
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (7)  

   
2

0
1

8
:0

1
0

9
5

2
 

Numri i lëndës: 2018:010951 

Datë: 21.01.2019 

Numri i dokumentit:     00217611 

 

P.nr.2588/2017 

 

NË  EMER TË POPULLIT 

   

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Adem Shabani, me zyrtaren ligjore Kadishe Shabani, sipas 

aktakuzës  së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1986-6/2017 e datës 17.10.2017, në 

çështjen penale kundër të pandehurit J.H, nga fshati ....., Komuna Ferizaj, për  shkak të veprës 

penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me nën paragrafi 1.4  të KPRK-së,  në 

prani të përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Avdullah Abednini, të dëmtuari H.N dhe 

përfaqësuesit të tij ligjor babait A.N dhe mbrojtësi i tij me autorizim av R.S, të pandehurit J.H 

dhe mbrojtësit të tij me autorizim Av. F.SH,  ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datën 

21.01.2019,  të njëjtën ditë mori dhe publikisht komunikoi këtë:     

 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I pandehuri J.H, nga fshati ....., Komuna Ferizaj, i lindur me datën ....., në të njëjtin 

vend  ku edhe jeton, nga  i ati  ....r dhe e ëma .... e gjinisë ....., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka të kryer fakultetin ekonomik, i martuar baba i dy fëmijëve, me profesion 

këngëtarë, i gjendjes së mesme ekonomike, mbrohet në liri me numër personal ....... 

 

ËSHTË  FAJTORË 

 

SEPSE: 

 

-  me datën 14. Shtator, rreth orës 07:50 h, në fshatin ....., Komuna Ferizaj, i pandehuri 

lehtë e lëndon të dëmtuarin-miturin H.N, në atë mënyrë që deri sa ishte duke drejtuar 

automjetin në rrugën e fshatit, ku ishin duke kaluar disa nxënës, fillon një fjalosje në  mes tyre, 

ashtu që pas fjalosjen e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e goditur me shuplakë në fytyre dhe 

kapur për fyti duke hedhur në tokë, me ç ‘rast nga kjo goditje i janë shkaktuar lëndime trupore, 

e të cilat lëndime bazuar në ekspertizën mjeko ligjore të datës 06 Tetor 2017 bëjnë pjesë në 

dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. 
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- Me të cilën kreu veprën penale  lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me 

nën paragrafi 1.4  të KPRK-së. 

 

Gjykata në  kuptim të nenit 188 par.1 lidhur me nën paragrafi 1.4  të KPRK-së,  dhe  

neneve 4, 7,17, 41, 42, 43, 45, 47,  73  dhe 74 të KPRK-së dhe neneve 450 361, 365 dhe nenit 

463 të KPPRK-së e: 

 

GJ Y K O N 

 

Të pandehurit  J.H, dënim  burgimi në kohëzgjatje prej 2 / dy / muaj, të cilin dënim do 

ta mbaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 Duke u bazuar në nenin 47 të KPRK-së, me pëlqimin e personit të dënuar dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 2 / dy / muaj, i zëvendësohet në dënim me gjobë në shumën prej  

400 / katërqind / €uro, të cilin dënim me gjobë duhet  ta paguaj në  afat prej 60 ditë, konform 

nenit 46 par.2 të KPRK-së, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mundë të ekzekutohet në mënyra tjera të 

parapara në nenin 46 të KPRK-së, dënimi do të ekzekutohet në atë mënyrë që i pandehuri për 

çdo 20 €uro do të vuaj një ditë burgimi. 

 

            Të dëmtuarin H.N, nga fshati ..... Komuna Ferizaj,  për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike e ka  udhëzuar në kontest civil.  

 

           Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën 

mjeko- ligjore shumën prej 20 €uro, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 

(njëzetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

           Obligohet i pandehuri të paguaj taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 

paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

A  r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshme, ka ngritur aktakuzën  

PP.II.nr.1986-6/2017 e datës 17.10.2017,  me të cilën ka ngarkuar të pndehurin J.H, nga fshati 

....., Komuna Ferizaj shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me 

nën paragrafi 1.4  të KPRK-së.  

