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PKR.nr. 460/2013 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti krime të 

rënda - Divizioni penal, si gjykatë penale e shkallës së parë, 

në trup gjykues të përbërë prej Aziz Shaqirit – kryetar i trupit 

gjykues, Veli Kryeziu dhe Islam Thaçi, që të dy anëtarë të trupit 

gjykues, me sekretaren juridike Kadrije Zymberi, në lëndën 

penale të akuzuarve : F. H. të cilin sipas detyrës zyrtare e 

mbron..., Sh. N. të cilin e mbron av. ....sipas detyrës zyrtare, S. 

E.të cilin sipas detyrës zyrtare është caktuar ta mbroj av..., M. H.  

të cilin e mbron Av..., S. N   të cilin e mbron av...., H. Z. të cilin e 

mbron av. ...dhe G.A. të cilin sipas detyrës zyrtare është 

caktuar av...., për shkak të veprës penale  mashtrimi në votime 

nga neni 180 lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës, në 

tekstin e mëtutjeshëm KPK-s, sipas aktakuzës  PP.II. nr.1799/2011 

të datës 31.08 të vitit 2011, të paraqitur nga ana e Prokurorisë 

Komunale në Gjilan, të transferuar në kompetencë vetëm, me 

një parashtresë Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti 

për krime të rënda, të cilën e përfaqësoj prokurori i shtetit 

Arben Kadriu, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor, 

verbal dhe publik më datën 04 prill të vitit 2016, mori dhe në 

prani të prokurorit të shtetit, të të akuzuarve me mbrojtësit e 

tyre, e në mungesë të dy të akuzuarve të lartëcekur,  në të 

njëjtën ditë  publikisht shpalli, 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 
I. Të  akuzuarit: 

1.F.A nga babai Z.dhe nëna H – e lindur B, i lindur... më në 

fshatin, , ka të kryer shkollën e lartë teknike, i papunësuar, me 

gjendje të mesme ekonomike, i martuar, baba i tre fëmijëve, 
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shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pagjykuar dhe nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale, i tërhiqet vërejtja që nëse 

eventualisht e ndërron adresën detyrohet që ta lajmëroj 

gjykatën me shkrim ose me gojë, nën kërcënim të pasoja 

juridike, 

 

2. Sh.N  nga babai dhe nëna e – e lindur, i lindur ...më, ka të 

kryer shkollën e mesme, me gjendje të mesme ekonomike, i 

papunësuar, i martuar, baba i dy fëmijëve, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pagjykuar dhe nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale, i tërhiqet vërejtja që nëse eventualisht 

e ndërron adresën detyrohet që ta lajmëroj gjykatën me shkrim 

ose me gojë, nën kërcënim të pasoja juridike, 

 

3. S. E.nga babai dhe nëna– e lindur S, i lindur më... në fshatin... 

ka të kryer Shkollën e lartë, i punësuar në PROKO GRUP me seli 

në me të ardhura personale 200 Euro, me gjendje të mesme 

ekonomike, i martuar, baba i dy fëmijëve, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i punësuar, i pagjykuar dhe nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale, i tërhiqet vërejtja që nëse 

eventualisht e ndërron adresën detyrohet që ta lajmëroj 

gjykatën me shkrim ose me gojë, nën kërcënim të pasojave 

juridike. 

 

4.S.N. nga babai dhe nëna – e lindur, i lindur më ...., , ka të kryer 

fakultetin e Bujqësisë – dega për mbrojtjen e bimëve, i 

papunlësuar, me gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pagjykuar dhe nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale, i tërhiqet vërejtja që nëse eventualisht 

e ndërron adresën detyrohet që ta lajmëroj gjykatën me shkrim 

ose me gojë, nën kërcënim të pasoja juridike, 

 

5. H.Z.nga babai dhe nëna – e lindur, i lindur më...  ka të kryer 

shkollën e mesme, me gjendje të mesme ekonomike, i martuar, 

baba i katër fëmijëve,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, i 

tërhiqet vërejtja që nëse eventualisht e ndërron adresën 

detyrohet që ta lajmëroj gjykatën me shkrim ose me gojë, nën 

kërcënim të pasoja juridike, 
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J a n ë   f a j t o r ë 

 

Sepse në zgjedhjet parlamentare të Republikës së Kosovës të 

mbajtura më 12.12 2010 në Qendrën e votimit 2606D/01R, në 

shkollën e fillore “ “ në fshatin të akuzuarit, anëtarë të komisionit 

votues, kanë falsifikuar rezultatet e zgjedhjeve për deputet të 

Parlamentit të Kosovës, në atë mënyrë që gjatë dhe pas 

numërimit të votave, kanë manipuluar me 1045 vota, ashtu që 

subjekteve politike dhe kandidatëve konkurrues për anëtarë të 

Parlamentit të Kosovës, iu kanë shtuar apo hequr votat e 

dhëna nga qytetarët si votues dhe pas kësaj i kanë regjistruar 

në mënyrë jo të saktë në formularët e rezultateve të 

kandidatëve dhe në këtë mënyrë kanë ndikuar në mënyrë të 

drejtpërdrejt në rezultatet e votimit dhe atë në favor të 

subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre të preferuar, duke i 

dëmtuar subjektet e partive tjera politike dhe kandidatët e tyre, 

 

- me çka ka kryer vepër penale mashtrimi në votime nga neni 

180 lidhur me nenin 23 të KPK-s.  

