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PKR.nr.16/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të 
Rënda, me kryetarin e trupit gjykues Naser Maliqi, dhe antarve te trupit 
gjykues Behar Ymeri e Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Fikrete 
Destani, në çështjen penale kundër të akuzuarve; L... L... nga P... rr. “V....” 
Lagja A....pn. Te cilin e mbron Av.... nga Gj, sipas detyrës zyrtare dhe i 
akuzuari K... Sh... nga f. T... K. P...., te cilin e mbron me autorizim Av. M... 
N....nga Prishtina,  për shkak të vepres penale:  grabitje ne bashkveprim 
nga neni 329 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 28 dhe 31 
te KPRK-dhe veprave penale mbajtja ne pronsi, kontroll ose posedim te 
paautorizuar te armeve nga neni 374 paragrafi 1 te KPRK-se. se, duke 
vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-
Departamenti për Krime të Rënda, me numër PP.I.nr.105/2019 , të datës 
12.02.2020, pas mbajtjes së seances per shqyrtim kryesor, me datë 
21.07.2021  shpalli publikisht dhe  me date 26.07.2021 perpiloi: 
A K T GJ Y K I M 

1. I akuzuari  L... l..., nga babai R... dhe nëna F...e, e lindur ..., i lindur 
më ...ne P....  ,  ku edhe jeton Lagja “V....” nr...., ka të kryer shkollën 
e mesme, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, 
shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

2.  
3. I akuzuari K... Sh... nga babai Xh....dhe ema F..., e lindur H..., i 

lindur ...ne P...., ka te kryer shkollen e mesme , i pa punë , i gjendjes 
së dobët ekonomike, i martuar, baba i nji femije, shqiptare, shtetas i 
Republikes se Kosoves. 
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JANË FAJTOR 
 
 
 
 
Te akuzuarit L... L...dhe K...Sh///: 
      I. 
Sepse me datë./..,  rreth ores ....ne Gj..., në rr. “....” , te pandehurit me 
përdorimin e forcës dhe të kanosjes kan tentuar që ta përvetsojn pasurinë 
e huaj të lujatshme me qellim që ti sjellin vehtës dobi pasurore të 
kundërligjshme, në atë mënyrë që nën përdorimin e armevë dhe ate dy 
revole te kalibrit .....mm, si mjete të rrezikshme dalin nga vetura, i dalin 
ne rruge te demtuarit A... H...gjersa ishte duke levizur me biqikletë 
tentojn t’ia marrin  qantën me para shtyhen –kacafyten, ashtu qe i 
pandehuri L.... e nxjerre revolen me gaz nga brezi duke shtënë në afërsi të 
tij gjersa ishin duke u kacafytur, duke e parë këtë gjendje se nuk po 
mundet t’ia kapë qantën me para, nderhynë i pandehuri K...., ashtu që  
me revolen e tij të kalibrit ....mm, armë e vertetë shtinë në afërsi të tij 
njiherë dhe e godet me kondak të revolës në kokë-ftyrë duke i shkaktuar 
lendime trupore, i demtuari duke bërtitur afër shtëpisë së tij e dëgjon 
bashkshortja e tij H... H...e cila mundohet ti ofroi ndihme bashkshortit të 
sajë që të ndaj, ta tërheqë nga gjendja që ishte dhe duke bërtitur, ashtu që 
duke parë këtë situatë se nuk po mundet që të arrijen që t’ja kapin qanten  
e krahut që e kishte i demtuari A..., të pandehurit ikin nga vendi i ngjarjes 
me nji veturë te markës “..”,  ngjyrë e z, e kt e mbyllte dhe rasti mbetet në 
tentativë. 
- Me këtë kan  kryer veprën penale, grabitje nga neni 329 paragrafi 3 
lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 28 dhe 31   i KPRK-ës.  
 
     II. 
I akuzuari L... L; 
Me datë , kohë dhe vend  si ne dispozitivin I. të kësajë aktakuze, i 
pandehuri pa autorizim  dhe në kundershtim me ligjin e zbatueshëm 
lidhur më armët, ka mbajtur ne pronsi, kontroll ose posedim te 
paautorizuar armë të zjarrtë dhe ate armën me gaz të kalibrit .....mm.  
-me cka ka kryer vepren penale  mbajtja ne pronsi, kontroll ose 
posedim te paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 te KPRK-se. 
 
     III. 
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I akuzuari K.... Sh... 
Me datë , kohë dhe vend  si ne dispozitivin I. të kësajë aktakuze, i 
pandehuri pa autorizim  dhe në kundershtim me ligjin e zbatueshem 
lidhur me armët, ka mbajtur në pronsi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar armë të zjarrtë të kalibrit ....mm.  
 
