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Numri i lëndës: 2018:008352 

Datë: 21.12.2018 

Numri i dokumentit:     00193884 

                                                                                                                          P.nr.418/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale,  dhe ate gjyqtari Elmaz Zenuni, me praktikanten 

Liridona Mehmeti në lëndën penale kundër të akuzuarit  B.B nga Ferizaji,Rruga e ..... , për 

shkak të veprës penale sulmi  nga neni 187 par.2  të KPRK-së dhe veprës penale kanosja nga 

neni 185 par.2 të KPRK-së, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Av. V.A, sipas aktakuzës së 

PTH-së në Ferizaj  PP/II nr.318-2/16  të datës 13.03.2018,, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

gjyqsor të mbyllur  me datën 20.12.2018, në prezencën e prokurorit të shtetit Ismet Rrahmani, 

të akuzuarit  me mbrojtësin e tij me autorizim Av. V.A, të dëmtuarës dhe Mbrojtësit të 

Viktimave I.T, të njejtën ditë shpalli, ndërkaq me datën 21.12.2018 me shkrim  përpiloi  këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarit :  

B.B nga Ferizaji, Rruga ….. pa nr., i lindur më ….në  fshatin ….Komuna e 

Ferizajt, nga babai …. i gjendjes së mesme ekonomike , posedon numrin 

personal …….., shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

                                         I. 
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I akuzuari B.B 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më datën 14.02.2016 rreth orëve të mbrëmjes  në Rrugën e ….. në Ferizaj, 

përkatësisht në banesën e tyre, pas një mosmarrëveshje të mëherëshme bashkëshortore, i 

pandehuri fillimisht e ofendon rëndë pastaj e godet me grushtë në pjesë të ndryshme të trupit të 

dëmtuarën E.I dhe se i pandehuri ka përdorur forcën pa dashjen e saj ,- 

 

                     Me të cilën  ka kryer veprën penale Sulmi   nga neni 187 par.1  të KPRK-së. 

 

 Gjykata, në kuptim të neni 187 par.2, dhe nenit 4, 17, 23, 41, 43, 46, 49, 51, 52, 74, 75, 

76 të KPRK-së, si dhe nenit 365  të KPPRK-së,  të pandehurit, i : 

 

G J Y K O N 

 

Të akuzuarit: B.B   

 

I SHQIPTOHET DENIM ME GJOBË në lartësi prej 400 euro me shkronja 

(katërqind euro), të cilën gjobë i akuzuari është i detyruar ta paguaj në afat prej 30 dite 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyrat tjera të parapara nga 

nenin 46 par.3 të KPRK-së, gjykata do ta ekzekutoj akgjykimin në atë mënyrë që të  pandehurit 

për çdo 20 € të gjobës të vuaj në një ditë burgu. 

 

 Obligohet i akuzuari  B.B,  që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

kësaj gjykate shumën prej 30 /tridhjetë/ Euro, në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmëris së 

katgjykimit nën kërcnimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

            Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari B.B  që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 
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Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

E dëmtuara E.J  nga Ferizaj, Rruga .....nr...... , nuk ka paraqitur kërkesë pasuroro-

juridike . 

                     II. 

 

Në bazë të nenit 363 par.1 të KPPRK-së, për pikën  II., për shkak se e dëmtuara për 

pikën II të dispozitivit të aktakuzës nuk ka paraqitur Propozim për ndjekje penale, e njashtu 

edhe prokurori i shtetit është tërhequr nga ndjekja penale, andaj për pikën II. të aktakuzës, 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

 

I akuzuari B.B 

 

më datën 04.03.2016  në kohën e pa caktuar  në Ferizaj, pikërisht në lokalet e Gjykatës 

Themelore në Ferizaj menjëher pas nxjerrjes së aktgjykimit për çkurorizim dhe marrjen e 

fëmijëve nga e dëmtuara, i pandehuri e ka kanosur seriozisht të dëmtuarën  ish bashkëshorten e 

tij E.I  me fjalët “shumë shpejt kam me e krye me ty dhe dil n,ta majt b…se pa të vra nuk e la”, 

e cila kanosje tek e dëmtuara ka shkaktuar  ankth dhe frikë.- 

 

              Me të cilën   do të kryente veprën penale Kanosja   nga neni 185 par.2  të KPRK-

së. 

