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PKR.nr. 3/2019 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti për Krime të Rënda, përmes 

kryetarit të trupit gjykues, Agim Ademi, dhe me zyrtaren ligjore Xhemile Bejtullahu, në lëndën 

penale kundër të akuzuarve F. S. nga fshati Livoq i Ulët, Komuna e Gjilanit për shkak të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.1 nën par. 4 të KPK-së, H. S. nga fshati Gadish 

Komuna e Gjilanit për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontrolle,  posedim ose 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328.par.1 të KPK-së  dhe  A. S. nga fshati 

Gadish Komuna e Gjilanit për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-së sipas aktakuzës së  

Prokurorisë  Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  PP.I. nr. 309/2011, e 

datës  30,12,2011, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 12.03.2019, bie 

dhe në prezence të palëve publikisht shpalli  këtë:  

 

 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

                Ndaj të akuzuarve:  

 

 

F. S., nga i ati ........., dhe ëma ........., e lindur ........., i lindur me datë 13,02,1963, në fshatin 

Livoq i Ulët ,Komuna e Gjilanit ku dhe jeton, i martuar baba i pesë fëmijëve i punësua në 

shkollën ‘...........’,në fshatin Dobërqan  ka të kryer Fakultetin  e Edukimit drejtimi Fizik-Kimi , 

i gjendjes  së mesme  ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës.  
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H. S. nga i ati ........., dhe ëma ........, e lindur ........., i lindur me datë  12,10,1979, në Gjilan, 

tanoi jeton në fshatin në Gadish, Komuna e Gjlanit, i martuar, baba i tre fëmijëve, i pa 

punësuar, ka të kryer shkollën tetë vjeçare, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar , Shtetas i 

Republikës së Kosovës.                                                                                                                                                              

  

A. S. nga i ati .........., dhe ëma e lindur .......... i lindur me datë 04,01,1978 në fshatin Gadish, 

Kumuna e Gjilanit, ku edhe jeton ,i martuar, baba i pesë fëmijëve, i punësuar Ekonomin e 

Pyjeve në Gjilan, roje pylli, ka të kryer shkollën e mesme, drejtimi i ekonomisë, i gjendjes së 

mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

 

 

  Bazuar në nenin 363 par. 1 pika 1.3 të KPPK - së 

 

 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

 

                                                                          I. 

 

 

 Se i  akuzuari F. S.. 

  

Me datë 02,12,2011,rreth orës 11:15 në shkollën fillore ’Afërdita’ në fshatin Kishnapole, 

Komuna e Gjilanit, ka lënduar lehtë nxënësin e tij tani të dëmtuarin J. A. nga fshati Gadish, në 

atë mënyrë që pas një ofendimi që i ka bërë ky nxënës në fjalë, i akuzuari  e godet atë me 

shuplaka dhe grushta dore në fytyrë, qafë dhe pjesën e shpinës duke shkaktuar me q ‘rast 

lëndim të lehtë trupor. 

 

-me çka kishte me kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga  neni 153 par.1 nënpar.4 të 

KPK-së . 

 

Shpenzimet e procedurës bien barrë e mjeteve buxhetore të KGJK-së 

  

 

                                                                           II. 

 

 

Se i akuzuari H. S. 

  

 

Me datën e përshkruar si në dispozitivin nr. I të aktakuzës pasi ka mësuar se djalin e vëllait të 

tij përkatësisht të dëmtuarin J. A. e ka sulmuar i pandehuri ............, ka marrë pushkën e 

gjuetisë dhe  me traktor ka shkuar në oborrin e shkollës ku ishte i akuzuari ........... dhe të njëjtit 

me qëllim frikësimi dhe kërcënimi, i është kanosur duke ia drejtuar pushkën e gjuetisë (tani për 

tani të markës së pa njohur) por që me intervenimit e njerëzve të tjerë që ishin prezent largohet 

nga oborri i shkollës. 
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-me çka kishte me kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328.par.II të KPK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës bien barrë e mjeteve buxhetore të KGJK-së 

 

                                                                  

 

 

 

                                                               III.  

