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PKR.nr.111/2019 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti për Krime të 
Rënda, duke vendosur sipas kryetarit të trupit gjykues Naser Maliqi sekretaren 
juridike Fikrete Destani, në çështjen penale të të pandehurit V.C, nga Gjilani, për 
shkak të veprave penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 
paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 e nenin 31 të KPRK-së dhe vepra penale 
mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 
paragrafi 1 të KPRK-së sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, 
Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr.94/2014, e datës 02.06.2014, pas 
mbajtjes së shqyrtimit me date 18.06.2020  shpalli ndërsa me date 23.06.2020 
përpiloi këtë: 

 
AKTGJYKIM 

 
I akuzuari V.C, nga babai R... dhe nëna H.., e lindur Sh..., i lindur më .. në 
Gjilan, me vendbanim në Lagjen “...” rr ... në Gjilan, me profesion showbiz, i pa 
martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shtetas i 
Republikës së Kosovës. Edhe më parë i dyshuar për vepra tjera penale. 

 
-  Në bazë të nenit 364, paragrafi 1, pika 1.3, 454 paragrafi 1 dhe neni  463 
paragrafi 3 të KPPK-së 
 
LIROHET NGA AKUZA 
 
Për shkak se nuk është vërtetuar se më datë 28.07.2013, rreth orës 22:30, në 
tualetin e diskotekës “S...” e cila gjendet në Magjistralen Gjilan-Kamenicë, të 
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pandehurit G.Q dhe V.C, me dashje dhe në bashkëveprim, kanë tentuar të 
shkaktojë rrezik të madh për jetën e njerëzve, ashtu që i pandehuri V.C, pas 
marrëveshjes paraprake me të pandehurin G.Q, të njëjtit ia jep një çantë në të 
cilën gjendej një granatë dore e tipit “A1”, me ndezës dhe siguresë, dhe i jep 
instruksione që ta vendos në lokalin e diskotekës “S..”, duke i premtuar kundër 
shpërblim shumën e të hollave prej 300 Euro, 20 Euro ia jep për ta blerë kartelën 
e telefonit,  i pandehuri G.Q e merr mjetin eksplodues nga i pandehuri V.C, dhe e 
vendos në tualetin e diskotekës “S...”, vend ku kanë qenë të pranishëm numër i 
madhë i njerëzve, dhe me numrin e telefonit ..., të blerë në treg, e thërret policinë 
në numrin 112, lajmëron se në tualetin e diskotekës “S..” ka bombë, dhe posa 
vijnë policia largohet nga vendi i ngjarjes, shkon në diskotekën “M....” i ofrohet 
të pandehurit V.C dhe i njëjti i thotë se takohemi nesër dhe me punën operative të 
Policisë së Kosovës, të pandehurit identifikohen dhe arrestohen. 
 
 
- Me çka kishte  për të  kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par.3 lidhur me par. 1 e nenin 31 të KPRK-së. 
 
      II 
 
Nuk është vërtetuar se në kohë të pavërtetuar më parë, i pandehuri V.C, pa 
autorizim ka siguruar dhe mbajtur në pronësi mjet eksplodues-granatë dore të 
llojit “A1”, me ndezës dhe siguresë, dhe me datë 28.07.2013, të njëjtën armë ia 
jep të pandehurit G.Q, për ta vendosur në diskotekën “S...”, i pandehuri G.Q e 
merr armën e lartcekur dhe  e njëjta armë më datë 28.07.2013 është gjetur dhe 
konfiskuar nga FSK dhe KFOR-i. 
 
- Me çka kishte për të kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 
 
Shpenzimet lidhur me këtë të akuzuar mbesin në barrë të mjeteve buxhetore te 
KGJK-së. 
 
I dëmtuari L.H, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest 
civil. 
 

