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PKR.nr. 184/ 15 
 
NË EMER TE POPULLIT 
Gjykata Themelore ne Gjilan, Departamenti per Krime te Rënda, duke 
vendosur sipas kryetarit te trupit gjykues Naser Maliqi, me anetaret e trupit 
gjykues Aziz Shaqiri dhe Sabedin Mushica, me zyrtaren ligjore Zahide 
Rexhepi, ne çeshtjen penale te te pandehurit F. J.i nga Gjilani me vendbanim 
në fshatin . komuna e Vitisë, te cilin e mbron Av. Milot Spahiu nga Gjilani, per 
shkak te vepres penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, sipas aktakuzes se Prokurorise Themelore ne Gjilan, 
Departamenti per Krimet e Renda, PP. I.nr.20/2015,  e dt. 18.02.2015, e pas 
mbajtjes se shqyrtimit gjyqsor dhe publik me dt.14.02.2018, shpalle, ndërsa me 
20.02.2018: 
 

AKTGJYKIM 
 
Ndaj  te pandehurit  F. J. nga  babai Sh. nëna M., e lindur A., i lindurme 
dt…., në Gjilan me banim në fshatin ., Komuna e Vitis, ka të kryer 
shkollën e mesme, i gjendjes së varfer ekonomike, i martuar, baba i nji 
femije, me profesion punëtor NTP``KEDS``, në Viti, shqiptar shtetas i 
Republikës së Kosovës. 
 
-Konform nenit 364 paragrafi 1 pika 1.3 dhe 454 paragrafi 1te KPPRK-
se,  
 
LIROHET NGA AKUZA  
SEPSE 
 
Nuk eshte vertetuar, se me datë 31.01.2015,rreth orës 14.00, në cilësi të 
personave zyrtar-punëtor të Kompanisë Energjetike ``..`` në Viti , me 
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasurorë me rastin e kontrollit të 
lokalit-picerisë ``..`` në Viti, pronë e K. A fillimisht kanë kërkuar nga i 
njëjti ryshfet në shumë prej 200 Euro, në atë mënyrë që mos ta gjobisin 
në shumën prej 1.000 euro, me pretekst se i njëjti është duke e vjedhur 
energjinë elektrike, dhe merren vesh që më vonë të kthehen dhe të 
marrin 200 Euro dhe pot ë njëjtën ditë rreth orës 16.00 i pandehuri H. Qi 
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se bashku me të P. F J kthehen tek lokali i të dëmtuarit K. A, ndërkaq i 
pandehuri B.B, largohet me qëllim të ikjes nga përgjegjësia penale e që 
edhe me implementimin e masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, 
simulim të veprës penale të korrupsionit pasi që i pandehuri H.Q.merr 
shumën e të hollave prej 200 Euro edhe atë në banknote 2x50 dhe 1x100, 
me intervenimin e pjesëtarëve të policisë së Kosovës NJHRKEK- në 
Gjilan, kapet dhe arrestohet së bashku me të pandehurin F. J.ndërkaq i 
pandehuri B. B. më pastaj shoqërohet për në polici. 
 
-me qka ne bashkveprim kishte me  kryer veprën penale marrja e 
ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 

 Shpenzimet e procedures penale lidhur me te akzuarin F. J.mbesin ne 
barre te mjeteve bugjetore te KGJK-se ne Prishtine. 

 
A R S Y E T I M 
 
Prokuroria Themelore ne Gjilan, Departamenti per Krime te Renda, me dt. 
18.02.2015,  ka ngritur aktakuzen PP/I, nr.20/2015, ndaj te akuzuarve H.Q.i,F. 
J. dhe B. B.a, per shkak te vepres penale penale Marrja e ryshfetit nga neni 

428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke kërkuar që pas mbajatjes se 
shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave,  te pandehurit te  shpallen 
fajtor dhe te denohen me denim meritor sipas ligjit. 
 
Per hiere te efikasitetit te procedures penale, gjykata kishte vequar procedure 
penale ndaj te akzuarit F. J., per shkak se i njejti ishte ne arrati, ndersa me 
aktgjykimin PKR.nr. 27/2015 te dates 17.05.2016 kjo gjykate te akzuarin H.Q.e 
kishte shpallur fajtor dhe denuar me denim me burg dhe me gjobe, ndersa te 
akzuarin B. B e kishte liruar nga akuza, qe vertetohet nga Aktgjykimi i 
plotfuqishem e kesaje gjykate PKR. Nr. 27/2015. 
 