 

 

Se i akuzuari  A. S.  

 

Me datë dhe vendin e përshkruar si në dispozitivin nr.I të aktakuzës, rreth orës 12:15 në rrugën 

në dalje të fshatit Gadish pasi kishe mësuar për rrahjen e nipit të tij tani të dëmtuarin J. A., hyn 

në autobusin ku ishte i akuzuari ......... dhe pasi pyet se cili ishte .........., të akuzuarit ........... ia 

tërheq vërejtën pse kishe rrahur Jetmirin, ndërsa pasi zbret nga autobusi me qëllim frikësimi e 

kërcënon të pandehurin .......... duke ia ekspozuar revolen (tani për tani të markës së panjohur) 

që e kishte në brez dhe në të njëjtën kohë duke e goditur me grusht dritaren e autobusit, në 

drejtim të akuzuarit ............. 

    

-me çka kishte me kryer veprën  penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328.par.II të KPK-së . 

 

Shpenzimet e procedurës bien barrë e mjeteve buxhetore të KGJK-së 

 

 

 

A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria Publike e Qarkut në Gjilan tani Prokuroria Themelore në Gjilan – Departamenti për 

Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë PP.nr. 309/11 me datë 30.12.2011 kundër të akuzuarve F. 

S. nga fshati Livoq i Ulët, Komuna e Gjilanit për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor 

nga neni 153 par.1 nën par. 4 të KPK-së, H. S. nga fshati Gadish Komuna e Gjilanit për shkak 

të veprës penale mbajtja në pronësi, kontrollë,  posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328.par.1 të KPK-së  dhe  A. S. nga fshati Gadish, Komuna e Gjilanit për 

shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.1 të KPK-së dhe ka kërkuar që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të 

dënohen me dënim meritor sipas ligjit. 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan-departamenti për Krime të Rënda Shaban Spahiu, 

pas leximit të aktakuzës me nr. PP nr.309/11 e datës 30.12.2011, bëri përmirësimin e saj ashtu 

sa i përket të akuzuarve H. S. dhe A. S. bëri rikualifikimin nga veprat penale mbajtja në pronësi 

,kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328.par.I të KPK-së ,duke 

shënuar nga par. I të këtij neni duhet të jetë par .II. Po ashtu bëj ndryshimin e gjendjes faktike 

në këto dy dispozitiva ashtu që tek dispozitivi II i akuzuari H. S., përshkrimi i gjendjes faktike 

duhet të jetë sepse në kohë të pa përcaktuar ka siguruar dhe mbajt në pronësi armën e gjuetisë 
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të markës tani për tani të pa identifikuar kurse te dispozitivi III akuzuari A. S. përshkrimi 

gjendjes faktike duhet të jetë sepse në kohë të papërcaktuar ka siguruar dhe mbajtë në pronësi 

pa leje përkatëse revolen e markës tani për  tani të identifikuar 

 

I akuzuari F. S., lidhur me aktin akuzues deklaron se e ka  kuptuar  në tersi aktakuzën e lexuar 

dhe deklaroi  se nuk e pranoj fajësinë për veprën penale e cila më vihet në barrë nga se unë në 

këtë çështje penale jam gjykuar me dënim me kusht dhe ka përfunduar çështja ime. 

 

I akuzuari H. S., lidhur me aktin akuzues deklaron se e ka kuptuar në terësi aktakuzën e lexuar, 

dhe deklaron se nuk e pranon  fajësinë për këtë vepër penal, por se me aktgjykim të 

plotfuqishëm është shpallur fajtor. 

 

I akuzuari A. S. po ashtu lidhur me aktin akuzues deklaroi se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën  

e lexuar, dhe shtoi se është gjykuar me një vendim të formës së prerë dhe rrjedhimisht nuk e 

pranoj fajësinë sepse mendoj se jam gjykuar.  

