
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  - DEGA E GJYKATËS GLLOGOC 
 

 

1 (7)  

   
2
0
2
1
:0
2
2
2
0
1

 

Numri i lëndës: 2021:022069 

Datë: 08.02.2021 

Numri i dokumentit:     01484962 

 

P.nr.27/2021 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC, Departamenti i 

Përgjithshëm-gjyqtari i vetëm gjykues Daut Qela,  me sekretaren juridike Elheme Kastrati, në 

çështjen penale kundër të pandehurit  A. Sh. B. nga fshati K. e P.-Komuna e Gllogocit, të cilin e 

mbron sipas detyrës zyrtare Av.  Xh. B. nga G., për shkak të dyshimit të bazuar se  ka kryer 

veprën penale  Lëndim i lehtë truporë e parashikuar nga neni 185 par. 3 nënpar 3.1 të KPRK-

së,  sipas aktakuzës së  Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm PP.II 

nr. 453/2021 te dt. 05.02.2021, në shqyrtimin fillestar gjyqësorë publik të mbajtur me dt. 

06.02.2021 në prani të Prokurorit-ës të Shtetit të Prokurorisë Themelore Prishtinë –

Departamenti i Përgjithshëm Edina Jupolli, të dëmtuarës J. B., mbrojtësit te  të pandehurit  dhe 

të pandehurit me dt. 06.02.2021,  merr këtë:     

A K T GJ Y K I M 

  TË PANDEHURIT: A. B., me numër personal të letërnjoftimit .... i biri i  Sh. dhe i Sh., 

e gjinisë Sh., i lindur me dt. ... në fsh.K. e P.-Komuna e Gllogocit, me banim në Rr. ,,B. R.” .. K. 

e P.-Komuna Gllogoc, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i  martuar baba i dy fëmijve të 

mitur,   ka të kryer fakultetin e gjuhës angleze, i gjendjes së  mesme ekonomike, sipas deklarimit 

të tij i pa dënuar më parë, gjendet në ndalim nga data  04.02.2021, nga ora 20.20 minuta.   

      ËSHTË FAJTORË 

SEPSE: me datën 04.02.2020 rreth orës 16.30 min. Në fshatin K. e P.-Komuna e 

Gllogocit, konkretisht në shtëpinë e tyre, për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me 

të dëmtuarën bashkëshorten e tij Jehona Berisha, i njëjti ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike 

në vazhdimësi ndaj të dëmtuarës Jehona, me qëllim të cenimit të dinjitetit të saj, shkaku i 

xhelozisë së tij të tepruar duke ja kontrolluar telefonin e duke i thënë: ,,Pse e ke dëgjuar këtë 

lloj muzike, për këndë po vuan, tregomi emrat me këndë po rrinë, po më tradhton”, ndërsa ditën 

kritike kur është kthyer e dëmtuara nga puna, e ka parë në duart e të pandehurit stolit e saj të 

arit e njëjta e ka pyetur pse e kishte marrë, ndërsa i pandehuri iu është përgjigjur,, Me ty u krye 

ma , ki me pa çka ka me të gjet” pas kësaj e ka thirr në dhomë, e ka marrë një  plastikë të zezë 

dhe i ksihte thënë:,, kam me të lidh duart dhe këmbët, dhe do të dërgoi te babi ytë”,  ndërsa e 

njëjta ka refuzuar që ai të ja lidhë duart, kurse Arbëri është bërë nervoz dhe ka filluar ta godas 

me boks në fytyrë dhe trup, pastaj gjurin e tij ja ka vendosur në fyt , e ka kapur për flokësh dhe 
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e ka tërhequr ashtu zvarrë deri te vetura, që ishte në oborr, dhe si pasoj e këtyre veprimeve të 

dëmtares i’a ka shkaktuar lëndimet trupore me pasojë të përkohshme për shëndetin, dëmtime 

këto të cilat paraqesin mavijosje, dërrmishje dhe dëm në pjesën ballore si dhe duart dhe këmbë, 

si dhe ndjenjën e frikës, ankthit dhe të pasigurisë për jetë, 

-me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 par. 3 nënpar. 3.1 

të KPRK-së. 

