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NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.115/2018 

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 – gjyqtaret: Florije Syla dhe Nurije Shala, me procesmbajtësen Edita Kelmendi, 

dhe bashkëpunëtorin profesional Muharrem Prekazi, në çështjen penale ndaj të pandehurit Sh.M 

nga Vushtrria, i akuzuar për veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 

të KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime 

të Rënda PP.I.nr.134/2018 të datës 29.10.2018. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor në prezencën e palëve: Prokurorit të shtetit në PTH – Mitrovicë Naim Beka, të 

dëmtuarit E.Gj, të pandehurit Sh.M dhe mbrojtësit të tij av.Rexhep Kaqaniku. Seancat e 

shqyrtimit gjyqësor kanë qenë publike, janë regjistruar në procesverbal. Duke rivendosur në 

rigjykim në bazë të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit PAKR.nr.240/19 të dt.14.06.2019, pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor më dt19.09.2019, Gjykata në të njëjtën ditë dhe datë, ka 

shpallur publikisht aktgjykimin, ndërsa më dt.14.10.2019, ka përpiluar me shkrim këtë:  

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

SH.M, nga i ati B., e ëma F., e gjinisë L., i lindur me dt.... në Vushtrri, ku edhe jeton, në Rr...., 

Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa punë, i pa martuar, ka të kryer katër klasë të 

shkollës fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, ndaj tij zhvillohen edhe procedura tjera penale, 

për këtë rast gjendet nën masën e paraburgimit nga data 27.09.2018, i njëjti; 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE: 

Më dt.27.09.2018, rreth orës 22:50 minuta, në Vushtrri, afër furrës së bukës “D.”, me dashje ka 

filluar kryerjen e veprës penale të vrasjes ndaj të dëmtuarit E.Gj, të cilën nuk e ka përfunduar, 

kjo pasi që fillimisht i dyshuari i‟u ka drejtuar viktimës “pse ma keni hapur derën e shtëpisë së 

vendit ku banoj”, dhe aty fillon një konflikt verbal ku i dëmtuari tenton ta largoj nga lokali në 

mënyrë të qetë të pandehurin, mirëpo për një moment i pandehuri e godet viktimën e sipër cekur 

me thikë në anën e majtë të gjoksit, afër pjesës së zemrës, ku i njëjti i shkakton plagë shpuese 

prerëse me madhësi 3 cm, dhe në pjesën e kraharorit, dhe atë në regjionin torako-lumbal majtas, 

plagë prerëse në bërrylin e majtë me madhësi rreth 1 cm. Dhe pasi që e godet i pandehuri 

largohet për disa metra mbrapa, dhe e shikon të dëmtuarin në pjesën ku e ka goditur, ku posa 

kthehet në hyrje të lokalit vëren se po i rridhte gjak nga pjesa e majtë nën krah, dhe në këtë 

situatë i njëjti i kërkon djalit të tij që ta dërgoj urgjentisht në Emergjencë- Vushtrri, ku pastaj të 

njëjtin përmes ndihmës së shpejtë e dërgojnë për tretman në QKUK – Prishtinë. Si rezultat i 

plagëve i dëmtuari ka pësuar plagë shpuese, prerëse në regjionin e majtë të gjoksit në madhësi 

prej 3 cm, njëra vrrajë në formë vizore vertikalisht rreth 2 cm, vrraja tjetër horizontalisht dhe e 

pjerrët 2 cm, dhe vrraja tjetër majtas dhe e pjerrët me përmasa 3.5 cm, të shkaktuara si rezultat i 

veprimit mekanik të mjetit të fortë me mekanizëm të mbrehtë me maje dhe teh, plagë prerëse në 

regjionin e bërrylit të dorës së majtë me madhësi 1 cm, dhe vrraja në formë vizore me përmasa 

2x2 cm, të shkaktuara si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të fortë të mbrehtë me teh, e që janë 

kualifikuar si lëndime të lehta të natyrës trupore. 

- Me këtë ka kryer veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës, me tej [KPRK]. 
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Gjykata në mbështetje të nenit 2, 4, 21, 22, 28 par.1 dhe 41, 45, 73, 75, 76 dhe 178 të KPRK-ës, 

si dhe në bazë të neneve 365, 367, 450 dhe 463 të KPP-ës, të pandehurit Sh.M i; 

S H Q I P T O N 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tri / 3 / vite, i cili dënim do të ekzekutohet 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurit në këtë dënim i llogaritet edhe koha e 

kaluar nën masën e paraburgimit lidhur me këtë rast nga data 27.09.2018, dhe derisa të zgjatë 

koha e paraburgimit. 

 

II. OBLIGOHET i pandehuri Sh.M, që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, 

shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 20 euro, në emër të shpenzimeve për ekspertizë 

mjeko ligjore shumën prej 50 euro, si dhe shumën prej 50 euro, në emër të Fondit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, në tërësi shumën prej; 140 euro, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

III. APROVOHET baza juridike e kërkesës pasurore juridike e të dëmtuarit E.Gj. Ndërsa sa i përket 

shumës dhe lartësisë së kërkesës për këtë UDHËZOHET në kontest të rregullt civil, që ta 

realizoj këtë të drejtë. 

 

IV. Të pandehurit i vazhdohet masa e paraburgimit pas shpalljes së aktgjykimit, deri në 

plotfuqishmërinë e aktgjykimit, por jo më tepër se lartësia e dënimit të shqiptuar. 

 

A r s y e t i m 

Aktakuza; 

Më 29 tetor 2018, Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda në 

Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.nr.134/2018 dhe të njëjtën e ka dorëzuar në gjykatë me datën 

31 tetor 2018, kundër të akuzuarit Sh.M, për veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 178 e 

lidhur me nenin 28 të KPRK-ës. 

 

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, vepra e pretenduar penale kanë ndodhur në Vushtrri 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 

për të cilën dyshohet i pandehuri parashihet dënimi me burgim mbi 10 (dhjetë) vite, prandaj, e 

tërë lënda është gjykuar nga Departamenti për Krime të Rënda. 