-me cka ka kryer vepren penale  mbajtja ne pronsi, kontroll ose 
posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 paragrafi 1 te KPRK-se. 
Konstaton; 
Te akuzuarin  L... L....; 
-për veprën penale nen dispozitivin I. të aktakuzës, grabitje nga neni 329 
paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 28 dhe 31   i KPRK-ës, 
i cakton denim me gjobë në lartsi prej 1.000,00 (njimije) euro dhe me 

denim me burg në kohezgjatje prej 2 (dy) viteve. 
-për veprën penale nën dispozitivin II. të aktakuzes, mbajtja ne pronësi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 
të KPRK-se, i cakton denim me burg ne kohezgjatje prej 6 (gjashte) 

muajve. 
Te akuzuarit K....; 
-për veprën penale nën dispozitivin I. të aktakuzës, grabitje nga neni 329 
paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 28 dhe 31   i KPRK-ës, 
i cakton denim me gjobë në lartsi prej 1.000,00 (njimije) euro dhe denim 

me  burg ne kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve. 
-per vepren penale nen dispozitivin III. te aktakuzes, mbajtja ne pronsi, 
kontroll ose posedim te paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 
te KPRK-se, i cakton denim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashte) 

muajve. 
-Andaj, në bazë të nenit 4,38,39,40, 42,43,69,70, 71,72,  dhe 76 të KPK-ës 
dhe 365 dhe 450 të KPPRK-ës: 
I GJYKON 
Te akuzuarin L....L; 
Me denim   me gjobë ne lartsi prej 1.000,00 (njimije) euro dhe me denim 
unik me burg në kohezgjatje prej 2 (vite) e 3 (tre)muaj, të cilat denime 
do të egzekutohen në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmëris së këtij 
aktgjykimi.   
Te akuzuarin K... Sh...; 
Me denim   me gjobë në lartsi prej 1.000,00 (njimije) euro dhe me denim 
unik me burg në kohëzgjatje prej 2 (vite) e 3 (tre)muaj, të cilat denime 
do të egzekutohen në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi.   
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Detyrohen te akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor, kësaj gjykate t’i 
paguajën shumat prej nga  100,00 (njiqindë) euro, sejcili prej tyre,  si dhe 
shumat prej nga 50,00 (pesedhjete) euro, sejcili prej tyre, per viktimat e 
krimit.     
Te demtuarit  A.H dhe H.. Hper realizimin e kerkeses pasurore-juridike, 
udhzohen ne contest civil. 
A R S Y E T I M 
Prokuroia Thememlore ne Gjilan, DKR, me dt. 12.02.2020,  ka ngritur 
aktakuzën PP nr. 105/2019, ndaj të  akuzuarve   , të akuzuarve    për shkak 
të vepres penale:  grabitje ne bashkveprim nga neni 329 paragrafi 3 lidhur 
me paragrafin 1 lidhur me nenin 28 dhe 31 te KPRK-se dhe veprave 
penale mbajtja ne pronsi, kontroll ose posedim te paautorizuar te armeve 
nga neni 374 paragrafi 1 te KPRK-se 
Duke marre parasysh se ishte ndryshuar përberja e trupit gjykues nga 
seanca e datës 09.11.2020, ku në vend të gjyqatrave Sahit Boroci dhe 
Agim Ademi, ne seancën e datës 01.07.2021 anëtar të trupit gjykues  jan 
gjyqtaret Behar Ymeri e Sabedin Mushica, seanca ka rinisë nga fillimi.  
  
Per kete arsye me pajtimin e paleve ne procedurë janë  lexuar deklarata  
e të dëmtuarës – dëshmitares H...H... e dhënë në procesverbalin 
09.11.2020, ne te cilen ka  thene se ka  dhënë dy deklarata në prokurori, 
por datat nuk i kujtohen dhe mbetem në tërësi pranë këtyre deklaratave 
pa ndryshim dhe plotësim. 
Natën kritike aty rreth orës 22:00, ka  qenë në sallon të shtëpisë  se saje  në 
Gjilan, dhe e ka dëgjuar një zhurmë të veturës, e cila sipas mendimit te 
saje ka kaluar shpejt, se kjo sipas meje nuk ka qenë vozitje e zakonshme.   
Sa eshte ofruar te dritarja e ka  dëgjuar zërin e bashkëshortit te saje A... 
dhe ka  dëgjuar krisma të revoles, edhe atë dy herë. Kan dalë me djalin e 
saje, i cili ka qenë i moshës nëntë vjecare, e kemi parë duke u përleshë A 
dhe dy të tjerë. Unë kam ndërhy dhe e kam kapë njërin për rroba, për 
fanellë, përpara, pastaj ai personi që unë e kam kapë për fanelle më ka 
gjuajtur- shtyer dhe unë jam rrëzuar dhe e kam lënduar gjurin e këmbës 
së djathtë. Ata të dytë kanë vazhduar me u përleshë me A.... dhe kanë 