 

         Konform nen. 454 par.1. të KPPRK-së, shpenzimet e procedurës penale për pikën II. të 

këtij aktgjykimi  bijnë në barrë të mjeteve  bugjetore të kësaj gjykate. 

 

 

A r s y e t i m i 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj  me akuzën e vetë PP/II nr. 318-2/2016 të datës 

13.03.2018, ka akuzuar të akuzuarin B.B nga Ferizaji, Rruga…..pa nr., i akuzuar  sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore  në Ferizaj PP/II nr. 318-2/2016 të datës 13.03.2018,  për 

shkak të   dy veprave penale dhe ate : 1. veprës penale  sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së  

dhe 2. veprës penale kanosja nga neni 185 par.2  të  KPRK-së. 

 

Gjykata, duke vepruar sipas akuzës së PTH-së në Ferizaj më datën 20.12.2018 ka 

mbajtur shqyrtimin kryesor  gjyqësor në të cilën Prokurori i shtetit Ismet Rrahmani, si në fjalën 

hyrëse, por edhe atë përfundimtare  deklaroj: se ngel në tërësi pranë  akuzës për veprën penale 

dhe kualifikimit juridik të veprës penale, i propozoj gjykatës që të nxjerrë provat e propozuara  

në  akuzë, dhe pas vlersimit të tyre i akzuari të shpallet fajtor dhe të i shqiptohet dënimi i 

parapar me ligj. 

Konfom nenit 296 lidhur me nenin 294 par.1 nenpar.1.4 te KPPRK-se per hirë te 

Mbrojtjes personale  te akuzuarit dhe  te dëmtuarit gjyktari gjykues ka marrur vendim që të 

Perjashtohet publiku ne kete seance gjykqesore dhe shqyrtimi gjyqësor do te jete i mbyllur. 

 

I akuzuari  B.B  deklaron:Tani kemi raporte të mira dhe korrekte dhe atë pas 

çkurorizimit të martesës dhe këto raporte janë përmirësuar kohët e fundit dhe atë për hirë të 

interesave të fëmijëve. Padinë për çkurorizim vijon deklaratën e tij i akuzuari e kam 

parashtruar për shkak të raporteve të këqia në mes veti, dhe se ato raporte të këqia thuajse kanë 

filluar menjëherë pas martesës sonë. Raportet e këqia me bashkëshorten time zanafillën e kanë 

në momentin kur daja i saj ka ardhur në shtëpinë tonë dhe ka treguar për gjyshen, por edhe 

gjatë bisedës me familjet e saja është vlerësuar se marrëdhëniet tona janë fiktive dhe se unë 

Padinë për çkurorizim të martesës e kam bërë me qëllim që të vlerësohet gjendja psikie e ish 

bashkëshortes sime, dhe se e njëjta vështirë e percepton realitetin e ndan imagjinatën me 

realitetin, unë nuk kam ushtruar dhunë ndaj bashkëshortës sime dhe avokati më ka prefuarar që 

urgjentisht të ndahemi, sepse mund të ndodhë gjithçka e papritur dhe se për këtë unë 

paraprakisht  kam qenë i përgaditur. Martesa jonë zyrtare vijon deklaratën e tij i akuzuari  ka 

filluar me dt.18.10.2012, dhe se kurorën e kemi bërë pas dy vjetëve pas lindjes së fëmijëve, 8 

muaj para se të martohemi kemi qenë të fejuar dhe gjatë martesës unë nuk kam ditur se prej 

nga vijnë këto probleme, sepse vazhdimisht kam pasur probleme me të, kurse në periudhën 

paramartesore nuk kam pasur probleme me te, problemet realisht kanë nisur me dt.18.12.2010 