 

Rrjedha e procedurës; 

Gjykata me dt.08.04.2019, ka nxjerrë aktgjykim në lidhje me këtë çështje penale në bazë të së 

cilit të pandehurin Sh.M, e ka shpallur fajtor për veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 178 
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e lidhur me nenin 28 të KPRK-ës, dhe të njëjtin e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej tri (3) vjet e gjashtë (6) muaj burgim, duke i‟a llogaritur edhe kohën e kaluar nën masën e 

paraburgim nga data.27.09.2018. 

 

Kundër këtij aktgjykimi mbrojtësi i të pandehurit Sh.M, av.Rexhep Kaqaniku, ka parashtruar 

ankesë, për shkak të: Shkeljes së ligjit penal, Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, dhe Vendimit mbi sanksionin penal. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, ka parashtruar ankesë edhe Prokuroria Themelore në Mitrovicë, në 

lidhje me: Vendimin mbi sanksionin penal. 

 

Gjykata e Apelit, ankesën e parashtruar nga mbrojtësi i të pandehurit Sh.M, e ka aprovuar dhe 

këtë çështje penale e ka kthyer në rigjykim dhe rivendosje. 

 

I pandehuri Sh.M, në rigjykim e ka mohuar fajësinë sa i përket veprës penale e cila i vihet në 

barrë. 

 

Shqyrtimi gjyqësor; 

Në procedurën e rigjykimit janë mbajtur dy (2) seanca të shqyrtimit gjyqësor, me dt.16.09.2019 

dhe me dt.19.09.2019.  

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në rigjykim në këtë rast kanë qenë publike. Palët nuk kanë pasur 

vërejtje në publicitetin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

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.  

 

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, Naim 

Beka, i pandehuri Sh.M, mbrojtësi i tij av.Rexhep Kaqaniku, dhe i dëmtuari E.Gj. 

 

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 dy dëshmitar, dhe është lexuar dëshmia e 

dëshmitares S.P, dhënë në shqyrtim gjyqësor pranë kësaj gjykate me dt.06.03.2019.  

 

Më 16 shtator 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar i dëmtuari në cilësinë e  

dëshmitarit E.Gj, i propozuar nga PTH- në Mitrovicë.  
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Administrimi i provave materiale; 

Më 27 tetor 2017, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar; 

o Lista e dëshmive të Njësisë së Forenzikës e dt.01.10.2018. 

o Fletë lëshimi i QKUK në emër të dëmtuarit E.Gj e dt.01.10.2018. 

o Memorandumi zyrtar i dt.29.09.2018. 

o Raporti i Oficerit Policor i dt.27.09.2018. 

o Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes. 

o Raporti nga Qendra Emergjente në Vushtrri e dt.27.09.2018, në emër të dëmtuarit E.Gj, në CD. 

o Foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndë (në tërësi 24 fotografi). 

o Ekspertiza Mjeko Ligjore në emër të dëmtuarit E.Gj, e dt.25.07.2019, e punuar nga Instituti i 

Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. 

o Fotografitë ku shihen disa shtëpi, dyert dhe një mur (në tërësi tri (3) fotografi). 

o CD-ja, me imazhet e siguruara nga vendi i ngjarjes, imazhet e së cilës CD-e, janë shikuar në 

prezencën e të gjitha palëve. 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Më 16 shtator 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor në rigjykim, i pandehuri Sh.M, ka 

paraqitur mbrojtjen tij në lidhje me këtë rast penal. 

Fjala përfundimtare; 

Fjalën përfundimtare palët e kanë paraqitur më dt.19.09.2019. 

Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se mbetet pranë fjalës përfundimtare të paraqitur në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 

06.03.2018. 

 

Fjalën përfundimtare nuk e ka paraqitur i dëmtuari E.Gj, kjo pasi që i njëjti është larguar nga 

gjykatorja para se me përfundua shqyrtimi gjyqësor, i njëjti nuk ka shpreh vullnet dhe gatishmëri 

qe ta përcjell gjithë gjykimin e çështjes. I dëmtuari është larguar nga gjykatorja pasi ka dhen 

dëshminë e tij si dëshmitar dhe pasi qe është deklaruar për kërkesën pasurore juridike.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit Sh.M, av.Rexhep Kaqaniku, fjalën përfundimtare e ka paraqitur me 

shkrim, të përpiluar në 5 faqe të formatit A4, që është pjesë e procesverbalit të shqyrtimit 

gjyqësor më dt.19.09.2019.  

 

I pandehuri Sh.M, ka deklaruar se e përkrah në tërësi fjalën përfundimtare që ka paraqitur 

mbrojtësi i tij, ndërsa nuk ka parashtruar fjalën përfundimtare. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor;  

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

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 19 shtator 2019, Gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e mbrojtësit 

av.Rexhep Kaqaniku, të pandehurit Sh.M, e në mungesë të Prokurorit të shtetit Naim Beka, dhe 

të dëmtuarit E.Gj. 

 

Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve; 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Naim Beka, në fjalën përfundimtare të cilën e ka 

parashtruar më dt.06.03.2019, të cilën e ka përkrahë edhe në rigjykim, ka deklaruar: Se mbetet 

pran akuzës, ngase nga administrimi i provave gjatë shqyrtimit gjyqësor, nga përmbajtja e 

raporteve policore, deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit E.Gj, dhe deklaratat e dëshmitarëve 
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konsiderojmë si dhe nga provat materiale, në përmbajtjen e video incizimit, nga lista e dëshmive, 

raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes, foto dokumentacioni, nga deklaratat e të pandehurit, i cili 

pjesërisht në mënyrë konsistente nuk e ka kontestuar se ka goditur të dëmtuarin E., por në rastin 

konkret, me një tendencë të minimizimit të përgjegjësisë penale, se e ka goditur me një pirun, 

duke e mohuar ta ketë goditur me thikë. Nuk është kontestuese se i pandehuri në rastin konkret, 

me dashje ka filluar ta kryej veprën përkatëse penale, ngase me rastin e goditjes që të dy ishin në 

këmbë, pra, konsiderojmë se mund ti shmangej goditjes në pjesën vitale të trupit, përkatësisht 

mund ti shmangej goditjes afër regjionit të zemrës, si organ vital i trupit, por që i njëjti e godet 

pikërisht në këtë zonë, çka reflekton dashjen e tij, të shtrihej në privimin e tij nga jeta. Jo vetëm 