gjuajtur përsëi sepse të dytë kishin nga një revole. Të njëjtit kanë gjuajt 
në drejtim të A.... dhe ai tjetri ia ka mbajtë armën në drejtim të djalit. Ata 
dy personat kanë dashtë A.... me ia marrë qantën, ku i ka pasë paret, e që 
shet dhe blen deviza. A.....ka pas lëndim në pjesën e barkut dhe në 
kokë, sepse njëri nga ata personat e ka goditë me kondak të alltisë A.... 
në kokë dhe ka pasë gjak në kokë, e gjithashtu trenerka e poshtme iu ka 
bërë me gjak për shkak të lëndimit në bark. Bashkëshorti im ka ardhë 
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rregullisht në atë kohë nga puna dhe me bicikletë, po ashtu ka ardhë edhe 
atë ditë, çantën e ka pasë në krah si përherë. Prej shtëpisë ku ka ndodhë 
ngjarja është nja 3-4 metra larg.  Ai personi që ia ka mbajtë alltinë në 
drejtim të djalit, më rrin para syve, që më gjason në atë tjerin, duke 
aluduar në K... Sh, kurse në atë tjetrin duke aluduar në L... L....  nuk e 
njoh, se pse personi tjetër është marrë me A. Kisha dashtë me u bo i 
sinqertë ky personi dhe me pranu, tjetër kurgjo nuk kisha dashtë. Le t’më 
thotë se unë jam kon dhe ia kam majtë alltinë djalit. Në vendin e ngjarjes 
nuk ka qenë shumë errësirë sepse ka drita të rrugës aty, ndërsa ku është 
përleshë A... me atë tjetrin ka qenë më shumë errësirë, sepse kanë shkuar 
si zhag dhe A... e kanë rrëzu dhe kam menduar se e kanë mbytë. Ne kemi 
pasë ndriqim edhe te shtëpia jonë, sepse drita e jashtme ka qenë dhezë.  
Nuk kanë pasë maska në fytyrë. Ai personi që ka qëndruar, i ka pasë 

fytyrën e rumbullakët dhe gjason në K... Sh..., por nuk jam e sigurtë 
100%, sepse ka kaluar një periudhë dhe ka qenë trishtim, për shkak të 
ngjarjes, tjetrin nuk e njoh. 
 
Pasi që prokurori i shtetit, ia ofroi për shikim fotografinë e faqes së parë, 
dëshmitarja bën me gisht duke e prekur fotografinë me nr. 4, dhe thotë se 
kjo figurë gjason në atë personin që ma ka mbajtë alltinë. 
Një veturë ka qenë pak më larg, afërsisht diku nja 10 metra. Ky personi që 
e mbajke alltinë te unë, i ka thënë atij personit tjetër “ Ikni”, dhe kur e 
kanë dhezë dritën do kojshi, ata kanë ikë, këtë po e them sipas disa 
fqinjëve. I kam parë këta persona duke ikë në drejtim të veturës, por nuk i 
kam parë duke hipur në veturë, ngase ka qenë duke u marrë me djalin 
dhe burrin. 
E ka  parë fytyrën vetëm të njërit që e sqaroi më herët. Arbeni ka qenë 
duke u përleshë më personin tjetër diku 4- 5 metra më larg. Unë L... nuk e 
kam parë dhe nuk e njoh. 
....e ka pare ne internet, dhe komplet i ka dalë ngjarja para syve. Në 
internet më ka dalë rastësisht fytyra e tij, se nuk ia kam ditë emrin me 
kërku.  
Pas ballafaqimit me fotografinë, në faqen 16-të, dëshmitarja ka deklaruar 
se fotografia me numër 1, më gjason në të akuzuarin K.... Sh..... 

Në pyetjen e të akuzuari Kastriot Shala , dëshmitarja përgjigjet: Nuk jam 
e sigurtë njëqind përqind që je ti, por më gjason shumë në atë personin që 
fola më herët. 
I dëmtuari në cilësinë e dëshmitarit A... H....    per te njejtat arsye që 
është lexuar deklarata e të dëmtuarës H... H... në cilsi të dëshmitarës, 
është lexuar edhe pjesa e deklaratës së të dëmtuarit-deshmitarit A....H....e 
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dhënë në seancën e datës 09.11.2020, në të cilën kishte deklaruar, që   ka  
dhënë deklaratë dy herë në polici dhe dy herë në prokurori dhe mbetet në 
tërësi pranë tyre, pa ndryshim dhe plotësim.  
 
Natën kritike ka qenë duke u kthyer nga puna, mas orës 10 të natës, dhe 
eshte kthyer me bicikletë dhe me veti e ka  pasë një cantë me të holla, 
sepse bën këmbimin e valutave. 
Duke u kthyer nga puna, kur ka  mbërri te lagjaj e K...a  hy në lagjen e tij, 
e ka  kalu rekën, e ka  parë një automjet që po vjen me një shpejtësi si  në 
përcjelljen të tij. Kanë qenë edhe dy kthesa për me mbri te shtëpia. Duke e 
kaluar kthesën e tretë automjeti që ka ardhë mbrapa, më i ka dalë përpara 
dhe u ndalë para tij diku nja 3-4 metra. 
Nga dera e mbrampe të pasagjerit ka dalë një djalë i ri me flokë të shkurta 
, me ftyrë të rrumbulllakët, me trup atlet më i gjatë se unë, me vetulla pak  
më të plota dhe ka dalë me revole në dorë të drejtuar nga ky dhe i ka 