që nga dita kur jemi martuar, ose që nga dita kur kam hypur në aropolan për të shkuar në 
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pushime, që nga dita e parë e martesës kanë filluar tensionet. Unë vijon i akuzuari  e kam 

financuar shkollimin e saj e një ashtu fushatën në aktivitete politike, dhe ka kërkuar nga unë që 

kësaj ti blejë tesha dukat etj. Femijët kanë lindur dikund dy vite pas martesës, dhe marrëdhëniet 

tona janë përkeqësuar edhe pas lindjes së fëmijëve, dhe se bashkëshortja ime ka refuzuar qe të 

iu jep fëmijëve gji, kujdestarja-dado ka ardhur  1 muaj pas lindjes së fëmijëve edhe pastaj kanë 

ardhur edhe 3 të tjera, raportet me bashkëshorten time kanë lëvizur kohë pas kohe, kurse kohën 

e fundit i kemi pasur më të këqia dhe acarimi ka  ardhur kur kjo ka dyshuar se dadon do ta 

marrë për grua. Data 14 shkurti 2016 nuk më kujtohet vijon deklarimin e tij i akuzuari, prej 

momentit të ngritjes së Padisë me E.....nuk kam pasur probleme pos që kam biseduar për 

çeshtjen e fëmijëve, konflikt fizik nuk ka pasur asnjëherë, unë E.I ditën kritike nuk e kam 

goditur, nuk kam ushtuar dhunë fizike ndaj saj por gjatë ngatërresave kam mundur të ketë 

presione psiqike sharje dhe fyerje dhe të njejtat janë të inqizuara me telefon nga ana  e saj. 

I akuzuari vijon theksimet e tij se me dt.21.03.2016 kohën kur kam qenë te gjyqtari 

rreth procedurës për çkurorizim nuk ka pasur tensione. 

Gjykata  bëri zbatimin e provave një nga një dhe atë: 

Dëgjoj  dëshmitaren të dëmtuarën  E.I , e cili deklaron: unë e pranoj në tërësi 

deklaratën time dhënë në prokurori me dt.23.10.2016, dhe shton kam qenë e martuar me B.B, 

në fillim jeta jonë bashkëshortore ka qenë e mirë, dhe që nga dt 18.10.2010, jeta 

bashkëshortore nuk ishte e harmonishme për shkak se nuk i përkitnim të njetit rang dhe unë 

nuk e kam paraqitur vehten në bashkëpronësi si inferiore, dhe familja e gjërë me sjelljet e saja 

është paraqirut sikur unë i nënqmoj ose i injoroj ata. Kështu, me 8 mars 2012 unë së bashku me 

ish bashkëshortin jemi shëndrruar prind të dy fëmijëve, dhe gradualisht situata ka filluar të 

ndryshoj dhe se je në cilësinë e bashkëshortës sime vetëm për hirë të këtyre dy fëmijëve dhe 

kam përshtypjen se bashkëshorti im ka pasur trysni nga familja e tij, dhe në momentin kur 

kemi marrur një femër për kujdesje të fëmijve-dado situata ndryshoj për 360 shkallë, dhe unë 

aty kam figuruar vetëm fizikisht, kurse jetë intime nuk kam pasur me bashkëshortin tim. 

Kujdestarja e fëmijëve ka qenë e moshës shumë të re ku filluan shkëndijat në mes ish 

bashkëshortit tim dhe kujdestares duke i blerë asaj llaptop dhe telefon dhe disa herë kur jam 

kthyer nga puna bashkëshortin tim e kam gjetur prezent me kujdestaren, dhe kam pasur inserte 

për bashkëshortin tim dhe në atë moment nga aty ka filluar dhuna ndaj meje dhe nga ish 

bashkëshorti im kam qenë e rrahur disa herë. Unë kam pasur dhunë fizike vijon dëshminë e saj 

e dëmtuara , por edhe psiqike nga ish bashkëshorti im dhe për këtë ka qenë e njoftuar edhe 

familja e tij dhe ata e kanë parë gjendjen time. Në momentin kur fëmijët e mi i kam vendosur 
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në Qerdhe – kopsht atëherë ka filluar revolta e bashkëshortit tim ndaj meje, e cila dhunë disa 

