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PKr.nr. 70/2017 
 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
                       GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN -Departamenti për Krime të Rënda,  
në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Agim Ademi kryetari i trupit gjykues dhe 
gjyqtarëve Naser Maliqi dhe Luljeta Shanai anëtar, me sekretaren juridike Naile Neziri, në 
çështjen penale kundër të akuzuarve V. K.nga fshati P., Komuna e K., të cilin sipas 
detyrës zyrtare  e mbron avokat E. H.nga Gj., për shkak të veprave penale  shtrëngimi nga 
neni 195 par.2 nën par. 2.2 dhe 2.3  lidhur me nenin 31 të KPRK-ës dhe mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim  të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, 
A. L.nga fshati P., Komuna e K. të cilin sipas detyrës zyrtare e mbron avokat E. Q.nga Gj., 
për shkak të veprës penale  shtrëngimi nga neni 195 par.2 nën par. 2.2 dhe 2.3 lidhur me 
nenin 31 të KPRK-ës dhe F. M.nga fshati D. Komuna e Gj., të cilin sipas autorizimit e 
mbron avokat H. A.nga Gj.  për shkak të veprës penale shtrëngimi nga neni 195 par.2 nën 
par. 2.2 dhe 2.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë  
Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr. 49/2017, të datës 
22.03.2017, të cilin e përfaqëson prokurori  Shaban Spahiu, pas mbajtjes së seancës mbi 
pranimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe të sanksionit penal, në prezencën e 
prokurorit, të akuzuarve dhe mbrojtësve  të tyre, më datën  26.10.2017, mori dhe 
publikisht shpalli këtë :     
  
 

 
A  K T  GJ Y  K I M 

 
  
                       Të  akuzuarit:   
 
                       V. K.,  nga i ati F., dhe nëna M. e lindur D., i lindur  ..., në K., me vendbanim 
të përhershëm në fshatin P., Komuna e K., ... martuar, punëtor ..., din shkrim dhe lexim ka 
të kryer shkollën ..., në Gj., i gjendjes së ...  ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës  së 
Kosovës.  
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                       A. L.,  nga i ati F., dhe nëna Sh., e lindur H., i lindur  ..., në K., me 
vendbanim të përhershëm në fshatin P., Komuna e K., i pa martuar, punësuar si ..., din 
shkrim dhe lexim ka të kryer ..., ...,  i gjendjes së mesme  ekonomike, Shqiptar, Shtetas i 
Republikës  së Kosovës.  
 

                   F. M.,  nga i ati  N., dhe nëna M., e lindur D., i lindur  ..., në  Gj. me 
vendbanim të përhershëm në fshatin D.  Komuna e Gj., ... martuar, i punësuar ..., din 
shkrim dhe lexim ka të kryer ..., i gjendjes së ... ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës  
së Kosovës  
 
 
                                                         
                                                   J A N Ë    F A J T O R  
 
 
                                                                      I 
 
 
                    Të akuzuarit   V. K., A. L. dhe F. M. 
                        
 
                   Se me date ...2017, rrethë ores …, tek parking pranë parkut të fshatit D., në 
bashëveprim kanë  ushtruar shtrëngimin  ndaj tani të dëmtuarit P. M., që të veproj në dëm 
të pasurisë së vet, përkatësisht të ia paguaj të pandehurit V. K.një shumë prej 200 euro, 
që ia kishte borxh i akuzuari F. M., ashtu që pasi paraprakisht F. takohet me të dëmtuarin 
P. në Gj. e pastaj nga aty shkojnë në F. dhe përsëri kthehen në Gj. për të shkuar pastaj në 
K. për të pirë kafe por që i akuzuari F. i thotë në ndërkohë të dëmtuarit se e ka thirr një 
shok permes telefonit dhe që po e pret te fabrika e baterive, andaj edhe tek fabrika në fjalë 
zbret nga veturta e të dëmtaurit dhe hip në veturën e të akuzuarit V. K., i cili kishte qenë 
duke e pritur dhe vjen me të deri në fshatin D., ndërsa pak më vonë nga K. kthehet I 
dëmtuari P. e thërret që të takohen te parku për të shkuar përsëri në K., por që pasi që del 
akuzuari F., i njëjti në veturën e të dëmtuarit i tregon të njëjtit se i ka punët ngusht nga  dy 
persona për shkak të një borxhi, duke aluduar në të akuzuarin V. dhe A. të cilët në ato 
çaste vin me një veturë të V. të markës “…” dhe pasi që dalin nga automjeti A. i nxjerr nga 
vetura e të pandehurit V, një pushkë automatike të markës “…” prone e të pandehurit V. 
dhe duke e mbajtur të njëjtën në dorë I oforohet të dëmtuarit P. duke i thënë “dil nga 
vetura dhe duke e repetuar armën I drejtohet me fjalët paret haver” e pastaj ia mer një  
telefon  mobil por që me insistimin e të pandehurit V. dhe F. të njëjtit ia kthen, kurse pastaj 
i pandehuri në  fjalë pra A. vazhdon me fjalët “sonte të hollat ose do ta marrim veturën” 
dhe duke i thënë se sot është dita e fundit dhe a garanton ti për F. bile sonte të na gjejsh 
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100 euro, por që i dëmtuari P. kishte reaguar duke i thënë po ashtu se unë për momentin 
nuk kam të holla “Mos kështu unë nuk kam kurrfar faji, nuk bënë ashtu, keq është  mi pas 
dikujt borxh” dhe në këtë mënyrë të akuzuarit pasi ishin bindur se i dëmtauri nuk kishte të 
holla me vete ishin larguar nga ai duke iu drejtuar me këtë rast të dëmtuarit me fjalët se 
“nëse na lajmroni në Polici do ti keni punët më keq”.     
 