thënë “ Paret”, ky i kam thënë “ Gjuaj , gjuaj” , dhe në ato momente ka 
filluar perleshja mes tani deshmitarit dhe personit që ka dalë nga 
automjeti. 
Kur ky i ka  thënë gjuaj dhe ka filluar përleshja, ai ka gjuajtur, me që 
revolja kishte qenë me gas, I’a  ka lënë gjurmët me një trenerkë të bardhë 
kah pjesa e majtë e barkut, lëndim nuk ka  pasë. Gjatë kësaj kohe shoferi 
dhe tjetri pasagjer kanë qëndruar në automjet. Kur e ka parë përleshjen 
mes meje dhe atij personi, psagjeri që ka qenë në veture, ka dalë shpejt 
nga vetura me një revole në dorë, ngjyrë të zezë, e ka drejtuar në drejtim 
te deshmitarit revolen dhe më vonë është gjetë një plumb i pa shkrepun, 
sepse revolja nuk i ka shkrepë aty, pastaj ky eshte kacafytë me të dytë dhe 
prej atij vendi ku jan kacafytë është para shtëpisë së kojshisë së parë dhe 
kemi vazhduar ashtu duke u kacafytur nja 20 metra e deri te shtëpia jem, 
e kemi kaluar edhe derën e oborrit të shtëpisë time, dhe veq shka skemi 
dalë në derë të shtëpisë së kojshisë tjetër. 
Pas këtij momenti nga shtëipia e tij kanë dalë bashkëshortja dhe djali I tij. 
Na kemi vazhduar përleshjen me ta. Në një moment eshte kthyer nga 
personi tjetër që ka qenë më i dobët- më i hollë, dhe flokët normal të 
shkurta, personi tjetër më fytyre të rrumbullakët më ka rrokë për rrypin 
e cantës, dhe kur e ka tërheqë rrypi është këputë dhe në moment unë e 
kam kapë cantën me të dy duart. I njëjti ka vazhduar me tërheqë cantën 
për rrypi, ndërsa unë vazhdimisht e mbajsha cantën me dy duar. Ky tjetri 

person i ka thënë “ Mshoj me allti në krye”, e pastaj personi më i hollë 
më ka goditë në kokë me kondak të revoles. Unë vazhdimisht e kam 
mbajtë cantën dhe kjo ka zgjatë për një kohë ndoshta 5-6 minuta e gjithë 
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ngjarja. Personi i hollë ka shkrepë mbi kokën time dy herë me revole dhe 
ska mujt me marrë përsëri cantën, ndërsa personi me fytyrë të 
rrumbullakët tha “ Ikim”, dhe duke u larguar duke hy në automjet, një 
kojshi e ka dhezë një bateri dhe këta personat kanë ikë me veturë. Tjetër 
kush përvec bashkëshortes dhe djalit nuk ka qenë prezent.   Nuk e di se 
cka ka ndodhë me bashkënshorten e tij, sepse ka  qenë duke u përleshur 
me këta dy personat. Mua më kujtohen tri të shtëna, një nga revolja e gasit 
dhe dy tjera. Në vendin e ngjarjes janë gjetë dy gëzhoja. Unë jam i sigurtë  

