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Numri i lëndës: 2019:081013 

Datë: 23.10.2020 

Numri i dokumentit:     01212006 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.98/2008 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – Departamenti për Krime të Rënda (në Objektin 

e Gjykatës në Mitrovicë – Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtarët e trupit 

gjykues – gjyqtarët: Mentor Hajraj dhe Rrahman Beqiri, me bashkëpunëtorin profesional 

Muharrem Prekazi dhe procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale ndaj të pandehurit 

P.H nga Skenderaj, i akuzuar për veprat penale I. Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me 

nenin 20 të Kodit Penal të Kosovës (më tej KPK), II. Rrezikim i trafikut publik nga neni 297 

par.3 e lidhur me par.1 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut të cilën e 

përfaqëson Prokuroria Themelore në Mitrovicë, PP.nr.69/2008 të dt.04.08.2008. Pas mbajtjes 

dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në prezencën e palëve: Prokurorit të shtetit në PTH – 

Mitrovicë, Fetije Bajrami-Shala, të pandehurit P.H dhe mbrojtësit të tij av.Avdi Dinaj. Trupi 

gjykues, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, jashtë seancës e ka ri-kualifikuar veprën 

penale si nën pikën I të aktakuzës, nga vepra penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur 

me nenin 20 të KPK-ës, në veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 të KPK-ës. 

Seanca ka qenë e mbyllur sipas vendimit të KGJK-së, për shkak të pandemisë Covid 19, ku 

rrjedha e shqyrtimit është regjistruar në procesverbal. Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor 

më dt.18.09.2020, Gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimin, ndërsa me dt.18.10.2020, ka 

përpiluar me shkrim këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundër të pandehurit: 

P.H, nga i ati B., e ëma H., e vajzërisë O., i lindur me ... në Fsh....– Skenderaj, me vendbanim 

në Rr.... – ..., numër ... – ..., baba i 4 (katër) fëmijëve, punëtor në kompaninë private “A.-A.-

SHPK”, menaxher i instalimeve elektrike, me profesion Inxhinier i elektronikës, i gjendjes së 
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mesme ekonomike, me numër personal të ID:..., Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, 

ndaj tij; 

 

I. 

Gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 363 par.1 nënpar.1.3  të KPP-së: 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE:  

Me dt.02.06.2008 rreth orës 16:20 minuta, në afërsi të Stacionit Policor në Skenderaj, me 

dashje i ka goditur me automjet të dëmtuarit, në atë mënyrë që pas një rrahje që kishte ndodhur 

më herët në mes të djalit të vëllaut të pandehurit K.H, me të dëmtuarin Sh.B, i pandehuri pasi 

ka kuptuar për rastin, ka shkuar me veturën e tij të markës “Golf 2” - Wolksagen, ngjyrë e 

bardh, me targa ..., tek Stacioni Policor në Skenderaj, dhe pasi që i ka vërejtur të dëmtuarit, ka 

ndërruar drejtimin e automjetit në anën e djathtë të rrugës duke i goditur të dëmtuarit: Sh.B dhe 

B.B, derisa ishin në trotuar dhe jashtë trotuarit, me ç „rast ju shkakton lëndime të natyrës së 

lehtë trupore, ndërsa të dëmtuarit L.B, I.B si dhe J.G kanë arrit që ti shmangen automjeti duke i 

shpëtuar goditjes.   

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 sipas 

Kodit Penal të Kosovës. 

 

-I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale për këtë rast.  

 

-Kërkesë pasurore juridike nuk kishte. 

 

A r s y e t i m 

- Aktakuza; 

Më 4 gusht 2008, Prokuroria Publike e Qarkut – tash Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka 

ngritur aktakuzën PP.nr.69/2008, kundër të akuzuarit P.H, për veprat penale: I. Vrasje në 

tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 të KPK-së dhe II. Rrezikim i trafikut publik nga 

neni 297 par.3 e lidhur me par.1 të KPK-së 
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- Kompetenca; 

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t‟i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës me 

seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduara penale kanë ndodhur në Skenderaj dhe 

rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas 

nenit 29, paragrafi 1 të KPP-së. Sipas nenit 19, paragrafi 1, i Ligjit të lartcekur për Gjykatat, 

veprat penale për të cilat parashihet dënimi me përmbi 10 (dhjetë) vite burgim, bien në 

juridiksionin e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore. Në rastin konkret për 

veprën penale si nën pikën I të aktakuzës, për të cilën akuzohet i pandehuri parashihet dënimi 

me burgim përmbi 10 (dhjetë) vite, prandaj, e tërë lënda është gjykuar nga Departamenti për 

Krime të Rënda. 