I akuzuar F. J në asnjë fazë të procedurës nuk e ka pranuar veprën penale e 
cila i vihet në barrë. 
 
I dëmtuari K, A në cilësinë e dëshmitarit ka deklaruar se: 
 
-Se ka dhene deklarata në polici,prokurori dhe në shqyrtim gjyqësore. Në këto 
deklarata eshte deklaruar për tre të akuzuarit përfshirë edhe F. J. dhe mbetem 
në tërësi pranë këtyre deklaratave.Prej dy zyrtarëve të KEDS-it që kanë qenë 
në lokal ky që është këtu prezent  F. nuk ka qenë në lokal.Heren e parë kur 
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kanë qenë prezent zyrtarët e KEDS-it, që më kanë thënë se jam duke e vjedhur 
rrymën, duhet me të dënu 1000 euro, F.i nuk ka qenë aty. 
 
Prokurori i shtetit e ka ballafaquar dëshmitarin K. A. me deklaratën e tij të 
dhënë në prokurori dhe atë në faqen 2  pasusi i 12 kishte deklaruar: 
 
``Më pastaj kanë ardhur në lokal H. dhe F. dhe i kërkuan të hollat, ndërsa B. 
nuk ishte me ta``. 
 
Dëshmitari është përgjigjur se F. ka qenë porn në Lokal nuk ka hy,por ka qenë 
në veturë të KEDS-it, unë me të nuk kam fol asnjë fjal. T`hollat i ka kërkuar 
H., i cili ka qenë në lokal. 
 
Përsëri Prokurori i shtetit e ka ballafaquar dëshmitarin me deklaratën e dhënë 
në prokurori, faqja 2 rreshti i 7 , në të cilin kishte deklaruar: 
 
``Unë i thash H. dhe F. me prit derisa të mi sjellin parat dikush``. 
 
Unë e kam harruar se qka kam deklaruar në prokurori mirëpo parat ja kam 
dhënë H.. 
Nëse kam deklaruar në prokurori ashtu, ashtu duhet të jetë. 
Ditën kritike zyrtarët e KEDS-it kanë qenë 3 herë në lokalin tim në Viti.  H. i 
ka kërkuar të hollat për me ja dhënë B.,për mos me  më dënuar 1000 euro.  H. 
nuk e ka përmend se duhet me i dhënë të holla F..  Fpersonalisht nuk më ka 
kërkuar të holla mua. 
 
Dëshmitari B.B. ka deklaruar: 
 