90% , se ai person me fytyrë të rrumbullakët, është K... Sh. Personi me 
fytyrë të rrumbullakët me mjekër si të parruar se flokët e shkurta, ndërsa 
tjetri ka qenë i rruar. Konsideroj se 90 % ka qenë edhe L... L, si e 
përshkrujta me fytyrë të hollë dhe i dobët. 
Seanca e dates 01.07.2021 ka vazhduar   me marrjne në pyetje e  të 
dëmtuarit – dëshmitaritA.H,   per shkak se me  dt. 09.11.2020 nuk kishte 
perfunduar marrja e tij ne pyetje.  
Personit me  ftyrë të hollë dhe të dobët i ka ra drita e shtyllës elektrike , 
kur jam kthyer  ky nga personi me ftyrë të hollë  aludoj  për L. L  personi 
tjetër me ftyrë të rrumbullakt duke aluduar në K....I’a  kishte kthyer 
armën  shoqes  se tij  dhe  djalit  dhe kur eshte kthyer ky në anën tjetër,  
Kastrioti  ma ka ngjitë  për rrypi të qantës, ku njëra anë e rrypët është 
kputur  e tjetra jo , ky e ka mbajtur qantën  me  2 duar,  K.... e tërheqte 
qantën për rrypi  ndërsa  L.... ka qenë me revole  përmbrapa. Kur  u bind  
K..., e pa që spo mundet me marr qantën   i tha L... mshoj me  kondak të 
revoles. Unë tanë kohën jam shtyer me kta , L... ka tentuar  me kondak 
me  rroke por në kokë smë ka rrok , kjo shtymje ka zgjat deri sa kojshia në 
fund e ka dheze baterin  e dorës elektrike   dhe kta  pastaj janë tërhequr.  
Këta pastaj u largua  me veturë. Ky  për fat të mirë nuk eshte lënduar . 
Pas nja   6-7  muajve që ka ndodhë rasti,  tek ky, te puna ku punon  kanë 
ardhë hetuesit   D..  dhe   G....,  mi kanë treguar disa foto të rrjeteve sociale  
dhe  kërkuan prej meje me identifiku. Unë ju tregova  atyre  se edhe 
gruja më tha një natë përpara për  kta se i ka pa në rrjet social aty i 
identifikova  K...,  që e ka pas revolen me gaz  dhe  L... që ka pas revole 
të vërtetë e i cili ka shtënë 2 herë dhe që gëzhojat  janë gjet në vend të 
ngjarjes.  
Pastaj   të njejtëve ua kam kërku adresën dhe kam dashtë me ditë a jam në 
hasmëri me ta, a çka ka qenë qëllimi i tyre.  
Në vendin e ngjajres ka pas ndriqim publik  sepse shtyllat elektrike janë të 
vendosura  aty. 
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Shtyllat me drita janë të vendosura  në distancë njëpra prej tjetrës rreth  
20-30 metra. Pamja  ka qenë  e mjaftueshme për  me identifiku   një 
person.  
Vendi ku është ndal vetura para tij ka qenë tek shtylla e parë elektrike, 
pak pa hy në oborrin e tij,  vetura është ndal  në pjesën e mbrapme. 
Vetura ka pas targa , nuk kam pas kohe me i identifiku targat. Personi i 
parë ka dal nga pjesa e  prapme  nga ana e shoferit,  ai personi që ka pas 
revolen me gas . Vetura është ndal në këndë të oborrit te tije , në rrugë 
dhe dyert e oborrit janë  diku  rreth  15-20 metra prej  veturës.  
Personi  me ftyrë të rrumbullakt ka dal meniher prapa veturës ku isha 
unë . Kur  u nal kerri ky veq ka  zbrit prej  bicikletës.  
Si më është ofruar personi  me ftyrë të rrumbullakt më ka thënë  qiti 
paret. Ditën kritike deshmitari eshte kacafytë me te dytë. Edhe nga 
personi i hollë  kam dëgjuar krisma të  armës ndërsa ajo me gas ka qenë 
edhe në drejtimin tim. 
 Në pyetjen e të akuzaurit L..., i dëmtuari – dëshmitari A... 
H....deklaron:....  eshte i sigurtë  se  ai personi që e quajta të hollë jeni ju.  
 Deshmitari njërin e ka  përshkruar më të dobët, fytyrën e gjatë dhe floktë   
më të gjata se tani,  të dytë personat i ka  përshkru më të gjatë se ky vet, 
me mjekërr ka qenë  me ftyrë të rrumbullakt pak më i trash se ai tjetrit  
me trup atlet.   
Prokurori I shtetit ka hequr dore nga degjimi I deshmitarit Raif Bajrami 
zyrtar policer. 
Leximi i shkresave; 
-Me propozimin e Prokurorit te shtetit dhe me pajtimin e Avokatve 
mbrojtës dhe te akuzuarve, gjykata ka lexuar raportin policor të përpiluar 
nga ana e  R... B me datë 17.06.2019, në të cilën përshkruhet rasti I cili ka 
ndodhur ditën kritike, duke iu referuar deklaratve të dëshmitarve A..dhe 
H... H. 
-Fletelëshimi  me nr. te historiës ... i lëshuar nga QKUK në Prishtinë, në 
emër të K. Sh , sipas të cili I njejti është pranuar në Klinikën e Ortopedisë 
për shkak te lendimit  të bushtit kurrizor, ka qendruar ne Spital prej 
18.03.2018 e deri me 28.03.2018. Është lëshuar në shtëpi me gjendje  të 
përgjithshme dhe locale, te mire. I është preferuar regjim shtrati me nji 
terapi përcjellse medikamentoze. 
-Shikohet fotoalbumi ku janë  të paraqitur disa persona në mesin e tyre 
jan edhe të akuzuarit. 
-Raporti I ekspertimit....., sipas të cilit  nga deshmia D#8 është fituar 
profile I AND-se së A... H. 
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Nga dëshmia ...6 është fituar nji profil I njejtë I AND-se, I cili përputhet 
me profilin  e AND-se se A.. H.., kështu që A.. H.. nuk munde të 
perjashtohet si kontribues I AND-se në këtë dëshmi. Gjasa e paraqitjes se 
ketij profili të AND-se në popullacion është 3.1656e-14 apo 1 në 315 bilion 
individ. 
-Njoftim mbi rezultatin e kërkimit I...., sipas të cilit jan bërë dy testime 
balistike të armëve;  pistoletë e gasit “....”, Model “...” e kalibrit ... me nr. 
...e prodhuar në Turqi dhe karikator I pistoletës së lartëcekur me 6 fishek 
e kalibrit.....  
Nuk është gjetur përputhje me librarinë e rasteve të hapura në divizionin 
e balistikës. 

Mbrojtja e  te akuzuarve;  
I akuzuari  L..L...  ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprat penale 
te cilat i vihen në barrë, sepse te njejtat nuk kan të bëjë me mua. 
Ky në Gjilan  krejt  2 herë  ka  qenë në jetën e tijë. 
 