Andaj gjykata në vështrim të neneve 4,7,17,21,,38,42,69,79 dhe nenit 185 par. 3, nënpar. 3.1 të 

KPRK-së, lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 248 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës si dhe neneve 360, 361, 366, 450 par 3 dhe 453 par. 2 të Kodit të Procedurës Penale, i 

shqipton: 

DENIM ME BURGË 

Te pandehurit A. B. NË KOHËZGJATJE PREJ 6 (gjashtë) muaj të cilin do të e vuaj 15 ditë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Të pandehurit i caktohet paraburgimi derisa aktgjykimi të merr formën e prerë sipas nenit 367 

par. 3 lidhur me par. 7 dhe par. 1 nënpar.1.1 të KPP-së, i cili paraburgim sipas këtij aktvendimi 

do të llogaritet prej datës 04.02.2021 në ora 20:20 ku paraburgimi mund të zgjasë derisa 

aktgjykimi të merr formën e prerë, por jo më tepër se dënimi me burg i shqiptuar nga Gjykata 

e shkalles së parë.  

Të pandehurit në bazë të nenit 79 par. 1 të KPRK-së, koha e kaluar në paraburgim, do të i 

llogaritet në dënimin e shqiptuar me burg. 

Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj 

shumën prej 20 €, si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 €, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjen e 

përmbarimit me dhunë. 

Detyrohet i pandehuri që për programin për Kompensimin e Viktimave të krimeve të 

paguaj taksën në shumë prej 30 €, këtë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi e nën kanosjen e përmbarimit me dhunë. 

E dëmtuara J. B. nga fsh. K. e U.-Komuna e Gllogocit, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale nuk ka ushtruar kërkesë. 

                                                                A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën nr.  

PP.II.nr. 453/2021, të dt. 05.02.2021, ka ngritur aktakuzë mbi caktimin e paraburgimit për të 

pandehurin për vepër penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 par.3 nënpar 3.1 të KPRK-së 

dhe ka propozuar që ti caktohet paraburgimi në bazë të nenit 187 par. 1, nën par. 1.1 dhe 1.2 

pika 1.2.3 të KPP-së. 
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Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt. 06.02.2021 ku ka ftuar Prokurorin e 

Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm  Edina Jupolli, të 

pandehurin dhe mbrojtësin e tij sipas detyrës zyrtare Av. Xh. B., ashtu siç e parasheh neni 245 

par. 1 të KPP-së . E pranishme ishte edhe e dëmtuara J. B.. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar gjyqtari e ka udhëzuar të pandehurin për të drejtën e tij, 

ashtu siç e parasheh neni 246 par. 1 të KPP-së i pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar 

udhëzimet. 

Gjyqtari ka çmuar  se e drejta e të pandehurit në mbrojtje është respektuar dhe se 

prokurori i shtetit ka përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë në zbulimin e provave nga neni 

244 të këtij Kodi, ashtu siç e parasheh neni 246 par. 2 të KPP-së. 

Në bazë të nenit 246 par. 3 të KPP-së Prokurori i Shëtit ka lexuar aktakuzën. 

 I pandehuri ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën. Në bazë të nenit 246 par. 4 të KPP-

së pasi që gjyqtari është bindur se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën, të pandehurit i ka ofruar 

mundësin të pranoj fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. 

I pandehuri ka deklaruar se e pranon fajësinë në tërësi në të gjitha pikat e aktakuzës, 

pastaj gjyqtari ka përcaktuar se: i pandehuri kupton  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

se pranimi i bërë vullnetarisht nga i pandehuri dhe pas këshillimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin , se pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që  përmban aktakuza, dhe se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, të gjitha këto të parapara 

me nenin 248 par. 1 të KPP-së. 

Në bazë të nenit 248 par. 2 të KPP-së, për vlerësimin e pranimit të fajësisë së të 

pandehurit, gjyqtari ka kërkuar mendimin e Prokurorit të shtetit, mbrojtësit te të pandehurit 

dhe të dëmtuarës. Të njëjtit deklaruan se janë përmbushur kushtet nga neni 248 par. 1 te të 

njëjtit Kod.  

