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NË EMËR TË POPULLIT 

 
                       GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN -Departamenti për Krime të Rënda,  
në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarët Agim Ademi –kryetar i trupit  dhe gjyqtarëve Rilind 
Sermaxhaj dhe Gazmend Ajvazi – anëtar të trupit, me zyrtaren ligjore Xhemile Bejtullahu, në 
lëndën penale kundër të akuzuarve J.K, nga fsh. ..., Komuna e Drenasit, të cilin sipas 
autorizimit e mbron avokat Rrustem Latifaj, nga Gjilani, për shkak të veprave penale vjedhje 
nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, veprës penale vjedhje e rëndë 327 par. 1 
nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të  KPRK –së dhe veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga 
neni 179  par. 1 pika 1.9 lidhur me nenin 28 të KPRK –së dhe të akuzuarit F.R, nga fsh. ..., 
Komuna e Drenasit, të cilin me autorizim e mbron av. Asdren Hoxha, nga Prishtina, për shkak 
të veprave penale vjedhje nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës dhe veprës 
penale vjedhje e rëndë 327 par. 1 nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të  KPRK –së, sipas 
aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr. 
37/17 të datës 30.03.2017, të cilin e përfaqëson prokurori Shaban Spahiu, pas mbajtjes së 
gjyqësore dhe publike më datën 27.02.2020 mori dhe më dt. 02.03.2020 dhe publikisht shpalli 
këtë :  

   

A K T GJ Y K I M 

  
                   I akuzuari  J.K,  nga i ati S... dhe nëna M..., e lindur K..., i lindur me datë ..., në  
fshatin ... , komuna e Drenasit, ku edhe jeton, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka kryer 
shkollën e fillore, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës 
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E SH T Ë   F A J T O R 
                    

I. 
                                       
                  Se me datë 09.05.2016, në intervalin kohor nga ora 18:00 gjer në ora 20:00, në 
fshatin Berivojcë të Komunës së Kamenicës, në parkingun e restorantit “K...” me qëllim të 
përvetësimit të kundërligjshëm për vete, ia kanë marrë – vjedhur targat e regjistrimit të 
automjetit të markës “Ford Focus” ngjyrë hiri, me numër regjistrimit ... , pronë e tani të 
dëmtuarit B.D nga Kamenica të cilat targa pastaj i vendosin në automjetin tjetër po ashtu të 
markës “Ford Focus” të cilin  i akuzuari J.K, e kishte marrë në shërbim nga kompania “V...” në 
Drenas nga pronari A.B dhe pa u hetuar largohen në drejtim të panjohur dhe me këtë veprim të 
dëmtuarin e dëmtojnë për targat e lartpërmendura. 
 
 
                    Me çka ka kryer veprën penale  vjedhje nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-ës.  
 
         II. 
 
 
 
                    Se me datën 09.05.2016, rreth orës 21.05 në Gjilan, në rrugën “Lidhja e Prizrenit” 
në parkingun e qendrës tregtare “Jysk” me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për veti në 
atë mënyrë që me forcë hapin automjetin e markës  “EE Tauran” ngjyrë hiri dhe me targa e 
regjistrimit ...., pronë e të dëmtuarit M.K, e pastaj brenda në veturë marrin – vjedhin çantën e 
dorës me ngjyrë kafe të dëmtuarës M.K nga Gjilani së bashku me dokumentacionin e saj 
personal  dhe shumen e te hollave në shumë të pa përcaktuar dhe pa u hetuar largohen në 
drejtim të panjohur, me ç’ rast të dëmtuarën e dëmtojnë për shumën e lartpërmendur.  
 
                  Me çka ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë 327 par. 1 nënpar. 1.1 lidhur me 
nenin 31 të  KPRK -së. 
         III.  
 
 
                  Se me datë 09.05.2016, në kohë të pa përcaktuar në Gjilan, në rrugën përballë 
fabrikës së duhanit që lidhet me lagjen “Iliria” te udhëkryqi, ka shkaktuar rrezik te madh për 
jetën e njerëzve tani të dëmtuarve L.T, K.Sh, F.Z, pjesëtarë të policisë së Stacionit Policor në 
Gjilan, në atë mënyrë që deri sa të dëmtuarit të cilët ishin në kryerje të detyrës zyrtare në 
patrullim të komunikacionit, e të cilët pasi vërejnë se i pandehur ishte duke bërë vozitje të 
rrezikshme, i dalin përpara në rrugë dhe i japin shenjë për tu ndalur, por i akuzuari nuk 
respekton shenjen për tu ndalur, përkundrazi rritë shpejtësinë e automjetit por të dëmtuarit me  
të vërejtur rrezikun për jetë nga këto veprime të akuzuarit kërcejnë përkatësisht largohen me të 
shpejtësi nga vendi ku ishin në rrugë për t`iu shmangur rrezikut.  
 
                Me çka ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 par. 
1   KPRK -së 
 
                Andaj, gjykata  në bazë të neneve 17, 21, 40, 69, 71, 72, 76, 78, 79, 107  si dhe 
neneve 365, 453  dhe 463 të KPPRK-ës . 
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E   GJ Y K O N 

 
 
                    Të akuzuarin J.K, për veprën penale sipas dispozitivit I, të aktgjykimit  me 
dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër)  muajve  dhe dënim me gjobë prej 200 (dyqind) 
€. 
 
Për veprën penale në dispozitivin II, të aktgjykimit, me dënim me burgim në kohëzgjatje 2 vite 
e katër muaj dhe dënim me gjobë prej 500 €. 
 
Për veprën penale në dispozitivin III, të aktgjykimit, me dënim me burgim prej 7 (shtatë) muaj. 

                   Me zbatimin e dispozitave të dënimit unik, të akuzuarit i shqiptohet dënim burgu 
në kohëzgjatje prej 3 (tri) viteve dhe dënim me gjobë në shumë prej 700 €, të cilin dënim me 
burgim do ta mbajë përkatësisht dënim me gjobë do ta paguaj në afat prej  15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë të 
njëjtit do ti zëvendësohet me dënim burgu duke iu llogaritur nga 20 euro për një ditë burgimi. 
 
                   Palët e dëmtuara L.T nga fsh.  ..., F.Z nga Gjilani, K.Sh, B.D dhe M.K, për 
realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil.  
                    
                 Obligohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 euro si dhe 
shpenzimet tjera sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe 50 euro për viktimat e krimit.  
 
 
 
      Konform nenit 363 par. 1 pika 1.1 te KPRK-ës.  
 