Të dëmtuarin A... H... nuk e njeh  e  as bashkëshorten e tij e cila  është si e 
dëmtuar  në këtë rast.  Nuk i njef as rrugët e Gjilanit.  
Nuk e di    qysh eshte identifiku  nga i dëmtuari, gjegjësisht në qfarë 
mënyre.  
 Nuk i kujtohet se ku ka  qenë ditën kritike, se është  shumë kohë e gjatë.  
Pasi që prokurori ia prezentoi  të akuzuarit  një  letër me disa foto në 
fotografi , i akuzuari e identifikon veten   duke thënë se foto me nr. 2   
është e e tija , është foto e bërë moti.  
Gjithmon  i mban flokët e shkurtëra. Nuk i kujtohet se ka  pas veturë në 
atë kohë,veturë personale nuk ka  pas. K.... e ka  shok. Me Kastriotin rrina 
por jo non stop.Nuk e di K... a ka pas veturë apo jo.  
Nuk e di se qfarë frizure ka pas K...atëherë.  
Nuk e di pse i dëmtuari A....  është i bindur se ne jemi kryes të kësaj vepre 
, kur i njejti   mas 6 muajve i ka identifiku përmes mediav. Ka qenë në 
paraburgim për një grabitje, është në proces gjyqësor,   ndërsa në vuajtje 
të dënimit  ka qenë për ndihmë në vrasje në tentativë.  
I akuzuari K.... Sh..: deklaron se nuk  pranon fajësinë për veprat penale të 
cilat i vihen në barrë, sepse të njejtat nuk kan të bëjë me mua. 
Në Gjilan nuk ka familjar e as shoqëri, para  5-6 vite  kur ka qenë e hapur  
pompa..... 
Para kësaj date të  veprës penale  ka pas  një aksident trafiku në 
autostradën...., unë kam qëndruar  në spital rreth  10 dite.  
Edhe  120 ditë tjera e ka  mbajtë qaforen,  sepse i ka  pas unazat  e shpinës 
dhe qafës të thyer.  
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Pasi që prokurori ia tregon  një fletëlëshim  K...Sh...  përgjigjet , po ky 
ëshët fletëlëshimi i tijë i Spitalit.  
 
Pasi që prokurori i shtetit ia tregon  një letër A4 me disa foto,  i akuzuari e 
identifikon veten në fotot nr.  Rendor   janë të tiat , e para i ri kur ka  qenë 
, ndërsa tjetra para se me ra në burg. 
Përsëri prokurori  të akuzuarit i  tregon një letër A4, në të cilin ka foto të 
personave të ndryshëm dhe i akuzuari e identifikon veten në foton nr. 4. 
Le... ka  shok , rrin ndonjëherë bashk. Veturë  ka  pasur përherë prej mas 
lufte edhe atë  të ndryshme ,  sepse babai i tije punon me kerre, tregtar  
edhe i ndrron shpesh. 
Te ...kur ka qenë duke punuar dhe i ka  pru  do katalizator për vetura. Të 
dëmtuarin A... dhe grun e tij për herë të parë në gjykatë i ka  pare. 
Nuk e di A...pse ka thënë për neve dyve që e kemi kry atë vepër, por  ai i 
ka identifiku kur kan dal në TV  për vepër tjetër.  
Është  i akuzuar  për vepër penale kërcnim. Edhe për grabitje eshte i 
akuzuar në Prishtinë. 
Fjala perfundimtare e paleve; 
Prokurori i shtetit  në fjalën përfundimtare  deklaron :  se fjalën 
përfundimtare e ka pergaditur me shkrim, e në të cilën ka mbetur në tërsi 
pranë aktakuzës duke theksuar se me provat e administruara në seanca 
gjyqsore është vërtetuar se të akuzuarit kan kryer veprat penale të cilat u 
vihen në barrë. Kjo është vërtetu sidomos me ndëgjimin e dëshmitarve 
H...dhe A.. H... si dhe me provat materiale të  administruara në shqyrtim 
gjyqsor. 
Ka kërkuar që të njejtit të shpallen fajtor dhe denohen me denime 
meritore sipas ligjit. Te merrën parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe 
lehtsuese. 
 Avokati  ...në fjalën përfundimtare deklaron: se me asnji prove nuk është 
vërtetuar se i mbrojturi i tij ta ketë kryer vepren penale grabitje sikurse në 