Në bazë të nenit 248 par. 4 të KPP-së, pasi që gjyqtari u bind se janë vërtetuar faktet nga 

paragrafi 1 i këtij neni, mori aktvendim me të cilin e pranoi pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

dhe vazhdoi me seancën për vërtetimin e fakteve relevante për shqiptimin e dënimit, para 

shpalljes së vendimit mbi dënimin.  

Në shqyrtimin për vërtetimin e fakteve relevante për shqiptimin e dënimit, gjykata 

dëgjoj palët ku: 

Prokurori i Shtetit i Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm 

lidhur me vërtetimin e fakteve relevante për shqyrtimin e dënimit deklaroj se: mbetem në tërësi 

pran aktakuzës konsideroj se pranimi i fajësisë është mbështetur në prova materiale, prova këto 

të cilat gjinden në shkresat e lëndës, pasi që i pandehuri në mënyrë vullnetare dhe pa kurrfarë 

presioni bëri pranimin e fajësisë bazuar mu në këto prova dhe në konsultime me avokatin e tij, 

andaj gjykatës i propozoj që në rastin e matjes së lartësisë së dënimit pranimin e fajësisë të 

vlerësoi pasi që i njëjti ka ushtruar dhunë dhe më herët ndaj bashkëshortes së tij Jehona Berisha.  
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E dëmtuara lidhur me vërtetimin e fakteve relevante për shqiptimin e dënimit deklaroj 

se: jemi  martuar  qe 10 vite,  kemi pasur  problem  të herë pas  hershme,   qe  8 vite  kemi   pasur  

mosmarrëveshjet  tona  që  nga  bashkëshorti im  është ushtruar  dhunë  fizike  dhe psiqike  dhe   

ka  ardhur  deri te  kjo gjendje  me  bashkëshortin tim.   Gjatë jetës  bashkëshortore  kemi  dy  

djem  të  moshës  9  dhe  6  vjetarë,  unë jam në gjendje  që  për  fëmijët  të  bëjë  gjithçka  dhe 

jam  që të vazhdoi jetën bashkëshortore,  por  nuk e  di  se  a  ndryshon  ky   se  qe  8 vite  është 

duke  ushtruar  dhunë.  Nuk  di ç’të them tjetër,  por  edhe  gjykata  dhe  palët  në procedurë se  

çfarë  gjendje  jam ,  me çka  shihet  edhe  nga  shenjat  e  dhunës fizike të ushtruar  nga 

bashkëshorti im.   

Ndërsa sa I përket masës së caktimit të paraburgimit e dëmtuara vazhdoj me fjalët: e  

shihni  gjendjen time,  sikur  të  lirohet  bashkëshorti im,  kam ndjenjën e  frikës  se i njëjti do 

ta  përsërisë  veprën penale  duke ushtruar  dhunë   psiqike  dhe  fizike dhe  në këtë moment  

të sigurt  të  kthehem  në shtëpi   dhe të  jetoi me të njëjtin. Nga  se   edhe   para   tre  dite  jam  

rrahur  nga  i njëjti.    

 

Mbrojtësi i të pandehurit  sipas  detyrës  zyrtare  av. Xh.  B.  lidhur me vërtetimin e 

fakteve relevante për shqiptimin e dëmit se: paraprakisht  jam  konsultuar  me të  njëjtin,  dhe  

e  kam  njoftuar  për  pasojat  e  pranimit  të fajësisë  gjithashtu edhe   për   benifitet  e  pranimit  

të  fajësisë  si  rrethanë  lehtësuese.  Ashtu që i mbrojturi im pranimin e  fajësisë e  bënë  

vullnetarisht  dhe  pa presion,  andaj  gjykatës  i propozoi  që gjatë shqiptimit të sanksionit  

penal,  ti  merr  parasysh  këto rrethana  lehtësuese.  Pranimi i fajësisë   të  cilin  i mbrojturi im  

e  deklaroi  me vullnetin e  tij dhe  në mënyrë  të  sinqertë  lidhur me të gjitha   pikat e  aktakuzës,  

mandej pranimin e  fajësisë e  ka bërë   edhe  në  deklarimin e  tij në Stacion policorë.  Rrethanat  

e  kryerjes  së veprës  penale,  pasi që  të njëjtën  nuk e  ka kryer me paramendim dhe me  dashje,   

ku një keqkuptim dhe  konflikt i  at qasshëm,  për  të  cilin është penduar  më vonë   dhe  ka  