 
                  Ndaj të akuzuarit F.R nga i ati F... dhe nëna Ra...., e lindur D..., e lindur me datë 
.., në fshatin ..., Komuna e Drenasit, ku edhe J..., i martuar, baba i një fëmije, ka kryer shkollën 
e mesme, i pa punësuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës.                   
                    
 

 
REFUZOHET NGA AKUZA 

 
I. 

                 Se më datë 09.05.2016, në intervalin kohor nga ora 18:00 gjer në ora 20:00, në 
fshatin Berivojcë të Komunës së Kamenicës, në parkingun e restorantit “K.....” me qëllim të 
përvetësimit të kundërligjshëm për vete, ia kanë marrë – vjedhur targat e regjistrimit të 
automjetit të markës “Ford Focus” ngjyrë hiri, me numër regjistrimit ... , pronë e tani të 
dëmtuarit B.D nga Kamenica të cilat targa pastaj i vendosin në automjetin tjetër po ashtu të 
markës “Ford Focus” të cilin  i akuzuari J.K, e kishte marrë në shërbim nga kompania “V....” 
në Drenas nga pronari A.B dhe pa u hetuar largohet në drejtim të panjohur dhe me këtë veprim 
të dëmtuarin e dëmtojnë për targat e lartpërmendura. 
 
               Me çka kishte për ta kryer veprën penale  vjedhje nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 
31 të KPRK-ës.  
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II. 
 
 
                Se me datën 09.05.2016, rreth orës 21.05 në Gjilan, në rrugën “Lidhja e Prizrenit” në 
parkingun e qendrës tregtare “Jysk” me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për veti në atë 
mënyrë që me forcë hapin automjetin e markës  “EE Taurant” ngjyrë hiri me targa të 
regjistrimit SZ70944, pronë e të dëmtuarës M.K, e pastaj brenda në veturë marrin – vjedhin 
çantën e dorës me ngjyrë kafe të dëmtuarës M.K nga Gjilani së bashku me dokumentacionin e 
saj personal dhe vlerën e të hollave prej 3000 fr. Zvicerane si dhe 150 € dhe pa u hetuar 
largohen në drejtim të panjohur, me ç ‘rast të dëmtuarën e dëmtojnë për shumën e 
lartpërmendur.  
 
                Me çka kishte  për ta kryer veprën penale vjedhje e rëndë 327 par. 1 nën. par. 1.1 
lidhur me nenin 31 të  KPRK -së.      
 
                Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë buxhetore te  Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës. 
 

 
A r s y e t i m 

 
 
 
                 Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krimeve të Rënda ka ngritur 
aktakuzë PP.I. nr. 37/2017, e dt. 30.03.2017, kundër të akuzuarve F.H, nga ..., Komuna e 
Drenasit, për shkak të veprave penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së, veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së, të akuzuarit J.K nga ..., Komuna e Gllogovcit, për shkak të veprave 
penale për shkak të veprave penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së, veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së dhe veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 
nën paragrafi 1.9 lidhur me nenin 287 të KPRK-së dhe të akuzuarit F.R nga fshati ..., komuna e 
Gllogovcit për shkak të veprave penale vjedhje nga neni 325 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së, veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së. Në aktakuzë është propozuar që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të 
dënohen me dënim meritor sipas ligjit. 
 
                Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ku prezent ishin prokurori i shtetit 
dhe të akuzuarit J.K e F.R, ndërsa i akuzuari F.H nuk ishte prezent, e meqenëse deri në këtë 
fazë të procedurës i njëjti ka qenë i paarritshëm, gjykata e ka veçuar procedurën ndaj të 
akuzuarit F.H. Në këtë seancë pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, të akuzuari J.K e 
F.R kanë deklaruar se e kanë kuptuar në tersi aktakuzën dhe veprat penale për të cilat akuzohen 
dhe kanë deklaruar se nuk e pranojnë fajësinë për këto vepra penale.  
 
                Gjykata ka veçuar procedurën penale ndaj të akuzuarit F.H pasi që njëjti ishte i pa 
arritshëm për Gjykatën dhe ka vazhduar procedurën penale ndaj të akuzuarve J.K dhe F.R, deri 
sa ndaj të akuzuarit ka lëshuar urdhër për letër rreshtim dhe procedura ndaj tij do të vazhdoj në 
momentin e kapjes she  dhe sjelljes në Gjykatë.   
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   Pretendimet e palëve   
 
   Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të Rënda 
Shaban Spahiu, fillimisht mbeti në tërësi pranë aktit akuzues, ndërsa në fillim të fjalës 
përfundimtare ka heqë dorë nga ndjekja e mëtejshme penale ndaj të akuzuarit F.R për veprat 
penale të përshkuara si në pikën I dhe II të aktakuzës, duke shtuar se gjatë procesit gjyqësor 
nuk është provuar me prova të mjaftueshme se i njëjti ishte implikuar si bashkëkryerës në 
kryerjen e këtyre veprave penale. Sa i përket të akuzuarit J.K prokurori ka mbetur në tërësi 
pranë aktakuzës dhe precizimit të bërë në dispozitivin III të aktakuzës në seancën e datës 
06,.03.2019, për veprat penale të cilat i bien në barrë. Më tutje shtoi se gjendja faktike është 
vërtetuar më mënyrë të plotë dhe të qartë nga deklarata e të dëmtuarit B.D nga Kamenica, nga 
vetura e të cilit të markës “Ford Focus”, me datë 09.05.2016, janë hequr tabela e regjistrimit 
nga i pandehuri J.K dhe e njëjta i është vendosur një veture tjetër po të kësaj marke, të cilën 
veturë i akuzuari J... i kishte marrë me qira në Drenas nga pronari i kompanisë A.B, e këtë e ka 
dëshmuar edhe vet A.B.  Gjendja faktike  u vërtetua në veçanti nga  provat materiale pra vet 
tabela e regjistrimit që është gjetur e vendosur në veturën e markës Ford Focus, të cilën i 
akuzuari J... e kishte marrë me qira, e që pas kryerjes së veprës penale këtë veturë në ikje e 
sipër nga policia e kishin lënë në Gjilan. Po ashtu as vet i akuzuari J... nuk e konteston faktin se 
e ka marr në shërbim veturën e kompanisë së A.B, por që për të iu shmangur përgjegjësisë 
penale ai paraqet një version tjetër. Se i akuzuari ka kryer veprat penale, dëshmohet qartë dhe 
nga Raporti i ekspertizës  forenzike të gjurmëve të gishtërinjve nga e cila ka rezultuar se ka 
përputhshmëri të plotë të gjurmëve të gishtërinjve të  pandehurit J.K si dhe të pandehurit tjetër 
F.H i cili gjendet në arrati, me gjurmët që janë gjetur në veturë. Andaj prokuroria konsideron se 
është vërtetuar se në veprime e të akuzuarit formësohen të gjitha elementet e veprave penale 
për të cilat akuzohet, duke i propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpallë fajtor dhe ti shqiptojë 
dënimin meritor sipas ligjit.   
 
