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Dënimi
Te procedura penale numri i lëndës
Personi i akuzuar

Njihet:
1. I dyshuari është gjetur fajtor si vijon:
Shkelje

Kundërvajtja shikoni listën e veçantë / Tatartenliste Albanisch.pdf

Në aplikimin e

Veprat e kryera penale

2. I akuzuari dënohet si në vijim:
Sanksionimi

Këshillë: vini re
dispozitat e
zbatueshme
ligjore!

- Neni 40, neni 42 paragrafi 1, neni. 44 paragafi 1 I Kodit Penal:
dënim me heqje lirie për 6 muaj. Ekzekutimi i dënimit me heqje lirie
shtyhet duke vendosur një periudhë prove prej (numëri i) viteve.
- Neni. 40, neni 41 I Kodit Penal:
Heqje lirie prej (numri i ditëve/javëve/muajve).
- Neni. 34 I Kodit Penal:
Gjobitje prej (numri) norma të përditshme në CHF (shuma).
- Neni. 34, neni 43 parag. 1 dhe 2, neni 44 parag. 1 I Kodit Penal:
Dënim me para për (numri) norma ditore në CHF (shuma). Ekzekutimi i dënimit në të holla në shumën prej (numri) normave ditore
shtyhet pjesërisht për një periudhë prove për (numri) vjet.
- Neni. 34, neni 42 parag. 1, neni 44 parag. 1 I Kodit Penal:
Dënim me para për (numri) norma ditore në CHF (shuma). Ekzekutimi i dënimit në të holla në shumën prej (numri) normave ditore
shtyhet për një periudhë prove për (numri) vjet.
- Neni 37, neni 39 I Kodit Penal:
punë në shërbim të komunitetit prej (numri) orësh. Në rast se puna
nuk kryhet, pason dënimi në të holla për (numri) norma ditore në
CHF (shuma), përkatësisht në heqje lirie për (numri) ditë.
- Neni 42 parag. 4, neni 106 I Kodit Penal:
Dënimi CHF (shuma), në rast të dështimit të pagesës së gjobës
pasonme heqje lirie prej (numri) ditë/sh (neni. 106 I Kodit Penal).
- Neni 107 I Kodit Penal:
punë në shërbim të komunitetit prej (numri) orësh. Në rast të mos-

-2kryerjes së punës, gjoba arrinë (shumën) CHF, përkatësisht heqje
lirie prej (numri) ditë/sh.
Burgosja

Pjesa e shlyer e sanksionimit me anë të burgosjes

Dënimi plotësues

Dënim shtesë nga një vendim tjetër (Art. 49 Abs. 2 StGB)

Dënimi i përgjithshëm

Duke përfshirë gjykimin tjetër/ lirimin me kusht (Art. 46 Abs. 1, Art. 49
Abs. 1, Art 89 Abs. 1 StGB)

Vendimi për revokimin e dënimit me kusht apo lirimit me kusht (këshillë: vini re dispozitat e
aplikueshme ligjore):
- Neni 46 Paragrafi 1 I Kodit Penal: Dënimi me të holla prej (numir) Tarifa Ditore ne CHF
(shuma) e shqiptuar me kusht me anë të vendimit (të Autoriteti Penal) revokohet dhe
delkarohet e ekzekutuar. Ekzekutimi bëhet nga ana e autoritetit penal, i cili merr të
pandehurin në llogari në mënyrë të ndarë.
- Neni 46 Paragrafi 2 I Kodit Penal: hiqet dorë nga revokimi i Dënimi me të holla prej (numir)
Tarifa Ditore ne CHF (shuma) e shqiptuar me kusht me anë të vendimit (të Autoriteti
Penal) të datës (Data). I akuzuari megjithatë paralajmërohet dhe i zgjatet periudha
provuese prej (numri) vitesh per (numri) vit/vite.
- Neni 46 Paragrafi 1, Neni 49 Paragrafi 1 I Kodit Penal: Ekzekutimi i kushtëzuar i Dënimit i
shqiptuar në të holla prej (numri) tarifa ditore në CHF (shuma) revokohet me vendimin (e
autoritetit penal) të (data) dhe i akuzuari dënohet me një dënim të përgjithshëm.
- Neni 89 Paragrafi 1 I Kodit Penal: Lirimi me kusht, me dekret të (data) revokohet.
Ekzekutimi i dënimit të mbetur me (numri) ditë burgim do të organizohet dhe do të formulohet një dënim i përgjithshëm.
- Neni 89 Paragrafi 2 I Kodit Penal: Lirimi me kusht, me dekret të (data) nuk revokohet. I
akuzuari paralajmërohet dhe periudha provuese prej (numri) viti/vitesh zgjatet për (numri)
vit/vite.
Konfiskimi (Neni 69 i Kodit Penal) (Neni 70 i Kodit Penal) Zgjidhja (Neni 442 Paragrafi 4 Kodi
i Procedurës Penale)
Të akuzuarit i imponohet kostoja e procedurës (Neni 426 Paragrafi 1 Kodi i Procedurës Penale).
Sipas kësaj i akuzuari duhet të paguaj:
Dënimi me të holla

CHF

Gjoba

CHF

Dënim me para nga
revokimi

CHF

Shpenzimet

CHF

Taksë

CHF

Depozit

CHF

Totali

CHF

-3-

E drejta për ankesë:
Kundër këtij vendimi i akuzuari apo edhe ndonjë person tjetër i prekur mund të paraqes
ankesë me shkrim sipas nenit 354 të Procedurës Penale në Prokurori të Kantonit të Baselit
brenda 10 ditësh. Ankesat duhet të arsyetohen; me përjashtim të ankesës së të akuzuarit.
Në rast të mungesës së ankesës së vlefshme, vendimi për dënim bëhet i plotfuqishëm.
Ankesat me shkrim duhet të dorëzohen më së voni në ditën e fundit të afatit, te Autoriteti
Penal apo të transferohen nga posta Zvicerane, ose ndonjë përfaqësues konsulor, ose në
rast se i akuzuari është i arrestuar, nga autoritetet e burgut.
Pjesë të tjera të dënimit nuk do të vihen në dispozicion si përkthim.

