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Numri i lëndës: 2019:128571 

Datë: 10.07.2020 

Numri i dokumentit:     01019401 

 

                                                                                                             P.nr.392/2019 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtarja e vetme gjykuese Diana Sina, me procesmbajtësen Lamije Kuqi – sekretare juridike 

pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve 1. K.H. 2.Q.H. dhe 3.V.H. që të tretë 

nga K.Gjakovë, për shkak të veprave penale në bashkëkryerje, lëndim i lehtë trupor, nga neni 

185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe kundër të akuzuarve 

1.B.G nga Prizreni dhe 2.A.H. nga K.Gjakovë, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje 

lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-

së, të akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, me numër 

PP/II.nr.648/2019, të datës 25.06.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datën 22.06.2020, 

në prezencën e Prokurorit të shtetit Armend Zenelaj,të akuzuarve, të dëmtuarit, në të njëjtën ditë 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.10.07.2020 përpiloi këtë: 

 

                                                      A K T GJ Y K I M 

 

1. I akuzuari K.H., i biri i V., i nënës Xh., e gjinisë H., data e lindjes... në K.Gjakovë, ku 

edhe tani banon, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i martuar- atë i 3 fëmijëve, i gjendjes së 

dobët ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal... 

 

            2. I akuzuari Q.H., i biri i  V., i nënës Xh., e gjinisë H., data e lindjes...  K.Gjakovë, ku 

edhe tani banon, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i divercuar- atë i 1 fëmije, i gjendjes së 

dobët ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

 

               3. I akuzuari V.H., i biri i  M., i nënës I., e gjinisë T., data e lindjes... në K.Rahovec, e 

tani me banim  K.Gjakovë, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i martuar- atë i 6 fëmijëve, i 

gjendjes së dobët ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal... 

 

                 4. I akuzuari B.G., i biri i  B., i nënës S., e gjinisë H.,,data e lindjes... në Prizren, ku 

edhe tani banon, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i martuar- atë i 3 fëmijëve, i gjendjes së 

dobët ekonomike,  ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal... 

 

                  5. I akuzuari A.H., i biri i F., i nënës D.,, e gjinisë A., data e lindjes... K. Gjakovë, ku 

edhe tani banon,ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së dobët 

ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ...   

 

Të akuzuarit:K.H, Q.H dhe V.H. 
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J A N Ë  F A J T O R 

 

             Sepse:  

 

              I.Me datën 29.04.2019 rreth orës 16:00 minuta, në Gjakovë, me dashje në bashkëkryerje 

edhe me të miturin SH.H.i shkaktojnë lëndime trupore personit tjetër këtu të dëmtuarit B.G. në 

atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje të mëhershëm që kishte i dëmtuari me të pandehurin Q., 

i cili kishte qenë i martuar me motrën e të dëmtuarit, ditën kritike derisa i dëmtuari ishte në 

rrugën... duke biseduar me dajën e tij E., aty kanë shkuar të pandehurit dhe e kanë sulmuar 

fizikisht, duke e goditur me mjete të forta në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’ rast të dëmtuarit 

i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, lëndime këto të përshkruar hollësisht në ekspertizën mjeko-

ligjore të Dr.D.H. datë 11.06.2019.   

 

                -me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale  lëndimit të lehtë trupor, nga neni 

185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

                II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e 1 të kësaj Aktakuze, të 

pandehurit, me dashje në bashkëkryerje edhe me të miturin Sh.H. i shkaktojnë lëndime trupore 

personit tjetër këtu të dëmtuarit E.H. në atë mënyrë që deri sa të pandehurit ishin duke e sulmuar 

fizikisht nipin e tij B.. i dëmtuari hyn për ti ndarë, mirëpo për një moment sulmohet fizikisht nga 

të pandehurit, të cilët e godasin me mjete të forta në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’ rast i 

shkaktojnë lëndime të lehta trupore, lëndime këto të përshkruara hollësisht në ekspertizën mjeko-

ligjore të Dr.D.H. datë 11.06.2019. 

 

                -me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale  lëndimit të lehtë trupor, nga neni 

185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

               Të akuzuarit:B.G dhe A.H. 
 