 
                 Mbrojtësi i të akuzuarit J.K, avokati Rrustem Latifaj, në fjalën përfundimtare 
shtoi se me asnjë provë nuk është vërtetuar se i mbrojturi im të ketë kryer veprat penale të cilat 
i vihen në barrë ngase aktakuza është ngritur pa zhvilluar hetime ndaj të mbrojturi tim sepse 
aktakuza është ngritur me datë 30.03.2017 ndërsa i mbrojturi im J.K është intervistuar me datë 
03.07.2017 nga prokurori i çështjes, që le për të kuptuar se aktakuza është ngritur pa u 
ndërmarrë asnjë veprim i procedurës paraprake në polici dhe prokurori, ashtu që një aktakuzë e 
tillë është në kundërshtim me dispozitat e KPP-së. Sa i përket dispozitivit I të aktakuzës, si i 
dëmtuar është B.D nga Kamenica që do të thotë se vendi i kryerjes së veprës penale është në 
Kamenicë, ndërsa i akuzuari akuzohet se veprën penale e ka kryer në Gjilan dhe se nuk 
ekziston as raporti inicial paraprak. I njëjti ka shtuar se me asnjë provë nuk është vërtetuar se i 
akuzuari J.K ka kryer veprën penale. 
Sa i përket pikës II të dispozitivit të aktakuzës,  e kjo për faktin se e dëmtuara M.K asnjëherë 
nuk ka mundur të sigurohet qoftë nga ana e policisë, prokurorisë apo gjykatës, dhe se deklarata 
e saj e dhënë në polici nuk dihet se në çfarë cilësie është dhënë.  
Sa i përket pikës III të dispozitivit të aktakuzës , për veprën penale e cila është kualifikuar nga 
ana e prokurorit të shtetit si vrasje e rëndë në tentativë, mbrojtësi i të akuzuarit ka shtuar se me 
provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se i mbrojturi im të ketë 
kryer këtë vepër penale ngase me asnjë prove nuk është vërtetuar një gjë e tille . Është e vërtete 
se i mbrojturi im e ka marre ne shfrytëzim një veture te markës fort Focus nga Kompania “V.. “ 
ne Drenas e qe te njëjtën e ka mbajtur dy-tre dite , por ditën kritike  është takuar me disa shoke 
nga Shqipëria me emrat A... dhe M.... e te cilet ja kane kërkuar veturën J..., e ky ua ka dhëne ne 
mënyre qe te njëjtit te ia kthejnë ne një kohe sa me te shkurtër . te njëjtit nuk ja kane kthyer 
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veturën por përmes telefonit e kane njoftuar se vetura është ndalur nga Policia , qe do te thotë 
se i mbrojturi im nuk e ka drejtuar atë veture nga momenti kur  ja ka dhëne ne shërbim e kur 
edhe ka ndodhur vepra penale me date 09.05.2016 e për te cilën vepër i akuzuari J... akuzohet 
për vrasje e rende ne tentative nga neni 179 par.1 nenpar.1.9 lidhur me nenin 28 te KPR K-ës. 
Për me tepër   i mbrojturi im nuk është identifikuar me rastin e kryerjes se veprës penale nga 
ana e te dëmtuarve, pra nuk dihet se kush e ka drejtuar veturën  , po ashtu te dëmtuarit –
Zyrtaret Policor nuk janë dëmtuar e as nuk kane pasur kurrfarë fërkimi fizik a verbal. Sa i 
përket gjurmëve te gishtërinjve edhe i akuzuari nuk e ka mohuar qe ditën kritike ta ketë 
drejtuar ketë veturë ( Fort focus ) nga vendlindja e tij e deri ne Prishtine .         
 
                   Andaj kërkoj nga gjykata që të akuzuarin J.K ta lirojë nga përgjegjësia penale sepse 
nuk është kryerës i asnjërës nga veprat penale për te cilat akuzohet  ngase nuk është provuar 
një gjë  e tille ne provat te cilat gjenden ne shkresat e lendes..  
 
                   I akuzuari J.K, në fjalën përfundimtare deklaroi: se e përkrahu në tërësi fjalën 
përfundimtare të mbrojtësit tim avokatit Rrustem Latifaj, duke kërkuar nga gjykata që ta lirojë 
nga akuza ngase nuk jam kryerës i veprave penale. 
 
       
                  Procedura provuese 
 
      Dëshmitari B.D, në seancën e shqyrtimit gjyqësore deklaroi  se mbetet në tërësi pranë 
deklaratës së dhënë në prokurori, duke shtuar  që automjetin e tipit Ford Focus, e kishte blerë 
nga një person me emrin V... nga fshati ... i Komunës së Skenderaj, ku më pas këtë veturë e 
kam mbajtur në emrin  tim e më pas të njëjtin ja kam shitur një personi me emrin M.G, i cili i 
kishte thënë se më pastaj ai i kishte shitur këtë veturë një personi me mbiemrin B.... dhe më 
kishte thënë se duhet t’ia bartnin këtij personi këtë veturë. Ashtu që më pas kemi shkuar te 
noteri por që nuk më kujtohet nëse kemi lidhur kontratë mbi shitblerje apo vetëm autorizim 
mbi vozitjen e automjetit. Ndër të tjera shtoi se B.... kanë një pllac të veturave, merren me 
vetura ndërsa se a japin edhe vetura me qira nuk jam në dijeni lidhur me këtë çështje. Po ashtu 
mbetem pranë deklaratës duke shtuar se veturën që ja kam shitur B.... pajtohem që ajo veturë ti 
kthehet personit që është me autorizim noteriale. 
 