 

Gjykata në bazë të dispozitave të cituara, nenit 4, 7, 21, 31, 41, 

50, 53, 54, 73, 75 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 dhe 1.3 të KPRK-s, 

nenit 233 dhe 365 të Kodit të procedurës penale       ( KPP-s ) të 

akuzuarve  në fjalë, edhe atë secilit veç e veç  

 

JU  SHQIPTON DËNIME  ME  KUSHT 

 

Ashtu që secilit prej të akuzuarve jua cakton dënimin me 

burgim prej nga pesë ( 5 ) muaj, duke urdhëruar menjëherë që 

dënimet e tilla me burgim mos të ekzekutohen ndaj të 

akuzuarve, nëse të njëjtit gjatë afatit verifikues prej një viti, duke 

filluar nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nuk 

kryen vepër tjetër penale, nën kërcënim të revokimit të 

dënimeve të tilla me kusht në kuptim të nenit 53 dhe 54 të 

KPRK-së. 

 

II. DETYROHET të akuzuarit  në fjalë që kësaj gjykate t’ia paguaj 

shpenzimet  e procedurës penale përkitazi me paushallin 

gjyqësor në shumën prej nga njëzetepesë ( 25 ) Euro, edhe atë 

në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
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III. VEÇOHET procedura penale në kuptim të nenit 36 të KPP-s 

ndaj të akuzuarve M. H. i me të dhëna tjera personale si në 

shkresa të lëndës të cilin e mbron av. ... si dhe G. A.me të 

dhëna tjera personale si në shkresa të lëndës, të cilin e mbron 

av...nga Gjilani, sipas lëndës penale lëndore dhe aktakuzës 

PP.nr. 1799/2011 të datës 31.08 2011. 

Ndaj të akuzuarve në fjalë lëshohet urdhër arrest për kohë të 

pacaktuar e nëse plotësohen kushtet ligjore edhe urdhër për 

lëshimin e letër rreshtimit. 

IV. Urdhërohet referenti kompetent i Departamentit për krime të 

rënda i kësaj gjykate që të fotokopjoj shkresat e lëndës për 

akuzuarit M. H. dhe G. A  duke i dhënë numër të ri lëndës 

penale dhe të njëjtën t’ia kthej në punë kryetarit të trupit 

gjykues në fjalë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Organi kompetent i ndjekjes penale kundër të akuzuarve në 

fjalë ka paraqitur aktakuzën lëndore,  për shkak të dyshimit të 

bazuar se të njëjtit kanë kryer veprën penale lëndore në 

bashkëkryerje si bashkekzekutorë. 

Sipas dispozitave të KPPK-s është bërë edhe konfirmimi i 

aktakuzës. 

Kryetari i trupit gjykues pas pranimit të lëndës penale pa shtyrje 

ka caktuar shqyrtimin gjyqësor duke i ftuar palët sipas aktit 

akuzues, në të cilën janë paraqitur prokurori i shtetit si dhe të 

akuzuarit tjerë me avokatët e tyre sipas detyrës zyrtare përveç 

dy të akuzuarve edhe atë M. H .dhe G. A. sipas konstatimit në 

shkresa të lëndës i pari gjendet kinse në azil jashtë Kosovës në 

adresë të panjohur kurse sa i përket të akuzuarit të dytë siç 

rezulton nga konstatimi i dorëzuesit kinse i njëjti nuk është takuar 

në shtëpi.  

Pasi që palët janë pajtuar në kuptim të nenit 36 të KPP trupi 

gjykues me aktvendim ka veçuar procedurën penale ndaj të 

akuzuarve M. H .  dhe G. A. duke u njoftuar mbrojtësit av ....dhe 

.....dhe liruar gjersa të plotësohen kushtet ligjore për vazhdimin 

e seancës përkatëse pas nxënies së të akuzuarve në fjalë sipas 

urdhër arresteve të kësaj gjykate. 
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Konstatohet se mbrojtësi ...me parashtresë e ka njoftuar 

gjykatën se për shkaqe përkatëse nuk mund të paraqitet në 

seancë për mbrojtjen e të akuzuarit S. E. meqë është i nxënë 

me një lëndë tjetër. I akuzuari S. E. ka deklaruar se nuk është i 

interesuar që të angazhoj mbrojtës profesional por edhe nuk i 

ka propozuar gjykatës që t’ia caktoj sipas detyrës zyrtare me 

arsyetim se është i aftë për t’u mbrojtur personalisht. 