Në vitin 2015,ditën kritike unë kam qenë në punë në KEDS, në Viti, si 
operator i nën stacioneve 3510.Ditën kritike unë kam qenë në Viti.Atë ditë 
kam qenë në punë, por në  ora 14,00 jam liruar nga drejtori, sepse e kam pas 
djalin te mjeku, rreth orës 15.00.Orari i punës te ne fillon ne ora 9.00 të 
mëngjesit. 
 Ditën kritike prej orës 8.00 deri në ora 14.00 kemi qenë në analizë për 
borgje dhe kemi punuar në qkyqjë, me H. dhe F, në qytetin e Vitisë.Ditën 
kritike kemi qenë, unë H. dhe F., te lokali K. në Viti, por nuk e di se kush 
është pronar, se nuk e njoh. Unë jam pezulluar nga puna me 50 % ,nga puna 
për gjashtë muaj, ndërsa më vonë më është shkëputur kontrata.Tereni ka qenë 
i H. ndërsa un e F. kemi qenë në ndihmë të tij.Ai është marrë me konsumator 
dhe nuk ka qenë përgjegjësi e jona. Ai ka biseduar me ta , sepse tereni ka qenë 
i tij.  Unë nuk e di se qka ka biseduar H. me pronarin e lokalit sepse un edhe 
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F. kemi qenë 2-3 metra larg dhe ka pas zhurmë, sepse ka pas prezentë njerëz 
të tjerë në lokal.Unë kam qenë vetëm një herë në picerinë K., atë ditë , por nuk 
më kujtohet se s aka qenë ora.Në veturë kur ka ardhe h. dhe ka thënë se ai po 
e paguan rrymën , nuk e kam ndëgjuar H. se a ka thënë po e paguan 
pjesërisht apo tërësisht.Pastaj kemi vazhduar nëpër locale tjera, sa kam qenë 
un aty prezent nuk është biseduar asgje për këtë rast.Unë nuk kam pas 
kurrfar mareveshje me H. dhe F. për me marrë t`holla prej pronarit të picerisë. 
Unë nuk kam ndëgjuar se F. dhe H., kanë pas mareveshje për me mar të holla. 
Unë në KEDS shum pak kam punuar me F., sepse unë kam punuar diqka 
tjetër ndërsa në ditën kritike unë vetëm i kam shoqëruar.  
Deshmitari H. Q., ka deklaruar  diten kritike  e ka filluar punen ku ka qene i 
punesuar ne KEDS, edhe ate ne Viti. Prej koordinatorit i kane dhe kane 
vazhduar me pune. Puna e tyre ka qene inkasimi i borgjeve nga konsumatori. 
Ne ora 9, e 15 minuta kane dal ne teren ne Viti. Keta ekip kane qene F. J.dhe B. 
B.. Kane filluar me i vizitu konsumatoret, ku ka pas nevoje kane bere qkyqje 
te energjise elektrike. Ka pas ndonje problem te vogel, por jo edhe te theksuar. 
Diten kritike punen e kane perfundu me heret per shkak te nje problemi qe 
kane pas. Diten kritike e kane vizituar picerine K. ne Viti, i cili ka pas borgjin 
per pagese mbi 200 euro, pastaj kane ardhur ne perfundim se konsumatori ne 
fjale eshte duke e keqeperdor rrymen-ka qene duke e vjedhur. Nuk i kujtohet 
se cili nga ta e kane verejte kete keqeperdorim. B. B. i ka thene vllaut te 
pronarit te picerise, se je duke e keqeperdorur rrymen. Pastaj ky i ka thene se 
duhet me e paguar borgjin ne Shumen qe e ka cek me heret, kane dal prej 
lokalit, duke i dhene afat qe pagesen ta beje Brenda dites. Pronari pastaj ka 
ardhe pas ketyre, ne lokalin ku kane vazhduar punen, duke ju thene se i keni 
thene vellaut tim, se jeni duke e keqeperdorur rrymen, qysh me ja bere kesaj 
pune per mos me u qkyq prej rrymes. Se bashku kane qene te trete kur na ka 
thene keshtu. Pastaj i kane thene te trete se bashku, nese don me kry punen, 
duhet me jav  dhene 200 euro. Pronari e ka pranuar oferten e tyre, dhe kane 
vazhduar punen ne locale tjera, qe e kane pas rutine gjate dites. Ne mbremje e 
kane lene takimin me pronarin e pizerise, dhe ky ka dal vet nga vetura, 
ndersa ne veture ka mbetur F., ky i ka pranuar parate afer picerise dhe pastaj i 
kane arrestuar keta dhe F. policia. 
Nuk ju kujtohet se kur jane marr vesh me F. dhe B., per me i kerku te holla 
pronarit te pizerise, sepse ka kaluar nje kohe e gjate. Te hollat nuk i kane 
ndare menjehere, sepse nuk kane pas kohe, nga se i kane arrestuar policia. 
Kur i kane arrestuar policia, ky i ka pas te hollat ne gjep, ne shume prej 200 
euro. 
Ky ka njohuri se B.B. eshte liruar nga pergjegjesia penale per kete veper 
penale. 
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Veturen ky e ka vozit kur na i kan arrestuar policia. F.kur kane dal me i marr 
paret, ka qene ne dijeni se per qka kane dal. Veturen e ka parkuar para lokalit 
ne fjale pizerise dhe K. ka dal dhe ia ka dhene paret. Kur ka dal me i marr 
paret, afer lokalit-picerise, bashke me K., e kane qel nje dere dhe kane hyre ne 
nje oborr- oborrin e lokalit dhe aty ja ka dhane K. paret, 200 euro. K. i ka thane 
faliminer qe ma kryte punen. Nuk i kujtohet kur eshte kthyer me veture, a 
kane fol diqka me F. apo jo. 
Listat e borgjlive kane qene te perbashkta dhe e kane pas nje list, ndersa 
leximin e njehesoreve e kane pas te veqante. Nuk eshte i sigurte por i duket se 
B. e ka vrejte nje kabllo te dyshimt dhe kane ardhur ne perfundim  se ndoshta 
eshte duke e keqeperdorur rrymen pronari i picerise. Prej picerise qe po behet 
fjale dhe te lokali tjeter ku a ka takuar pronari, eshte 10 metra, i ndan rruga. 
Nuk ju kujtohet se kujt ju ka drejtuar pronari i picerise. Pronari i picerise vete 
i ofruar me ju dhene diqka per me hy ne marreveshje. Nuk e mban mend se 
kush i ka thene atij prej keta 200 euro. B. nuk ka qene me keta kur kane 
shkuar te piceria me i marr paret, per shkak se i duket qe e kishte thirr gruja 
me telefon se e kishte nje vajze te semure.  
Nuk ju kujtohet ndoshta dhe ka harruar se si ja kan kerkuar te hollat pronarit 
te picerise, nje nga nje apo te gjithe pernjehere. Ky nuk ka përgjegje se a ka 
logjike qe per nje here te trete pernjehere me kerkuar te holla nga pronari. Kur 
kane shkuar me i marre paret te pronari i picerise ky dhe F., ka qene diku ora 
15;00, por sakt nuk ju kujtohet pork a qene orari i punes. Nuk e din nese 
Fidani e ka pare duke i marre parat apo jo. 
 