       Dëshmitari A,B, në seancën e shqyrtimit gjyqësore deklaroi  se ka edhe një biznes 
familjar “V...” me seli në Drenas, me të cilin udhëheqë vëllai i tij A.B..1 si pronar, ndërsa ai 
personalisht është përfaqësues ligjor i firmës. Lidhur me veturën Ford Focus ka deklaroi  se e 
njëjta veturë ka qenë me ngjyrë të hirit metalike, me tabela  02 por që numrat tjerë të targave 
nuk më kujtohen, e njëjta veturë kishte qenë në emër të B.D të cilin e kemi ftuar për shkuar tek 
noteri për bartjen e pronësisë, por që tek noteri kishim marrë vetën autorizim  për faktin se 
fillimisht duhet të jetë një person i autorizuar punëtor i firmës në mënyrë që ai më pas mbi 
bazën e autorizimi të bartë veturën në emër të firmës. Për këtë veturë vëllai im A... ishte 
dakorduar me J.K për shitblerjen e saj por që çmimi i veturës nuk më kujtohet, ndërsa 
marrëveshja ishte që në rast se J... nuk mund të bëjë pagesën, atëherë koha e mbajtjes së 
veturës do të llogaritet me qira. J... nuk e kishte kthyer veturën mirëpo kanë ardhur policia 
hetuese e Gjilanit dhe kanë marrë informacione lidhur me veturën, ashtu që të njëjtëve iu 
kishim dhënë informacionet qe i kishim duke filluar nga emri dhe mbiemri e po ashtu edhe 
numrin e telefonit të personit që e kishte marrë veturën pra të dhënat e J.K,  dhe  pas disa ditësh 
jemi ftuar në Stacionin Policor në Gjilan për të dhënë deklaratat. Nga i akuzuari J.K nuk kishim 
marrë as parat për shitblerjen e automjetit e as parat në emër të dhënies me qira të veturës dhe 
se  nuk kam mundur ti kërkoj këto mjete për faktin se i njëjti kishte qenë në burg. Lidhur me të 
akuzuarin J.K dua të shtoj se e ka njohur si djalë të mirë dhe të familjes së mirë por që 
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asnjëherë nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të keqe për të. Kërkoj që vetura të më kthehet në 
posedim. 
  
       I dëmtuari - Dëshmitari F.Z, në seancën e shqyrtimit gjyqësore ka deklaruar se ditën 
kritike kam qenë në detyrë në kontrolle rutine, në rrugën “Skifter Arifi” e cila gjendet në afërsi 
të fabrikës së duhanit në Gjilan, e me të kan qenë edhe zyrtarët e tjerë policor L.T, K.Sh dhe 
B.K. Gjatë kohës sa ishim në pikë kontrolli, nga drejtimi i lagjes “Qenar Qeshme”, kemi 
vërejtur që ishin duke ardhur dy vetura, ku vetura e dytë ishte duke bërë manovrime te 
rrezikshme pasi që nuk mbante distancën e mjaftueshme nga vetura e parë, ashtu që kishim 
vendosur që të ndalojnë veturën e dytë e deri sa po përgatiteshin që të ndalnim veturën  e dytë, 
ajo kishte filluar tejkalimin e veturës së parë dhe në atë rast vetura që kishte hyrë në tejkalim 
kishte goditur një pjesë të dheut i cili ishte në skaj në rrugës pasi që rruga ishte e ngushtë dhe 
zyrtari policor i cili ishte afër mesit të rrugës i pajisur me jelek vezullues i kishin bërë me 
shenjë të baterisë së dorës që të ndalojë, por edhe pas shenjës së dhënë kjo veturë kishte rritur 
shpejtësinë e lëvizjes, kur kishim vërejtur se vetura nuk dëshiron që të ndalet i kam thënë 
kolegut tim L... që të largohet dhe e kam ndihmuar që të largohet në mënyrë që ti ik rrezikut që 
i kanosej. Pasi që ishin larguar me vështirësi nga rruga për shkak të shpejtësisë së madhe të 
veturës, kemi arritur që ta identifikojmë që vetura ishte e tipit “Ford Focus” ku brenda saj ishin 
tre persona. Vetura kishte vazhduar rrugën në drejtim të “ETC”, e duke qenë se ishim shumë të 
shqetësuar nga rreziku i cili i ishte kanosur , përmes radio lidhjes e kemi njoftuar bazën lidhur 
me rastin dhe tipin e veturës, tabelat si dhe drejtimin e lëvizjes së veturës. Sipas kolegëve të 
cilët ishin tek rreth rrotullimi, kjo veturë duke e goditur në lëvizje nga mbrapa një automjet, ka 
arritur që krijoj hapësirë dhe të vazhdoj rrugën duke e bartur një shenjë komunikacioni me vete 
në drejtim të rrugës “Mulla Idrizi”, e pasi që vetura e tyre ishte dëmtuar, tek ajo kishin shkuar 
disa koleg të tjerë. Nga këta persona që ishin në veturë vetëm vozitësi më kujtohet  që ka qenë 
me flokë të shkurtra pasi që shpejtësia kishte qenë e madhe. Nga zyrtarët tjerë policor kam 
mësuar se në veturën e cila ishte gjetur e ndalur ishte gjetur një çantë për të cilën është 
raportuar për një vjedhje që kishte ndodhur në një qendër tregtare. 
 
 
       I dëmtuari - Dëshmitari L.T, deklaroi se nuk më kujtohet data e saktë, por kam qenë në 
detyrë me kolegët zyrtarët policor, K.Sh, F.Z dhe B.K, ku nga zinxhiri komandues  ishte 
kërkuar që të mbajmë një pikë kontrolli në rrugën “Skifter Arifi. Kemi qenë të vendosur në një 
pikë kontrolli të përshtatshme të ndriçuar ku  kam pasur të vendosur një jelek reflektues, kemi 
vërejtur një veturë në një distancë prej 200 metra nga pika ku ishim, e cila veturë kishte filluar 
tejkalimin e një veture tjetër që e kishte përpara, i cili tejkalim po bëhej në vijë të plotë ku 
tejkalimi është i ndaluar. Vetura e tipi Ford Focus fillimisht ka goditur anën e majtë të skajit të 
rrugës e në ato momente F.Z kishte dal në mes të rrugës me qëllim që ta ndaloj veturën dhe 
kishte një bateri në dorë me të cilën e kishte sinjalizuar shoferin që të ndalet por që i njëjti 
kishte rritur shpejtësinë e lëvizjes e duke ardhur në drejtim të tij duke e rrezikuar edhe jetën, 
ndërsa kur ishte afruar në distancë prej 10 – 15 metra, ai kishte filluar që të largohet nga rruga, 
e në rast se nuk do të largohej vetura do ta godiste pasi që vinte me një shpejtësi shumë të 
madhe. Kur vetura kishte kaluar e në të cilën ishin tre persona,  zyrtarët policor kishin 
lajmëruar njësitet tjera policore përmes radio lidhjeve që ishin në terren, ndërsa vetura Ford 
Focus kishte vazhduar rrugën te kryqëzimi në anën e djathë në drejtim të rrethit  në drejtim të 
qendrave tregtare me ç ‘rast kemi njoftuar patrullën tjetër pë llojin e veturës dhe drejtimin e 
lëvizjes së veturës dhe llojin e veturë. Një njësitë policor kishte qenë tek rreth rrotullimi por siç 
jemi njoftuar kjo njësi policore i kishin bllokuar rrugën veturës Ford Focus, e cila duke qenë e 
bllokuar kishte lëvizur mbrapa dhe kishte aksidentuar një veturë tjetër me pronar A.B..1, e më 
pastaj ka anashkaluar veturën e policisë  ku ka dëmtuar edhe shenjat e komunikacionit dhe 
rreth rrotullimin, kurse vetura kishte vazhduar në drejtim të rrugës “Mulla Idrizi”, për ta 
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braktisur më pas përballë “KEDS”-it, ku unë personalisht kam shkuar tek kjo veturë dhe 
brenda saj  kishte qenë një çantë e kuqe. Më pastaj në vendin e ngjarjes kishin ardhur njësia e 
forenzikës dhe veturën e kishin sekuestruar për veprimet e mëtejshme hetimor.  
 