J A N Ë  F A J T O R 

 

               Sepse: 

 

              III. Me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e I-rë të kësaj aktakuze të pandehurit, me 

dashje në bashkëkryerje, i shkaktojnë lëndime trupore personit tjetër këtu të dëmtuarit Q.H. në 

atë mënyrë që pas një mos marrëveshje te mëhershme që kishte i dëmtuari me të pandehurin B. 

ditën kritike e sulmojnë fizikisht njeri tjetrin, ku gjatë përleshjes ndërhyn edhe i pandehuri A. 

dhe të dy së bashku e godasin të dëmtuarin me mjete të forta, në pjesë të ndryshme të trupit, me 

ç’ rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, lëndime këto të përshkruara hollësisht në ekspertizën 

mjeko-ligjore të Dr.D.H. datë 11.06.2019. 

 

    -me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale  lëndimit të lehtë trupor, nga neni 185 

par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

    Gjykata në bazë të nenit 4,17.par.1,38,39,46,47,48,49,69,70, dhe nenit 185 par.2 lidhur 

me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, si dhe nenit 365 të KPPK-ës. 

 

Të akuzuarve K.H. Q.H dhe V.H. 
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                                                      IU  SH Q I P T O N 

 

            1.Për veprën penale të përshkruar në dispozitivin e I-rë të Aktakuzës, iu shqipton dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashtë) muajve, secilit veç e veç,i cili  dënim nuk do të 

ekzekutohen nëse të akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (Një) viti, nuk kryejnë 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

            2. Për veprën penale të përshkruar në dispozitivin e II-të të Aktakuzës, iu shqipton dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashtë) muajve, secilit veç e veç,  i cili  dënim nuk do të 

ekzekutohen nëse të akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (Një) viti, nuk kryejnë 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

             Për dy vepra penale, për të cilat janë shpallur fajtor, në kuptim të nenit 80 par.2 pika 2.2 

të KPRK-ës, iu shqipton dënim unik, dënim me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 10(dhjetë)muajve, secilit veç e veç,  i cili  dënim nuk do të ekzekutohet po që 

se të akuzuarit në afatin e verifikimit prej 1(Një)viti, nuk kryejnë ndonjë vepër të re penale. 

 

            Detyrohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet procedurale në emër të akt ekspertimit 

mjeko-ligjor shumën prej 50.oo-Euro, në mënyrë solidare të gjithë të akuzuarit, si dhe në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 30.oo Euro, secili veç e veç, si dhe për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30.oo- €uro, secili veç e veç,e krejt këto në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

             I dëmtuari E.H nga K.Gjakovë, i dëmtuari-i akuzuari, B.G nga Prizreni,për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

     Gjykata në bazë të nenit 4,17.par.1,38,39,46,47,48,49,69,70 dhe nenit 185 par.2 lidhur 

me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, si dhe nenit 365 të KPPK-ës. 

 

        Të akuzuarit B.G dhe A.H. 

 

                                                   IU  SH Q I P T O N 

 

           1.Për veprën penale të përshkruar në dispozitivin e III-të të Aktakuzës, iu shqipton dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashtë) muajve, secilit veç e veç, i cili  dënim nuk do të 

ekzekutohen nëse të akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (Një) viti, nuk kryejnë 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

            Detyrohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet procedurale në emër të akt ekspertimit 

mjeko-ligjor shumën prej 50.oo-Euro, në mënyrë solidare të gjithë të akuzuarit, si dhe në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 30.oo Euro, secili veç e veç, si dhe për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30.oo- €uro, secili veç e veç,e krejt këto në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi 

 

           I dëmtuari- i akuzuari Q.H. nga  K.Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t im 
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Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP/II.nr.648/2019, të datës 25.06.2019,kundër të të akuzuarve K.H, Q.H dhe V.H që të tretë nga  

K.Gjakovë, për shkak të veprave penale në bashkëkryerje, lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 

par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe kundër të akuzuarve B.G 

nga Prizreni dhe A.H. nga K.Gjakovë, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë 

trupor, nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Prokurori 

i shtetit në shqyrtimin fillestar ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarve, andaj 

i ka propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

          I akuzuari K.H. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë për 

veprat penale me të cilën akuzohem,  ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e I dhe të II të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do ta përsërisë,  

këto veprime i kam ndërmarr në afekt duke mos menduar pasojat e kryerjes së veprës penale, 

por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit që kam ndërmarrë këto veprime, shton se për herë të 

parë paraqitëm në gjykatë për një vepër të kryer penale, jam në gjendje të dobët materiale, punoi 

si punëtor fizik, kam tre fëmijë të mitur, jam mbajtës i vetëm i familjes si dhe që të gjithë në mes 

veti jemi pajtuar dhe nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mesë veti as që do të kemi në të 

ardhmen, andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe të më shqiptoi një 

dënim më të butë.   