aktakuze. Gjykata nuk duhet t’ua fale besimin të demtuarve të dëgjuar në 
cilsi të dëshmitarit, për shkak se ato nuk jan bindse. 
Ka kërkuar që per veprën penale nen dispozitivin I. te aktakuzes gjykata 
në mungesë të provave t’a liroi nga akuza, ndërsa për vepren penale  nën 
dispozitivin II. te aktakuzës t’i shqiptoi nji denim sa më të bute, të cilën 
vepër penale e ka pranuar i mbrojturi i tij. 
 I akuzuari L...L në fjalën përfundimtare deklaron: e përkrahi në tërësi 
fjalën e mbrojtësit të tij dhe  shton se nuk ka  se çka të shtoj,  kërkoj nga 
gjykataë që t’a liroi nga akuza. 
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Avokati M... N...  në fjalën përfundimtare deklaron: Fjalën e ka  
pregaditur me shkrim, në te cilen ka kërkuar që i mbrojturi i tij K....Shala 
të lirohet nga akuza, sepse nuk është vërtetuar se i njejti e ka kryer veprën 
penale nën dispozitivin I. të aktakuzes, ndlrsa për veprën penale nën 
dispozitivin III. te aktakuzës ka kërkuar që të mbrojturit të tij mundsisht 
t’i shqiptohet nji denim sa me i butë, dukse marre parasysh se i njejti e ka 
pranuar vepren penale, është pendu dhe se premton se në të ardhmën 
nuk do të kryej vepra tjera penale. 
I akuzuari K...Sh... përfundimtare deklaron: e përkrahi në tërësi fjalën e 
mbrojtësit te tij dhe  shton se nuk ka  se çka të shtoj,  kërkon nga gjykata 
që t’a liroi nga akuza. 
Pas analizimit të provave të administruara dhe mbrojtjes së të 
akuzuarve, gjykata konstatoi se të akuzuarit L... L... dhe K...Sh..., natën 
kritike e kishin vënë në “shenjestër” të dëmtuarin A... H.... I cili kishte qen 
duke u kthyer  në shtëpinë e tij  nga puna me bicikletë, ku punon si 
këmbyes I valutave të huaja në Gj..... Atë e kishte përcjelle nji veturë Audi, 
ku për nji moment I del përpara dhe ndalet para tij. Nga kjo veturë del nji 
person me revole në dorë, I’a drejton  Arbenit, duke bërtitur me zë të lartë 
“parët”. I demtuari A... nuk ia ka dorzuar qantën në të cilën kishte paratë, 
por I ka thënë me zë të lartë “gjuaj, gjuaj”, e pastaj ka filluar përleshja 
ndërmjet të dëmtuarit A... dhe personit I cili kishte dalur nga vetura 
“A...i”. Pas kesaje personi I cili kishte dalë nga vetura kishte shtënë me 
revole me gas në drejtim të të demtuarit dhe për këtë arsye I’a kishte lënë 
nji gjurmë në trenerkë të bardhë, kah pjesa e majtë e barkut, lëndime nuk 
ka pas. Kur e kan parë perleshjen mes ketyre dyve, nga vetura ka dal 
shpejtë edhe pasagjeri tjeter me një revole në dorë, ngjyrë të zezë, e ka 
drejtuar në drejtim të të demtuarit revolen dhe më vonë është gjetë një 
plumb i pa shkrepun, sepse revolja nuk i ka shkrepë aty, pastaj ky eshte 
kacafytë me të dytë dhe prej atij vendi ku jan kacafytë është para shtëpisë 
së kojshisë së parë dhe kemi vazhduar ashtu duke u kacafytur nja 20 
metra e deri te shtëpia e te demtuarit. 
Pas këtij momenti nga shtëipia e tij (e te demtuarit A....) kanë dalë 
bashkëshortja dhe djali I tij. I demtuari ka vazhduar përleshjen me ata 
personat. Në një moment eshte kthyer nga personi tjetër që ka qenë më i 
dobët- më i hollë, dhe flokët normal të shkurta, personi tjetër më fytyre 
të rrumbullakët e ka rrokë (kape) për rrypin e cantës, dhe kur e ka 
tërheqë rrypi është këputë dhe në moment I demtuari e ka  kapë cantën 
me të dy duart. I njëjti ka vazhduar me tërheqë cantën për rrypi, ndërsa I 
demtuari vazhdimisht e mbate cantën me dy duar. Ky tjetri person i ka 