nga deklarata e dëshmitarit G., e cila konsiderojmë se është një dëshmi e besueshme ngase në 

njëfarë mënyrë ka cilësi të dëshmitarit neutral, por edhe nga përmbajtja e CD-ës, shihet se 

ekziston një përkushtim nga ana e të dëmtuarit, që në mënyrë të qetë të zmbrapset nga lokali i tij, 

mirëpo që i njëjti shihet se prapë rikthehej që po ashtu tregon prezencën e elementit të dashjes 

për të kryer veprën përkatëse penale. Ndër të tjera Prokurori, i ka propozuar gjykatës që të 

pandehurin ta shpallë fajtor, dhe ta dënoj sipas ligjit, duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese. Ndërsa, në fjalën përfundimtare të dhënë në rigjykim si plotësim prokurori i rastit 

ka bërë precizimin e dispozitivit gjegjësisht përshkrimit faktik në aktakuzë vetëm në raport me të 

gjeturat e ekspertizës mjekoligjore. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri Sh.M, av.Rexhep Kaqaniku, në fjalën përfundimtare të paraqitur me 

shkrim ka deklaruar, si vijon; I akuzuari nuk shkoi te viktima me qëllim për ta vrarë, por vetëm ti 

kërkoi sqarim se për çfarë shkaku i është prish muri dhe janë futur skelet për ta vendosur qyngën 

e madhe për furrë, se është kështu vërtetohet edhe nga gjësendet që ai i kishte me vete, një qese 

plastike me bukë, një domate që e mbante në dorën e majtë, dhe një çaki që është shumë 

funksionale, si prerëse thonjtë, brisk i vogël, dhe pirun që e mbante në xhepin e djathtë, të cilin e 

përdorte gjatë ushqimit. Në çastin kur i biri i viktimës A., del nga ëmbëltorja me thikë në dorë, i 

akuzuari aty për aty e nxjerrë pirunin, e ëmbëltores, dhe e godit viktimën, vetëm një herë dhe ikë 

nga vendi i ngjarjes. Në hetime i pandehuri është shprehur: “Unë kam qenë fytyrë për fytyrë me 

E., E.i më kishte kap me dy duart lidhës, dhe në ato momente e kam goditur. Derisa E., më kishte 

kapur unë e pash djalin e tij, me një thikë në dorë duke ardhur kah na”. Prezencën e A., në çastet 

kritike e konfirmon edhe dëshmitari G.Rr, me fjalët se i biri i viktimës ka dal nga ëmbëltorja me 

thikë në dorë shpejtë e shpejte, sepse në ato qaste prente një torte. Se ka dal me thikë në dorë 

edhe vet A. shprehet: “Më kujtohet se unë shpejt e shpejt, pasi që isha duke prerë tortë kam dal 

menjëherë ta di sa çka po ndodh me babain tim, dhe në atë moment, paska dal me thikë, por me 

të njëjtën as nuk ju kam kërcënuar askujt, e as “G.”. Në ato qaste duke qenë i kapur me dy duart 

nga viktima, dhe dalja e djalit të viktimës nga ëmbëltorja, nga frika se tani do të goditet me thikë 

i pandehuri përjeton tronditje të fortë mentale, dhe u gjend në gjendje të jashtëzakonshme psikike 

të shkallës së afektit të lartë, dhe mu kjo gjendje pat ndikim të madh në aftësitë e tij, andaj veproj 

pa menduar mirë. Sikur të kishte motiv për ta vrarë të dëmtuarin, i pa penguar nga askush ai ka 

mundur ta vazhdoj sulmin, por nuk veproj kësisoj sepse i dëmtuari është larguar, ky shfrytëzoj 

këtë rast dhe iku nga vendi i ngjarjes. I pandehuri deklarohet se viktimën e ka goditur me një 

pirun, i cili është i ëmbëltoreve. Ekspertiza nuk u përgjigj për pikën 5 (pesë) të urdhëresës së 

Gjykatës, për mjetin me të cilin dyshohet që është shkaktuar plaga, por vetëm shprehet “mjeti me 

të cilin janë shkaktuar dëmtimet ka qenë mjet i mprehtë”, pa akcekptuar fjalën thikë. Ndër të 

tjera mbrojtësi i të pandehurit Gjykatës, i ka propozuar që i pandehuri Sh.M, të shpallet fajtor për 

veprën penale: Vrasje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore e mbetur në tentativë nga 

neni 180 e lidhur me nenin 28 të KPRK-ës, dhe ti shqiptohet një dënim prej 12 muaj burgim, si 

dhe ka propozuar që të abrogohet paraburgimi, me arsyetimin se kanë pushuar kushtet mbi të 

cilat është caktuar kjo masë. 
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I pandehuri Sh.M, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se në tërësi e përkrah fjalën 

përfundimtare që ka paraqitur avokati i tij, dhe se nuk paraqet fjalë përfundimtare. 

 

Deklarimet e dëshmitarëve; 

Në shqyrtim gjyqësor gjykata ka dëgjuar në cilësi të dëmtuarit – dëshmitarin E.Gj, i cili në 

deklaratën e tij në Polici me dt.28.09.2018, në Prokurori me dt.11.10.2018, në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor me dt.24.01.2019, si dhe në rigjykim në seancën e dt.16.09.2019, i cili ka 

deklaruar se: Sa i përket datës 27.09.2018, rreth orës 22:45, unë kam qenë duke përfunduar 

llogarit e punëtorëve të ditës, dhe ka ardhur aty i akuzuari, unë isha brenda në lokal, ka ardhur 

punëtorja S.P, e cila më ka thënë hajde se po të thërret ky komshiu, unë jam dal dhe ai i ka pasur 

dy duart në xhep, i thash urdhëro qfar ki, ai mu drejtua me fjalët: “kush ma ka thy derën për 

mrapa”, unë i thash se unë nuk di gjë për këtë derë, dhe më tha: “ventilatorin që e ke qit kon e ke 

vet”, unë i thash se aty është pronë e banesës, unë kam hyrë brenda dhe i kam thënë ec prej këtu, 

ajo punëtorja pas meje duke më thënë se po frikësohem, sepse ai rrinte brenda, dhe vet natyra e 