 

               I akuzuari Q.H. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprat penale me të cilën akuzohem,  ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e I dhe të II 

të aktakuzës, për të cilat vepra jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do ta 

përsërisë,  këto veprime i kam ndërmarr në afekt duke mos menduar pasojat e kryerjes së veprës 

penale, por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit që kam ndërmarrë këto veprime, shton se për 

herë të parë paraqitëm në gjykatë për një vepër të kryer penale, jam në gjendje të dobët materiale, 

punoi si punëtor fizik herë pas herë kur ka punë, kam një vajzë të mitur për të cilën kujdesem 

unë pasi jam divercuar nga bashkëshortja,jam mbajtës i vetëm i familjes, shton se çka është e 

rëndësishme    që të gjithë në mes veti jemi pajtuar dhe nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mesë 

veti as që do të kemi në të ardhmen këtë e premtoi para gjykatës dhe në prezencë e të gjithëve, 

andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe të më shqiptoi një dënim më të 

butë.   

 

             I akuzuari V.H. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprat penale me të cilën akuzohem,  ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e I dhe të II 

të aktakuzës, për të cilat vepra jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do ta 

përsërisë, unë jam babai i të akuzuarve K., dhe i Q., të cilët i kam qetësuar dhe prej këtij momenti 

nuk kemi pasur asnjë mosmarrëveshje me familjen G. dhe H. kemi kërkuar njërit tjetrit falje duke 

premtuar se në të ardhmen vepra të tilla penale nuk do të përsërisim, shton se jam në gjendje të 

dobët materiale, punoi si punëtor fizik herë pas herë kur ka punë, si dhe për herë të parë paraqitem 

në Gjykatë për një vepër të kryer penale por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i 

propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe të më shqiptoi një dënim më të butë.  

 

            I akuzuari B.G. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohem, ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e III  të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do të përsërisë, 

këto veprime i kam kryer në afekt duke mos menduar pasojat e kryerjes së veprës penale për të 

cilat edhe jam penduar, tani në mes veti nuk kemi asnjë mosmarrëveshje, ia kemi falur gabimin 

njërit tjetrit edhe në prezencë të gjykatës ju kërkoi falje të akuzuarve tjerë me premtim se veprime 

të tilla nuk do të përsëris, shton se jam në gjendje të dobët ekonomike, jam i pa punë, si dhe për 
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herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale por premtoi se do të jetë edhe 

hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe të më shqiptoi një 

dënim sa më të butë. 

 

            I akuzuari A.H. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohem, ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e III  të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do të përsërisë, 

këto veprime i kam kryer në afekt duke mos menduar pasojat e kryerjes së veprës penale për të 

cilat edhe jam penduar, tani në mes veti nuk kemi asnjë mosmarrëveshje, ia kemi falur gabimin 

njërit tjetrit edhe në prezencë të gjykatës sikurse edhe B., ju kërkoi falje të akuzuarve tjerë me 

premtim se veprime të tilla nuk do të përsërisë, shton se jam në gjendje të dobët ekonomike, jam 

i pa punë, si dhe për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale por premtoi 

se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe 

të më shqiptoi një dënim sa më të butë. 

 

            I dëmtuari E.H. deklaron, se nuk e kundërshtojnë pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

akuzuarve, unë si palë e dëmtuar nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk kërkoi kompensim 

dëmi, me të akuzuarit jemi pajtuar dhe nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mesë veti, edhe në 

seancën e sotme gjyqësore më kanë kërkuar falje për lëndimet që i kam marr dhe kanë premtuar 

se veprimet e tilla nuk do të përsërisin.  

 

Duke u deklaruar lidhur me mendimin me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, 

prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që të akuzuarit kanë pranuar fajësinë 

me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe të njëjtit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe se pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne faktet 

dhe provat që përmban aktakuza. 