 

Pasi që u deklaruan edhe të pandehurit për veprën penale të kanosjes me armë janë shpallur 

fajtor me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr. 1637/11 të datës 03.12.2014 i cili 

aktgjykim edhe është vërtetuar nga Gjykata e Apelit në Prishtinë me vendimin PAI. 

nr.211/2015 të datës 23.07.2015. Prandaj kjo sipas dispozitave ligjore në fuqi konsiderohet 

edhe çështje e gjykuar sa i përket kanosjes me armë. 

Sa i përket veprës penale të lëndimit të lehtë trupor  për të pandehurin F. S. po ashtu kemi të 

bëjmë me çështje e gjykuar, ngase në aktgjykimin e sipër shënuar të Gjykatës Themelore në 

Gjilan i cili është vërtetuar nga Gjykata e Apelit në Prishtinë, i akuzuari ka qenë i dënuar me 

kusht  në kohëzgjatje prej 60 ditësh siç kanë qenë të dënuar edhe dy të akuzuarit e tjerë për 

veprën penale të kanosjes. Tani në këtë fazë të procedurës ndaj të pandehurit F. S. kemi  të 

bëjmë me çështje të gjykuar andaj heq dorë nga ndjekja penale. Ndërkaq sa i përket veprave 

penale ndaj të akuzuarve H. dhe A. S. po ashtu për veprën penale   kanosje me armë si çështje e 

gjykuar heq dorë  nga ndjekja penale kurse për veprën penale tani me ri cilësuar nga neni 

328.par 1  tani neni 328 par 2 për armë mbajtje pa leje gjithashtu heq dorë nga ndjekja  penale 

ngase sipas Ligjit mbi Amnistinë  nr.04/L2009  par.2 është paraparë  se disa nga veprat e 

kryera gjer me datë 20.qershor.2013 të amnistohen kurse nga neni 3 pika 1,2,5 në mesin e 

veprave tjera në amnistinë përfshihen edhe vepra penale nga neni 328.par.2  të KPK-së. Andaj, 

duke marr parasysh se vepra penale është kryer para datës 20 qershor.2013 është përfshirë mbi 

Ligjin mbi Amnistinë. 

 

Andaj, meqë Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan Shaban Spahiu ka hequr dorë nga 

ndjekja penale pas fillimit të shqyrtimit gjyqësor edhe atë sa i përket të akuzuarit F. S. për 

shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga  neni 153 par.1 nënpar.4 të KPK-së është 

çështje e gjykuar me aktgjykim të plotë fuqishëm dhe sa i përket të akuzuarve H. S. dhe A. S. 

për veprën penale. mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328.par.II të KPK-së është përfshirë në amnisti sipas Ligjit mbi amnistinë dhe 

çështja penale ka ngelur pa objekt, Gjykata  duke u bazuar në nenin 363 par.1 pika 1.3 të 

KPPRK-së, e ka refuzuar aktakuzën e PP.309/11 e datës 30.12.2011, e ngritur ndaj të 

akuzuarve F. S. nga fshati Livoq i Ulët, Komuna e Gjilanit për shkak të veprës penale lëndim i 

lehtë trupor nga neni 153 par.1 nën par. 4 të KPK-së, H. S. nga fshati Gadish Komuna e 

Gjilanit për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontrolle,  posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328.par.1 të KPK-së  dhe  A. S. nga fshati Gadish Komuna e 
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Gjilanit për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë në bazë të nenit 454 paragrafi 1 të 

KPPRK-së. 

 

Duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

      

 

                                     GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

                                                  PKR.nr.03/2019 

                                                Më datë  12.03.2019 

 

  
Zyrtarja ligjore,                                                  Kryetari  i trupit gjykues             

         Xhemile Bejtullahu                                                       Agim Ademi   

      

                                 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë Departamenti për  Krimeve të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së 

njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.  