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me datën 10.09.2018, me pjesëmarrjen e 

prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, të pandehuri  J.H dhe mbrojtësi i tij me autorizim  av. 

F.SH, i dëmtuari H.N, përfaqësuesi ligjor  prindi i tij A.N dhe mbrojtësi i të dëmtuarit me  

autorizim Av.R.S. 

 

Në fillim të shqyrtimit gjyqësor gjyqtari gjykues njofton palët prezentë se në ketë 

çështje penale, është ndryshuar gjyqtari gjykues pasi gjyqtari i ngarkuar  me këtë lëndë penale 

nga Gjykata Themelore në Ferizaj është shkua në me punë  në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë.  
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Nga shqimi i shkresave të kësaj lënde penale vërtetohet se janë marrë veprime 

procedurale, ku me datën 03.05.2018 ishte caktuar shqyrtimin fillestar dhe është mbajtur, por i 

pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale qe akuzohet dhe gjyqtari gjykues duke u 

bazuar në nenin 245 paragrafi 6, dhe neneve  249 dhe 250 të KPPK-së  që i pandehuri në afatin 

prej 30 ditësh para shqyrtimit të dytë duhet të paraqet kundërshtimet për provat e cekura në 

aktakuzë apo kërkesë për hedhjen e aktakuzës  edhe pas udhëzimeve i pandehuri dhe mbrojtësi 

i tij nuk kanë paraqitur kundërshtimin e provave apo kërkesën për hudhjen e aktakuzës.  

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 311 paragrafi 3  të KPPRK-së, se shtyrja ka zgjatë më 

shumë se tre /3 / muaj dhe se gjyqtari individual gjykues është ndërrua, shqyrtimi gjyqësor 

duhet të filloj rishtas dhe përsëri të shqyrtohen të gjitha provat në këtë çështje penalet. 

 

Palët pajtohen që të  vazhdohet me shqyrtim kryesor pasi qe deri në ketë fazë të 

procedurës penale  nga gjyqtari që ka qenë i ngarkuar me këtë lëndë ende nuk janë nxjerrë 

asnjë provë dhe shkurtimisht paraqet rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor të mëparshëm. 

 

  Në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor përfaqësuesi ligjor i  dëmtuarit H.N, babai A.N, ka 

theksuar se pas rastit që ka ndodhur djali i tij nuk është mirë me shëndet dhe e ka humbur të 

dëgjuarit e për këtë e ka njoftuar edhe arsimtari i shkollës ku i ka thënë se fëmija juaj nuk është 

duke dëgjuar mirë. 

 

 Eksperti mjeko ligjor  lëndimet i ka kualifikuar lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin por për lëndimet qe i ka marrë nga ky rast djali im nuk është mirë 

me shëndet e sidomos me dëgjim e për këtë e ka dërguar në Qendrën Klinike Universitare 

Prishtinë dhe atë me datat : 20.03.2018 dhe udhëzimet për konsultim të njëjtës datë dhe 

raportin e QKU Prishtinë-Klinika ORL –Audiuvestibulogjia me datë 20.03.2018 ,ku provat e 

propozuara i ofron gjykatësi me shkrim dhe i ka  propozuar gjykatës që të njëjtat t’i dërgohen 

ekspertit mjeko ligjor Prof.Ass.Dr. F.B që të bënë plotësimin e akt ekspertimit mjeko ligjor, 

gjykata ka aprovuar propozimin e tij dhe ka ndërprerë shqyrtimin gjyqësor deri sa të kthehet 

plotësimi i ekspertizës. 

 

Gjykata në vazhdim me datën 10.09.2018 të gjitha shkresat e kësaj lënde penale i ka 

dërguar në institutin mjeko ligjor dhe atë Prof.Ass. Dr. F.B që të bëjë plotësimin e ekspertizës  

lidhur me lëndimet e të dëmtuarit H.N,  ku me datë n 16.09.2018, gjykata ka pranuar mendimin 

plotësues lidhur me lëndimet që ka marrë i dëmtuari. 