herë është manifestuar edhe në prezencën e fëmijëve tanë dhe nga kjo njëri fëmijë është i 

shqetësuar për këtë, pastaj kanë filluar kërcënimet nga ish bashkëshorti dhe familjarët e tij dhe 

më ka kërcënuar  me fjalët” se nëse rastin e paraqes në polici ose në gjykatë” më ka kërcënuar 

me vrasje, e ka ditur ish bashkëshorti im se kam fobi ndaj armës dhe për atë gjithnjë afër vetes 

e ka mbajtjur një revolver, ka filluar të më anashkaloj në çdo aspekt ka ushturar padi për 

çkurorizim pa dijen time dhe ka bërë përpjekje të pa rreshtura në Qendrën Sociale që të i marrë 

fëmijët dhe  i njëjti ka qenë edhe në  kontakt me N.V dhe aty ka filluar situara jo të stabilizohet 

por të tensionohet,ngase N.V ka qenë në anën e tij. Me 14.02.2016, vijon dëshminë e saj e 

dëmtuara-dëshmitarja, kur kam filluar që të bisedoj me ish bashkëshortin tim dhe atë në 

banesën të cilën e kemi me qera dhe ish bashkëshorti im nuk e ka kuptuar realitetin dhe ka 

filluar dhuna dhe atë dhunë fizike më ka  sulmuar me grushta, ku pjesën e majtë të fytyrës e 

kam të dëmtuar dhe kjo dhunë fizike ndaj meje ka ndodhur në prezencë  të fëmijëve. Gjatë 

goditjes vijon dëshminë e saj dëshmitarja, më ka dëmtuar pos fytyrës krahun e majtë dhe 

shpinën dhe gjakun nuk kam mundur ta ndali dhe në atë momentë i kam njoftuar familjarët e 

ish bashkëshortit dhe njashtu edhe familjarët e mijë dhe pastaj rastin e kam lajmëruar në polici 

dhe atë pas një kohe dhe atë e kam zvarritur për hirë të fëmijëve dhe imazhit familjar duke 

menduar se kam menduar se do të rregullohen raportet bashkëshortore dhe iu kam shmangur 

kësaj dhe avokatja ime E.H më ka parë në gjendjen pas sulmit,deklaratën pranë prokurorisë më 

ka shtyer presioni psiqik dhe fizik gjithherë  prezent.  

 

Arsyeja ime si psikologe dhe mjeke familjare që të mos paraqes padi për çkurorizim ka qenë 

mbrojtja e familjes dhe fëmijëve të mijë  që të mos mbeten rrugëve, kam insistuar që të 

bisedojmë unë me bashkëshortin tim që ta rregullojmë këtë çështje dhe atë vetëm unë dhe ai, 

por nuk kemi pasur sukses, dhunë fizike e ka përdorur edhe dhe në  prezencën e babait të tij, i 

cili ka ardhur për konsultime te ne , jam e gatshme që edhe tash të bëjë fotografimin e pjesës në 

fytyrë por edhe te ADN e cila do të shërbejë si provë në këtë rast penal, i bashkangjitem 

ndjekjes penale sa i përket veprës penale Sulmi,kurse nuk paraqes kërkesë pasuror-juridike. 

Ndërkaq sa i përket veprës penale Kanosja nuk paraqes  kërkesë pasuror-juridike. Ndërkaq sa i 

përket veprës dhe nuk i bashkangjitem ndjekjes penale,përkatësisht nuk paraqes propozim për 

ndjekje penale. 
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Mbrojtësi i viktimave I.T ka mbështetur dëshminë e të dëmtuarës,e njashtu edhe 

pretendimin  prokurorit të shtetit. 

 

 Gjykata, ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i 

ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës ligjore të nenit 361 par. 1 dhe 

2 të KPPRK-së, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi dhe ka konstatuar : 

- se më datën 14.02.2016 rreth orëve të mbrëmjes  në Rrugën e …. në Ferizaj, 

përkatësisht në banesën e tyre, pas një mosmarrëveshje të mëherëshem bashkëshortore, i 

pandehuri fillimisht e ofendon rëndë pastaj e godet me grushtë në pjesë të ndryshme të trupit të 

dëmtuarën E.I dhe se i pandehuri ka përdorur forcën pa dashjen e saj. 

