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NË EMER TË POPULLIT 

 

         Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda,  me trupin 

gjykues në përbërje të Islam Thaçi, kryetar dhe gjyqëtarëve Rilind Sermaxha dhe Gazmend 

Ajvazi, anëtarë, me zyrtaren ligjore Zahide Rexhepi, në çështjen  penale kundër të akuzuarit 

A...M..,  për shkak të veprës penale, vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 KPK-

së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.I.nr.90/2011, të datës 29.06.2011, 

të cilin e përfaqësonte prokurori i shtetit Shaban Spahiu, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 

dhe publik  më 11.12.2018, në prani të palëve, shpalli publikisht, ndërsa më  14.01.2019,  

hartoi këtë: 

                                                                                      

          

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari A...  M... nga babai S dhe nëna Sh, e lindur K, i lindur me ...në fshatin ... K. 

Gjilanit, ku edhe jeton, ka te kryer shkollen e mesme, i punësuar-puntor fizik, i martuar baba i 

një fëmije, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa 

dënuar më parë si dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale ndajë tij. 

 

       Ë SH T Ë  FAJTOR  

 

            
Sepse  më dt. ....min. në lokacionin te tregu i K. pas një zënke me fjalë me tani të 

dëmtuarin S... M.. nga fshati B, K.Gj, me qëllim që ta privojë nga jeta të njejtin e godet tri 

herë me thikë dhe atë dy herë në shpinë dhe njëherë në krahë, për çka i dëmtuari fillimisht 

dërgohet për ndihmë mjeksore në Qendren Emergjente në Spitalin Regjional në Gjilan e më 

pas në QKUK- në Prishtinë për shërim të mëtutjeshëm, 

  

-me çka ka kryer veprën penale, vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 

të KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitës të lartcekur  si dhe neneve: 4, 7, 17, 41, 46, 73, 

74,75 dhe 76,  të KPRK-së, si dhe nenit 233 e në lidhje me nenin 365 të Kodit të Procedurës 

Penale, të akuzuain,  e 

 

                                        G J Y K O N 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 13 (trembëdhjetë) muaj,i cili dënim do të 

ekzekutohet pas plotëfuqishmëris së këtij aktgjykimi. 

Të akuzuarit, koha e kaluar në paraburgim/arrest shtëpiak  nga data 02.04.2011 e deri 

më 29.06.2011, i llogariten në dënimin e shqiptuar me burgim 

Detyrohet i akuzuari që të paguajë paushallin gjyqësor  në shumën prej nga 30 euro, si 

dhe taksën në emër të kompensimit të viktimave të krimit në shumën prej nga 50 Euro, 

gjithsejtë shumën prej nga 80 Euro, pagesa bëhet në afatin prej 15  ditëve nga plotfuqishmëria 

e aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 



                         A R S Y E T I M 

     

 

 Prokuroria Themelore në Gjilan-Deparatamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj 

gjykate, ka paraqitur aktakuzën, PP.I.nr.90/2011, të datës 29.06.2011, kundër të akuzuarit 

Artan Miftari, për shkak të vepraës penale, vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 

20 të  KPK-së  

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të Rënda më datën 

11.12.2018, ka paraqitur marrëveshjet për pranim të fajësisë, të nënshkruar nga prokurori i 

shtetit Shaban Spahiu, i akuzuari me mbrojtësin e tij, av.Sh.I. 

Gjykata ka mbajtur seancën shqyrtimit gjyqësor në të cilën kanë prezentuar prokurori i 

shtetit Shaban Spahiu, i akuzuari me mbrojtësin e tij.  

Prokurori i shtetit ka deklaruar se kemi pranuar  kërkesën për fillimin e negocimit për 

pranimin e fajsisë më datat 03.12.2018,  pastaj kemi marrë autorizim nga Kryeprokurori i 

Prokurorisë së Shtetit të PTHDKR në Gjilan, Jetish Maloku dhe kemi filluar të negociojmë me 

të akuzuarin e sipërtheksuar si dhe mbrojtësin e tij, kështu që është  arritur marrëveshja  për 

pranimin e fajësisë me të akuzuarin – mbrojtësin e tij. 