 

Pas kthimit të plotësimit të mendimit të ekspertit mjeko ligjor gjykata menjëherë ka 

marrë veprime procedurale dhe ka caktuar shqyrtimin kryesor me datë 21.01.2019,  në  të cilin 

kanë marrë pjesë prokuroria e shtetit Avdullah Abedini, i dëmtuari H.N dhe mbrojtësi i tij me 

autorizim Av.R.S, i akuzuari J.H dhe mbrojtësit të tij me autorizim Av. F.SH ,dhe pasi janë 

plotësuar kushtet për mbajtjen e shqyrtimit kryesor  dhe në fillim palëve ju ofron me shkrim  

plotësimin e ekspertizës  të ekspertit mjeko ligjor dhe gjyqtari gjykues ju lexon ku në 

mendimin plotësues eksperti mjeko ligjor ka deklaruar se duke u bazuar nga raportet shtesë 

janë gjashtë muaj pas ngjarjes (incidentit), andaj si të tilla me besueshmëri nuk kanë lidhje 

kauzale me dëmtimet e pësuara me datë 14.09.2017 sepse në raportet e datës së incidentit 

askund nuk përshkruhet ndonjë lëndim i veshit andaj mendimi mbetet i njëjte sikur ai 

paraprakë se i dëmtuari H.N ka marrë dëmtime të lehta truporë , ku këto dëmtime kanë 

shkaktuar dëmtime të përkohshme të shëndetit. 
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Gjyqtari gjykues në vazhdim e fton të  pandehurit të përcjellë me vëmendje zbatimin e 

shqyrtimit gjyqësor dhe e ka udhëzuar në kuptim të nenit 323 parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPRK-

së. 

Bazuar në nenin 324 të KPPRK-së prokuroi i shtetit përsëri i lexon aktakuzën të 

pandehurit dhe pas leximit i njëjti deklaron se e ka të qartë dhe të pandehurit  i jep mundësi të 

pranojë ose të mos e pranoj fajësinë. 

 

I pandehuri J.H ne shqyrtimin gjyqësor, me rastin e  njoftimit për të drejtën e tij që të 

pranoj fajësinë apo të deklarohet i pa fajshëm në kuptim të nenin 325 të KPPK-së, ka deklaruar 

se e pranon fajësinë për veprat penale për të cilat e ngarkon aktakuza, por  nuk ka qen qellim qe 

ti shkaktoje lëndim trupore, por qellim im ka qen qe te mbaj lëvizjen  e tij ne për trotuar e jo ne 

rruge  kryesore ,njoftoj gjykatën  se me palën e dëmtua pas këtij rasti nuk jam takuar, i kërkon 

falje në shqyrtimin gjyqësor është penduar për veprën që kam krye, është  hera  e par qe 

ndeshmë me ligjin dhe ne te ardhmen do te jem me i kujdeseshim. 
 

Mbrojtësi i të pandehurit J.H, av. F.SH ne lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të 

mbrojturit të tij deklaron se i mbrojturi i tij pas konsultime  te mjaftueshëm  dhe sqarimeve   

për veprën penale për te cilën e ngarkon aktakuza i njëjti ka deklaruar se e pranon fajësinë  dhe 

një gatishmëri te tille  e ka shprehur qe nga fillimi, mirëpo me kërkesës së palëve te tjera  lënda 

kishte shkuar ne plotësim te ekspertizës, duke qen edhe  nga ekspertiza e plotësuar rezulton 

gjend faktikë si ne aktakuza i propozojmë gjykatës qe te pranoj pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri. 

 

            Gjyqtari  i vetëm gjykues  merr mendimin nga Prokurori i  Shtetit  lidhur me pranimin e 

fajësisë ku deklaron se  pajtohemi me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, meqë i njëjti 

pranim është i bazuar me gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e kësaj aktakuze, 

pranimin e fajësisë i njëjti e bënë vullnetarisht. Nga që një pranim i tillë është në përputhje të 

plotë me dispozitat e nenit 248 si dhe provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

Gjyqtari i vetëm gjykuesve pas pranimit te fajësisë nga ana e të pandehurit si dhe 

mbështetjen  e mbrojturit te tij mbi pranimin e fajësisë, gjyqtari  ka vlerësuar se janë 

përmbushur kërkesat nga neni 326  par 4 te KPPK-se dhe shqyrtim gjyqësor e vazhdon me  

fjalën përfundimtare. 