    

Gjykata, gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave  materiale të 

prezantuara në shqyrtimin gjyqësor dhe atë: Njoftimit  të Gjykatës Themelore në Ferizaj të 

datës 21.03.2016, nga deklarata e të pandehurit dhënë në procedurën hetimore si dhe dëshmia e 

dëshmitarës së dëmtuar E.I, të gjitha këto janë pjesë përbërëse e shkresave të lëndës. 

 

 Gjykata ka analizar me vemendje dëshmitë e dëshmitarit  dhënë në shqyrtim 

gjyqësor,pra  dëshmisë së dëshmitarës së dëmtuar E.I,e cila hollësisht dhe bindshëm e ka 

përshkruar gjendjen e raporteve bashkëshortore dhe dhunën fizike e psikike të ushtruar  

 

ndaj saj në mënyrë permanente dhe të përsëritur disa herë, ku e njejta edhe në profesionin e 

mjekjes  familjare ka qfaqur gatishmëri po qe nevoja edhe të bëjë sërish fotografim të fytyrës 

nga e cila ende do të vërehen pasojat e sulmit me grushta nga ana e të pandehurit, ish 

bashkëshortit të saj B.B,  të cilës dëshmi  në mënyrë të posaçme ia ka falur besimin.  

Me vëmendje ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit: B.B, ku dëshmia e tij nuk 

ishte bindëse e përputhëshme me  dëshminë e dëshmitarës së dëmtuarës ish bashkëshortes së tij 

E.I, të cilës  gjykata tërësisht ia fali besimin, kurse mbrojtja e të  

akuzuarit  gjykata nuk e aprovoi dhe e ka konsideruar  se ka qenë një përpjekje për të i 

shmangur përgjegjësisë penale. 

 

Gjykata gjatë konstatimit të plotë të gjendjes faktike , ka vlerësuar si provë edhe 

Njoftimin e Gjylkatës Themlore në Ferizaj  C nr.653/15 të datës 02.03.2016, ku gjykata gjatë 
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zhvillimit të procedurës kontestimore ku objekt i çështjes  ka qenë zgjidhja e martesës me 

çkurorizim midis të pandehurit dhje të dëmtuarës. Në atë Njoftim gjykata ka konstatuar 

drejtpërdrejtë faktin se gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore ku objekt i çështjes  ka qenë 

zgjidhja e martesës me çkurorizim midis të pandehurit dhe të dëmtuarës është ushtruar dhunë 

ndaj të dëmtuarës (sipas të dëmtuarës)  dhe se e njejta procedurë është mbyllur me tensione të 

mëdha, me çka gjykata Njoftimit të Gjylkatës Themlore në Ferizaj  C nr.653/15 të datës 

02.03.2016 plotësisht ia fali besimin nga se i njejti Njoftim buron nga Organi publik shtetëror 

me autoritet të lartë shtetëror. 

 

 Gjykata me vemendje të posaçme ka analizuar edhe pretendimet e mbrojtësit të 

akuzuarit Av.V.A,i cili pretendimin e tij e mbështet se vepra penale për të cilën akuzohet i 

akuzuari nuk ka prova të mjaftueshme nga se nuk ka prova materiale ,apo raporte mjekësore. 

Në vijim në mbrojtjen e tij e thekson edhe faktin se konform nenit 262 të KPPRK-së i akuzuari 

nuk mund të shpallet fajtor vetëm me një provë,apo duke i dhënë rëndësi vendimtare një prove. 

Mbrojtësi i të akuzuarit në pretendimet e tija të mbrojtjes ka theksuar se është e vërtetë se ka 

pasur ndonjëherë tensione midis bashkëshortëve,por i mbrojturi im asnjëherë nuk e ka sulmuar 

të dëmtuarën ish bashkëshorten e tij. 