A R S Y E T I M 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, më 
02.06.2014 ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.94/2014 ndaj të akuzuarve G.Q dhe  V.C 
nga Gjilani, që të dy për shkak të veprave penale shkaktim i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par.3 lidhur me par.1 e nenin 31 të KPRK-së dhe 
mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga nenin 
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374 par. 1 të KPRK-së, duke propozuar që të pandehurit t’i shpallë fajtor dhe t’i 
ndëshkojë me dënim meritor sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
Në kuadër të kësaj aktakuze, ka qenë i përfshirë edhe i akuzuari G.Q për të njëjtat 
vepra, ndaj të njëjtit ka përfunduar procedura me marrëveshje mbi pranimin e 
fajësisë, ndërsa për të akuzuarin V.C është  veçuar procedura penale, për shkak se 
i njëjti ka qenë i paarritshëm për gjykatën. 
 
Kjo lende eshte kthyer ne rigjykim nga ana e gjykatës se Apelit, per shkak te 
shkeljeve esenciale te dispozitave te procedurës penale  neni 384 paragrafi 1 
nenparagrafi 1.6 te KPPK-se, sepse e ka marre gjykata e cila nuk kishte 
kompetence lendore per gjykimin e kesaje qeshtje, duke sqaruar se kompetent ne 
aspektin lëndor eshte Departamenti i Pergjithshem i Gjykates Thememlore ne 
Gjilan. 
Per kete arsye lënda eshte dërguar ne Departamentin e Pergjithshem te Gjykates 
Thememlore ne Gjilan. 
I njëjti departament përsëri e ka kthyer lenden ne departamentin e Krimeve te 
renda duke e shpallur vehten inkompetent. 
Pastaj kryetari i trupit gjykues ka paraqitur mospajtim ne Gjykaten e Apelit per 
konflikt kompetence. 
Gjykata e apelit me Aktvendimin PN.33/2020 te datesd 15.01.2020 ka vendos qe 
kompetente per gjykimin e kesaje qeshtje penale eshte Departamenti per Krime te 
Renda i Gjykates Thememlore ne Gjilan. 
Kur mundet ma shume mundet edhe me pak. 
 
I akuzuari V.C në asnjë fazë të procedurës nuk e ka pranuar kryerjen e veprës 
penale e cila i vihet në barrë. 
 
Procedura e provave 
 
Dëshmitari  G.Q (ish i akuzuar), ka  deklaruar se eshte e vërtet se ne WC ne 
Diskoteken “S...” ne vitin 2013 eshte lene nji bombe-granate dor, duke theksuar 
se ai vet e ka lene. 
Qellimi i vendosjes se asaje bombe  ka qen mendale koncertin e diskotekës. Nuk i 
kujtohet se ku e ka marre. Nuk i kujtohet qëllimi i tij lidhur me koncertin. 
Gjate asaje kohe nuk eshte shoqëruar me V.C-nuk i kujtohet. Nuk i kujtohet qe ka 
komuniku me telefon me te. Numri i telefonit ... e ka pranuar se eshte i tij. 
Pas ballafaqimit te dëshmitarit me dy SMS te datës 29.07.2013 menjihere pas 
mesnate “a me ardhe me te përshëndet” dhe SMS e dyte” thuj M... a me ardhe me 
te marre, te cilat SMS jan 2 ore pas rastit. 
Deshmitari pergjigjet se nuk i kujtohet. 
Nuk i kujthet se a  ka shkuar te Metor Clab, sepse ka qen i dehur. 
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Ka qëndruar ne paraburgim per vendosjen e kesaje bombe, por nuk e din se si e 
kan identifikuar se ky e ka vendosur bombën. V.C kurr nuk e ka pare 
drejteperdrejte,  vetem ne televizor, as nuk ka fol me te. 
Nuk i kujtohet se kur e ka shkruar emrin e V... ne Fellne. Nuk e din se e kujt ka 
qen Fellnja, a ja kam shite a cka nuk e din. Nuk e din se cka ka deklaruar ne 
cilsine e te pandehurit. 
Ka dëgjuar se P.. ju ka bere mire njerëzve, per keq nuk ka ndegju. 
Eshte e vërtet se e kan rrah policia kur e kan arrestu. 
Me tani te akuzuarin eshte takur 2-3 vjet para se me ndodhe ngjarja. 
Nuk i kujtohet se me kende e ka marre vendimin  per vendosjen e bombës, por 
me vendose e ka vendos vet. Nuk i ka dhene kerkush pare  me vendos bombën. 
Qellimi i vendosjes se bombës nuk ka qen mi marre ne qafe njerzit, por vetem me 
prishe ahengun. 
 