 

- Seanca e shqyrtimit fillestar; 

Më 19 prill 2019, gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, në të cilën seancë i 

pandehuri e ka mohuar fajësinë për veprën penale që akuzohet, në raport me pikën I të akuzës.  

 

- Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale kanë qenë të mbyllura për publikun, kjo 

sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për ruajtjen e shëndetit të palëve dhe publikut 

kjo për shkak të gjendjes epidemiologjike me virusin COVID-19.  

 

- Gjuha në shqyrtimin gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor janë mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seanca, rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbalit. Pas përfundimit të seancës të 

shqyrtimit gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit.  
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Seanca e shqyrtimit gjyqësor nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim. 

- Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka prezantuar Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, Fetije 

Bajrami-Shala, i pandehuri P.H dhe mbrojtësi i tij av.Avdi Dinaj. 

 

- Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provës janë administruar, provat e propozuar nga prokuroria e shtetit në PTH në 

Mitrovicë sipas aktakuzës, dhe janë dëgjuar katër dëshmitar.  

 

Më 09 korrik 2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar dëshmitarët; L.B dhe J.G, si 

dhe me dt.10.09.2020 janë dëgjuar dëshmitarët; J.G.1 dhe A.S, dëshmitar të propozuar nga 

Prokuroria.  

 

- Administrimi i provave materiale; 

 Më 10 shtator 2020, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë 

administruar; 

 Raporti i oficerit nr.2008-BF-0632 i dt.02.06.2008 i përpiluar nga polici S.S. 

 Raportet mjekësore në emër të dëmtuarit B.B, i dt.02.06.2008 i lëshuar nga Dr.Z.D. 

 Raporti mjekësor në emër të dëmtuarve Sh.B dhe L.B. 

 Foto-dokumentacioni i shkresave të lëndës nr.6233 i dt.02.06.2008. 

 Ekspertiza mjekoligjore nga Dr.N.U–Specialist Mjekoligjor, me numër rendor Nr.I.Ref:Pr-

18 e dt.25.07.2020, në emër të dëmtuarve B.B, Sh.B dhe L.B. 

 Raportet policore të zyrtarëve policor; J.G.1 i dt.02.06.2008 dhe A.S i dt.02.06.2008. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor ka munguar i dëmtuari Xh.E, si i dëmtuar në raport me pikën II të 

akuzës. Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur pa praninë e tij, pasi që për pikën II të akuzës, për 

veprën penale; Rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par.3 e lidhur me par.1 të KPK-së. 
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Gjykata duke vendosur lidhur me kundërshtimet në aktakuzë, sipas vendimit dt.13.05.2019, e 

ka hedhë akuzën dhe pushuar procedurën penale ndaj të pandehurit ne raport me veprën penale 

Rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par.3 e lidhur me par.1 të KPK-së, pika II e akuzës.  

Me arsyetimin se prokuroria ka hequr dorë nga ndjekja penale ne raporte me këtë vepër penale 

për shkak të arritjes së parashkrimit të ndjekjes penale.  

 

Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur pa praninë edhe të dëmtuarve tjerë; Sh. dhe B.B, për të cilët 

Gjykata ka bërë përpjekje të sigurohen, mirëpo në bazë të informatave të siguruara zyrtarisht 

rezulton se të njëjtit nuk jetojnë në Kosovë, por që nuk u dihet adresa e saktë e tyre. Gjithashtu 

në shqyrtimin gjyqësor ka munguar edhe i dëmtuari I.B, për të cilin është vërtetuar se ka 

vdekur, qysh para marrjes në shqyrtim të rastit. 

 

- Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Më 10 shtator 2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri P.H, ka paraqitur mbrojtjen 

e tij. 

 

- Fjala përfundimtare; 

Fjalën përfundimtare palët e kanë paraqitur me dt.18.09.2020. 

 

Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Fetije Bajrami-Shala, fjalën 

përfundimtare e ka paraqitur me shkrim në 4 (katër) faqe të formatit A4. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit P.H, av.Avdi Dinaj, fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim, të 

përpiluar në 4 (katër) faqe të formatit A4. 

 

I pandehuri P.H, ka deklaruar se e përkrah në tërësi fjalën përfundimtare që ka paraqitur 

mbrojtësi i tij. 