Prokurori i shtetit  ne fjalën përfundimtarë deklaron:  pas pranimit te fajësisë nga ana  

ete pandehurit J.H  i akuzuar për veprën penale lëndim i lehet trupor nga neni 188 par.1 nen 

para 1.4 te KPRK-se si dhe nga provat qe gjenden ne shklesat e lendes , mendim dhe kositim i 

ekspertit mjeko ligjor te dt.06.10.2017 si dhe akt ekspertizës i mjeko ligjor( plotësim mendime) 

i dt.16.09.2018, i punuar nga eksperti F.B , i cili ka konstatuar se i dëmtuari-i mituri H.N  la 

pësuar lëndim  te lehta trupor me pasoj te përloshëm për shëndetin, andaj ne baze te këtyre 

provave u vërtetuar  gjendja faktike si dhe kualifikim juridik i veprës penal te përshkruar ne 

diapozitivin  e kësaj aktakuza, i propozim gjykatës qe te njëjtin ta shpalla fajtor dhe te dënoj 

sipas ligjit 

Mbrojtësi i te dëmtuari H.N av. R.S ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat  

e nxjerra në shqyrtim gjyqësorë është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale  te cilën i 

vihet ne barrë, vepra e kryer nga i akuzuari  është vepër e kryer  ndaj viktimës se ndjeshme te 

miturit H.N, rrethanat  e kryerjes se veprës është sulmuar  i mituri ne praninë te nxënëseve te 

shkollës dhe  vepra  e kryer nga i pandehuri ka ndodhur në kohën kur i dëmtari ka qenë në 

moshën 14 vjeçare. I pandehuri ne ketë seancë pranoj fajësinë , mirëpo  nuk ka kërkuar falje 
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ndaj prindërit dhe ndaj te miturit as njëherë deri me tani.  Vlerësoj se këto rrethane  vërtetojnë 

se i pandehuri e ka pranuar fajësinë ne ketë seancë  me qellim që ti shmanget një dënimit sa me 

te rënde  mendoj se kjo  nuk do te ndikoj qe te njëjti ti shqiptohet  një dënim i butë , i propozoj 

gjykatës qe të pandehurin t a shpallë fajtorë për veprën penale që akuzohet dhe mbesim pranë 

kërkesës pasurore juridike por nuk është precizuar deri më tani. 

          Përfaqësuesi ligjor i te dëmtuarit prindi i tij  ka deklaruar A.N  e mbështetë mbrojtësin e 

të dëmtuarit në fjalën përfundimtare . 

 

          Mbrojtësi i  të pandehurit J.H , Av  F.SH  ne faljën përfundimtarë  ka deklaruar se  i 

mbrojturi im  pas konsultimeve të mjaftueshme në ketë seancë gjyqësorë ka bërë pranimin e 

fajësisë për veprën  të cilën e ngarkon aktakuza  duke shprehur pendimin  për veprën e kryere 

dhe duke shprehur keqardhje për rastin e ndodhur, i pandehuri  që nga fillim i procedurës është 

deklaruar fajtorë për veprën e  cila i vije ne barre, rrethanë kjo e cila do duhet nga gjykate të 

merret veçanërisht  si rrethanë lehtësues, gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë se dënimit. 

Gjithashtu me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë se dënimit  gjykata te ketë përsyshë 

edhe rrethanat të tjera lehtësuese respektivisht faktin se  i pandehuri  është mbajtësi i familjes 

dhe është baba i dy fëmijëve te mitur, po ashtu të ketë parasysh personalitetin  e te pandehurin 

rrjedhimisht faktin qe i njëjti është i pa dënuar me parë  dhe është hera  e parë që ballafaqohet 

me ligjin, po ashtu rrethanë tjetër lehtësuese  te merret edhe korrektësia  e të pandehurit ne 

procedurë dhe pendim dhe shprehja e keqardhjes për  veprën e kryere, gjithashtu ne emër te të 

mbrojturi tim shprehi keqardhje ndaj te dëmtarit dhe familjes se tij, për rastin e ndodhur i 

propozojmë gjykatës qe ti ketë parasysh te gjithë këto rrethanat lehtësuese  gjatë përcaktimit te 

llojit dhe lartësisë se dënimit. 