 

 Gjykata nuk e ka aprovuar tezën mbrojtëse të mbrojtësit nga se Dispozita ligjore e nenit 

262 të KPPRK-së,i referohet mosdhënjes së mundësisë të akuzuarit që ta kundërshtoj 

deklaratën në ndonjë fazë të procedurës,e i akuzuari këtë të drejtë e ka shfrytëzuar,madje në 

shqyrtim gjyqësor. E, njashtu, tezën mbrojtëse se e dëmtuara nuk ka pasur raporte mjekësore 

pëkitazi me lëndimet trupore gjykata nuk e ka aprovuar nga se, kjo vepër penale konsiderohet 

se ekziston edhe kur viktima nuk qëllohet,përkatësisht të mos shkaktohen lëndime trupore. 

 

 

_______________ 

Kjo vepër penale konsiderohet se ekziston edhe kur viktima nuk qëllohet,përkatësisht të mos shkaktohen lëndime 

trupore- shif Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës –Faqe 503.  

Andaj, gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe në kuptim të dispozitave ligjore  të 

cituara në dispozitiv të aktgjykimit i shqiptoj dënim në të holla në shumën prej 400,oo Euro, i 

cili është i obliguar që dënimin e shqiptuar në të holla ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmëris së akgjykimit. 
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 Gjatë shqiptimit të dënimit në kuptim të nenit 73 të KPRK-së  gjykata pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe randuese, si rrethana lehtësuese gjykata pati parasysh faktin se i 

akuzuari më parë nuk ka qenë i gjykuar, është baba i 2 (dy) fëmijëve,  kjo është hera e parë që 

ndaj tij zhvillohet procedura penale, kurse si rrethana rënduese pati parasysh peshën e veprës 

penale, dëmin të cilin ia ka shkaktuar  të dëmtuarës, mospranimin e kryerjes së veprës penale  

andaj, gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar te i akuzuari do të ndikoj pozitivisht që 

në të ardhmen mos të kryej asnjë vepër tjetër penale, me këtë do të arrihet në tërësi qëllimi i 

dënimit i parapar me ligj nga neni 41 i KPRK-së. 

 

  Konform nenit 463 par.2 të KPPRK-së, e dëmtuara E.J  nga Ferizaj, Rruga...... nr...... , 

nuk ka paraqitur kërkesë pasuroro-juridike. 

 

             Konform nenit 454 par.1 të KPPRK-së i akuzuari obligohet  në emër të shpenzimeve të 

paushallit gjyqsor të paguaj kësaj gjykate shumënprej 30 /tridhjetë/ Euro, në afatin prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së katgjykimit nën kërcnimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

Në bazë të nenit 363 par.1 të KPPRK-së, për pikën  II., për shkak se e dëmtuar për 

pikën II të dispozitivit të aktakuzës  rreth veprës penale kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së 

nuk ka paraqitur Propozim për ndjekje penale, e njashtu edhe prokurori i shtetit është tërhequr 

nga ndjekja penale,  ngase konform nenit 185 par.5 të KPRK-së kjo vepër penale ndiqet me 

propzimin e të dëmtuarës, e cila në shqyrtim gjyqësor nuk ka paraqitur propozim për ndjekje 

penale dhe nuk ka paraqitur kërkesë pasuror-juridike ,andaj  për pikën II. të aktakuzës, gjykata 

e ka REFUZUAR AKTAKUZËN. 

 

         Konform nen. 454 par.1. të KPPRK-së, shpenzimet e procedurës penale për pikën II. të 

këtij aktgjykimi  bijnë në barrë të mjeteve  bugjetore të kësaj gjykate. 
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Nga arsyet e sipërcekura është  vendosur  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

P.nr. 418/18 të dt. 20.12.2018. 

 

 

Sekretarja juridike(praktikante)                                                               Gj y q t a r i,  

Liridona Mehmeti                                                     Elmaz Zenuni 

                        

                                                    

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese  

në afat prej 15 dite, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa dorëzohet nëpërmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 