 

            Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:   

 

            Në tërësi u vërtetuar se të akuzuarit K.,H., dhe V.H.  I.Me datën 29.04.2019 rreth orës 

16:00 minuta, në Gjakovë, me dashje në bashkëkryerje edhe me të miturin SH.H.i shkaktojnë 

lëndime trupore personit tjetër këtu të dëmtuarit B.G., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje 

të mëhershëm që kishte i dëmtuari me të pandehurin Q., i cili kishte qenë i martuar me motrën e 

të dëmtuarit, ditën kritike derisa i dëmtuari ishte në rrugën... duke biseduar me dajën e tij E., aty 

kanë shkuar të pandehurit dhe e kanë sulmuar fizikishte, duke e goditur me mjete të forta në 

pjesë të ndryshme të trupit, me ç’ rast të dëmtuarit i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, lëndime 

këto të përshkruar hollësisht në ekspertizën mjeko-ligjore të Dr.D.H, datë 11.06.2019.   

 

                II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e 1 të kësaj Aktakuze, të 

pandehurit, me dashje në bashkëkryerje edhe me të miturin Sh.H. i shkaktojnë lëndime trupore 

personit tjetër këtu të dëmtuarit E.H., në atë mënyrë që deri sa të pandehurit ishin duke e sulmuar 

fizikisht nipin e tij B., i dëmtuari hyn për ti ndarë, mirëpo për një moment sulmohet fizikishte 

nga të pandehurit, të cilët e godasin me mjete të forta në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’ rast i 

shkaktojnë lëndime të lehta trupore, lëndime këto të përshkruara hollësisht në ekspertizën mjeko-

ligjore të Dr.D.H, datë 11.06.2019. 

 

               Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:   

 

                Në tërësi u vërtetuar se të akuzuarit B.G., dhe A.H.,  III. Me datë, kohë dhe vend si në 

dispozitivin e I-rë të kësaj aktakuze të pandehurit, me dashje në bashkëkryerje, i shkaktojnë 
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lëndime trupore personit tjetër këtu të dëmtuarit Q.H., në atë mënyrë që pas një mos marrëveshje 

te mëhershme që kishte i dëmtuari me të pandehurin B.,, ditën kritike e sulmojnë fizikisht njeri 

tjetrin, ku gjatë përleshjes ndërhyn edhe i pandehuri A., dhe të dy së bashku e godasin të 

dëmtuarin me mjete të forta, në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’ rast i shkaktojnë lëndime të 

lehta trupore, lëndime këto të përshkruara hollësisht në ekspertizën mjeko-ligjore të Dr.D.H, datë 

11.06.2019. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, 

të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata nuk 

ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga të akuzuarit 

është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues 

konstatoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga të akuzuarit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, 

në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

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 shpallën fajtor dhe të i gjykojë në bazë të 

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

 

           Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së, të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarve: gjendjen e tyre të dobët ekonomike, janë mbajtës të familjes, 

pranimin e fajit, pendimin e tyre të thellë për veprën e kryer, premtimin e tyre se në të ardhmen 

nuk do të përsërisin veprën e tillë apo të ngjashme, sjelljet korrekte të tyre gjatë gjykimit, e 

sidomos faktin se janë pajtuar në mes veti, ja kanë falë gabimin njëri tjetrit, për herë të parë janë 

ndesh me ligjin, për herë të parë kanë kryer një vepër penale, ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata 

murr peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale, andaj Gjykata të akuzuarve K.H, 

Q.H., V.H., B.G., dhe A.H., iu shqiptoi  dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se 

ky dënim është në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tyre, 

personalitetin e tyre, dhe se ky dënim i shqiptuar ndaj tyre do të arrij qëllimin e dënimit të 

paraparë me nenin 38 dhe 47 të KPRK-ës. 

 

Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

           Vendimi mbi shpenzimet procedurale, është marr komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par. 

2.1 dhe 2.6, lidhur me nenin 453 të KPPK-se, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave 

të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, komfor nenit  365 të 

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.392/19 me datë 22.06.2020 
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Procesmbajtësja,                               Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Lamije Kuqi                                             Diana Sina 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