Trupi gjykues ka vazhduar seancën e shqyrtimit gjyqësor ndaj të 

akuzuarve tjerë në prani të mbrojtësve të tyre të lartcekur. 

 

Kryetari i trupit gjykues pasi që palët i ka njoftuar me të drejtat e 

tyre, i akuzuari S. E ka deklaruar me vetëdije të plotë dhe 

vullnet të lirë se pranon fajësinë për veprën penale lëndore 

kurse të akuzuarit tjerë me mbrojtësit e tyre se mbeten në tërësi 

pranë marrëveshje të arritura mbi pranimin e fajësisë. Trupi 

gjykues pasi që konstatoi se janë plotësuar kushtet ligjore nga 

neni 326 paragrafi 4 lidhur me nenin 248 paragrafi 1 të KPP-s  

e në anën tjetër as prokurori i shtetit nuk e kundërshtoj pranimin 

e fajësisë nga i akuzuari në fjalë, nxjerri aktvendim mbi pranimin 

e fajësisë nga i akuzuari S. E.  të cilin palët nuk e kundërshtuan. 

Mbrojtësit e të akuzuarve secili veç e veç mbetën në tërësi 

pranë marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë duke i propozuar 

gjykatës që dënimin e propozuar ta aprovoj, kurse secili prej të 

akuzuarve pranoi mbrojtjen e mbrojtësve të tyre duke u zotuar 

se në të ardhmen nuk do të bien ndesh me ligjin. I akuzuari S. E. 

gjatë fjalës përfundimtare deklaroj se ka pranuar fajësinë për 

veprën penale lëndore, duke u zotuar se në të ardhmen nuk 

do të bie ndesh me ligjin as për këso veprash penale e as të 

natyrave tjera, duke i propozuar gjykatës që t’i shqiptoj një 

dënim me kusht me të cilin do të arrihet qëllimi i plotë i dënimit. 

Prokurori i shtetit gjatë fjalës përfundimtare ka mbetur në tërësi 

pranë akuzës ndaj të akuzuarve, duke i propozuar gjykatës që 

përkitazi me katër të akuzuarit ta aprovoj dënimin e propozuar 

si në marrëveshjet e arritura kurse ndaj të akuzuarit S. E .  të 

shqiptoj për hir të drejtësisë dënim të njëjtë si ndaj të akuzuarve 

tjerë.   

Të akuzuarit kanë deklaruar se me vetëdije të plotë dhe vullnet 

të lirë në prani të mbrojtëseve profesional kanë pranuar 

fajësinë, andaj edhe kanë propozuar që të aprovohet 

propozimi i dënimit me kusht sikurse në marrëveshjet mbi 

pranimin e fajësisë. 
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Gjykata ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore lidhur me 

marrëveshjen lëndore të lidhur mes palëve përkitazi me katër të 

akuzuarit e parë, ndërsa i akuzuari S. E. e ka pranuar fajësinë 

duke u plotësuar kushtet ligjore nga neni 326 paragrafi 4 të KPP-

s , andaj edhe në kuptim të nenit 73, 74 dhe 75 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.2 dhe 1.3 të KPRK-s si dhe nenit 233 të KPP-s 

gjykata të njëjtëve ju ka shqiptuar dënime me kusht, me të cilat 

dënime do të arrihet qëllimi i plotë i dënimit në kuptim të nenit 

50 lidhur me nenin 41 të KPRK-s. 

Pas shpallës së aktgjykimit pasi që palët janë njoftuar për të 

drejtën në ankesë shprehimisht kanë hequr dorë nga e drejta 

në ankesë, andaj edhe është konstatuar se aktgjykimi është 

bërë i plotfuqishëm më 04 prill 2016  në kuptim të nenit 485 

paragrafi 2 të KPP-s. 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale përkitazi 

me paushallin gjyqësor vendosi në kuptim të nenit 450 lidhur me 

nenin 453 të KPP. 

 

Nga të cekurat  më lartë, në kuptim të nenit 233, 326 paragrafi 

4  dhe nenit 365 të KPP është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti për krime të 

rënda 

Divizioni Penal PKR.nr. 460/2013, më dt.04 prill të vitit  2016 

 

Sekretarja juridike,                         Kryetari i trupit gjykues, 

Kadrije Zymberi                  Aziz Shaqiri, d.v. 

 

 

 

Udhëzim për mjetin juridik: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet 

ankesë në Gjykatën e Apelit  në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, 

në afat prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditëve nga dita e pranimit të 

ekzemplarit të këtij aktgjykimi. Ankesa në kopje të mjaftueshme  

dorëzohet përmes kësaj Gjykate.  
 

VËREJTJE: Pasi që palët kanë heqë dorë nga e drejta në ankesë 

shprehimisht në procesverbal, aktgjykimi lëndor bëhet i plotfuqishëm më 

datën 04 prill të vitit 2016. 
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