tij i pa rruar me flok të mëdha, ishte i frikshëm për vajzën. Dhe unë i thash dil prej këtu se po 

tutet qika, ai tha nuk dua me dal dhe unë pa e përdorur forcën e kam bind, dhe duke ja rrahur 

krahët ka dalur përjashta dhe aty është një vend ku shiten pemët dhe perimet, dhe aty ka gurë, 

diçka ka kërkuar dhe mua më ka lënë përshtypje se po kërkon me marr gurë, dhe ai gjithmonë i 

mbante duart pas shpinës, dhe i lëkundte, dhe unë i jam ofruar në mënyrë të qetë, dhe atëherë ka 

filluar me qen më agresiv, duke më thënë mos më prek, dhe për një moment me dorën e djathtë 

nën sqetull më ka goditur me një mjet, unë mendoj se ka qenë thikë patentë, dhe goditja ka qenë 

bukur e madhe dikun nën sqetull, afër zemrës dhe mushkërive, veq fati që kam pasur krahun e 

paluar për trupi, dhe ka mundur të më mbyt mos te kisha krahun e paluar, pasi që më ka godit ka 

dashtë që të më godas prapë, por unë jam tërhequr dhe goditja i ka shkuar në të zbrazët, dhe 

është tërhequr rreth 10-15 metra, dhe ka këqyr në vendin ku më kishte goditur, dhe në një 

mënyrë e këqyra pjesën ku më shikonte, dhe e vërejta se ky më paska therur, ku e pash se gjaku 

po më rridhte nga nën sqetulla e dorës së majtë, më ka shkuar gjaku deri te këpucët poshtë, dhe 

po ashtu ka pasur rrjedhje gjaku edhe në lokal brenda në qeramika, dhe menjëherë i kam thënë 

djalit A.t “mule pikapin se po më duket se më ka therr”, kemi shkuar shumë shpejt në 

Emergjencë në Vushtrri. Djali ka dalë në një moment me thikë jashtë lokalit dhe ky është 

momenti ende para se të goditem unë nga i pandehuri, dhe ai është kthyer serish në lokal dhe nga 

hutimi e ka lënë thikën në tavolinë, djali nuk ka pasur asnjë kontakt verbal me të pandehurin. 

Unë nuk kam parë dhe nuk kam dëgjuar qoftë fjalë apo veprime nga ana e djalit tim, që ta ketë 

bërë të akuzuarin të jetë ndjerë i shqetësuar. Ndërsa në seancën e rigjykimit, i dëmtuari ka 

deklaruar se: I pandehuri Sh.M, e ka goditur me thikë dhe se këtë e ka parë, dhe se vetëm ai ka 

kontaktuar me të dhe nuk e ka fyer e as sulmuar, se ai e ka goditur dy herë në krahun e majtë dhe 

nën sqetull në pjesën e majtë, dhe se aty ka qenë prezent djali i tij A. dhe punëtori G.i, ata kanë 

qenë diku 3-4 metra larg nga ai dhe i akuzuari dhe se i tërë rasti ka ndodhur para derës së lokalit. 

 

Në shqyrtim gjyqësor gjykata ka dëgjuar në cilësi dëshmitarin G. Rr, i cili në Polici me 

dt.28.09.2018, në Prokurori me dt.26.10.2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor me 

dt.24.01.2019, si dhe në rigjykim në seancën e dt.16.09.2019, ka deklaruar se: Ditën kritike unë 

kam qenë duke larë gota në lokal dhe papritmas i kam dëgjuar disa zhurma, djali i pronarit ka 

qenë në kuzhinë duke bërë sallat, apo duke prerë me diçka me një thikë, ai ka dalur jashtë, unë 

nuk kam dëgjuar çfarë ka ndodhur sepse kur lëshohet qeshma nuk dëgjohet mjaftueshëm, në ato 

momente unë kam ndalur qeshen dhe kam dal edhe vet jashtë, kur kam dal kam parë E., djalin e 

tij dhe të akuzuarin duke folur me E., i thoshte të akuzuarit liroma rrugën, mos na dil në rrugë, 

mos na pengo, e kam dëgjuar të akuzuarin duke thënë se ma keni prishur derën, ndërsa E., i ka 

thënë se ne nuk ta kemi prekur, dhe i ka thënë largohu se nuk po duam probleme, i akuzuari ka 

folur pastaj me djalin e E., që i thoshte se ma ke prekur derën ai i thoshte se nuk ta kam prekur, 

E. pastaj i ka thënë largohu se do ta thërras Policinë, mos na pengo, ai i pandehuri i ka thënë 
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thirre kë të duash dhe ka sharë disa herë E., pastaj prap E., i ka kërkuar që të largohet se ta 

thërras Policinë, ai prapë i ka thënë thirre kon të duash se unë jam Zot për Policinë dhe për ty. 

Unë e kam marr E., dhe djalin e tij për ti shti brenda në lokal, mbrapa meje ka mbetur i 

pandehuri, dhe në ato momente kur i ka sharë E., është kthyer e më ka larguar mua dhe është 

ofruar tek i akuzuari dhe e ka shtyrë, dhe pastaj i akuzuari me thikën që e kishte në dorë e ka 

goditur E., të cilën thikë unë e kam parë, i akuzuari thikën në dorë e mbante të fshehur të cilën e 

kishte mbështjellë me grusht dhe gishtin tregues e mbante në majën e saj. Pas kësaj goditje i 

pandehuri është larguar dhe ka shkuar djali i E., e ka marr automjetin e ka vendosur E., në 

automjet dhe e ka dërguar për në spital. Kur A., ishte me thikë, në vazhdimësi E., ishte në mes të 

A. dhe të akuzuarit. Ndërsa në deklaratën e dhënë në seancën e rigjykimit, i njëjti ka deklaruar 

se: Në dorën e djathtë i pandehuri Sh., mbante thikë, dhe se asnjëherë nuk ka pasur kontakt fizik 

me të, dhe as nuk e ka kanosur e as fyer. Afërsia mes ti dhe të akuzuarit ka qenë rreth 3-4 metra, 

se i njëjti ka qenë më afër dy palëve ndërsa djali i të dëmtuarit – A., ka qenë mbrapa ti. Të 

akuzuarin nuk e kanë sulmuar, por deklaron se E., gjatë gjithë kohës e ka marrë me të mirë, 

ndërsa i akuzuari i ka sharë ata.  