     Me çka   në bashkëveprim si bashkëekzekutor kanë kryer veprën penale 
shtrëngimi nga neni 195 par.2. nën par.2.2. dhe 2.3. e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës.   
 
 
                                                                    II. 
 
                                              I akuzuari V. K. 
 
                Në kohën e pa përcaktuar e gjerë me date 02.03.2017, ka siguru dhe mbajtë në 
pronësi në mënyrë të paautorizuar armën e zjarrtë një pushkë automatike … prodhim 
jugosllav, me nr. serik … e që me date 02.03.2017, e njejta I është konfiskuar gjatë 
bastisjes në shtëpinë e tij, e njëjta armë I konfiskohet nga ana e Policisë së Kosovës.  
 
               Me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1. të  KPRK-ës.  
 
 

         Andaj gjykata duke iu referuar marveshjeve të arritura me shkrim mbi pranimin e 
fajësisë të akuzuarve   në bazë të neneve 3, 41,45, 46, 47,75, 76 dhe 114, të KPPRK-ës, 
dhe nenit 233, 365 dhe 453 te KPRK-se, 
 
 
 
                 I    GJ Y K O N    
 
 

   Të akuzuarin V. K., për veprën penale në dispozitivin I, të Aktgjykimit,  me denim 
burgu prej  nga 3 (tre)  muaj  burgim, e  në të cilin denim me burgim ka për të ju llogaritur 
edhe koha e kaluar në paraburgim nga date 02.03.2017 deri me date 06.04.2017. Pjesa e 
mbetur e dënimit me burgim prej 56 (pesëdhjet e gjashtë ditëve) sipas marrëveshjes së 
arritur do të i zëvendësohet me denim me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) euro. Për 
veprën penale në dispozitivin II  të aktgjykimit e dënon me denim me gjobë prej 500 
(pesëqind)  euro.  
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    Në zbatim të dispozitave për bashkimin e dënimeve të akuzuarit V. K.i 
shqiptohet denim unik me gjobë në lartësi prej 1.000 (një mijë) euro, të cilin dënim me 
gjobë  i akuzuari  do ta paguan në afat aprej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmerise së ketij 
aktgjykimi, e  në rast se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, do ta mbaj denimin e 
caktuar me burgim për veprën penale  në dispozitivin I, ndërsa për dispozitivin II dënimi 
me gjobë do të I zëvendësohet me dënim burgu llogaritur nga 20 euro për një ditë burgimi.  
 

   Të akuzuarin A. L., për veprën penale në dispozitivin I, te Aktgjykimit,  me denim 
burgu prej  nga 3 (tre)  muaj  burgim, e  në të cilin denim me burgim ka për të ju llogaritur 
edhe koha e kaluar në paraburgim nga date 02.03.2017 deri me date 06.04.2017. Pjesa e 
mbetur e dënimit me burgim prej 56 (pesëdhjet e gjashtë ditëve) sipas marrëveshjes së 
arritur do të I zëvendësohet me denim me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) euro,  të 
cilin dënim me gjobë  i akuzuari  do ta paguan në afat aprej 15 ditesh nga dita e 
plotfuqishmerise së ketij aktgjykimi, e  në rast se i akuzuari nuk e paguan dënimin me 
gjobë, do ta mbaj denimin e caktuar me burgim.  
 