 Prandaj mbes në tërësi pranë marrëveshjes për pranim e fajësisë ngase janë plotësuar 

kushtet ligjore në pajtim me nenin 233 të Kodit të Procedurës Penale, duke pasur parasysh 

edhe caktimin e dënimit , i cili dënim është paraparë në marrëveshje. 

 Mbrojtësi i të akuzuarit A... M, av.Sh I, ka deklaruar se pas konsultimit të mjaftueshëm 

me të mbrojturin tim është arritur marrëëveshja për pranimin e fajësisë,me të cilin është 

rekomanduar edhe dënimi, andaj i propozojmë gjykatës që këtë marrëveshje ta pranojë ,sepse e 

njejta është lidhur në përputhje me dispozitat ligjore, prandaj kërkoj nga gjykata që e njejta të 

aprovohet si të tillë.  

  I akuzuari ....ka deklaruar: në tërësi e mbështes deklaratën e mbrojtësit tim, nga fakti 

se edhe unë jam dakorduar për marrëveshjen e arritur të cilën edhe e kam nënshkruar. 

Pas dëgjimit të deklaratave të palëve,e në mbështetje të nenit 233 paragrafi 21, lidhur 

me nenin 18 të KPPRK-së, trupi gjykues konstatoi se janë plotësuar kushtet e parapara me 

ligj,  andaj vendosi që të pranohet marrëveshja për pranim të fajësisë , lidhur mes PTHDKR, 

në njërën anë, dhe të akuzuarit ...me mbrojtësin e tij, në anën tjetër për kryerjen e vepraës 

penale, vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KK-së . 

Gjykata pas dëgjimit të palëve dhe  duke vepruar në bazë të nenit 233 paragrafi 21, të 

KPPRK-së, vendosi që data e sotme, të jetë data kur palët t’i japin deklaratat e tyre në lidhje 

me dënimin, e që një gjë e tillë  është bërë menjëherë. 

Prokurori i shtetit ...ka deklaruar: i propozoj gjykatës që marrëveshjen e dorëzuarë në 

gjykatë, me numër dhe datë të shënuar si më lartë  ta  aprovoj si të tillë duke e pasur parasysh 

edhe marrëveshjen lidhur me caktimin e dënimit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit..., ka deklaruar: mbetem në tërësi pranë propozimit të 

lartëcekur, që gjykata të akuzuarit t’ia shqipton dënimin e rekomanduar me marrëveshje, dhe 

atë duke konsideruar se një dënim i tillë është i mjaftushem për të arritur qëllimin e dënimit, 

duke i propozuar trupit gjykues që të akuzuarit në dënimin e shqiptuar me burg t’ia llogarisë 

kohën e kaluar në paraburgim nga data 02.04.2011,deri me dt.29.06.2011. 

Pas pranimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë për veprën penale të përshkruara si 

në dispozitiv të aktakuzës me numër dhe datë të shënuar si më lartë, si dhe deklaratave të 

palëve lidhur me dënimin, gjykata të akuzuarin, e shpalli fajtor dhe në pajtim me nenin 233 

paragrafi 21, iu shqiptoi dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit. 



 Të akuzuarit, në pajtim me nenin 83 të KPRK-së, koha e kaluar në paraburgim/arrest 

shtëpiak  nga data 02.04.2011 e deri më 29.06.2011, i llogariten në dënimin e shqiptuar me 

burgim 

Me dënimin e shqiptuar për të akuzuarin, gjykata vlerëson se do të arrihet qëllimi i 

dënimit, ashtu që të njëjtin do ta parandalojë që në të ardhmen të mos kryejë vepra të tjera 

penale dhe se ky dënim do të ndikoj edhe tek qytetarët e tjerë, që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale.  

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 453 parag. 1, në 

lidhje me nenin 450  paragrafi 1 nënparagrafi 2.6 të KPPK-së. 

Për taksën në emër të kompensimit të viktimave të krimit, gjykata ka vendosur në 

kuptim të nenit 39 par.3 nënpar. 3.2 të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, nr.05/L-

036. 

 Me sa u tha më sipër u vendos si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

             Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  

                                  PKR.nr. 215/18, më 14.01.2019 

  

Zyrtarja ligjore,                                                                Kryetari i trupit gjykues                              

 Zaide Rexhepi, d.v.                                           Islam Thaçi, d.v 

 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në  afat prej 15 

ditësh nga dita  e marrjes së këtij  aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 