 

- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor;  

Gjykata në të njëjtën ditë e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale. 
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- Shpallja publike e aktgjykimit; 

Në të njëjtën ditë, me datën 18.09.2020, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në 

prezencë të pandehurit P.H dhe mbrojtësit të tij av.Avdi Dinaj, ndërsa në mungesë të prokurorit 

të rastit. 

 

- Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve; 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Fetije Bajrami Shala, në fjalën përfundimtare të 

paraqitur me shkrim ka deklaruar: Pas administrimit të provave në mënyrë bindëse u vërtetua 

se i pandehuri P.H, ka kryer veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 

20 të KPK-së. Se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, këtë fakt prokuroria 

e ka mbështetur në bazë të: Deklaratave të dëmtuarve L.B, Sh.B, B.B dhe deklarata e 

dëshmitarit – tani të ndjerit Y.B, deklarata e dëshmitarëve J.G dhe A.S. Pastaj edhe nga vetë 

deklarata e të pandehurit dhënë në shqyrtim gjyqësor se kinse ka shkuar te stacioni i policisë 

me bisedua me babanë e të dëmtuarve është e pa vend dhe e pa argumentuar,  sepse po të ishte 

ashtu i pandehuri P., do të kërkonte tek shtëpia e tij. Por siç shihet i pandehuri menjëherë siç e 

kupton rastin shkon me automjetin e tij dhe kur i sheh të dëmtuarit e ndërron drejtimin e 

automjetit, del në trotuar dhe jashtë trotuarit dhe me dashje i godet të dëmtuarit duke ju 

shkaktuar lëndime trupore. 

 

Mbrojtësja e i të pandehuri P.H, av.Avdi Dinaj, në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim 

ka deklaruar: Akuza e ngritur nga ana e përfaqësuesit të saj është e paargumentuar me provat 

që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor. Nga deklarata e dëshmitarit L.B, dhënë në 

shqyrtim gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit në mënyrë decidive deklaron se lëndimet të cilat i 

ka pësuar nuk janë nga goditja e automjetit. Nga eksperti mjeko-ligjorë Dr.N.U, vërtetohen 

rrethanat se i dëmtuari B.B, ka pësuar ndrydhje të indeve të buta në regjionin e parakrahëve 

dhe regjionin e gjurit të djathtë, lëndime këto të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të 

fortë mprehtës, lëndime këto të natyrës së lehtë trupore. Ndërsa Sh.B, ndrydhje të indeve të 

buta në regjionin e kërcit të djathtë si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të fortë mprehtës. 

Ndërsa L.B, ndrydhje të indeve të buta në regjionin e parakrahut të majtë dhe gërvishtje në 

regjionin e gjurit të djathtë, lëndime të cilat i ka pësuar me rastin e rrëzimit në tokë. I pandehuri 

ka qenë i parkuar para stacionit policor në Skenderaj, me automjetin e tij të markës „Golf 2”, 

dizel, fuqia e motorit 1.6 dhe me të dalë nga stacioni policorë, I.B me personat e tjerë të cilët 

kur i afrohen afër automjetit të pandehurit shpërndahen në të dy anët e tij, disa nga ana e 

trotuarit e disa të tjerë nga ana e rrugës, nga distanca prej afro 5 metra, i frikësuar se do ta 
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sulmojnë, ndezë automjetin për tu larguar nga vendi i ngjarjes. Këtë fakt e vërtetojnë edhe 

dëshmitarët J.G dhe L.B. Duke u nisur nga këto rrethana në ato çaste për shkak të panikut të 

frikës, i akuzuari të vetmin qëllim ka pasur largimin e tij. Është evidente se nga një distancë 

prej 5 metrash, siç u vërtetua në gjendjen faktike nuk ka gjasa të shkaktimit të privimit nga jeta 

e të dëmtuarve siç pretendohet në akuzën e ngritur. Nisur nga këto rrethana të gjendjes së 

vërtetuar faktike, konsiderojë se me rastin konkret eventualisht mund të bëhet fjalë për lëndim 

të lehtë trupor nga neni 153 apo në rastin e më pa-volitshëm për veprën penale të shkaktimit të 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 të KPRK-së. 

  

I pandehuri P.H, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pajtohet me fjalën përfundimtare të 

avokatit tij. Unë sot po akuzohem për një vepër vrasje në tentativë, krejt çka  mund të them se 

kur ka ndodhur aksidenti kam qenë në kohën dhe vendin e gabuar për ta zgjedhur një konflikt 

nga të dëmtuarit dhe djalit të vëllaut tim. Mua edhe sot më vjen keq që ka ndodhur ky rast, 

edhe atëherë më ka ardhur keq, në asnjë mënyrë nuk kam dashur që të vije deri te kjo çfarë ka 

ndodhë, i besoj të vërtetës dhe i besoj kësaj gjykate dhe çfarë do dënimi që do të më jep kjo 

gjykatë e mirëpres. 