 

Në shqyrtim gjyqësor gjykata ka dëgjuar në cilësi dëshmitarin A.Gj, i cili në Prokurori me 

dt.28.09.2018, në seancë e shqyrtimit gjyqësor me dt.06.03.2019, si dhe në rigjykim me 

dt.16.09.2019, ka deklaruar se; Në ditën kritike unë kam qenë në kuzhinë duke prerë një torte 

dhe rastësisht kam dëgjuar disa zëra në lokal, më së tepërmi që më ka frikësuar ka qenë ai i 

babait tim, dhe rastësisht kam dal për të shikuar se për çka bëhet fjalë, në atë moment kam hasur 

në babai tim dhe të pandehurin, kur unë kam dal në pjesën e lokalit babai im filloi të flas me të 

pandehurin, që ne e njohim me nofkën “G.”, babai në ato momente i ka thënë të akuzuarit ec ti se 

nuk kemi asgjë me ty, ndërsa ai ishte agresiv, unë gjatë atyre momenteve me që nuk kam pasur 

asnjëherë asnjë problem vetëm shikoja sepse nuk prisja asgjë, pastaj i pandehuri u koqit tek dera 

e lokalit dhe nuk largohej, ai shfaqte agresivitet më të lartë, duke filluar që ta ngrit edhe zërin, 

pastaj filloi që të shaj duke na thënë se “unë do t‟ju largoj nga këtu. Situata u tensionua edhe më 

tepër, në mënyrë të qetë babai ka shkuar dhe e ka kapur për dore me qëllim për ta larguar nga 

lokali, duke i treguar se nuk kemi asgjë me të, por edhe se vajza që e kemi të punësuar aty filloi 

të frikohej, ashtu duke vazhduar për ta larguar nga lokali. Pasi që babai e ka larguar nga lokali, ai 

sërish është kthyer aty dhe kur ka dal jashtë lokalit, pra kur ka ardhur për herë të dytë që është 

rikthyer aty edhe ndodhi, kur babi vazhdonte që ta shtynte për ta larguar nga lokali ynë, e tëra me 

qëllim që të mos krijohej imazh i keq, i pandehuri në vazhdimësi tentonte që të rikthehej, kur në 

një moment babai ka arritur që ta qes jashtë lokalit në pjesën e rrugës, unë atëherë kam qenë 

mbrapa babait tim, e aty për një moment babai është kthyer dhe me dorë në trupin e tij, duke e 

prekur në anën e majtë ka thënë më duket se më goditi, e kam dëgjuar babin kur ka bërë “oh”, 

dhe atëherë unë ja kam ngritur teshat me dorë dhe ja kam parë gjakun, në ato momente që i 

rridhte nën pjesën e sqetullës. Ndërsa në deklaratën e dhënë në seancën e rigjykimi i njëjti ka 

deklaruar se nuk kanë pasur asnjëherë më parë probleme me të pandehurin, se ai kur ka dal nga 

lokali e ka pasur një thikë në dorë, të cilën ka qenë duke e përdorur për prerjen e një torte, e cila 

ka qenë thikë e kuzhinës. Dëshmitari, ka shtuar se ditën kritike nuk e ka sulmuar e as nuk e ka 

fyer të pandehurin.  

 

Më dt.06.03.2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe me dt.16.09.2019 në seancën e 

rigjykimit, pas administrimit të provave, i pandehuri Sh.M, ka paraqitur mbrojtjen e tij. I 

pandehuri Sh., ka pranuar se ky konflikt ka filluar pasi që një javë më herët ka pretenduar se i 

dëmtuari E., i‟ja ka dëmtuar murin i cili është ngjitas me barakën ku banon i pandehuri, duke i 

shti disa punëtor për të punuar për ti ngjitur skelet aty, dhe këtë i dëmtuari sipas tij e ka bërë pa e 

pyetur atë, dhe pastaj prapë djali i të dëmtuarit sipas tij i‟ja ka prishur derën e shtëpisë. Pastaj pas 

një jave i pandehuri ka shkuar në lokalin e të dëmtuarit, ku me të dëmtuarin ka biseduar fillimisht 

në lidhje me dëmtimin që i është bërë në shtëpinë e tij, ndërsa sipas tij i dëmtuari i ka kërkuar që 
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të largohet nga lokali i tij, duke përdorur fjalë të ndyta ndaj tij, si dhe sipas tij duke e goditur me 

shuplaka, sipas tij, në ato momente ka hyrë djali i të dëmtuarit, me një thikë “sharrë”, në atë kohë 

e ka shtyrë deri jashtë lokalit rreth 2 (dy) metra. I pandehuri, ka thënë se atë dite e ka pasur një 

pirun në dorë, dhe për shkak të presionit që i‟a bënte i dëmtuari, ai e ka goditur të dëmtuarin në 

pjesën e majtë ku mbahen pantallonat, dhe pastaj është larguar nga lokali ka shkuar në një lokal 

në Fsh.Bukosh, dhe pas një ore edhe e ka arrestuar policia. Ndërsa në deklaratën e dhënë në 

seancën e rigjykimit, i njëjti ka deklaruar se të dëmtuarin e ka goditur vetëm një herë, ndërsa kur 

kam shkuar në lokalin e E.it, qëllimin e ka pasur që të bisedoj rreth kompensimit të dëmit që i ja 

kanë shkaktuar në shtëpinë e tij. Sipas tij, i dëmtuari nuk ka dashtë që të bisedoj por vetëm ka 

sharë, ku pastaj ka dalë djali i të dëmtuarit me thikë, dhe e kanë qitur jashtë ku edhe në këtë 

moment e ka goditur të dëmtuarin me pirun. I pandehuri ka thënë se pirunin e ka mbajtura për 

arsye se i ka shërbyer për të ngrenë bukë. 

 

Faktet jokontestuese; 

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se i dëmtuari E.Gj  ka qene dhe është pronar në pronar në 

biznesin “D.” në Vushtrri, qe ushtron veprimtarin si furrë buke dhe pastiqerinë. 