thënë “ Mshoj me allti në krye”, e pastaj personi më i hollë e  ka goditë te 
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demtuarin A... në kokë me kondak të revoles. Ky vazhdimisht e ka  
mbajtë cantën dhe kjo ka zgjatë për një kohë rreth 5-6 minuta e gjithë 
ngjarja. Personi i hollë ka shkrepë mbi kokën e te demtuarit dy herë me 
revole dhe ska mujt me marrë   cantën, ndërsa personi me fytyrë të 
rrumbullakët ka thene “ Ikim”.  I demtuari ....eshte i sigurtë  90% , se ai 

person me fytyrë të rrumbullakët, është K.. Sh. Personi me fytyrë të 
rrumbullakët me mjekër si të parruar dhe flokët e shkurta, ndërsa tjetri ka 
qenë i rruar. Konsideron se 90 % ka qenë edhe L... L, si e përshkrujta me 
fytyrë të hollë dhe i dobët. 
Keto fakte gjykata I ka vërtetu në bazë të deklaratës së  të dëmtuarit në 
cilsinë e dëshmitarit...., të cilit gjykata në tërsi ia ka falur besimin, sepse 
deklarata e tijë ka spjeguar ne menyre detale rastin, e logjikshme dhe 
shumë bindsë, e të cilat fakte  pjesrisht pohohen edhe nga e dëmtuara H... 
He degjuar nga gjykata ne cilsine e deshmitares, e cila pasi ka dëgjuar nji 
zhurmë nga shtëpia e sajë, ka dal jasht me djalin e sajë, ka parë 
bashkshortin A... duke u kacafytur me dy persona. 
Personat në fjalë nuk kanë pasë ndonjë ngjyrë të rrobave të theksuara, sic 
është ngjyra e bardhë dhe nuk kanë pasë maska në fytyrë. Ai personi që 
ka qëndruar para saje, i ka pasë fytyrën e rumbullakët dhe gjason në K. 
Sh....., por nuk jam e sigurtë 100%, sepse ka kaluar një periudhë dhe ka 
qenë trishtim, për shkak të ngjarjes, tjetrin nuk e e njef.  
Pasi që prokurori i shtetit, ia ofroi për shikim fotografinë e faqes së parë, 
dëshmitarja bën me gisht duke e prekur fotografinë me nr. 4, dhe thotë se 
kjo figurë gjason në atë personin që ma ka mbajtë alltinë. 
Një veturë ka qenë pak më larg, afërsisht diku nja 10 metra. Ky personi që 
e mbajke alltinë kah e demtuara, i ka thënë atij personit tjetër “ Ikni”,    
E ka  parë fytyrën vetëm të njërit që e sqaroi më herët. Arbeni ka qenë 
duke u përleshë më personin tjetër diku 4- 5 metra më larg.  L...nuk e kam 
parë dhe nuk e njoh. 
E dëmtuara Hi.... H... ka deklaruar se identifikimin e K.Sh... e ka bërë në 
internet, për cka e kishte njoftuar bashkshortin A.. për këtë. 
Pastaj te A... H.... në vendin e punës kishin shku dy hetues policer, I’a 
kishin ofruar disa foto, ku menjiher kishte identifikuar tani dy të 
akuzuarit. 
 Ne baze te Raportit te ekspertimit ..., sipas te cilit  nga deshmia ..eshte 
fituar profile I...... 
Nga deshmia D...eshte fituar nji profil I njejte I AND-se, I cili perputhet 
me profilin  e AND-se se..., keshtu qe ....nuk munde te perjashtohet si 
kontribues I AND-se ne kete deshmi. Gjasa e paraqitjes se ketij profile te 
AND-se ne popullacion eshgte 3.1656e-14 apo1 ne 315 bilion individ, kjo 
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verteton se pika gjaku jan gjete ne vendin e ngjarjes, qe kan rezultuar se 
jan te te dëmtuarit.... 
Duke I marrë parasysh të gjitha këto fakte, gjykata është e bindur se kryes 
të ketyre veprave jan te akuzuarit , të cilët jan identifikuar edhe në bazë të 
foto albumit qeë Prokurori I shtetit u’a ka ofruar të demtuarve gjatë 
marrjes ne pyetje te te njejtve ne séance gjyqsore. 
Gjykata gjatë matjes dhe shqiptimit  të denimit ka patur parasysh sjelljen 
e mirë të tyre në gjykatë, I jan pergjigjur ftesave të gjykatës rregullisht, 
ndërsa si rrethanë rënduese ka marre parasysh se I akuzuari L.....L është I 
denuar për veprën penale ndihmë në vrasje, I dyshuar për shumë vepra 
penale të tjera e edhe për grabitje, ndersa K.. Sh...është I akuzuar për 
kanosje dhe vepër penale grabitje. Per kete arsye tl njejtve I’u shqiptu 
denim me gjobë  prej nga 1000 euro dhe denim me burg prej dy viteve, 
per veprën penale nën dispozitivin I. te aktakuzës, ndërsa që të dyve për 
veprat penale armëmbajtje pa leje u jan shqiptuar denime me burg në 
kohezgjatje prej nga 6 muaj, per sejcilin prej tyre dhe denim unik me burg 
prej 2 viteve e 3 muaj dhe nga 1000 euro denime me gjobë. Gjykata ështe e 
bindur se me këto denim do të arrihet qëllimi, që në të ardhmën të mos 
kryejn vepra penale, por edhe të rrethi tyre shoqror. 
Nuk jan konfisku armët sepse nuk janë zënë. 
Të akuzuarit jan detyruar që kesaje gjykate në emër të paushallit gjyqsor 
t’i paguajn kësajë gjykate shumat prej nga 100 euro secili prej tyre dhe nga 
50 euro për viktimat e krimit, secili prej tyre. 
Raportin  policer të perpiluar nga ana e  ...me datë 17.06.2019, në të cilën 
përshkruhet rasti I cili ka ndodhur diten kritike, duke iu referuar 
deklaratve të deshmitarve ....., gjykata e ka vlersuar vetem si informatë, e 
cila I ka sherbyr Policise për t’a paraqitur Kallximin penal. 
Sa I perket Fletelëshimit  me nr. të historisë ... I lëshuar nga QKUK në 
Prishtinë, në emër të...., sipas të cilit I njejti është pranuar në Klinikën e 
Ortopedisë për shkak të lendimit  të boshtit kurrizor, ka qëndruar në 
Spital prej 18.03.2018 e deri me 28.03.2018. Është lëshuar në shtëpi me 
gjendje  të pergjithshme dhe lokale të mirë, I eshte preferuar regjim shtrati 
me nji terapi percjellse medikamentoze. Gjykata e konsideron të pa 
rëndsishem për vërtetimin e gjendjes faktike, për shkak se koha e 
qëndrimit në Spital nuk perputhet me Kohën e kryerjes së këtyre veprave 
penale  te cilat kan ndodh me 14.05.2018, dmth rreth dy muaj më vonë 
dhe I njejti ishte lëshuar në gjendje të mirë shëndetsore. 
 
 
                               GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 



 Numri i lëndës: 2020:020729 
 Datë: 27.07.2021 
 Numri i dokumentit: 02034384 
 

14 (15)  

   
2
0
2
0
:0
2
0
7
3
0

 

Departamenti për Krime të Rënda 
Me datë  26.07.2021 

 
Sekretare juridike:         Kryetari i trupit gjykues: 
Fikrete Destani                                                           Naser Maliqi 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij akgjykimi mund të paraqitet ankesë 
në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e 
pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i paraqitet kësaj 
gjykate. 
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