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Numri i dokumentit:     00699028 

 

 

P.nr.690/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e procesmbajteses Shureta Ballxhi – punetore e 

kesaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve P.Th nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për 

shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 të KPK- së dhe veprën penale pengim i personit zyrtarë në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK-së, dhe E.B nga Prizreni, rr.”...” .. nr...., për 

shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 

par.5 lidhur me par.1 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – 

PP/II.nr.701-8/19 të datës 31.05.2019, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar, dhe pas 

shqyrtimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestarë, në prezencën e  

Prokurorit të Shtetit Shpend Binaj, të akuzuarve, si dhe mbrojtëses së të akuzuarit P.Th av. 

E.G, nga Prizreni, me datë 12.11.2019, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

       A K T GJ Y K I M 

 

 

 Të akuzuarit: 

 

I.P.Th, nga i ati P., e ëma Z., e vajzërisë R., i lindur më ..., në ... Komuna e Prizrenit, i 

martuar, baba i …fëmijëve, tregtar, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal 

1002610902, Shqiptar, shtetas i  Republikës së Kosovës. 

 

II.E.B, nga i ati N. dhe e ëma P., e vajzërisë Sh., i lindur më ... në Prizren, ku edhe 

jeton, rr.”…” … nr…., i martuar, baba i ... fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, hotelier, i 

gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal ..., Shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

 

 

 

                                                             JANË FAJTOR 
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I akuzuari P.Th 

 

I.Prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 31.03.2019, në Prizren, i pandehuri, duke 

vepruar në kundërshtim me Ligjin e aplikushëm për armët të Republikës së Kosovës, 

paautorizim ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar, armën e tipit “…” me 

numër serik …, me karikator me pesë (5) fishek, të cilat i ka mbajtur në posedim pa pasur leje 

nga organi kompetent. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së. 
 

II.Me datën 31.03.2019, rreth orës 01:00 të mesnatës, në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, 

saktësishtë në lokalin e quajtur “...”, i pandehuri me dashje me anë të kanosjes tentonë ti 

pengojë personat zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, zyrtarët policorë- të dëmtuarit U.Sh, 

L.Th dhe B.B, në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policorë kishin intervenuar që ta arrestonin 

të pandehurin për shkak se të njëjtit i ishte zënë në posedim të paautorizuar arma e zjarrit  e 

cekur në pikën (I) të dispozitivit, gjatë arrestimit, i pandehuri i kanos seriozishtë zyrtarët 

zyrtarët policorë me fjalët “kam me ju vra, ka mu marr me juve, ju jeni idiota, të poshtër”, ku i 

pandehuri edhe pasi është dërguar në stacionin e policisë, përsëri kishte vazhduar duke i 

kanosur zyrtarët policorë me fjalë të njëjta, krejtë me qellim që i njëjti ti pengojë zyrtarët 

policorë që të mos mund ta kryenin detyrën e tyre zyrtare, me ç’rast me këto veprime kishte 

tentuar ti pengonë personat zyrtarë në kryerjen e detyrës zyrtare. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale pengim i përsonit zyrtarë në  kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së. 
 

            I akuzuari E.B 

 

III.Me datën 31.03.2019, rreth orës 01:00 të mesnatës, në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, saktësishtë në lokalin e quajtur “...”, i pandehuri me dashje me anë të kanosjes 

tentonë ti pengojë personat zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, zyrtarët policorë- të 

dëmtuarit U.Sh, L.Th dhe B.B, në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policorë kishin intervenuar 

që ta arrestonin të pandehurin P.Th i pandehuri hyn në mesë të zyrtarëve policorë dhe të 

pandehurit P. Th, dhe thot: “nuk bënë me arrestu këtë person dhe nese e gjen diqka këtë person, 

ju keni më dhënë përgjegjësi dhe ka me ju kërkuar juve”, krejt kët me qëllim që i njëjti ti 

pengoj zyrtarët policorë që të mos mund ta arrestojnë të pandehurin P.Th, me ç’rast me këto 

veprime ka tentuar ti pengonë personat zyrtarë në kryerjen e dëtyres zyrtare. 

 

      Me këto veprime ka kryer veprën penale pengim i përsonit zyrtarë në kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së. 
   

 

Andaj, Gjykata në bazë  të neneve Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të lartshënuara 

dhe neneve 7, 17, 43, 46, 47, 73, 74, 75, 76, 80 dhe nenit 365  të KPK-së, të akuzuarit i: 

                                                              

                                                               GJ Y K O N 

          

       Të akuzuarin P. Th 
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       - Për veprën penale si në dispozitiv nën II./ të aktgjykimit i shqipton dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve.  