 

Gjykata, duke vlerësuar gjitha provat një nga një dhe gjitha së bashku, në përputhje me nenin 

361 të  KPRK-së, ka vërtetuar ketë gjendje faktike. 

 

- Faktet jo kontestuese; 

Nuk ishte kontestuese fakti se i pandehuri P.H, njihej qysh para këtij rastit me të dëmtuarin 

– tani të ndjerin I.B, sepse që të dy janë nga i njëjti fshat (janë kushërinj) në mes veti. 

 

Nuk ishte kontestuese fakti se me datën 02.06.2008, kishte ndodhur një rrahje në mes të 

djalit të vëllait te të pandehurit, K.H, dhe të dëmtuarin Sh.B, që është djali i të dëmtuarit I.B. Si 

rezultat i kësaj rrahjeje, lëndime trupore kishte pësuar K.H, nipi i të pandehurit. 

 

Nuk ishte kontestuese fakti se më datën 02.06.2008, rreth orës 16:20 minua, pas 

konfliktit që kishte ndodhur në mes K.H dhe të dëmtuarit Sh.B, i pandehuri kishte shkuar në 

spital në Skenderaj, për të kuptuar gjendjen shëndetësore të nipit të tij, i cili atë ditë kishte 

kërkuar ndihmë mjekësore. Nga spitali i pandehuri kishte udhëtuar në drejtim të Stacionin 

Policor në Skenderaj, me automjetin e tij të markës “Golf 2” ngjyrë e bardhë me targa ....  
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Nuk ishte kontestuese fakti se të dëmtuarit atë ditë ishin shoqëruar nga policia e 

Kosovës, për në Stacionin Policor në Skenderaj, për rastin e paraprak (për shkak të grindjes në 

mes K.H dhe Sh.B). Në momentin kur të dëmtuarit Sh., B., L., dhe J.G, ishin lënë të lirë nga 

policia dhe janë larguar nga objekti - Stacioni Policor në Skenderaj, gjersa ishin duke lëvizur 

në këmbë në trotuar, në skajin e rrugës, i pandehuri i vëren të njëjtit dhe e rritë shpejtësinë e 

automjetit të tij të markës “Golf 2” ngjyrë e bardhë me targa ..., dhe i godet me automjet të 

dëmtuarit Sh.B dhe B.B, ndërsa të dëmtuarit tjerë arrijnë që t‟i shmangen automjetit dhe 

goditjes. Pas kësaj i pandehuri menjëherë është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, 

ndërsa policia i është vënë nën ndjekje pas tij, derisa në një moment i pandehuri ka shkaktuar 

një aksident komunikacionit duke e goditur një automjet të cilin e drejtonte i dëmtuari Xh.E.  

 

Nuk është kontestues fakti se të dëmtuarit Sh. dhe B.B, si pasojë e goditjes i pandehuri me 

automjet kanë pësuar lëndime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme, dhe ato në regjioni 

parakrahëve dhe gjurit të djathtë dhe kërcirit të djathtë. Ndërsa i dëmtuari L.B, ka pësuar 

gjithashtu lëndime trupore të natyrës se lehtë, ndrydhje e indeve të buta në parakrahun e majtë, 

dhe gërvishtje në regjionin gjurit të djathtë. 

 

Këto fakte nuk kanë qenë kontestuese në mes të palëve. Përveç kësaj, kjo gjendje faktike 

vërtetohet edhe nga dëshmitë e dëshmitarëve dhënë në shqyrtimin gjyqësor, L.B, J.G, J.G.1 dhe 

A.S, provave të administruara në shqyrtim gjyqësor por pjesërisht edhe nga vetë deklarata e të 

pandehurit P.H. 

 

Fakt kontestues në këtë rast ka qenë, se i pandehuri me veprimet e tij ditën kritike a 

kishte qëllimin dhe dashjen për t’i privuar nga jeta të dëmtuarit? 