Me propozimin e Prokurorit te Shtetit dhe me pajtimin e Avokatit mbrojtës dhe te 
akuzuarit jan lexuar dëshmitë e deshmitarve ; 
 
Dëshmitari D.H  ne deklaraten e  tij te dhene ne seancën e datës 17.04.2019, 
ka deklaruar se mbetet në tërsi pranë deklaratës së dhënë në polici, e njeh V.C 
dhe në bazë të postimeve që i kanë bërë ne FB si reklama kanë ardhë në 
përfundim se atë natë V.C ka organizuar një koncert në lokalin e tij në 
Diskotekën K..-M.. . Non stop V.C ka qenë aty prezent me sigurimin SAS. Nuk e 
di saktë orën se kur ka ardhë aty në lokal por beson se ka qenë diku kah ora 22:00 
apo më vonë. Aty rreth orës 22:00 e ka marrë vesh që në diskotekën Stop është 
gjetur një bombë dhe janë ndier shumë keq, sepse kanë qenë konkurrent me ta 
dhe ka mundur të reflektohet keq ndaj tyre. Dëshmitari ka deklaruar se nuk ka 
njohuri se kush e ka vendos bombën në diskotekën S... . V... e kanë pasur 
myshteri, e ka organizu datëlindjen dhe kur ka deshtë me organizu mbrëmje e ka 
marrë lokalin prej tyre. Natën kritike V.C ka qenë prezent në lokalin diskoteka  
“K..”-“M..” deri rreth orës 3-4 të mëngjesit, non stop ka qëndruar brenda. Nuk i 
kujtohet nëse V.C ka komunikuar me dikë në telefon. 
 
I dëmtuari- dëshmitari L.H  ne deklaratën e dhene ne Prokurori me date 
08.05.2014 kishte deklaruar; 
Rreth orës 22:30h, është informuar rreth një mjeti të dyshuar eksploziv-granatë 
në diskotekën S... – ku është pronar. Ai ka qenë në radio energji dhe nuk i di 
saktësisht informatat se si ka ndodhur apo kush e ka vërejtur i pari, por vetëm 
është informuar se granata ndodhet në oborrin-parkingun e lokalit. Nuk ka pasur 
ndonjë marrëveshje me ndonjë person por mendon që arsye e kësaj ngjarje është 
konkurrenca apo inati në këtë profesion, mirëpo nuk din dhe nuk ka informata se 
kush ka mundur ta shkaktoj këtë vepër. 
 
Leximi i shkresave 
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- Formular i sms të QOER-Gjilan i dt. 28.07.2013 ku janë të përfshirë biseda 
ndërmjet tani të akuzuarit dhe dëshmitarit G.Q . 
 
- Informacioni nga PTK i dt. 05.09.2013 mbi hyrjen në numrin e tel 112 të dt. 
28.07.2013 prej orës 22:35-23:05. 
 
-Informacioni i dt. 17.03.2014 nga Z mobile mbi identifikimin e imeit të nr. 
telefonik të cilin e ka përdorë numri ...  si dhe numrave të tjerë të cilit i ka përdorë 
ky aparat telefonik. 
 
- Raporti i KFOR i dt. 29.07.2013- në lidhje me rastin e klasifikuar “Shkaktim i 
rrezikut të përgjithshëm- lajmërim i rrejshëm” me numër të rastit 2013- CA-1348, 
përshkrim i shkurtër i rastit.  
 
- Informacionin nga PTK hyrje dalje në emër të G.Q.  
 
- Listingu i hyrje-dalje dhe sms të pandehurit deklarata e dëshmitarit L.H e 
dhënë në Prokurori më dt. 08.05.2014 nga kompania IPKO, 
 
-Foto e përbashkët e të pandehurve G.Q dhe V.C. 
 