 
      I dëmtuari - Dëshmitari B.K, në seancën e shqyrtimit gjyqësore deklaroi se ditën kritike 
në bashku me kolegët e mi zyrtarët policor F.Z, K.Sh dhe L.T, ishim  në pikën e kontrollit në 
rrugën e cila ndodhet afër shërbimit të zjarrfikësve. Pas një periudhe të shkurtër kishte arritur 
vetura e markës “Ford Focus” e cila ishte duke ardhur në drejtim të udhëkryqit në distancë prej 
200 metrave, e cila veturë ishte me një shpejtësi të madhe, ndërsa kolegu im L.T i kishte bërë 
me shenjë që të ndalojë por edhe përkundër kësaj kur kishte arritur në një distancë prej 10 – 15 
metra, e kishte rritur shpejtësinë e lëvizjes dhe kolegu është tërhequr mbrapa në mënyrë që mos 
ta godasë vetura. Nga pozicioni ku i ishte dhënë shenjë për tu ndalur, vozitësi e kishte vërejtur 
shenjën për tu ndalur. Vozitësi i veturës e kishe devijuar drejtimin, kishte tejkaluar L... ishte 
larguar nga rruga duke e vërejtur se vetura nuk po e ndalte shpejtësinë dhe se kishte rrezikuar 
jetën e L.T dhe kolegëve të tjerë. Distanca mes meje dhe veturës kishte qenë afër 1.5 deri 2 
metra, ndërsa nga kolegët e tjerë kam dëgjuar se vetura kishte qenë e markës “Ford Focus”, me 
ngjyrë hiri, ndërsa jam i sigurt se së paku dy persona kishin qenë në veturë. Njëri nga kolegët e 
mi menjëherë kishte lajmëruar përmes moto rolës bazën, e pasi që vetura ishte kthyer në udhë 
kryq, kur kemi arritur te rreth rrotullimi duke vrapuar, njëri nga kolegët më ka thënë që të 
ndalojnë për shkak se një veturë ishte goditur nga vetura Ford Focus në ikje e sipër, andaj ishte 
e nevojshme që një polic të përkujdesej për të drejtuar komunikacionin, kurse kolegët e tjerë 
kan vrapuar pas veturës. Sipas rregullave me rastin e ndalimit të veturës duhet që zyrtarët 
policor të qëndrojnë gjysmë metër apo një metër nga trotuari në brendësi të rrugës dhe ka qenë 
e mundur që po të mos largohej L... vetura do ta godiste pasi që e njëjta nuk kishte qëllim që të 
ndalet. 
 
 
                   I dëmtuari - Dëshmitari K.Sh, në deklaroi se natën kritike kishte qenë në detyrë 
së bashku me kolegët e tij zyrtarët policor F.Z,  L.T dhe B.K, të cilët ishim në një pikë kontrolli 
në rrugën “Skifter Arifi”, afër restorant “Luxor”, e që nuk ishim  me veturë zyrtare,  por ishim 
në këmbë. Në ato momente kemi vërejtur se nga drejtimi i varrezave po vinte një veturë e cila 
bënte tejkalime të veturat tjera e për një moment me anën e majtë të veturës e kishte goditur 
dheun dhe ne kemi tentuar që ta ndalojmë këtë veturë,  ashtu që L.T kishte dal në mes të rrugës 
por vetura e kishte rritur shpejtësinë e lëvizjes, e F.Z duke  e parë rrezikun e kishte tërhequr 
L.T në drejtim të trotuarit për ta larguar prej rrugës, ndërsa vetura nuk ishte ndalur dhe kishte 
vazhduar rrugën, por që nga pozicioni nga vinte vetura ka mundur që te dallohej se ne ishim 
zyrtarë policor  nga se kishim të veshur jelek ndriçues dhe ajo pjesë e rrugës është e ndriçuar e 
po ashtu edhe zyrtari policor L... kishe dhënë shenjë me baterinë e dorës, ndërsa në rast të mos 
tërheqjes nga L..., i njëjti do të goditej nga vetura. E njëjta veturë është kthyer rrugës së 
“Bojaninës”, e cila shpie në drejtim të “ETC”-së dhe se në këtë veturë kanë  qenë tre persona, 
vozitësi, pasagjeri  dhe pasagjeri në ulësen e pasme , kurse vetura ka qenë e markës “Ford 
Focus”, ngjyrë hiri. Nga pozicioni në të cilin kam qenë, nuk kam mundur që të arrij ti 
identifikoj personat në veturë. Pasi që vetura i kishte kaluar dhe nuk ishte ndalur, kemi njoftuar 
bazën dhe më pas duke qenë se nuk kishim veturë, ishim nisur në këmbë në drejtim të rrethit të 
“ETC”-së, nga ku ishte kthyer edhe vetura në fjalë, e pasi që ishin afruar tek rreth rrotullimi, 
jemi informuar se ajo veturë kishte shkaktuar një aksident dhe nuk i ishte ndaluar njësitit 
policor, nga ku kishin vazhduar rrugën në drejtim të KEK-ut.  Pasi që kemi arritur tek vetura 
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kemi vërejtur se ajo nuk mund të lëvizte për shkak të dëmeve që kishte si pasojë e aksidentit, 
ndërsa brenda veturës nuk kishte qenë asnjë. Më vonë në Stacionin Policor në Gjilan, kuptuam 
se personat që cilët kishin qenë në veturë, kishin kryer një vjedhje tek një qendër tregtare në 
Kamenicë.                       

                 E dëmtuara – dëshmitarja M.K  ne deklaratën e saj te dhëne ne Stacionin Policor 
me date 09.05.2016 kishte deklaruar se te njëjtën date pra me 09.05.2016 rreth orës 21:00 pasi 
qe kam dalë nga Qendra Tregtare “Jysk”   për ta mbyllur veturën te tipit “ Tauran “ ngjyrë hiri   
kam pare se afër saj ka qene e parkuar një veture e tipit Ford me ngjyre hiri e ne afërsi te saj 
kane qene tre persona  dhe pasi qe e hapa derën e veturës dhe nuk e pashe çantën ajo veture u 
largua. Ne qante kam pasur  dokumentet personale si dhe rreth 3000 franga dhe 150  euro etj.                             