 

Gjykata nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor, ka vërtetuar se i pandehuri P.H, ditën 

kritike me automjetin e tij “Golf 2”, i ka goditur të dëmtuarit Sh.B dhe B.B, ndërsa të dëmtuarit 

tjerë kanë arritur që t‟i shmangen automjetit në momentet kritike. Ngjarja ka ndodhur derisa të 

dëmtuarit Sh., B., L. dhe I.B, kanë dalë nga Stacioni Policor Skenderaj, ku ishin intervistuar 

lidhur me një konflikt –rrahje që kishte ndodhur në mes K.H-t dhe të dëmtuarin Sh.B, në ato 

momente i pandehuri i vëren që të dëmtuarit po lëvizin skaj rrugës atëherë ai me automjet 

lëshon shiritin e rrugës dhe në trotuar i godet dy të dëmtuarit si me lartë, ndërsa të dëmtuarit 

tjerë arrijnë që t‟i shmangen veturës dhe goditjeve të saj. 
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Gjykata ka vërtetuar se kësaj ngjarje i kishte paraprijë një konflikt dhe rrahje që kishte ndodhur 

po atë ditë, në mes nipit të pandehurit, K.H dhe Sh.B, familjare i të dëmtuarve.. 

 

Faktet e lartcekura gjykata i ka vërtetuar gjatë shqyrtimit gjyqësor nga dëshmitë e dëshmitarëve 

L.B dhe J.G, të cilët i kanë pohuar faktet kryesore në raport me veprimet e të pandehurit ditën 

kritike. Dëshmitarët kanë pohuar se ditën kur ka ndodhur kjo ngjarje, janë shoqëruar për në 

stacionin Policor në Skenderaj, ku prezent kanë qenë të dëmtuarit Sh., B., L. dhe I.B si dhe J.G 

lidhur me një konflikt në mes K.H dhe Sh.B. Sipas tyre sapo kanë dal nga stacioni, gjersa ishin 

duke udhëtuar në trotuar e kanë parë një automjet i cili ishte i parkuar në aty afër stacionit, dhe 

se i njëjti për një moment me vrull është nisur në drejtim të tyre dhe i ka goditur të dëmtuarit 

Sh.B dhe B.B, ndërsa i kanë arritur t‟i shpëtojnë goditjes L.B, I.B dhe J.G. Sipas dëshmitarëve 

i pandehuri pas këtij veprimi është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Të dëmtuarit kanë 

pohuar se pas rastit të ndodhur kanë kërkuar ndihme mjekësore. Gjithashtu kanë pohuar se tani 

raporte në mes dhe të pandehurit janë të mira dhe se janë pajtuar plotësisht me të.  

 

Gjithashtu edhe dëshmitarët; Sh., B. dhe I.B, kanë pohuar pothuajse të njëjtat fakte, se ditën 

kritike kanë qenë në Stacionin Policor Skenderaj, se në momentin kur kanë dal nga aty, derisa 

të gjithë ishin së bashku dhe gjendeshin në trotuar, i pandehuri me automjet i ka goditur duke 

iu shkaktuar edhe lëndime trupore. Dëshmitë e këtyre dëshmitarëve janë lexuar sipas vendimit 

të trupit gjykues e nën mbështetje të nenit 338 par 1 nën paragrafi 1.1 të KPP. Sepse dy nga 

dëshmitarët e propozuar nuk jetojnë në Kosovës, dhe s‟kemi pas informacion lidhur me adresat 

e tyre të banimit, ndërsa dëshmitari I.B, ka vdekur qysh para marrjes në shqyrtimit të këtij rasti. 

Disa prej fakteve që janë theksuar si më lartë vërtetohen edhe nga dëshmitë e dëshmitarëve 

J.G.1, dhe A.S në shqyrtimin gjyqësor, raporti i oficerit policor nr.2008-BF-0632 i 

dt.02.06.2008 i përpiluar nga polici S.S, foto-dokumentacioni i shkresave të lëndës nr.6233 i 

dt.02.06.2008, raportet e zyrtarëve policor; J.G.1 i dt.02.06.2008 dhe A.S i dt.02.06.2008. 

 

Ndërsa i pandehuri në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk ka mohuar se ditën kritike 

me automjetin e tij i ka goditur të dëmtuarit, megjithatë mohon se ka pas qëllim apo se ka 

tentuar që t‟i privoj nga jeta të dëmtuarit.  Sipas tij, reagimi ka qenë i momentit dhe nga frika e 

ndonjë sulmi të mundshme nga të dëmtuarit.   
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Fakti se të dëmtuarit ditën kritike kanë pësuar lëndime trupore si rezultat i goditjes nga 

automjeti dhe përpjekjeve të tyre për t‟iu shmangë goditjeve të automjetit, vërtetohet nga 

raportet mjekësore për të dëmtuarit te lëshuar ditën e ngjarjes si dhe ekspertiza mjekoligjore 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, dt.25.07.2020. Faktet e tilla vërtetohen edhe nga 

dëshmitë e dëshmitarëve të sipër cekur.  