Mbrojtja e të akuzuarit: 
 
I akuzuari V.C në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar,  se nuk e pranon fajësinë për 
veprat penale që i vihen në barrë dhe se G.Q nuk e njeh, i njëjti ndoshta ka qenë 
tek ai. Brenda në shtëpi nuk e lejon askënd të hyj mirëpo  përjashta apo në oborr 
po, aty ka të vendosura mbi 500 mijë foto me njerëz të ndryshëm dhe ka mundur 
edhe G.Q me bë një foto me të, por që nuk ka raporte me të. I akuzuari deklaron 
se G.Q nuk i ka dhënë bombë as celular apo ndonjë numër të telefonit dhe kur 
është paraburgos për këtë lëndë, të burgosurit në burg i kanë thënë a ta rrahim 
G... pse ka fol për ty por ky ska leju bile edhe sot e mbron. 
Nuk i kujtohet sms e G.Q, se atë natë ka mundur me i pas 250 deri 600 sms. Në 
ditën kritike i akuzuari ka pas një party te M.. C..., por nuk e ka pas ditëlindjen, 
por vetëm kanë dëshiru njerëzit me ardhë me e pa. Nuk e dinë pse G.. e ka përzi 
në këtë punë dhe se nuk ka pas dhe nuk ka nr. të telefonit të G... dhe as nuk ia ka 
dhënë numrin e telit G.... Numrin tim të telefonit e kanë publikuar disa hakera 
dhe ka mundur edhe G... me marr. 
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Fjala përfundimtare e palëve: 
 
Prokurori i shtetit Arben Kadriu  ka mbetur ne tersi pranë fjalës 
përfundimtare te dhene ne shqyrtimin e kaluar gjyqësor, te cilaen e kishte  e ka 
dorëzuar me shkrim, në të cilën ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë aktakuzës 
së ngritur kundër të akuzuarit, sepse me provat e administruara është vërtetuar se 
i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, e kjo vërtetohet nga 
dëshmia e dëshmitarëve G.Q, D.H, L.H si dhe provat materiale si në shkresat e 
lëndës edhe atë: Formulari i mesazheve të QOER-112-Gjilan, e datës 28.07.2013, 
Informacioni nga PTK-ja, i dt. 05.09.2013 mbi hyrjet në numrin e telefonit 112 të 
dt.28.07.2013 prej orës 22:35 deri 23:05, Informacioni i dt. 17.03.2014, nga Z-
mobile mbi identifikimin e IMEIT të numrit telefonik të cilin e ka përdor numri 
.., si dhe numrave të tjerë të cilët i ka përdor ky aparat telefonik, Raporti i KFOR-
it, i datës 29.07.2013, Informacioni nga PTK-ja, i dt.07.05.2014 mbi hyrje-
daljeve dhe SMS-at, në emër të G.Q si dhe listingu i hyrje-daljeve dhe SMS-at të 
të pandehurit V.C, nga kompania IPKO, Fotot e përbashkëta të pandehurve. 
 
Prokurori i shtetit i ka propozuar  gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta 
dënojë me dënim meritor sipas ligjit. 
 
Mbrojtësi i te akuzuarit V.C Av.Hazir Haziri, ka mbetur ne tersi pranë fjalës 
perfundimtare si ne seancën e kaluar gjyqsore, te cilën e kishte paraqitur me 
shkrim, në të cilën ka deklaruar se me asnjë provë nuk është vërtetuar se i 
mbrojturi i tij i ka kryer veprat penale të cilat i vihen në barrë.  
Edhe deklaratat e dëshmitarëve të propozuar në aktakuzë, nuk japin ndonjë 
dëshmi e cila kishte me tregu çfarëdo veprimi të pandehurit V.C që kishte për tu 
konsideruar si veprime inkriminuse. 
Ka propozuar që gjykata të jap aktgjykim lirues për te mbrojturin e tij. 
 
I akuzuari V.C e ka përkrah fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij, ka kërkuar 
që të lirohet nga gjykata. 
 