 

        Në kuptim të nenit 47 të KPK-së me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 2.000 

Euro (dymije Euro), ku pasiqë i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

31.03.2019 deri më dt. 21.05.2019, i akuzuari do të paguaj pjesën e mbetur të dënimit me gjobë 

në shumën prej 980 (nëntëqind e tetëdhjetë) euro dhe  

    

-Për veprën penale si nën I./, të dispozitivit të aktgjykimit ia shqipton dënimin me 
gjobë në shumën prej 1.300 Euro (njëmietreqind Euro)  i cili dënim do të ekzekutohet nga 
dita e plotfuqishmërisë së këti aktgjykimi.  
 
        Duke aplikuar nenin 80. të KPK-së, të akuzuarit P.Th, i shqiptohet dënimi unik 

me gjobë në shumë prej 2.280 Euro (dymijedyqindetetdhjetë Euro), të cilin dënim i 

akuzuari është i obliguar ta paguajë në 3 (tre) këste, duke filluar prej secilit këst nga çdo 

fillim i muajit prej 01-05 të muajit vijues në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 
        Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të paguaj dënimin me gjobë gjykata mundë 

ta zëvendësoj ashtu që për çdo 20 euro do ti caktohet 1 (një) ditë burgu. 

 

       Konform nenit 374. par. 3. të KPK-së, të akuzuarit P.Th, i konfiskohet arma e tipit “...”, 

me nr. Serik …, dhe një karikator me pesë fishek. 

   

 

Të akuzuarin E.B 

 
-Për veprën penale si nën III./ të dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqipton dënimin me 

burgim efektiv në kohë zgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

 

Në kuptim të nenit 47. të KPK-së, me pëlqimin e të dënuarit E. B. 

 

Dënimi me burgim prej 6 (gjasht) muajve, i shqiptuar ndaj të akuzuarit, zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 Euro (njëmijë Euro), të cilin dënim i akuzuari është i 

obliguar ta paguajë në 4 (katër) këste, duke filluar prej secilit këst nga çdo fillim i muajit prej 

01-05 të muajit vijues në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

         Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë gjobën, dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 Euro (njëzet Euro) të gjobës, do ti 

llogaritet një ditë burgim. 

 

         Të dëmtuarit: L.Th, U.Sh, që të dy Zyrtar Policor në Stacionin Policor në Prizren- Veri, 

dhe B.B, Zyrtar Policor në Stacionin Policor në Suharekë, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike, udhëzohen në kontest të rregullt juridiko civil.  

 

         OBLIGOHEN të akuzuarit që ti paguajnë shpenzimet e procedurës, dhe atë paushallin 

gjyqësor në shumën prej 20 euro, si dhe në emer të kompenzimit të viktimave të krimit shumën 
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prej 30 euro, secili veç e veç, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur, pranë kësaj gjykate, aktakuzën 

PP/II.nr.701-8/19 të datës 31.05.2019, kundër të akuzuarve P.Th nga fshati ..., Komuna e 

Prizrenit, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të KPK- së dhe për veprën penale pengim i personit zyrtarë në 

kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK-së dhe E.B nga Prizreni, 

rr.”…” … nr…, për shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtarë në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409. par.5. lidhur me par.1. të KPK-së. 

Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt: 12.11.2019, në prezencën e palëve 

pasi që është lexuar aktakuza nga ana e Prokurorit të shtetit, Gjykata shpalosi dhe bëri 

prezentimin e të gjitha provave materiale në të cilat mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të 

akuzuarit E.B.  I akuzuari deklaron se nuk i kundërshton provat në të cilat mbështet aktakuza, 

andaj edhe në mënyrë vullnetare ka pranuar fajsinë për veprën penale me të cilën ngarkohet, 

duke theksuar se është hera e parë dhe e pa qëllimtë. 

 

            Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajsisë nga ana e të akuzuarit E. B, 

meqenëse i njëjti pranimin e fajsisë sa i përket veprës penale e ka bërë vullnetarisht, që është në 

pajtim me nenin 248 të KPPK-së.  