               Të akuzuarin F. M., për veprën penale në dispozitivin I, te Aktgjykimit,  me 
denim burgu prej  nga 3 (tre)  muaj  burgim, e  në të cilin denim me burgim ka për të ju 
llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga date 02.03.2017 deri me date 
06.04.2017. Pjesa e mbetur e dënimit me burgim prej 56 (pesëdhjet e gjashtë ditëve) 
sipas marrëveshjes së arritur do të I zëvendësohet me denim me gjobë në lartësi prej 500 
(pesëqind) euro,  të cilin dënim me gjobë  i akuzuari  do ta paguan në afat aprej 15 ditesh 
nga dita e plotfuqishmerise së ketij aktgjykimi, e  në rast se i akuzuari nuk e paguan 
dënimin me gjobë, do ta mbaj denimin e caktuar me burgim. 
 
                Të akuzuarit V. K.i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i armës- 
pushkës automatike AK-47 me nr. serik 1982.   
 
               Obligohen të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajn shumën prej  
nga 40 (dyzet) euro  secili si dhe shpenzimet tjera sipas llogarisë përfundimtare të 
gjykatës. 
 

 

 

                
                                                               A r s y e t i m 
 
 
               Prokuroria Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur  
aktakuzë  PP.I.nr.  49/2017, të datës 22.03.2017,  ndaj të akuzuarve V. K., A. L. dhe F. 
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M.,  për shkak  të veprës penale në bashkëkryerje shtrëngimi nga neni 195 par.2. nën 
par.2.2. dhe 2.3. e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, si dhe ndaj të akuzuarit V. K.edhe për 
shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 374 par.1. të  KPRK-ës. 
      

   Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan – Departamenti i Krimeve të Rënda,    
Shaban Spahiu,  në seancën lidhur me marëveshjen për pranimin e fajësisë dhe 
sanksionit penal të mbajtur më date 26.10.2017 deklaroj se pas kërkesave drejtuar 
prokuroris për arritjen e marveshjes për pranimin e fajësisë, kemi marrë autorizimin nga 
kryeprokurori për të hyrë në marveshje përkatësisht për të negociuar marrveshjen për 
pranimin e fajësisë me të pandehurit, duke hequr dorë nga ndëgjimi i dëshmitarëve dhe 
shtjellimi i provave materiale, ashtu që kemi arritur marveshjen me të pandehurit dhe 
mbrojtësit e tyre dhe te njeten marveshje ia kemi dorzuar gjykatës me datë 26.10.2017. 
Gjatë negocimit të marveshjes për pranimin e fajësisë me të pandehurit V. K., A. L. dhe F. 
M.me mbrojtësit e tyre E. H., E. Q.dhe H. A.kemi arritur marveshje dhe jemi dakorduar  
edhe lidhur me sanksionin penal ashtu që për të tret të akuzuarit për veprën penale 
sikurse në dispozitivin I shtrëngimi nga neni 195 paragrafi 2 nënparagrafi 2.2 lidhur me 
nenin të PKR-së të jet me dënim burgu prej 3 (tre) muajve, derisa për të pandehurin V. 
K.për veprën penale në dispozitivin II mbajtja në kontroll, shfrytëzim dhe posedim të pa 
autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së me dënim me gjobë me lartësi 
prej 500 euro dhe konfiskimin e pushkës automatike. Andaj, duke konsideruar që 
marveshja është arritur bazuar në dispozita ligjore KPPRK-së propozojnë trupi gjykues që 
të njeten ta aprovoj si të bazuar. 

 
   Mbrojtesit e të akuzuarit V. K.avokati E. H.deklaroj se marveshjen për pranimin e 

fajësisë e kemi arritur me pëlqimin e të akuzuarit V. K.i cili ka pranuar veprat penale 
sikurse në dispozitivin I shtrëngimi nga neni 195 paragrafi 2 nënparagrafi 2.2 dhe 2.3 
lidhur me nenin e KPRK-së dhe veprën penale sipas dispozitivit II mbajtja në pronësi, 
kontroll dhe posedim te pa autorizuar të armëve nga neni 374 te KPRK-së dhe jemi 
pajtuar që për veprën penale nën I  të pandehurit ti shqiptohet dënim me burgim ne 
kohëzgjatje prej 90 ditëve edhe për veprën e dytë penale dënim prej 500 euro. Sa i përket 
dënimit me burgim i njeti bazuar në nenin 47 të KPRK-së kërkojm të i zëvendësohet me 
dënim me  gjobë. 

 
  I akuzuari V. K.deklaroj se  e përkrah deklarimin e mbrojtësit tim avokatit E. H.sa i 

përket pranimit të fajsisë lidhur me veprat penale, njëkohësisht jemi dakorduar edhe lidhur  
me dënimin për të dy veprat penale dhe propozoj që marveshja të aprovohet. 