                  Eksperti i grafologjisë nga njësiti i forenzikës N.K, në seancën e shqyrtimit 
gjyqësore deklaroi se gjurmët latente përmes zinxhirit të ruajtjes në lidhje me rastin konkret i 
kam pranuar me datë 10.05.2016, nga oficeri A.F.A. Gjurmët latente të 10 gishtërinjve tërhiqen 
në vend të ngjarjes deri sa krahasimi i gjurmëve latente krahasohet me data bazën e policisë të 
sistemit afis e jo me të dhënat nga regjistrimi nga Qendra e Regjistrimit civil ku merren edhe 
letërnjoftimet. Në rastin konkret me pranimin e gjurmëve  latente të tërhequra nga vendi i 
ngjarjes nga ana e zyrtarit policor, të njëjtat janë edituar dhe janë futur në sistemin AFIS. 
Gjurma latente e emëruar me inicialet G1, është në përputhshmëri me gishtin numër 1 në 
kartelën numër 1 gishti i madh i dorës së djathë, ashtu që i njëjti ka rezultuar pozitiv me 
kartelën daktiloskopike te personit J.S.K i lindur me datë ..., në Drenas, me vendbanim në ..., 
ndërsa gjurma latente e meruar me inicialet G2, ka qenë në përputhshmëri të plotë me gishtin 
tregues të dorës së majtë, gishti numër 7 në kartelën daktiloskopike të personit F.H, i lindur me 
datë 23.05.1987, në fshatin .., Komuna e Drenasit, ku edhe J.... Ndër të tjera ka shtuar se ka 
mundësi që në vend të ngjarjes të ketë pas edhe gjurmë të tjera latente por që nuk kanë 
rezultuar pozitiv. Gjurmët latente të personave që nuk kanë rezultuar pozitiv në rastin konkret, 
nuk kanë pasur të kaluar kriminale dhe nuk janë në data bazën e sistemit tonë, ashtu që nuk 
kanë mundur që të zbulojnë se kujt i takojnë ato gjurmë 

 

                  Provat materiale 

 
 
       Gjykata bëri shtjellimin dhe analizimin e provave materiale edhe atë:  
 

- Raporti për ekzaminim e gjurmëve të gishtërinjve për të akuzuarin F.R,  
 

- Opinioni i ekspertit të gjurmëve të marra nga vendi i ngjarjes 
 

- Shikimi i foto dokumentacionit nga vendi i ngjarjes dhe atë 18 foto nga vendi i 
ngjarjes 

 
- Raporti për këqyrjen në vend ngjarje 
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- Raporti mbi automjetin e tërhequr 
 

- Certifikata mbi pranim dorëzimin e tabelave të regjistrimit 
 

- Leja e qarkullimit për veturën e markës Ford Focus  
 

- Urdhërpagesa për tabelat e reja të regjistrimit për veturën e të dëmtuarit B.D si dhe 
 

- Autorizimi numër 1311/2016 
 
 
 
      Mbrojta e të akuzuarit  
 
 
       I akuzuari J.K, në mbrojtën e tij deklaroi se e kam marrë veturën Ford Focus, me ngjyrë 
hir, tek auto pllaci i A.B, të cilën veturë ai e kishte për shitje, ashtu që e kam marrë për ta 
provuar në mënyrë që ta blejë dhe më pas jemi dakorduar që nëse vetura nuk do të më pëlqente 
të njëjtën do ta kthej dhe do të i paguaj nga 25 euro për 1 ditë shërbimi. Pas 1 ose 2 ditëve që e 
kisha marr veturën,  kam shkuar në Prishtinë tek “Banesat e Arabëve”, ku jam takuar me 2 
shokë të mijë nga Shqipëria me të cilët kisha qëndruar së bashku në Gjermani viteve të 
mëhershme dhe me të njëjtit kam qëndruar për afro 1 orë.  Ata më kërkuan veturën por jo më 
shumë se një orë, ashtu u kisha dhënë veturën kurse unë qëndrova në lokal për afro 3 – 4 orë. 
Veturën shokëve ua kisha dhënë rreth orës 2 apo 3 pas dite, ndërsa ata janë lajmëruar diku rreth 
orës 8 po 9 mbas dite, duke më njoftuar se veturën ua kishte marrë Policia në Gjilan, e se ata 
ishin duke e kaluar kufirin për të dal në Shqipëri. Për rastin konkret jam intervistuar në burgun 
e Prizrenit ku kam qenë në mbajtje për shkak të një vepre tjetër penale dhe jam intervistuar 
përmes telefonit nga ana e hetuesve të Gjilanit emri i të cilëve nuk  më kujtohet. Ditën kritike 
nuk kam qenë në Gjilan e as në Kamenicë dhe se hera e fundit kur kam qenë në fshatin Stançiq 
të Komunës së Gjilanit kishte qenë viti 2010. Me F.R nuk kam qenë në Gjilan e as që jam 
takuar me të në ditën kritike, ndërsa me të akuzuarin tjetër F.H në ditën kritike jam takuar në 
fshatin Koreticë të Komunës së Drenasit dhe atë rastësisht në një autolarje. Të nesërmen e ditës 
kritike, përmes telefonit më ftuar pronari ku e kisha marrë veturën A.B..1 dhe më ka thënë se 
kishin ardhur Policia e Gjilanit dhe e kanë pyetur se çfarë kishte ndodhur me veturën dhe se ai 
u kishte thënë se gjithçka që kishte ndodhur me veturën  J.K do ta mbante përgjegjësinë. Me 
A.B..1 jemi takuar pas një muaji të cilit i kam thënë se do të përgjigjem për veturën për të cilën 
ishim dakorduar për shumën rreth 3000 euro. Arsyeja per marrjes së veturës me qira kishte 
qenë për të i kryer disa obligime familjare ndërsa shtoi se kam gabuar që këtyre personave M... 
dhe A.. nga Tirana ua kam dhënë veturën në shfrytëzim. Lidhur me atë se çfarë kishte ndodhur 
me veturën nuk kam bërë denoncim në Polici ngase jamë frikësuar pasi që nuk e kam  ditur  se 
çfarë do të ndodhte me veturën. Sa i përket gishtërinjve të cilët kanë rezultuar pozitiv nga 
vetura në fjalë,  deklaroi  se është e vërtetë që atë veturë  e kam përdorur ndërsa se çfarë kanë 
vepruar personat e tjerë nuk e di. 
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        Gjendja e fakteve 
 