 

Gjykata përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehur ditën kritike me automjetin e tij Golf 2, i 

ka goditur të dëmtuarit gjersa të njëjtin kanë qenë duke lëvizur në trotuar afër stacionit Policor 

në Skenderaj. Të dëmtuarit Sh.B dhe B.B, janë goditur nga automjeti dhe kanë pësuar lëndime 

trupore të natyrës së lehtë, ndërsa të dëmtuarit tjerë kanë arritur që t‟i shmangen automjetit dhe 

goditjeve të tij, mirëpo edhe në mesin e tyre ka pas të lënduar lehtë si rezultat i përpjekjeve që 

t‟i shmangen automjetit. Kësaj ngjarje i ka paraprijë një konflikt i mëparshëm në mes palëve 

siç edhe ka shpjeguar gjykata në këtë aktgjykim.  

 

Gjykata vlerëson se në veprimet e të pandehurit ditën kritike nuk përmbushën elemente e 

veprës penale vrasje në tentativë, pasi që nuk mund të vërtetohet dashja e tij në raport me 

veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Sipas vlerësimeve të gjykatës disa rrethana të ngjarjes që është zhvilluar tregojnë se qëllimi dhe 

dashja e të pandehurit nuk ka qenë e orientuar që t‟i privoj nga jeta të dëmtuarit në fjalë. 

Gjykata gjen se veprimet e të pandehurit ditën kritike nuk kanë qenë të përgatitur apo 

planifikuar, për kundër që ai kishte kohë të mjaftueshme për këtë gjë. Gjithashtu i pandehuri 

nuk ka përdorur ndonjë mjet të përshtatshme që enkas është i destinuar për shkaktimin e 

pasojës fatale, siç mund të jenë, p.sh; arma e zjarrit, thika apo ndonjë mjet tjetër shpërthyes që 

mund të shkaktoj pasoja të madha.  Gjykata kishte parasysh që edhe automjeti si mjet motorik - 

transporti mund të shkaktoj pasoja të mëdha dhe fatale, megjithatë i pandehuri ka qenë duke 

udhëtuar me atë automjet në një rrugë të qytetin dhe reagimi i tij ka qenë i momentit, kur i ka 

pa të dëmtuarin gjersa kanë dal nga stacioni Policor Skenderaj, në rrugë.  

Sipas bindjes së gjykatës e cila mbështetet në dëshmitë e administruara gjatë gjykimit rrjedh se  

veprimi i të pandehurit ditën kritike [goditja me automjet në drejtim te të  dëmtuarve] ka qenë 

një reagim aty për aty, pra, reagim i momentit i nxitur edhe nga situata apo konflikti  i 

mëparshme në mes palëve. Gjykata nuk përjashton dashjen e të pandehurit për shkaktimin e 

lëndimeve trupore te të dëmtuarve. Megjithatë nuk mund të vërtetohet se ka ekzistuar dashja e 
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të pandehurit për ti për ti privuar nga jeta të dëmtuarit, për arsyet që i kemi cekur më lartë dhe 

ato që do ti theksojmë si në vijim; 

- Mjeti me të cilin i pandehuri i ka goditur të dëmtuarit (automjeti), jo në çdo rast është 

mjet i përshtatshëm dhe i destinuar enkas në raport me veprën penale të vrasjes në 

tentativë. Nuk mund të vërtetohet se i pandehuri e ka zgjedhur këtë mjet (automjetin) 

për këtë qëllim, sepse ai ka qenë duke udhëtuar me atë automjetin e tij në drejtim të 

stacionit policor dhe aty për aty ka vendosë t‟i godas të dëmtuarit. Sipas kësaj rezulton 

se i pandehuri s‟kishte bërë ndonjë përgatitje, zgjedhje mjetesh, plan për kryerjen e 

vrasjes/tentativë apo diçka të ngjashme dhe në mungesë të këtyre rrethanave nuk mund 

bindemi se ka ekzistuar dashja e tij, në raport me veprën penale të vrasjes e cila ka 

ngelur në tentativë.  

 

- Gjithashtu në këtë rast, goditjet me automjet kanë qenë nga përpara apo thënë ndryshe 

ballë për ballë, dhe jo nga mbrapa. Pastaj i pandehuri menjëherë pas ngjarjes me 

shpejtësi është larguar nga vendi i ngjarjes dhe nuk ka bërë asnjë përpjeke për ndonjë 

sulm tjetër ndaj të dëmtuarve. Po të kishte qëllim dhe dashje për vrasjen e tyre sigurisht 

që veprimet nuk do t‟i ndalte aty, për tu larguar pastaj nga vendi i ngjarjes.  