 

- Nuk  ka qenë kontestues fakti se i pandehuri Sh.M ka banuar në një kamp shtëpizë afër/ 

mbrapa lokalit te të dëmtuarit.  

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se natën kritike i dëmtuari ka qenë duke punuar në vendin e tij 

të punës biznesin e tij, së bashku me djalin e tij A.Gj, punëtorët S.P dhe G. Rr. 

 

- Nuk ka qene kontestues fakti se natën kritike më dt.27.09.2018, rreth orës 22:50 minuta, i 

pandehuri ka shkuar në lokalin e të dëmtuarit “D.” dhe është takuar me të dëmtuarin E.Gj, ku 

i është të ankuar dëmtuarit se i ka shkaktuar dëm në një mur dhe derë në shtëpinë e tij. 

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se i dëmtuari atë natë ka bërë përpjekje për ta larguar nga lokali 

të pandehurin, sepse i pandehuri e fyente dhe e shante të dëmtuarin. Pasi i dëmtuari e kishte 

larguar nga lokali te pandehurin, ai prapë ishte kthyer në lokalin e të dëmtuarit.  

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se, i pandehuri natën kritike e ka sulmuar te dëmtuarin dhe si 

rezultat i këtij sulmi i dëmtuari ka pësuar lëndime trupore, për të cilat lëndime ka kërkuar 

ndihme mjekësor dhe është trajtuar në spital.  

 

Faktet e sipër cekura nuk kanë qenë kontestuese ndërmjet palëve. Përveç kësaj, si të tilla 

vërtetohen edhe nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor. 

 

   -Faktin se i pandehuri natën kritike ka shkuar në lokalin “D.”, Gjykata këtë e ka vërtetuar nga 

dëshmitë e dëshmitarëve, provat materiale dhe nga mbrojtja që ka paraqit i pandehuri. 

 

I dëmtuari E.Gj, si dëshmitar në lidhje me këtë fakt, në shqyrtimin gjyqësor, ka pohuar se më 

dt.27.09.2018, ka qenë duke punuar në lokalin e tij “D.”, dhe derisa ishte para përfundimit te 

orarit të punës, i pandehuri ka shkuar në lokalin e tij, dhe është ankuar se i është thyere dera  nga 

mbrapa e kamp-shtëpizës. Deklarimi i tij si vijon; “Sa i përket datës 27.09.2018, rreth orës 22:45, 

unë kam qenë duke përfunduar llogarit e punëtorëve të ditës, dhe ka ardhur aty i akuzuari, unë 

isha brenda në lokal, ka ardhur punëtorja S.P, e cila më ka thënë hajde se po të thërret ky 

komshiu, unë jam dal dhe ai i ka pasur dy duart në xhep, dhe mu drejtua me fjalët “kush ma ka 
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thye derën për mbrapa”, unë i thash se unë nuk di gjë për këtë derë, dhe më tha; “ventilatorin që 

e ke qit kon e ke vet”, unë i thash se aty është pronë e banesës”. 

 

Dëshmitarët G. Rr, A.Gj dhe S.P, pohojnë faktin se natën kritike e kanë pa të pandehurin kur 

kishte arritur në lokalin “D.”. Sipas dëshmitarit, i pandehuri ka qenë shumë nervoz kur është 

atakuar me të dëmtuarin E..  

 

Sipas incizimeve të siguruara nga kamerat e sigurisë në këtë lokal, te cilat janë administruar në 

shqyrtim gjyqësor në cilësi të provës materiale, shihet se natën kritike i pandehuri ka qenë në 

lokalin e të pandehurit, se është takuar me të dëmtuarin E. Gj.   

 

Gjithashtu edhe i pandehuri Sh.M, në mbrojtjen e tij, pohon faktin se natën kritike ka qen ne 

lokalin e të dëmtuarit E., dhe se është takuar me të dëmtuarin me qëllim që ti ankohen për një 

dëm që ia kishte shkaktuara i dëmtuari.  

 

- Si përfundim Gjykata gjen se më dt.27.09.2018, rreth orës 22:45 minuta i pandehuri Sh.M ka 

shkuar në lokalin e të dëmtuarit E.Gj, është takuar me të dëmtuarin dhe se i është ankuar atij për 

një dëm që i pandehuri ka pretenduar qe i është shkaktuar nga i dëmtuari.  

 

-Faktin se natën kritike i pandehuri ka qenë nervoz, se e ka sharë dhe e ka fyere vazhdimisht të 

dëmtuarin, kjo vërtetohet nga dëshmitë si vijon; 

Dëshmitarja S.P, lidhur me këto fakte në dëshminë e saj në shqyrtimin gjyqësor më 

dt.06.03.2019, e kjo dëshmi e saj, me pëlqimin e palëve është lexuar në shqyrtimin gjyqësor në 

rigjykim, ka deklaruara; Kur ka ardhur i pandehuri në lokal me ka thënë apo e thërret gazdën, 

unë e kam njoftua axhën E., ka dal E.i dhe e ka përshëndet me fjalët “Mirëmbrëma kjoshi, si je 

aje mire?”, atëherë i pandehuri nuk ia ka kthyer përgjigjen, po menjëherë ka filluar të përdor fjalë 

të ndyta dhe ka filluar të flas me zë të larte dhe të shajë”.     

 

Dëshmitari A.Gj në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor më dt.06.03.2019, të cilën dëshmi e ka 

përkrahur edhe në dëshminë e tij, që ka dhënë në rigjykim më dt.16.09.2019, për këto rrethana ka 

deklaruar “Unë kam qenë kuzhinë, e kam dëgjua një zë të larte, kur kam dal nga kuzhina e kam 

pa babin tim dhe të pandehurin, ku babi ime filloi të bisedoj me të pandehurin që unë e njoh si 

“G.”, pastaj pas bisedës babai i „u drejtua të pandehurit largohu nga lokali se kam myshterinjtë,  i 

pandehuri ka qenë shumë agresive dhe ka fillua me shaj”.  