 

Bazuar në pranimin e fajsisë nga ane e të akuzuarit E.B, Gjykata nuk është lëshuar në 

procedimin e provave. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Se me datën 31.03.2019, rreth orës 01:00 të mesnatës, i akuzuari E.B, në fshatin ..., 

Komuna e Prizrenit, saktësishtë në lokalin e quajtur “...”, i pandehuri me dashje me anë të 

kanosjes tentonë ti pengojë personat zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, zyrtarët policorë- 

të dëmtuarit U.Sh, L.Th .dhe B.B, në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policorë kishin 

intervenuar që ta arrestonin të pandehurin P.Th i pandehuri hyn në mesë të zyrtarëve policorë 

dhe të pandehurit P.Th, dhe thot: “nuk bënë me arrestu këtë person dhe nese e gjen diqka këtë 

person, ju keni më dhënë përgjegjësi dhe ka me ju kërkuar juve”, krejt kët me qëllim që i njëjti 

ti pengoj zyrtarët policorë që të mos mund ta arrestojnë të pandehurin P.Th, me ç’rast me këto 

veprime ka tentuar ti pengonë personat zyrtarë në kryerjen e dëtyres zyrtare. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajsisë nga ana e të 

akuzuarit E.B i cila në shqyrtimin fillestar vullnetarisht është paraqitur në gjykatë dhe ka 

pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare 

gjykata, konform nenit 257. të KPP, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, 

gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i fajit është bërë në mënyrë 

vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur 

në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë e njoftuar me të gjitha provat materiale. Gjykata ka 

ardhë në përfundim, se pranimi i fajsisë nga ana e të akuzuarit  E.B është bërë në pajtim me 

nenin 248. të KPP dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e të akuzuarit formohen të 

gjitha elementet e veprës penale pengim i përsonit zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare nga 
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neni 409 par.5 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së dhe për këtë gjykata të akuzuarin e shpalli 

fajtor dhe i shqiptoj dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar 

përgjegjësinë e tij penalo- juridike. 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren Departamenti i Përgjithshëm me datën 31.05.2019 ka 

parashtruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë nga i akuzuari P.ThPP/II.nr.701-8/19. 

Gjykata, në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 12.11.2019, në pajtim me 

dispozitat e nenit 247. të KPPK-së e ka shqyrtuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ku ka 

dëgjuar të akuzuarin P.Thdhe mbrojtësen e tij av.E. G nga Prizreni si dhe Prokurorin e Shtetit 

lidhur me pretendimet e tyre sa i përket marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. 

            Sa i përket gjendjes faktike gjykata e ka vërtetuar ashtu si është përcaktuar në 

dispozitivin e aktakuzës në kushtet dhe rrethanat ligjore të marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë. 

 

Prokurori i Shtetit Shpend Binaj sa i përket marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë 

për të akuzuarin P.Th deklaron: mbetet në tërsi pranë marrveshjes mbi pranimin e fajësisë e 

cila marrveshje është arritur konform dispozitave ligjore të KPP-së, e njëjta është arritur ne 

marrveshje të plotë me te akuzuarin dhe mbrotsen e tij av. E.G.   

Mbrojtësja e të akuzuarit P.Th, av. E.G, ka deklaruar: se marrëveshja për pranimin 

e fajsisë është e lidhur konform dispozitave ligjore propozon që të aprovohet  marrëveshja si e 

tillë nga se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë në mënyrë vullnetare pas konsultimeve 

të mjaftueshme me mbrojtësin, i njëjti është i vetëdijshëm për pranimin e saj dhe dënimin 

minimal të rekomanduar në bazë të marrveshjes mbi pranimin e fajsisë. 

          I akuzuari P.Th, ka deklaruar: se pajtohet me deklaratën e mbrojtëses së tij, dhe ka 

shtuar se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla kundërligjore, jam penduar për veprën 

e kryer, jam i pa punë, është hera e parë dhe e pa qëllimtë, dhe e ka lutur gjykatën që ti shqiptoj 

një dënim sa më të butë. 

          Gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e gjykata ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike:    

 

       Se i akuzuari P.Th, prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 31.03.2019, në Prizren, i 

pandehuri, në kundërshtim me Ligjin e aplikushëm për armët të Republikës së Kosovës, 

paautorizim ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar, armën e tipit “…” me 

numër serik …, me karikator me pesë (5) fishek, të cilat i ka mbajtur në posedim pa pasur leje 

nga organi kompetent.  