kërkuar  falje   të  dëmtuarës,  bashkëshortes  së  tij.  Sipas  deklarimit  të  tij,  kjo ka ndodhur  

kur  Drejtoresha e  shkollës   në të  cilën   punon e  dëmtuara,  ka  thirr  në telefon  se   

bashkëshortja  e tij nuk është në shkollë dhe  kjo ka ndikuar  pak në stresin e  tij,  edhe  pse  

dihet  se   para   3  jave  e ka kaluar   virusin, covid-19  dhe  theksoi  se ka  pasur  ndikim  në 

shëndetin  tyre.  Të merr  parasysh  gjendjen familjare  nga  se  me bashkëshorten e tij   jeton 

në  bashkëshorti  qe   10  vite,  nuk kanë  pasur  konflikte  të tilla,  dhunë  fizike   më  heret,  

kanë  dy  fëmijë të mitur, të  dy  janë  me përgatitje  të lartë  shkollore-punëtorë  arsimi  dhe të 

gjitha  mosmarrëveshjet  ka  vullnet  që  ti  kaloi me komunikim dhe  marrëveshje.  Të  merr  

për bazë  pendimin e tij të  thellë,  dhe  premtimin se  në të ardhmen në asnjë  rast  nuk  do ta 

përsërisë  veprën penale  dhe  do të  jetë  I kujdesshëm ndaj  bashkëshortes  së  tij.  Andaj  

shqiptimi I sanksionit  sa  më të butë  për  të  mbrojturin tim,  do të arrijë  qëllimin e  dënimit  

sipas  nenit   38 të KPRK-së,  me  propozim  për  masë  alternative  - dënim të kushtëzuar,  me 

të cilin dënim  do të arrihej  qëllimi I dënimit  dhe  sigurimin  për  periudhën  verifikuese  me 

ndalimin e  përsëritjes  së veprës  penale si dhe e  kundërshtoi në tersi caktimin e   paraburgimit,  

nga  se nuk janë  plotësuar kushtet  ligjore  për  caktimin  e një  mase  të tillë.  Arsyeja  për  

caktimin e  masës  së paraburgimit,  është e  pabazuar, e  them  në  mënyrë deklarative  dhe  të 

supozuar   nga   se  I mbrojturi im në këtë seancë  ka  pranuar  fajësinë,  është penduar,  ka 

kërkuar  falje, premton gjykatës  se  nuk  do të  përsërisë  veprën  penale  më,  e  dëmtuara ka 

dhënë  deklaratë   në gjykatë dhe në  polici, të  gjitha  provat  janë  siguruar,  janë të  pajtimit  
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të  dytë   që  ti  normalizojnë  mardhënjet  bashkëshortore,   masa   e  paraburgimit   do të 

ndikonte  në  acarimin e  marrëdhënieve  të mëtejme  e  jo në normalizimin e  tyre.  Duke  marr  

parasysh se   dy  bashkëshortet  kanë   fëmijë  të  mitur  e  njëri  edhe   me  problem  shëndetësore,  

kjo  do të ishte    një  masë   mjaftë  e  rëndë  për  të mbrojturin tim.  Masa  e  paraburgimit   do 

të ishte   pothuaj  edhe  fatale  për  karrierën   për  të mbrojturin tim,  nga  se  punon në  arsim,  

andaj   gjykatës I  propozoi  që  të  caktoi  masë  alternative,  paraqitje në Stacion  policorë,  me 

të cilën masë   do të zhvillohej  pa  pengesa  procedura  penale.   

 

I pandehuri lidhur me vërtetimin e fakteve relevante për shqiptimin e dënimit deklaroj 

se: e përkrahu në tërësi fjalën e mbrojtësit  tim,  e  kamë pranuar  fajësinë, gjykatës  I premtoi  

se  në të  ardhmen nuk do të përsërisë vepra  të  tilla apo  të  tjera  penale,  i kërkoi falje të  

dëmtuarës, bashkëshortes  sime, pendohem thellë  dhe  betohem  para  juve  dhe  para  zotit   

se  nuk  do të ndodhë  kështu,  ka ndikuar  edhe  pandemia,  ndoshta   të  gjitha  këto,   aty për  

