar dhimbje që nënkupton vetëm ankesa subjektive dhe jo dëmtime trupore si dhe e njëjta 

deklaratë natyrshëm ka sqaruar rastin duke përshkruar në mënyrë kronologjike ngjarjen se si ka 

ndodhur që në orët e vona të mbrëmjes të sulmohet nga dy persona të cilët i ka familjarë dhe 

nga goditjet e tyre nuk ka mundur të mbrohet pasiqë ishte i mitur dhe i vetëm. 

Gjykata me kujdes të shtuar ka vlerësuar deklaratën e tij të dhënë në polici me datën 22 Korrik 

2019, ku ka përshkruar në hollësi ngjarjen e ndodhur ditën kritike në mes saj dhe të akuzuarve, 

andaj gjykata si të tilla këto deklarata i aprovoi si të bazuara. 

Nga raporti i oficerit 2019-CF-1264 i datës 22 Korrik 2019, ku i dëmtuari së bashku me 

përfaqësues ligjor është intervistuar nga zyrtarët policor për rastin e ndodhur, andaj gjykata 

vërtetoi faktin se ditën kritike me datën 17 Korrik 2019 rreth orës 21:00, i dëmtuari L.S është 

sulmuar nga tani dy të akuzuarit dhe atë duke e goditur me grushta në pjesë të ndryshme të 

trupit, si në fytyrë dhe pjesën e barkut, ku e gjithë kjo momarrëveshje ka ardhur për shkak të 

raporteve familjare jo të mira që i kanë pasur më herët për shkak se i dëmtuari i ka ofenduar. 

Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 
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Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarve manifestohen  të 

gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale sulmi nga neni 184 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, të kryer në mënyrën dhe rrethanat e përshkruara si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi, së të akuzuarit në bashkëkryerje kanë sulmuar tani të dëmturit duke e goditur me 

grushta në pjesë të ndryshme të trupit, andaj nga dëshmia e të dëmtuari i cili është dëgjuar në 

cilësinë e dëshmitarit në shqyrtim gjyqesor vërtetohet se të akuzuarit e kanë goditur së bashku 

derisa sa ka qenë duke ecur në këmbë nga rruga .... në drejtim të rrugës afër shtëpisë së bardhë, 

tek taksistat e qytetit dhe kur arrin tek marketi “Meridiam” e dëgjon një zë duke e thirrur emrin 

e tij dhe pasi kthehet të shoh kush është, sulmohet nga të akuzuarit. Andaj, gjykata vlerëson se 

të akuzuarit kanë kontribuar thelbësisht në kryerjen e veprës penale në atë mënyrë që të dy 

kanë ndërmarrë veprime aktive duke e goditur të dëmtuarin në pjesë të ndryshme të trupit, e të 

cilat i kan shkaktuar dhimbje, por jo edhe dëmtime trupore. 

Gjykata ka analizuar edhe dispozitën ligjore të bashkëkryerjes nga neni 31 të KPRKsë, e cila 

shprehimisht ka përcaktuar se : “Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë 

veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thellësisht duke i kontribuar 

kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me 

dënimin e paraparë për vepër penale”, dhe ka konstatuar se në rastin konkret plotësohen 

kushtet ligjore dhe ekzistojnë elementet objektive dhe subjektive të bashkëkryerjes nga neni 

31 i KPRK-së, 

Fjala përfundimtare e palëve 

Prokurorja e Shtetit Ajtene në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor 

dhe administrimit të provave është vërtetuar dyshimi i bazuar mirë se të akuzuarit ka kryer 

veprën penale e cila iu vihet në barrë, kjo është vërtetuar nga deklarimi i të dëmtuarit L.S i cili 

është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit në shqyrtim gjyqësor, i cili në mënyrë të detajuar ka 

sqaruar se si ka ndodhur rasti, ku natën kritike është sulmuar nga tani të akuzuarit dhe për 

shkak të dhimbjeve që ka pasur ka edhe raport mjekësor në bazë të së cilit i është përshkruar 

terapi mjekësor si dhe ekspertizës mjeko-ligjore e cila ka kosntatuar se i dëmtuari ka pësuar 

dhimbje por pa dëmtime trupore, ku një gjë e tillë u vërtetua pjesërisht edhe nga deklarata e të 

pandehurit M.G i cili ka deklaruar se e ka goditur vetëm me dy shuplaka duke kundërshtuar 

faktin se së bashku me të akuzuarin F... e kan goditur të dëmtuarin e gjithë kjo ka pasur për 

qëllim ikjes së përgjegjësisë penale, duke kërkuar nga gjykata që të njejtit ti shpall fajtor dhe ti 

denoj sipas ligjit duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 
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I dëmtuari L.S së bashku me përfaqësues ligjor- prindërin e tij në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nuk ka asgjë më shumë se çka të deklaroj, i bashkangjitet ndjekjes penale si dhe 

parashtron kërkesë pasurore juridike, mirëpo të njejtën nuk ka mundur ta precizoj gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. 

Të akuzuarit në fjalën përfundimtare kanë deklaruar se aktakuza e prokurorisë ështe e pabazuar 

dhe nuk mbështetet në provat që gjenden në shkresat e lendës, duke kërkuar nga gjykata që ti 

lirojë nga akuza sepse janë të pafajshëm, dhe në rast se të njejtit i gjen fajtor të ju shqiptoj një 

denim sa më të butë pasiqë janë të gjendjes së dobët ekonomike dhe të papunë. 

Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69,70 dhe 71 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë lehtësuese për të akuzuarit M.G 

dhe F.A se të njëjtit janë të moshës së re dhe mbajtës i familjes, janë të papunë, të pa denuar 

më parë, kurse në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese përveç që 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale, ndërsa me rastin e vlerësimi të rrethanave rënduese gjykata në rastin konkretë 

vlerësoi peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve, si dhe 

faktin se i akuzuarit në bashkëkryerje veprën penale sulmi e ka kryer brenda marrëdhënjes 

familjare dhe ndaj një personi të mitur dhe të pa mbrojtur dhe atë vetëm për shkak të një 

mosmarrëveshje të mëhershme ku i dëmtuari i ka “sharë” të njejtit, andaj mbi bazën e këtyre 

rrethanave, gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar është në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe përgjegjësinë  penale të të akuzuarve, duke marrë parasysh edhe faktin se të njëjtit 

kanë qenë të pa dënuar me parë, duke vlerësuar se edhe me sanksion penal alternativ do të 

arrihet qellimi i denimit me kusht i paraparë me nenin 47 i KPRK-së, i cili përcakton se 

”qëllimi i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi për vepra te lehta penale, kur 

vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e nevojshme të ndalojë që 

kryerësi të mos kryejë vepër penale”, kështu që me denimin shqiptuar si në dispozitiv dhe pa 

ekzekutimin tij do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-

ës, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e 

kryerjes, rrezikshmërinë veprës penale dhe kryrësit, që do të shërbej në parandalimin të 

pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet 

qëllimi  që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 
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Kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale   

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të 

KPP-së, pasiqë nga të dhënat e mbledhura gjatë zhvillimit të procedurës nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm. 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par.1 lidhur me 

nenin 450 par.2 nënpar. 2.6 të KPPK-së. 

                      Nga arsyet e lartë shënuara u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.1002/19 e datës 09 Mars 2020 

 

Asistenti-Praktikant         Gjyqtarja i vetme gjykuese 

     Valmir Hakiu        Mimoza Shabani 

 

 

        

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi. Ankesa i 

dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, për Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

 

 