 

- Lëndimet trupore që kanë pësuar të dëmtuarit kanë qenë kryesisht në pjesët e poshtme 

të trupit “gjunjë e poshtë”, të kualifikuara si lëndime të lehta trupore, çka do të thotë se 

lëndimet nuk kanë qenë të rrezikshme drejtpërdrejtë për e të dëmtuarve në momentin e 

shkaktimit të tyre. Krejt në fund dhe më e rëndësishmja, lëndimet trupore tek të 

dëmtuarit nuk kane qenë në pjesët vitale të trupit të njeriut, kjo tregon se jeta e tyre nuk 

ka qenë ne rrezik për pasoja fatale, megjithëse nuk mohohet në asnjë qaste goditja me 

automjet nga i pandehuri.  

 

- I pandehuri nuk ka ndërmarrë ndonjë tjetër veprim inkriminuese në drejtim të kryerjes 

së veprës penale të vrasjes si: kthimi për t‟i goditur prapë të dëmtuarit, tentimi për të 

goditur njërin nga të dëmtuarit specifik apo ndonjë formë tjetër të kryerjes së kësaj 

vepre penale. 

 

Gjykata gjithashtu pjesërisht i ka fal besimin edhe dëshmisë së të pandehurit P.H, duke 

konsideruar se për rrethanat që ai është deklaruar, mbrojtja e tij përputhet me dëshmitë e 

dëshmitarëve por edhe me provat tjera që janë administruara e të pranueshme për këtë gjykatë.  
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Si përfundim trupi gjykues, ka konstatuar se në veprimet e të pandehurit P.H, nuk përmbushën 

elementet e veprës penale: Vrasje në tentativë, kjo pasi që mungon elementi konstituiv dhe 

subjektiv i kësaj vepre penale që ka të bëjë me dashjen e të pandehurit tek kjo vepër penale.  

 

Trupi gjykues është i bindur se në veprimet e të pandehurit P.H, përmbushen të gjitha 

elementet e veprës penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 të KPK-së, andaj mbi 

bazën e këtyre rrethanave të konstatuara nga shqyrtimi gjyqësor pas administrimit të provave 

materiale dhe personale, Gjykata  vendosi të ri kualifikoj veprën penale si nën pikën I të 

aktakuzës, nga vepra penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 të KPK-së, 

në veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 sipas Kodit Penal të Kosovë. 

 

- Rikualifikimi i veprës penale: 

Dispozitat relevante materiale dhe procedurale; 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, sipas aktakuzës PP.nr.69/2009 të dt.04.08.2008, të 

pandehurin P.H, e ka akuzuar për veprat penale; Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me 

nenin 20 të KPK-së. 

 

Trupi gjykues i ka vlerësuar pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktik të 

ngjarjes, provave që janë administruar në shqyrtim gjyqësor dhe të gjitha këto nga gjykata janë 

vlerësuar në raport me nenin 360 të KPP-ës. 

 

Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 

veprës penale. Kjo sipas nenit (360 par.2 të KPP).   

 

Trupi gjykues në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike për të pandehurin P.H, 

në raport me veprën penale. Gjendja faktike është ndryshuar pas administrimit të të gjitha 

provave në këtë çështje penale dhe për arsye se nuk është provuar përshkrimi në aktakuzë që 

prokuroria ka bërë.  

 

Trupi gjykues në përshkrimin faktik nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës penale, 

nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale të akuzës në raporte kohën, vendin, të pandehurin, 

përveç se ka ndryshuar rrethanat cilat i ka provuar në shqyrtimin gjyqësor. 
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Trupi gjykues, e ka përshkruar gjendjen faktike ashtu siç është vërtetuar me provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor. Gjendja faktike e përshkruar në akuzë në raport me të 

pandehurin P.H, ka rezultuar me një kualifikim tjetër ligjor.  

 

Mbi bazën e provave trupi gjykues në këtë aktgjykim ka dhënë arsye të mjaftueshme për 

secilin fakt të vërtetuar. Sipas vlerësimit të gjykatës kjo situatë është e rregulluar me nenin 360 

par.2  dhe 361 të KPP. 