aty   ka ndodhur,  kurrë  më  nuk  do ta përsërisë  më  këtë   vepër  penale,  me  siguri që  kam 

qenë në afekt,   Lus  gjykatën  që  të  më  jep një dënim sa  më të butë si dhe pajtohem në tërësi 

me fjalën e   mbrojtësit  tim. Dhe  theksoi faktin se   e  garantoi  gjykatën dhe  këtu 

bashkëshortes  sime,   se  nuk do të përsëritet  kjo vepër  penale  asnjëherë,  jam  munduar  me 

tërë qenien time  që  të I plotësoi kushtet, ia kamë  blerë  veturën  dhe  kushtet  e  shtëpisë,  

kjo ka ndodhur  rastësisht 

Duke i vlerësuar me ndërgjegje provat e nxjerra në procedurë një nga një dhe në lidhje 

me provat e tjera në bazë ë nënti 7 par. 1 dhe nenit 361 të KPP-së, gjykata ka vërtetuar gjendjen 

faktike , të përshkruar si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. Gjendjen e këtillë faktike gjykata e 

ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, si dhe nga provat dhe faktet që i 

përmban aktakuza. 

Nisur nga këto fakte dhe prova të vërtetuara në procedurë, në veprimet e të pandehurit, 

përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale të lartë theksuara, të cilën e ka kryer 

me dashje direkte, me çka e ka dëshiruar kryerjen e kësaj vepre penale. 

I pandehuri e ka kryer veprën penale sepse në bazë të nenit 7 të KPRK-së kjo vepër 

penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e 

së cilës janë të përcaktuara me ligj, dhe për të cilën me ligj është përcaktuar sanksioni penal ose 

masa e trajtimit të detyrueshëm. 

Për këtë vepër penale është shpallur fajtorë sepse në përputhje me nenin 17 par. 1 të 

KPRK-së, thuhet se ,,kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i 

aftë dhe veprën penale e ka kryer me dashje, apo nga pakujdesia” . Në rastin konkret i pandehuri 

këtë vepër penale e ka kryer me dashje direkët sipas nenit 21 par. 2 të KPRK-së, ku është 

paraparë sanksioni penal.  

Gjatë përcaktimit të llojit të lartësisë së dënimit gjykata për të pandehurin pati parasysh 

të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të nënti 69 të KPRK-së, andaj si rrethanë 

lehtësuese për të pandehurin merr faktin se e ka pranuar fajësinë në tërësi, premtimin se në të 

ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të tjera penale, se është penduar thellë për veprën e 
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kryer penale, shprehjen e kërkim faljes, se është kryefamiljare, i martuar dhe baba i dy fëmijëve 

të mitur, ndërsa rrethanat renduese gjeti se kemi shkallë të lartë të dashjes nga ana e të 

pandehurit gjatë kryerjes së veprës penale, peshën e veprës penale, mënyrën e kryerjes së veprës 

penale, sjelljen e të pandehurit edhe më parë ku i pandehuri duke përdorur dhunë fizike dhe 

psikike edhe më parë e në vazhdimësi e krejt kjo shkaku i gjelozisë së tepruar, e kjo dhunë 

psikike e ushtruar nga ana e të pandehurit është më shumë se një fjalosje, ajo ka ndodhë në një 

afat të gjatë kohor gjatë se cilës i pandehuri e kontrollon të dëmtuarën Jehona, e ka rrënuar 

vetëbesimin e sajë, shëndetin mental edhe kjo ka prodhuar ndjenjën e frikës dhe te pa sigurisë 

tek ajo sepse ditën kritike i pandehuri ka marrur një plastikë të zezë duke i thënë të dëmtuare-

bashkëshortes ,,Kam me të lidhë dorë e këmbë dhe të dërgoi tek babai yt,, e pastaj e ka goditur 

me grusht në fytyrë dhe pjesë të ndryshme të trupit e pastaj ja ka vendosur gjurin në fytin e të 

dëmtuarës dhe e ka kapur për flokësh duke e tërhequr zvarrë e zvarrë deri te vetura. 