 
         Pas shtjellimit dhe analizimit të gjitha provave veç e veç dhe të gjithave së bashku si në 
kuptim të nenit 8 dhe 361 të KPPRK gjykata konstatoi këtë gjendje faktike: Se i akuzuari J.K 
ka marrë në shërbim veturën e tipit “Ford Focus”  në Kompaninë “Venera”pronë e A.B. Me të 
njëjtën veturë i akuzuari J.K së bashku me të akuzuarin tjetër F.H dhe një person tjetër  me datë 
09.05.2016 vjen në Kamenicë dhe në intervalin kohor nga ora 18:00 gjer në ora 20:00, në 
fshatin Berivojcë të kësaj komune, në parkingun e restorantit “Konaku” me qëllim të 
përvetësimit të kundërligjshëm për vete, ia kanë marrë – vjedhur targat e regjistrimit të 
automjetit të markës “Ford Focus” ngjyrë hiri, me numër regjistrimit ... , pronë e tani të 
dëmtuarit B.D nga Kamenica të cilat targa pastaj i vendosin në automjetin tjetër po ashtu të 
markës “Ford Focus” dhe pa u hetuar largohet në drejtim të panjohur dhe me këtë veprim të 
dëmtuarin e dëmtojnë për targat e lartpërmendura.  
 Po ashtu me datë 09.05.2016, rreth orës 21.05 në Gjilan, në rrugën “Lidhja e Prizrenit” në 
parkingun e qendrës tregtare “Jysk” me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për veti në atë 
mënyrë që me forcë hapin automjetin e markës  “Taurant” ngjyrë hiri dhe targat e regjistrimit 
..., pronë e të dëmtuarit M.K, e pastaj brenda në veturë marrin – vjedhin çantën e dorës me 
ngjyrë kafe të dëmtuarës M.K nga Gjilani së bashku me dokumentacionin e saj personal dhe 
vlerën e të hollave në shumë të pa përcaktuar dhe pa u hetuar largohen në drejtim të panjohur, 
me ç `rast të dëmtuarën e dëmtojnë për shumën e pacaktuar.  
Po ditën kritike i akuzuari J.K në Gjilan, në kohë të pa përcaktuar në rrugën përballë fabrikës 
së duhanit që lidhet me lagjen “Iliria” te udhëkryqi, ka shkaktuar rrezik te madh për jetën e 
njerëzve tani të dëmtuarve L.T, K.Sh, F.Z, pjesëtarë të policisë së Stacionit Policor në Gjilan, 
në atë mënyrë që deri sa të dëmtuarit të cilët ishin në kryerje të detyrës zyrtare në patrullim të 
komunikacionit, e të cilët pasi vërejnë se i akuzuari ishte duke bërë vozitje të rrezikshme, i 
dalin përpara në rrugë dhe i japin shenjë për tu ndalur, por i njëjti nuk respekton shenjen për tu 
ndalur, përkundrazi rritë shpejtësinë e automjetit por të dëmtuarit me  të vërejtur rrezikun për 
jetë nga këto veprime e të akuzuarit kërcejnë përkatësisht largohen me të shpejtë nga vendi ku 
ishin në rrugë për t`iu shmangur rrezikut. Pas kësaj i akuzuari me veturën e tipit si më lartë 
kthehet në drejtim të rrethit kah qendrat tregtare dhe me të arritur te rrethi për të ju shmangur 
policisë duke lëvizur mbrapa e godet një veturë duke arritur të ikë dhe me të arritur përballë 
KEK- ut duke qen se vetura ishte e dëmtuar, dalin nga vetura dhe ikin në drejtim të pa njohur.    
 
    Gjykata mbi bazë e gjendjes së tillë Gjykata bëri ri cilësimin e kualifikimi juridike të veprës 
penale sipas dispozitivit III nga vepra penale vrasja e rëndë në tentativë  nga neni nga neni 179  
par. 1 pika 1.9 lidhur me nenin 28 të KPRK –së në veprën penale  shkaktim i rrezikut te 
përgjithshëm nga neni 365 par. 1   KPRK –së, duke qen se nuk është vërtetuar qëllimi i të 
akuzuarit për ta kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Në të vërtetë i akuzuari J.K në 
rastin konkret duke mos u ndalur në urdhrat e pjesëtareve të policisë ka vënë në rrezik jetën e 
tani të dëmtuarve L.T, K.Sh, F.Z, të cilët me të vërejtur rrezikun janë larguar nga rruga. Mirëpo 
po të ekzistonte qëllimi i të akuzuarit që  të dëmturit si më lartë të i privonte nga jeta ai do të 
devijonte  veturën në drejtim të tyre  dhe do të i godiste, mirëpo asnjëri nga të akuzuarit nuk ka 
pohuar se i akuzuari e ka devijuar drejtimin në drejtim të tyre, por që i akuzuari ka kaluar me 
shpejtësi pa u ndalur. Andaj mbi këtë bazë Gjykata erdhi në përfundim se në veprimet e të 
akuzuarit J.K në dispozitivin III të aktgjyki9mit ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale 
shkaktim i rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 par. 1   KPRK –së, për të cilën edhe është 
shpallur fajtor.      
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      Analizimi i provave 
 
 
      Se i akuzuari J.K, kishte marrë me shfrytëzim veturën e markës “Ford Focus” me ngjyrë 
hiri, vërtetohet nga deklarata e A.B..1 si dhe nga vet deklarata e të akuzuarit J.K ngase vet ai në 
asnjë fazë të procedurës nuk e ka mohuar faktin që ai e kishte marrë këtë veturë me qëllim të 
blerjes së saj, e në rast se nuk do ta blinte, atëherë ishin akorduar që një ditë e shfrytëzimit të 
automjetit do të llogaritjes në shumën prej 20 euro. 
Se targat e vjedhura të regjistrimit të automjetit të markës “Ford Focus” ngjyrë hiri, me numër 
regjistrimit ...., pronë e tani të dëmtuarit B.D nga Kamenica, dhe të njejtat targa më pas i ishin 
vendosur në automjetit tjetër po ashtu të markës “Ford Focus” të cilin i akuzuari J.K, e kishte 
marrë në shërbim është vërtetuar nga foto dokumentacioni i cili i është bërë veturës në 
momentin kur për shkak të dëmtimeve si pasoj e aksidentit i ishte dashur që të ndaloj, kur 
tabelat e vërteta të automjetit Ford Focus ishin zëvendësuar me tabelat e vjedhura me numër ... 
.  
 