 

Trupi gjykues duke u mbështetur në faktet dhe provat të proceduarës në shqyrtimin gjyqësor të 

cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhshmëri të të gjitha provave ka ardhur 

në përfundim se i pandehuri P.H, nuk e ka kryer veprën penale; Vrasje në tentativë nga neni 

146 e lidhur me nenin 20 të KPK-së, por në veprimet e tij ekzistojnë të gjitha elementet e 

veprës penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 të KPK-së, pa prjudikuar fajësinë e tij.  

 

Trupi gjykues duke u bazuar në dispozitën e neni 360 par.1 i KPP-së, e cila dispozitë nuk e 

detyron gjykatën me propozimin e prokurorisë lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale, 

në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike në masën e lejueshme, për faktin se 

gjendja faktike në një rast drejtpërdrejt e determinon kualifikimin juridike të veprës penale.  

 

Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate, në situatën e ndryshimit të kualifikimit juridik të veprës 

penale që lejohet me këtë Kod, pa një ndryshim të gjendjes faktike kjo pastaj do të paraqiste 

një kundërthënie në mes gjendjes së fakteve të vërtetuara dhe kualifikimit juridik të veprës 

penale. Nga fakti se deri të rikualifikimi ligjor i veprës penale, arrihet pasi të vërtetohet një 

gjendje tjetër faktike nga ajo çka është përshkruar nga prokuroria në aktakuzë. 

 

Trupi gjykues ka gjet se në veprimet e të pandehurit P.H kanë ekzistuar në tërësi elementet e 

veprës penale; Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 të KPK-së. 

 

Kjo vepër penale është sanksionuar kësisoj citoi “Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim i 

cili rezulton në, zvogëlimin e përkohshëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në 1 (një) vit”. “Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

është kryer me armë, me ndonjë mjet të rrezikshëm, me ndonjë send tjetër të përshtatshëm për 
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shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryerësi dënohet me 

burgim deri në tre vjet”. 
1
 

 

- Arsyeje për hedhjen e akuzës: 

Gjykata rikujton se në bazë të nenit 90 par.1 nënpar.5 të KPK-ës, përcaktohet se ndjekja penale 

nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar tri (3) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme 

me më shumë se 1 (një) vit  e deri në tre (3)vjet burgim. Ndërkaq, sipas nenit neni 91 par.1 të 

KPRK-ës, përcaktohet se afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon të rrjedhë nga dita kur 

është kryer vepra penale, ndërsa sipas paragrafi 6 i këtij neni përcaktohet se ndjekja penale 

ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit.  

 

Gjykata nga gjitha faktet dhe provat e lartë cekura konstaton se nga data 02.06.2008, kur 

dyshohet se është kryer vepra penale (e ri kualifikuar): Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 

par.2 të KPK-së, e deri më 18.09.2020, për këtë vepër penale ndaj të pandehurit kanë kaluar me 

tepër se dymbëdhjetë (12) vite, që nënkupton se duke u bazuar në dispozitën e nenit 91 par.6 të 

KPK-ës, në këtë rast penal ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. Parashkrimi absolut 

në këtë rast penal ka arritur më 03.06.2014, ngase ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të 

parashkrimit të përcaktuar me dispozitën e nenit 90 par.1 nënpar.5 të KPK-ës. 

 

Gjykata duke vlerësuar këtë fakt konstaton se parashkrimi i ndjekjes penale është një fakt dhe 

rrethanë që në çdo rast sapo të vërtetohet se ekziston gjykata obligohet që sipas ligjit të hedh 

akuzën dhe pushoj procedurën penale. Ashtu që kjo Gjykatë, pasi ka vërtetuar se ndaj të 

pandehurit P.H, sa i përket veprës penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 të KPK-së, 

ka arrit parashkrimi absolut i ndjekjes penale, për këtë vepër penale mbi këto arsye kjo gjykatë 

e ka refuzuar aktakuzën duke u bazuar në dispozitat e nenit 363 par.1 nënpar.1.3  të KPP-së 

lidhur me veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par.2 të KPK-së. 

 

- Lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata e ka liruar të pandehurin P.H, nga të gjitha shpenzimet e procedurës penale, pasi që 

gjykata ka vendos ta refuzoj akuzën ndaj tij, kjo në bazë të dispozitës së nenit 453 par.2 të 

KPP-së. 

 

                                                 
1
 Neni 153, Kodi Penal i Kosovës 



 Numri i lëndës: 2019:081013 
 Datë: 23.10.2020 
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- Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Kërkesë pasurore juridike nuk kishte. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykim. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.98/2008 i dt.18.10.2020 

 

 

Procesmbajtësja:                                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                  Avni Mehmeti   

 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 