Leximi i shkresave; 
 
Raporti policor i Policis se Kosoves NJHRKEK ne Gjilan, me nr. te rastit 2015 
… i dates 01.02.2015, i cili raport flet lidhur me simulimin e rastit te 
korrupsionit. 
 
Vertetimi mbi konfisklimin e provave materiale, kartmonedhat e konfiskuara, 
sipas te cilit jan sekuestruar 1x100 euro dhe 2x50 euro. 
 
Fotodokumentacioni i kartemonedhave 1x100 dhe 2x50 euro. 
 
Mbrojtja e te akuzuarit; 
 
I akzuari F. J. ka deklaruar ne mbrojtjen e tij se diten kritike ka qen ne pune 
ne KEDS, si lexues i njehsorve elektrik dhe kur ka pas nevoje ka bere edhe 
ckyqje te konsumatorve nga rrjeti elektrik per shkak te borgjeve. 
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Para se me shkuar te Piceria per te cilen po behet fjale, kan vizituar edhe 
locale te tjera per te cilat ka qen i ngarkuar, pastaj kan shkuar te piceria “…” 
ne Viti, ku pergjegjes per inkasim ka qen H. Q. Aty kishin shkuar sebshku me 
H. Q. dhe B. B.. Aty kan takuar nji person i cili u ka thene se eshte vllau i 
pronarit te picerise. Me kete person ka biseduar H. Q., ndersa ky ka vazhduar 
me pune ne kuzhinen e lokalit duke e lexuar njehsorin, ndersa B.e ka pas per 
detyre me e ba ckyqjen, ndersa H. me u prezentu te konsumatori per cka jan 
ardhe. Kur ka dal nga kuzhina e lokalit, e ka takuar Burimin ne lokal, ndersa 
H. ka qen jasht lokalit, andej rruges duke biseduar me K.-pronarin e picerise. 
Pastaj H. eshte kthyer ne lokal duke ju thene se K.i ka premtuar se do ta kryen 
pagesen e borgjit Brenda dites. Pastaj kan vazhduar te konsumatoret e tjere. 
Diku pas ores 15;00 me veture te KEDS-it, ku ende ishin ne orar te punes kan 
shkuar me H. drejte lokalit te K., ku veturen e ka vozitur H., dhe ketij (F.) i ka 
thene rri ketu ne veture, ndersa ky ka shkuar me e vertetu se a e ka paguar K. 
borgjin e energjis elektrike per picerine. Ky (F.) ka kqendruar ne veture, sepse 
edhe H. ashtu i kishte thene, ndersa H. ka dal nga vetura dhe ka shkuar ne 
drejtim te lokalit. Se a ka hyre H. ne lokal nuk ka munur ta thot, per shkak te 
distances nga vetura deri te lokali, diku rreth 30 metra. Gjate rruges sa kan 
shkuar te lokali nuk kan folur me H. dicka, por vetem kur ka dal H.a i ka 
thene se po shkon me e vertetu pagesen. Prej kur ka dal H. nga vetura dhe 
deri kur eshte kthyer eshte vnuar diku rreth 5 minuta. Kur eshte kthyer H. ne 
veture, i ka thene se K. e kish kryer obligimin, e kish paguar borgjin e KEDS-
it. H. kur eshte kthyer ne veture nuk ka pas asgje ne dore, ka fillu me vozite, 
duke dalur prej parkingut, kan vazhduar nga 30-50 m, i ka ndal policia, e kan 
qel deren e vetures kah ka qen H. dhe i kan thene me dal jashte. Aty kan qen 
dy police dhe njeri e ka pyt se cka more aty. H. nuk ka fol per momentin 
asgje, policet pastaj e kan urdhruar me i nxjerre gjitha sendet nga gjepat. H. ka 
fillu me i nxjerre sendet nga gjepat dhe i ka vendosur ne ulsen e  pasme te 
vetures qe ishin me te. H. prej sendeve ka nxjerre edhe dis ate holla te letres 
por nuk e din se sa. 
Pas kesaj kan ardhur disa persona tjeere , qe jan prezentuar si hetues te 
krimeve ekonomike, duke i treguar kartelat, e kan nxjerre nji leter ku kan pas 
te fotokopjuara pare. Ne ate moment e kan prangosur H., e kan future ne 
veture zyrtare dhe jan nisur per  ne Stacionin Policor. 
Ketij i kan thene me e marre veturen zyrtare te KEDS-it, ka qen i shoqruar me 
nji polic dhe jan nisur me veture drejte Stacionit Policor ne Viti. 
Ky konsumator ka qen i H.i Q., seps per nji kohe te gjat ia ka lexuar njehsorin. 
Asnjiher K. nuk i ka kerkuar te holla dhe nuk e ka ndegjuar H. kur i ka 
kerkuar te holla K.. 
Konsideron se H. i ka perzi kete (F.) dhe B.  me e nda pergjegjsine dhe per 
shkak te opinjonit. 