 
  Mbrojtesi i te akuzuarit A. L. avokati E. Q.deklaroj se kemi negociuar dhe kemi 

arritur marveshjen  me  prokurorin e shtetit, për veprën penale të cilën ja vënë në barrë 
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aktakuza të akuzuarit A. L. dhe kërkojm nga gjykata që të aprovoj marveshjen si të till, 
duke propozuar që dënimi i shqiptuar me burgim të mbrojtit tim të i zëvendësohet me 
dënim me gjobë. 

 
  I akuzuari A. L. deklaroj se  e përkrah në tërsi fjalën e mbrojtësit tim avokatiti E. 

Q.sa i përket marveshjes së pranimit të fajësisë dhe shtoi  se marveshja është arritur në 
prezencën e mbrojtësit tim, me që rast jemi pajtuar edhe sa i përket  sanksionit penal. 

 
 Mbrojtesi i te akuzuarit F. M. avokati H. A.deklaroj se e aktceptoj deklarimin e 

prokurorit të shtetit si dhe kolegve avokat duke propozuar që ndaj të pandehurit ti 
shqiptohet dënim me gjobë në vend të dënimit me burgim siqë figuron në marveshjen për 
pranimin e fajësisë duke patur parasysh në kët rastë rrethanat lehtësuese si moshën e tij 
të re si fhe faktin se për herë të parë  është në gjykatë. 

 
 I akuzuari F. M.deklaroj se  është e vërtet që kemi arritur marveshje për pranimin e 

fajësisë  e po ashtu edhe sa i përket sanksionit penal duke përkrahur deklarimin e 
mbrojtësit tim sa i përket propozimit për zëvendësimin e dënimit me burgim me dënim me 
gjobë. 

 
 Prokurori i shtetit Shaban Spahiu deklaroj se nuk e kundërshtoj propozimin e 

mbrojtësve e të akuzuarve, njëkohësisht pajtohem që dënimi me burgim te akuzuarve ti 
zëvendësohet me dënim me gjobë duke i llogaritur nga 20 euro në ditë burgim. 
 
            Gjykata ka gjetur se të  akuzuarit V. K., A. L. dhe F. M.kan bër marveshje për 
pranimin e fajësisë dhe sanksionit penal mbështetur në nenin 248 par 4. të KPPRK-ës. 

 
            Gjykata ka vërtetuar se të akuzuarit V. K., A. L. dhe F. M.,   e kan  kryer  veprën   
penale  në bashkëkryerje shtrëngimi nga neni 195 par.2. nën par.2.2. dhe 2.3. e lidhur me 
nenin 31 të KPRK-ës, si dhe i akuzuari V. K.ka kryer  edhe veprën penale mbajtja në 
pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1. të  KPRK-ës. 

  
             Në seancën për pranimin e  fajësisë përfaqësuesi  i akuzës Shaban Spahiu, të 
akuzuarit  V. K., A. L. dhe F. M.me mbrojtësit e tyre avokatët E. H., E. Q.dhe H. A.janë 
marrë veshë edhe lidhur me sanksionin penal, ashtu që duke aprovuar marëveshjet për 
pranimin e fajësisë, Gjykata të akuzuarëve V. K., A. L. dhe F. M.per veprën penale në 
dispozitivin I  i shqipton  dënim me burgim prej nga tre (3) muajve, duke llogaritur edhe 
kohën e kaluar në paraburgim nga datë 02.03.2017 deri me datë 06.04.2017,  pjesën e 
mbetur të dënimit me burgim bazuar me nenin 47 te KPRK-së i zëvendësohet me dënim 
me gjobë në lartësi prej nga 500 euro për secilin. Po ashtu sa i përket të akuzuarit V. 
K.për veprën penale nga dispozitivi II i shqiptohet dënim me gjobë prej 500 euro dhe në 
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zbatim të dispozitave për dënimin e njetë të njetit për veprat penale për dispozitivin I dhe II 
i shqiptohet dënim unik prej 1000 (njëmijë) euro. 
 
              Te akuzuarit V. K.bazuar ne nenin 69 dhe 374 paragrafi 3 te KPRK-së i është 
shqiptuar edhe dënimi plotësues konfiskimi i armës përkatësisht  pushkës automatike AK-
47. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 453 të KPPRK-ës.  
 

         Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 
 
                  GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 
               DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 
                   PKR.nr. 70/17,  të datës  26.10.2017 
 

                  Sekretarja juridike,                                           Kryetari i trupit gjykues, 
                      Naile Neziri                                                                  Agim Ademi                 
 
 
                   KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës 
së Apelit në Prishtinë Departamenti për Krime të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të njëjtit. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj gjykate.    