Gjykata pasi i analizojë provat e administruara dhe mbrojtjen e të akuzuarit 
konstatoi: se nuk është kontestues fakti, se natën kritike më datë 28.07.2013, 
rreth orës 22:30, në tualetin e Diskotekës “S...”, e cila gjendet në Magjistralen 
Gjilan-Kamenicë është gjetur një granatë dore e tipit “A1”, me ndezës dhe 
siguresë, të cilën e ka vendosur ish i akuzuari G.Q, i cili është dëgjuar në cilësi të 
dëshmitarit, i njëjti ka pranuar se në diskotekën Stop ka vendosur një qantë me 
granatë dore, por në asnjë rast gjatë deklaratës së tij si dëshmitar nuk e ka pranuar 
faktin, se për  vendosjen e kësaj granate të ishte marrë vesh me tani të akuzuarin 
V.C .  
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Deklarata e dëshmitarit G.Q është në kundërshtim të hapur me deklaratat e tij të 
dhëna në prokurori në cilësi të dyshuarit, në të cilin e ka involvuar në këtë vepër 
penale edhe tani të akuzuarin V.C, duke deklaruar se në marrëveshje me tani të 
akuzuarin, e kishte marrë një qantë  nga i njëjti dhe e kishte lënë në tualetin e 
diskotekës S... në Gjilan, me qëllim që ta prish mbrëmjen, e jo për diçka tjetër.  
 
Mirëpo, duke pasur parasysh se këtë deklaratë, tani dëshmitari G.Q e kishte 
dhënë në cilësi të të dyshuarit, i njëjti nuk ka mundur të ballafaqohet në   Gjykatë  
me këtë deklaratë. 
 
Ndërsa sa i përket një pjese të deklaratës se G.Q ku thot, se qëllimi ka qenë me 
prishë mbrëmjen te diskoteka S..., për arsye se V.C e ka pas te M... të organizuar 
një mbrëmje, kjo është bërë për shkak të konkurrencës. 
Në bazë të kësaj pjese të deklaratës mund të ekzistoj dyshimi, se G.Q mundë të 
ketë qenë i nxitur- i shtytur nga tani i akuzuari, mirëpo kjo dëshmi nuk ka 
mbështetje në asnjë provë tjetër, e kur dihet fakti se G.Q ka qenë edhe i akuzuar 
dhe deklaratën e tij të dhënë në gjykatë e ka ndryshuar në tërsi nga deklarata e 
dhënë në Prokurori ne cilësi të të dyshuarit, gjykata nuk ka mundur në asnjë 
mënyrë që të njëjtit t’ia falë besimin, ky dëshmitar sipas gjykatës nuk ka 
kredibilitet. 
  
Sa i përket dëshmitarit D.H, i njëjti ka pranuar se natën kritike tani i akuzuari V.C 
kishte organizuar një “Party” në diskotekën e tij M.. në fshatin Budrigë e Ulët, 
Komuna e Parteshit, ndërsa sa i përket vendosjes së bombës në diskotekën S... ka 
dëgjuar vetëm pasi ka ndodh ngjarja.  
 
Ndërsa i dëmtuari L.H në deklaratën e tij të dhënë në polici, vetëm e ka 
konfirmuar se ka ndodhur ngjarja dhe se janë lajmëruar nga policia, që në 
diskotekën S..., pronar i të cilës është ai është vendosur një bombë, të cilën nuk e 
di se kush e ka vendos. 
 
Sa i përket transkriptave të sms-ve të cilat u lexuan në seancë gjyqësore, Gjykata 
nuk ka gjetur ndonjë element inkriminues për të akuzuarin V.C, kryesisht janë 
mesazhe të bisedave të rëndomta.  
 
Gjykata konsideron se në rastin konkret nuk ka prova të mjaftueshme, se i 
akuzuari V.C  t’ia ketë dhënë granatën e dorës dhe ta ketë porositur ish të 
akuzuarin, tani dëshmitarin G.Q, që të njëjtën bombë ta vendos në diskotekën 
Stop.  
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Shpenzimet e procedurës lidhur me këtë lëndë, mbetën në barrë të mjeteve 
buxhetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë. 
 
Pala e dëmtuar L.H, për realizimin e kërkesës pasurore është udhëzuar në kontest 
civil. 
 
Për këtë arsye u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
   DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË RËNDA 

Më dt. 23.06.2020 
Sek. Jurdike,                       Kryetari i trupit gjykues, 
Fikrete Destani                                                      Naser Maliqi 
     
KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi, palët e pakënaqura mund të 
ushtrojnë ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes në Gjykatën e Apelit të 
Kosovës ne Prishtinë, e nëpërmes kësaj Gjykate. 
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