 

 

7 

 

 
Fjala perfundimtare; 
 
Prokurori i shtetit I. S. ka deklaruar se mbete ne tërsi prane aktit akzuaes, ka 
kerkuar qe i akuzuari te shpallet fajtor dhe te denohet me denim meritor sipas 
ligjit, per shkak se me provat e administruara eshte vertetuar se e ka kryer 
vepren penale e cila i vihet ne barr, duke kerkuar qe gjykata gjat matjes dhe 
shqiptimit te denimit ti kete parasysh te gjitha rrethanat lehtsuese dhe 
renduese. 
 
Mbrojtsi i te akuzuarit F. J., Av. Milot Spahiu e ka kundershtuar aktakuzen e 
prokurorise, duke theksuar se me asnji prove nuk eshte vertetuar se i 
mbrojturi i tij ta kete kryer vepren penale e cila i vhet ne barre. Ka kerkuar 
aktgjykim lirues per te mbrojturin e tij. 
 
I akuzuari F. J eshte pajtuar me fjalen perfundimtare te mbrojtsit te tij, ka 
kerkuar nga gjykata qe ta liroi nga pergjegjsia. 
 
Gjykata pasi i analizoi provat e administruara dhe mbrojtjen e te akzuarit 
konstatoi: se nuk eshte kontestuese se qe te tre te akzuarit F. J., H. Q. dhe B. B., 
ne cilsine e punetorve te KEDS-it, diten kritike kan qen ne picerine “…” ne 
Viti,  me qe kjo piceri, respektivisht pronari i saje kishte nji borgj te pa shlyer 
ndaj KEDS-it. 
Pasi qe kishin biseduar fillimisht me vllaun e pronarit te picerise, ne nderkohe 
kishte ardhur edhe pronari K. Ah., te cilit ia kishin terhequr vrejtjen se eshte 
duke e keqeperdore energjine elektrike, sepse kishin vrejtur nji kabllo te 
vendosur jo ne rregull, gje te cilen e ka pranuar i denuari-tani deshmitari H. 
Q.. 
Aty rreth ores 15 te dites kritike, tani i denuari H. Q., sebashku me tani te 
akzuarin F. J. me veture zyrtare, kan shkuar te Piceria Kastro ne Viti, te cilen 
veture e ka vozitur H.Q, e te cilen e ka parkuar afer Picerise, ku H.. Q. ka dal 
nga vetura dhe ka shkuar ne drejtim te Picerise, ndersa F. J. ka mbetur ne 
veturen zyrtare. 
Pastaj H. Q.ka hyre ne oborrin e picerise nepermjet nji dere, ku aty ka marre 
nga K. (pronari i picerise) shumen prej 200 euro si kompenzim qe te mos ia 
ckyc rrymen. Pastaj H. Q. eshte kthyer ne veturen zyrtare ku ka qen F., jan 
nisur nga parkingu dhe pas nja 30-50 m jan ndalur nga Policia, H. Q e kan 
zbritur policia nga vetura ku ka qen duke e vozitur, pastaj kan ardhe njisiti 
per krime ekonomike, te cilet jan prezentuar me bejgja, te cilet i kan thene H. 
Q.ti nxjerre nga gjepat gjitha sendet qe i ka, H. i ka nxjerre edhe te hollat ne 
shume prej 200 euro, te cilat kan qen te fotokopjuara. Keto fakte vertetohen 
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nga deshmia e deshmitarit H. Q, i cili e pershkruan ne menyre detale rastin, e 
cila deklarate perputhet edhe me deklaraten e deshmitarit K. A. por edhe me 
deklaraten e tani te akzuarit F. J.. 
Keto  fakte vertetohen edhe nga  Raporti i policise, vertetimi mbi konfiskimin 
e provave materiale, kartemonedhat e konfiskuara dhe fotodokumentacioni i 
kartemonedhave 1x100 dhe 2x50 euro. 
 