Të gjitha këto tregojnë se i pandehuri do ta përsëris veprën penale të natyrës së njëjtë 

apo të natyrës edhe me të rendë, andaj konsideroi se i pandehuri për shkak te këtyre rrethanave 

renduese nuk duhet të lirohet dhe vendosi si në dispozitiv te këtij Aktgjykimi edhe pse pati 

parasysh rrethanat lehtësuese për të cilat ka propozuar mbrojtësi i të pandehurit por gjykata 

nuk u bind të vendosi ndryshe. 

Për këtë vepër penale është i paraparë dënimi me burgim prej gjashtë muaj e deri në tre 

vite, të njëjtit ia shqiptoi dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, me bindje se 

dënimi me burg është në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës penale dhe përgjegjësin penale të pandehurit dhe se i njëjti dënim do të ndikoj që të 

parandaloi të pandehurin nga kryerja e veprës penale të bëjë kompensimin e të dëmtuarës për 

dëmin e shkaktuar nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqërorë për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, e kurë kihet parasysh fakti 

se kjo dukuri ka marrur përmasa shqetësuese shoqërore në territorin e Republikës së Kosovës 

çka është edhe qëllimi i tij i paraparë me nenin 38 të KPRK-së. 

Të pandehurit i caktohet paraburgimi derisa aktgjykimi të merr formën e prerë sipas 

nenti 367 par. 3 lidhur me par. 7 dhe par. 1 nënpara. 1.1 të KPP-së, i cili paraburgim sipas këtij 

aktvendimi do të llogaritet prej datës 04.02.2021 në ora 20:20 ku paraburgimi  mund të zgjasë 

derisa aktgjykimi të merr formën e prerë , por jo me tepër se dënimi me burgim  i shqiptuar nga 

Gjykata e shkalles së parë. 

Në bazë të nenit 79 par. 1 të KPRK-së të pandehurit koha e kaluar në paraburgim, do të 

i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burg. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e bazoi në nenin 451 par. 1 nenit 

453 par. 1 lidhur me nenin 450 par. 2 nenpar 2.1 të KPP-së, ashtu që e detyroi të pandehurin 

që të paguaj gjithsejte shumën prej 20  € në emër të shpenzimeve të ekspertit mjekësisë ligjore. 

Vendimi që i pandehuri të paguaj në emër të paushallit gjyqësorë shumën prej 50 € 

gjykata e bazoi nenin 450 par. 2.6 dhe par 3 të KPP-së, duke pasur parasysh zgjatjen dhe 

ndërlikushmërinë e procedurës dhe gjendjen financiare te të pandehurit. 



 Numri i lëndës: 2021:022069 
 Datë: 08.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01484962 
 

7 (7)  

   
2
0
2
1
:0
2
2
2
0
1

 

Vendimi që të detyrohet i pandehuri që për Programin për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit të paguaj taksën në shumë prej 30 € , gjykata e bazoi në nenin 39 par. 3 nënpar. 3.1 të 

Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit (ku është paraparë se gjyqtari me 

rastin e shqiptimit të sanksioneve penale për veprat penale të përcaktuar anë nënparagrafë 3.1 

dhe 3.2 të këtij paragrafi caktojnë edhe taksat për kompensimin e viktimave si në vijim: për 

veprat penale që gjykohen nga Departamenti i Përgjithshëm i gjykatës Themelore në shumën 

prej 30 (tridhjetë) € i cili ligj me dt. 28.05.2015 ka hyrë fuqi, e për të cilin Gjykata Supreme e 

Kosovës, me Qarkoren nr. 35/2018, të dt. 30.01.2018 për zbatimin e Ligjit nr. 05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit ka kërkuar nga gjykata që të zbatojnë këtë dispozitë ligjore 

për të e paguar taksën e lartë theksuar. 

E dëmtuara J. B., nga fsh. K. e P.-Komuna e Gllogocit, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale nuk ka ushtruar 

kërkesë. 

Nga e lart theksuara është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC 

P.nr.27/21, të dt.06.02.2021 

 

Sekretarja juridike                                                                                                     Gj y q t a r i 

  Elheme Kastrati                        Daut Qela 

              

              KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatës 

së Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, llogaritur nga dita e 

pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe 

gjykatën. 

           Në bazë të nenit 380 par. 2 të KPP-së, ankesa e personit të autorizuar e paraqitur brenda 

afatit të caktuar si më lartë, e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit.  

 
 