     Po ashtu se i akuzuari J.K në bashkëkryerje ka kryer vjedhje e rëndë në parkingun e qendrës 
tregtare “Jysk” në Gjilan në automjetin e markës  “EE taurant” ngjyrë hiri dhe targat e 
regjistrimit ...., pronë e të dëmtuarit M.K, u vërtetua nga deklarata e të dëmtuarës M.K si dhe  
nga provat e gjetura në vendin e ngjarjes konkretisht në veturë, ku edhe nga foto 
dokumentacioni i shkresave të lëndës vërtetohet se në veturën të cilën i akuzuari J.K e kishte 
marrë në shfrytëzim, është gjetur çanta e dorës ngjyrë kafe e të dëmtuarës M.K si dhe mjetet 
për hapjen forcërisht të veturës.   
 
Se i akuzuari J.K në Gjilan, në rrugën përballë fabrikës së duhanit që lidhet me lagjen “Iliria” 
te udhëkryqi, ka shkaktuar rrezik te madh për jetën e njerëzve tani të dëmtuarve L.T, K.Sh, 
F.Z, pjesëtarë të policisë së Stacionit Policor në Gjilan, nga dëshmitë e dëshmitarëve tani të 
dëmtuarve L.T, K.Sh, F.Z kur pohojnë se i akuzuari duke drejtuar automjetin e tipit “Ford 
Fokus” nuk isjte ndalur në shenjën për të u ndaluar dhe të njëjtit me shpejtësi ishin larguar nga 
rruga, e po ashtu edhe nga ekspertiza e ekspertit të grafologjisë nga njësiti i forenzikës, me ç 
‘rast me rastin e ekspertizës gjurma latente e emëruar me inicialet G1, të tërhequra nga vetura e 
lartpërmendur “Ford Fokus” ka rezultuar në përputhshmëri me gishtin numër ka rezultuar 
pozitiv me kartelën daktiloskopike të të akuzuarit J.S.K i lindur me datë ...., në Drenas, me 
vendbanim në Fushë Kosovë. 
 
                Nga provat e shtjelluara dhe të theksuara më lartë është vërtetuar se i akuzuari në 
kohën, vendin dhe mënyrën si më lartë, e ka kryer veprat penale vjedhje nga neni 325 par. 1 
lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, veprën penale vjedhje e rëndë 327 par. 1 nën .par. 1.1 lidhur 
me nenin 31 të  KPRK –së dhe veprën penale shkaktim i rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 
par. 1  KPRK -së 

                          
 
     Pretendimet e refuzuara  
 
     Gjykata nuk e aprovoi pretendimin e të akuzuarit se ditën kritike pasi që ai fillimisht kishte 
marrë veturën në shfrytëzim, më pastaj ishte takuar në Prishtinë se dy shokë të tij nga 
Shqipëria, të cilëve ua kishte dhënë veturën në shfrytëzim,  e diku rreth orës 8 apo 9 të 
mbrëmjes të njëjtit e kishin lajmëruar se veturën ua kishte marrë Polica në Gjilan, ngase një 
pretendim i tillë ishte në kundërshtim të plotë me provat materiale të administruara gjatë 
seancave gjyqësore, i njëjti nuk kishte ofruar asnjë dëshmi lidhur me këto pretendime, nuk 
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kishte ndërmarrë asnjë veprim për të lajmëruar Policinë lidhur me veturën të cilën pretendon se 
i kishte dhënë personave nga Shqipëria. Se ky pretendim i mbrojtjes së të akuzuarit ishte pa 
bazuar flet fakti se sipas tij këta persona i kishin lajmëruar rreth orës 8 apo 9 në mbrëmje se 
veturën e kishte marrë policia, derisa vepra penale sipas dispozitivit III është kryer pas orës 21. 
Po ashtu  ky pretendim ishte në kundërshtim me ekspertizën e gjurmëve të gishtërinjve e cila 
kishte rezultuar pozitive me gjurmët e gjetura në veturë e të akuzuarit J.K. Pra pretendimi i të 
akuzuarit se veturën ja kishte dhënë ditën kritike dy personave nga Shqipëria dhe nuk i kishte 
kryer veprat penale për të cilat akuzohet  ishte vetëm përpjekje e tij për të ju shmangur 
përgjegjësisë penale 
 
              Po ashtu nuk qëndron as pretendimi i mbrojtësit të akuzuarit se nuk janë përmbushur 
elementet e veprave penale për të cilat akuzohet i akuzuari, pasi që pretendimi i tillë bien 
ndeshë me provat materiale të theksuara më lartë, përpos veprës së rikualifikuar sipas 
dispozitivit III të aktgjykimit. 
 
     Vendimi mbi dënimin  
 
                Gjykata me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin J.K të 
shpallur fajtor sipas diapozitivave I dhe II të aktgjykimit, bazuar në nenin 73 të KPRK-së, pati 
parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Si rrethanë lehtësuese pati parasysh 
sjelljen korrekte të akuzuarit gjatë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor. Ndërsa si rrethanë rënduese 
Gjykata mori parasysh,  rrezikshmërinë shoqërore e veprave penale të cilat i bien në barrë, 
shkallën e përgjegjësisë penale të kryerësit.  Andaj duke qen se i akuzuari është shpallur fajtor 
për tre vepra penale, të njëjtit i është shqiptuar dënim unik me burgim prej 3 (tri) viteve dhe 
dënim me gjobë në shumë prej 700 €, me bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet 
qëllimi i dënimit që i akuzuari në të ardhmen mos të kryej vepra penale dhe risocializimin e tij 
si dhe të ndikojë tek personat tjerë të mos kryejnë vepra penale, e bazuar në nenin 41 të KPRK-
së.  
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës  
 
                 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është i bazuar në nenin 453,  të 
KPPRK-së.  
  
                  Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike, është i bazuar në nenin 463,  të KPPRK-
së.  
 
               Gjykata refuzoi akuzën ndaj të akuzuarit F.R, bazuar në nenin 363 par. 1 pika 1.1 
te KPRK-ës. për shkak të veprave penale vjedhje nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-ës dhe veprës penale vjedhje e rëndë 327 par. 1 nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të  
KPRK –së, pasi që prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare, në mungesë të provave hoqi dorë 
nga ndjekja e mëtejme penale ndaj tij   
 
                    Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është i bazuar në nenin 454,  të 
KPPRK-së. 
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                   Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 

 

GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 
DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 

PKR.nr. 82/17 Më datë  11.03.2020 
 
 

 
 
 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 Krime të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së 
njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.      
 

 

 
 
 
 
 


	I akuzuari  J.K,  nga i ati S... dhe nëna M..., e lindur K..., i lindur me datë ..., në  fshatin ... , komuna e Drenasit, ku edhe jeton, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka kryer shkollën e fillore, i gjendjes së varfër ekonomike, ...