 

I dëmtuari E.Gj, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor më dt.24.01.2019, të cilën dëshmi e ka 

përkrahur në tersi edhe në dëshminë e tij, që ka dhënë në rigjykim më dt.16.09.2019, “unë kam 

qenë duke përfunduar llogarit e punëtorëve të ditës, dhe ka ardhur aty i akuzuari, unë isha brenda 

në lokal, ka ardhur punëtorja S.P, e cila më ka thënë hajde se po të thërret ky komshiu, unë jam 

dal dhe ai i ka pasur dy duart në xhep, i thash urdhëro çfarë ki, ai mu drejtua me fjalët: “kush ma 

ka thye derën për mbrapa”, unë i thash se unë nuk di gjë për këtë derë, dhe më tha: “ventilatorin 

që e ke qit kon e ke vet”, unë i thash se aty është pronë e banesës, unë kam hyrë brenda dhe i kam 

thënë ec prej këtu, ajo punëtorja pas meje duke më thënë se po frikësohem kam tentuar ta largoj 

nga lokali, ku i pandehuri ka refuzuar dhe ka filluar të shaj dhe bërtas”. 

 

     -Faktin se i pandehuri natën kritike e ka sulmuar të dëmtuarin E. Gj, Gjykata këtë e ka 

vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitarëve, provat materiale dhe nga mbrojtja që ka paraqit i 

pandehuri. 

 

I dëmtuari E.Gj, pohon faktin se natën kritike ka tentuar që largoj nga lokali i tij të pandehurin 

Sh.M, për shkak të sjelljeve jo të mira dhe agresive të tij, gjithashtu pohon faktin se gjatë kësaj 
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kohë është sulmuar dy herë me thikë nga i pandehuri. Në shqyrtimin gjyqësor rigjykim më 

dt.16.09.2019, kur është pyetura nga kryetari i trupit gjykues: 

 

Kryetari i trupit gjykues, pyetja; Ku ka ndodhur ngjarja? 

I dëmtuari, përgjigjet; “Rasti ka ndodhur para derës se lokalit, para derës se pastiqerisë që është 

pronë e djalit tim, unë jam përpjekur që të largoj nga lokali, i pandehuri me ka thënë largomi 

duart dhe pastaj me ka goditur disa herë, unë kane tentua për të hyrë në lokal dhe ai prapë ka të 

tentuar të me godas”. 

Kryetari i trupit gjykues, pyetja; “A mund te na thoni, a e keni pa me çfarë ju ka goditur? 

I dëmtuari, përgjigjet; “Po, me ke godit me thikë”. I dëmtuari edhe në dëshminë e tij në 

shqyrtimin e kaluar gjyqësor, pohon faktin se është goditur dy herë me thike nga i pandehuri, kjo 

është konstatuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor te dt.24.01.2019, faqe 7, ku ka 

deklaruar;  “Në atë momente ai me ka goditur te dora mbi bërryl, deri nen pjesën nën sqetull në 

pjesën e trupit ana e majte”, kur është pyetur, pyetja; A e dini me çka ju ka goditur?, ai ishte 

përgjigjur: Po, e kam pa tehun dhe ka qenë thikë”. 

Dëshmitarit G. Rr, në shqyrtim gjyqësor në dëshminë e tij, ai pohon faktin se i dëmtuari atë natë 

ka kontaktuar me të pandehurin, se i pandehuri ka qenë shume agresivë në paraqitjen e tij, ka 

përdorur sharje dhe fyerje kundrejt të dëmtuarit, ndërsa i dëmtuari me mirësjellje ka tentuar ta 

largojë atë nga lokali. Dëshmitari për këtë ka thënë “E.i është ofruar të pandehuri duke i thënë 

largohu dy here e ka shtyrë dhe pastaj i akuzuari me thikën që e kishte në dorë e ka goditur E., 

të cilën thike unë je kam pa”.  

 

Nga dëshmia e dëshmitarit A.Gj, dhënë në shqyrtim gjyqësor dhe në polici, vërtetohet se, i 

dëmtuari E.Gj, ka tentuar që të pandehurin Sh.M, ta largoj nga lokali i tij, dhe për një moment 

pasi që kanë dal jashtë lokalit e ka parë se si i pandehuri e ka goditur të dëmtuarin me thikë. 

 

Nga mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri Sh.M, në shqyrtim gjyqësor vërtetohet se i njëjti ka 

shkuar në lokalin e të dëmtuarit, se i njëjti është konfrontuar me të dëmtuarin, dhe se i njëjti e ka 

sulmuar të dëmtuarin, në pjesën dhe përshkrimin se siç e jep vet i dëmtuari, por që e kundërshton 

ta ketë sulmuar me thikë, por deklaron se e ka goditur me pirun.  

 

Këto fakte, përveç që janë vërtetuar në bazë të deklaratave të dëmtuarit-dëshmitarëve, pjesërisht  

janë vërtetuar edhe në bazë të Video Incizimit (CD-së), në përmbajtjen e së cilës shihet konflikti 

i filluar verbal, dhe i dëmtuari kur kthehet në lokal, shpalon teshat shihet qe nga pjesa e majte e 

trupit i rrjedh gjake.  

 

            Gjykata, si përfundim gjen se i pandehuri Sh.M, në mbrëmjen më dt.27.09.2019, kishte 

shkuar në lokalin e të dëmtuarit në pastiqerinë “D.”, në Vushtrri, dhe pas një konflikti verbal me 

të dëmtuarin për shkak se i pandehuri pretendonte se i dëmtuari i ka shkaktuar një dëm në 

shtëpinë e tij, në momentin kur i dëmtuari tenton ta largoj nga lokali dhe derisa që te dy ishin 

jashtë objektit-lokalit, i pandehuri me thikë e godet dy herë të dëmtuarin në regjionin e sipërme 

të majtë të gjoksit, dhe në regjionin e bërrylit të dorës së majtë. Në këtë mënyrë ka tentuar ta 

privojë nga jeta të dëmtuarin, por vepra ka ngelur në tentativë. I dëmtuari si rezultat i plagëve që 

i merr pëson lëndimet trupore.  

 

Faktet kontestuese; 
Në këtë rast penal kanë qenë katër fakte kontestuese: 

1. Mjeti me të cilin është kryer vepra penale, 

2. Në çfarë gjendje të aftësisë mendore është kryer vepra penale. 

3. Sa herë e ka goditur i pandehuri të dëmtuarin. 

4. A ka ekzistuar dashja e te pandehurit për ta privuar nga jeta te dëmtuarin. 
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Për gjykatën, në bazë të provave të cilat janë administruar në shqyrtim gjyqësor, të gjitha këto 

fakte kontestuese janë vërtetuar, në mënyrë të saktë, dhe për tej çdo dyshimi. 