I pandehuri J.H në fjalën përfundimtare  e mbështesë ne tërësi te mbrojturin tim dhe  i 

kërkoj falje  publike   te dëmtuarit  si dhe prindërit te tij , është hera  e par qe ndeshmë me 

ligjin si dhe gjate shqiptimit te dënimit ti merre përsysh te gjitha rrethanat lehtësuese dhe të  më 

shqiptoj një dënim sa me te butë. 

Gjatë seancës gjyqësore, i pandehuri J.H, ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi 

aktakuzën e lartcekur dhe veprën penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se e pranon 

fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale, i vije keq për atë që ka ndodhur ditën kritike dhe ka 

premtuar se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm gjatë vozitjes dhe nuk do të bie ndesh 

me ligjin, duke kërkuar nga gjykata që t’i shqiptojë një dënim më të butë. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, pas dëgjimit të pandehurit, dhe pëlqimit nga prokurori i 

shtetit përfaqësuesit të pandehurit Av.F.SH dhe të autorizuarit të dëmtuarit av ,R.S dhe 

përfaqësuesi ligjor-prindi i të dëmtuari ka marrë aktvendim për pranimin e fajësisë për veprën 

penale që akuzohet i pandehuri, ngase ka ardhur në përfundim se i pandehuri e ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i 

pandehuri, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban  aktakuza dhe 

provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës ,dhe se e njëjta nuk përmban asnjë shkelje të 

qartë ligjore ose gabime faktike. 

 
 

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

gjendje faktike  se i pandehuri J.H, ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 
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par.1 lidhur me nën paragrafi 1.4  të KPRK-së,  në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar  

në dispozitivin e aktakuzës. 

 

Si rezultat i kësaj gjendje të vërtetuar faktike, gjyqtari i vetëm gjykues ka vendosur që 

ta shpallë fajtor të pandehurin J.H, për kryerjen e veprës penale të lartcekur, ngase ka ardhur 

në përfundim se veprimet e tij përmbajnë të gjitha elementet e kësaj vepre penale dhe se për të 

njëjtat është penalisht përgjegjës. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 

lidhur me nën paragrafi 1.4  të KPRK-së.  
 

Në nenin 188 par.1 lidhur me nën paragrafi 1.4  të KPRK-së, paragrafi 1. thuhet “ 

Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndime të lehtë trupor, i cili rezulton në: 

1.1.dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit tjetër; 

1.2.zvoglimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit 

tjetër; 

1.3.shëmtimin e përkohshëm të personit tjetër, ose 

1.4.dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në një (1) vjet.” 
 

Me rastin e shqiptimit të dënimeve ndaj të pandehurit , gjyqtari i vetëm gjykues i ka 

marrë për bazë të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit sipas neneve 

73 dhe 74 të KPRK-së. Në këtë aspekt, si rrethana lehtësuese, gjyqtari i vetëm gjykues ka 

marrë për bazë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pendimin për kryerjen e kësaj 

vepre penale, i kërkon falje të dëmtuarit në shqyrtimin gjyqësor, është i martuar ,baba i dy 

fëmijëve ,mbajtës i familjes ,  dhe faktin se i njëjti më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë 

vepër tjetër penale. Ndërsa, si rrethana rënduese, ka marrë për bazë rrezikshmërinë e kësaj 

vepre dhe lëndimet e lehta të  shkaktuara të dëmtuarit, andaj i shqiptojë dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 2 / dy / muaj, duke u bazuar në nenin 47 të KPRK-së, me pëlqimin e personit 

të dënuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 / dy / muaj, i zëvendësohet në dënim me 

gjobë në shumën prej  400 / katërqind / €uro, sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuara të 

akuzuarit është në  harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

akuzuarit. Gjyqtari i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këto dënime mund të 

arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të 

akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror 

për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nen par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036.    

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.2588/17  me datë 21.01.2019 

 

 

       Zyrtare ligjore                                                                                            Gjyqtari 

       Kadishe Shabani                                         Adem Shabani 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