 

       Po ashtu i akuzuari P.Th Me datën 31.03.2019, rreth orës 01:00 të mesnatës, në fshatin .., 

Komuna e Prizrenit, saktësishtë në lokalin e quajtur “...”, i pandehuri me dashje me anë të 

kanosjes tentonë ti pengojë personat zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, zyrtarët policorë- 

të dëmtuarit U.Sh, L.Th dhe B.B, në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policorë kishin 

intervenuar që ta arrestonin të pandehurin për shkak se të njëjtit i ishte zënë në posedim të 

paautorizuar arma e zjarrit  e cekur në pikën (I) të dispozitivit, gjatë arrestimit, i pandehuri i 

kanos seriozishtë zyrtarët zyrtarët policorë me fjalët “kam me ju vra, ka mu marr me juve, ju 

jeni idiota, të poshtër”, ku i pandehuri edhe pasi është dërguar në stacionin e policisë, përsëri 

kishte vazhduar duke i kanosur zyrtarët policorë me fjalë të njëjta, krejtë me qellim që i njëjti ti 

pengojë zyrtarët policorë që të mos mund ta kryenin detyrën e tyre zyrtare, me ç’rast me këto 

veprime kishte tentuar ti pengonë personat zyrtarë në kryerjen e detyrës zyrtare. 
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      Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga i akuzuari, 

respektivisht nga vetë përmbajtja dhe kushtet e pranimit të marrëveshjes mbi  pranimin e 

fajësisë, ku i akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet.     

 

Gjykata pas dëgjimit të pikpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtëses 

të tij, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, konstatoi se i 

akuzuari P.Th e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është 

bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij av. E. G, 

nga Prizreni, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë 

fajësinë, pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë të pranuara edhe nga i akuzuari, dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat 

që parashihen me dispozitat e nenit 253 par. 1 dhe 2 të KPP-së, për hedhjen e aktakuzës. 

Gjatë seancës për caktimin e dënimit, prokurori i shtetit ka deklaruar se sa i përket 

dënimit qëndron pranë dënimit të propozuar në marrveshjen mbi pranimin e fajësisë.                

 Mbrojtësja e të akuzuarit av. E. G, rreth dënimit i cili është propozuar në marrëveshjen 

mbi pranimin e fajësisë, ka deklaruar se qëndron pranë denimit të propozuar në marrëveshjen 

mbi pranimin e fajësisë, i akuzuari Sh. Sh. në tërësi është pajtuar me fjalët e mbrojtësit të tij.  

  
               Gjykata pas dëgjimit të pikpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të 

tij, lidhur me pranimin e fajësisë, sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, konstatoi se i 

akuzuari i lartpërmendur, e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin  e tij, i 

akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, pranimi i 

fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë të 

pranuara edhe nga i akuzuari, dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat që parashihen me dispozitat e 

nenit 253 par. 1 dhe 2 të KPPK-së, për hedhjen e aktakuzës. 

Gjykata ka konstatuar se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë është lidhur në pajtim me 

nenin 233 par. 18 të KPP-së dhe e njëjta është e  pranuar. 

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve, 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale, të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të i shpallë fajtor dhe ta gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale-juridike të tyre. 

 

Sa i përket dënimit, gjykata të akuzuarit i gjykoi me dënimet si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi,  respektivisht sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë, dhe pranimit të fajësisë në 

shqyrtim fillestar, duke qenë e bindur se me një dënim të tillë tek të akuzuarit dhe në rrethin ku 

jetojnë, do të arrihet efekti i sanksionit penal që në të ardhmen të përmbahen nga veprimet e tilla 

inkriminuese dhe se një dënim i tillë i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale për të akuzuarit. 

Me propozimin e të akuzuarve dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i 

shqiptuar ndaj të akuzuarve, iu është zëvendësuar me dënim me gjobë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

             Me rastin e caktimit të dënimit, duke i marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

të parapara si në nenin 73 të KPK-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, prej rrethanave lehtësuese për të akuzuarin  P.Th, ka vlerësuar pranimin e fajësisë 

sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, rrethanat personale të akuzuarit se është mbajtës i 

familjes, në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin dhe premtimin se në të ardhmen 
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nuk do të kryejë vepra penale. Ndërsa për të akuzuarin E.B, si rrethana lehtësuese gjykata mori 

parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, rrethanat personale të akuzuarit sjelljen 

korrekte gjatë zhvillimit të procedurës, premtimin e sinqertë para gjykatës se në të ardhmen do 

të jetë më i kujdesshëm për të mos kryer veprimet e tilla inkriminuese. Kështu që duke mos 

gjetur rrethana rënduese për asnjërin nga të akuzuarit gjykata ka ardhur në përfundim se me 

dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi do të arrihet qëllimi i dënimit, dhe se ky 

dënim, si i tillë, i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës, është në proporcion me veprat penale të 

kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit.  

 

        Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës është marr në kuptim të nenit 450. të KPPK-së. 

         Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridik civil u mbështet në nenin 

463. par.2. i KPPK-së.  

 

         Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39. parag.3. pika 1. të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

         Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
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G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