Sa i perket te akzuarit F. J., gjykata nuk ka poseduar prova te mjaftueshme, se 
i njeti ka kerkuar te holla nga K. A., apo ka pas marrveshje me te akuzuarit e 
tjere per te marre ryshfet nga K., kete nuk e kan pohuar asnjeni nga 
deshmtaret K. A. edhe i demtuar  e as  deshmitari B. B.. 
I demtuari-deshmitari K. A.  ka deklaruar ne seancen e shqyrtimit gjyqsor, se 
F. nuk ka qen ne Lokal heren e pare kur i kan thene se je duke e vjedhur 
rrymen, e duhet me te denu 1000 euro. K. me F. nuk ka fol asnji fjale, ndersa 
parate ia ka dhene H.e, ky i fundit ia ka kerkuar te hollat K. dhe i ka marre 
nga i njejti, dhe nuk e ka permend se duhet me i dhene F. J.t te holla. 
Sa i perket deklarates se deshmitarit H. Q.i-tani i denuar, se qe te tre 
pernjihere kur kan qen ne Piceri i kan thene K., qe per mos me ta ckyc rrymen 
duhesh me pagua 200 euro, gjykata e konsideron nji gje te tille te pa 
logjikshme, pasi qe eshte e pa mundur qe tre persona pernjihere, sikurse ne 
kor te kerkojn ryshfet nga nji person, kur te merret parasysh se kjo veper 
zakonisht kryhet ne konfidencialitet te theksuar. Ndersa ne pyetjen nga ana e 
gjykates   se si e skjaron faktin,   qe kan kerkuar qe te tre te akzuarit pernjihere 
te holla nga K., i njeti nuk ka spjegim. 
Nji deklarte e tille e dhene nga deshmitari-tani i denuar, nuk ka mbeshtetje ne   
asnji prove tjeter, as ne deshmine e deshmitarve K. dhe B. B., te cilet e kan 
mohuar nji gje te tille. 
 
Tani i denuar H. Q., ne deshmin e vet ka thene se F. J. e ka dite qe jan duke 
shkuar me veture te Piceria “…”me i marre te hollat nga K..  
Edhe kete fakt gjykata nuk ka mundur ta vertetoi me prova te tjera, sepse ky 
deklarim i tani te denuarit H. Q., nuk ka mbeshtetje ne asnji prove te vetme, 
qoft personale-deshmine e deshmitarve apo ne prova materiale. 
 
Deshmitari-tani i denuari H. Q., gjithashtu ka deklaruar se nuk e din se kur 
jan marre vesh me B. B.n dhe F. J. per me i kerku pare pronarit te picerise, pra 
edhe ky fakt per gjykaten mbetet i pa vertetuar me prova konkrete. 
 
Ne fund gjykata ka ardhe ne perfundim, se nuk ka prova se i akuzuari F.n J. 
ta kete kryer vepren penale e cilia vihet ne barre.  
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Gjykata nuk e ka udhzuar te demtuarin K. A. ne contest civil, per shkak se i 
njejti ne fund te deklartes se tij nuk i eshte bashkangjitur ndjekjes penale ndaj 
te akuzuarit F. J. dhe as nuk ka kerkuar kompenzim. 
 
Per kete arye u vendos si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi, ku i akzuari H.Q.i 
eshte liruar nga akuza. 
 
 
 
 

GJYKATA THEMELORE NE GJILAN 
DEPARTAMENTI  PER KRIME TE RENDA 

Me dt. 20.02.2018 
 
Zyrtare ligjore,      Kryetari i trupit gjykues: 
Zahide Rexhepi       Naser Maliqi 
 
 
 
KSHILLA JURIDIKE: Kunder ketij aktgjykimi, palet e paknaqura munde te 
ushtrojne ankese ne afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes ne Gjykaten e Apelit 
te Kosoves ne Prishtine, nepermes kesaj gjykate. 
 
 