 

- Lidhur me mjetin që është përdorur në kryerje të veprës penale; 

Gjykata në bazë provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, në bazë të deklaratës së të 

dëmtuarit – dëshmitarit E.Gj, i cili si në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.24.01.2019, dhe në 

shqyrtimin gjyqësor në rigjykimit më dt.16.09.2019, ka pohuar faktin se natën kritike i pandehuri 

e ka goditur me thikë dy herë. Lidhur me këtë dëshmitari /i dëmtuari ka deklaruar; 

Kryetari i trupit gjykues, pyetja; “A mund të na thoni, a e keni pa me çfarë ju ka goditur? 

I dëmtuari, përgjigjet; “Po, me ke godit me thikë”. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit G. Rr, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri Sh.M, natën kritike me 

thikë e ka goditur dy herë të dëmtuarin E.Gj. Lidhur me këtë dëshmitari ka deklaruara; “E kam 

parë që i akuzuari mbante një qese me bukë dhe thikën në dorë, e cila ka qenë sa shuplaka e 

dorës, dhe i akuzuari me thikën që e kishte në dorë e ka goditur E.in”. 

  

Nga dëshmia e dëshmitarit A.Gj, vërtetohet fakti se i pandehuri ka pas një thikë në dorë. 

Dëshmitari në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.16.09.2019, ka deklaruar se e ka parë kur i 

pandehuri Sh.M, e ka sulmuar të dëmtuarin E.Gj, se i’a ka parë të pandehurit një thikë në 

dorë. 

 

Gjykata duke u bazuar në Ekspertizën Mjeko Ligjore të dt.25.07.2019, të kryer nga ekspertët 

Dr.N.U, Dr.V.K dhe Dr.D.H, ku konstatohet se ekzaminimi i plagëve  te i dëmtuari dhe nga 

dokumentacioni mjeksor, është vërtetuar se mjeti me të cilin janë kryer këto plagë ka qenë: “Mjet 

i mprehtë, prerës dhe shpues, me maje dhe teh”. Sipas konstatimit ne ekspertizë thuhet: Mjeti 

qe janë shkaktuar plagët ka qen mjete i mprehët, i cili ka vepruar ne regjionin e sipërm te 

majtë te gjoksit me mekanizëm prerës dhe shpues(maje dhe teh), kurse në regjionin e bërrylit 

te dorës se majatë ka vepruar me mekanizëm prerës të tehut.  Nga kjo mund të kuptojmë se në 

bazë të këtij përshkrimi se mjeti me të cilin është kryer vepra penale ka qenë thikë dhe jo pirun, 

pasi që piruni, nuk i ka këto karakteristika, nuk është i mprehtë dhe nuk është prerës, pra nuk ka 

mekanizëm tehut dhe prerës, ai mund të veproi vetëm si mjet shpues dhe jo prerës.  

 

Në këtë rast kemi tre dëshmitar që pohojnë se i pandehuri natën kritike me thikë e ka sulmuar të 

dëmtuari, një ekspertizë mjekoligjore qe konstaton se mjeti me të cilin i janë shkaktuar plagët të 

dëmtuari ka qenë një mjetë me maje dhe teh dhe ka vepruar si mekanizëm shpues dhe prerës.  

 

      -Prandaj gjykata, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se mjeti me të cilin është kryer kjo vepër 

penale ka qenë një thikë me maje dhe teh, që është përdorur natën kritike nga i pandehuri për ta 

sulmuar të dëmtuarin.   

 

- Gjendja në të cilin ka vepruar i pandehuri; 

  

Gjykata, gjen se në veprimet e të pandehurit në natën kritike nuk përmbushen kushtet e veprës 

penale të kryer në tronditje të rëndë mendore, që pretendon mbrojtja.  

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 180 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Vrasja e kryer në 

gjendje të tronditjes së fortë mendore, përkufizohet në këtë mënyrë “Kushdo që personin tjetër e 

privon nga jeta në gjendje të tronditjes së fortë mendore, të shkaktuar pa fajin e tij nga sulmi, 

keqtrajtimi apo fyerja e rëndë nga ana e personit të vrarë”. Nga përkufizimi që ligji i jep 

tronditjes së fortë mendore, si kusht primar për këtë rrethanë kërkohet që të ekzistojë sulmi, 
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keqtrajtimi apo fyerja e rëndë nga ana e viktimës. Nga provat që gjenden në shkresat, siç janë 

dëshmitë e dëshmitarit-dëmtuarit dhe dëshmitarëve dhe provat materiale në asnjë mënyrë nuk 

mund të vërtetohet se i dëmtuari E.Gj, apo djali i tij A.Gj, ta kenë sulmuar, keqtrajtuar apo fyer 

të pandehurin. Për më tepër, provat në këtë rast dëshmojnë tri rrethana të rëndësishme lidhur me 

kohën dhe momentet kritike kur ka ndodhur ky rast se, i dëmtuari dhe as dëshmitari djali i të 

dëmtuarit; 

a) Nuk e kanë sulmuar të pandehurin,  

b) Nuk e kanë keqtrajtuar apo fyer të pandehurin, si dhe 

c) Nxitja apo konflikti nuk është iniciuar nga i dëmtuari dhe as dëshmitari, por është 

iniciuar nga vetë i pandehuri. 

Këto rrethana tregojnë se, në rastin konkret kanë munguar elementet esenciale të veprës së kryer 

në tronditje të rëndë mendore (ka munguar sulmi, keqtrajtimi dhe fyerja), në mungesë të 

këtyre elementeve përjashtohet çdo mundësi që vepra penale të jetë kryer në tronditje të rëndë 

mendore, si rrethanë që do të përcaktonte në rikualifikimin e veprës penale në veprën penale  

sipas neni 180 të KPRK-ës. Kjo ndër të tjera vërtetohet edhe me vet faktin se, i pandehuri 

ka deklaruar se i dëmtuari E.Gj, dhe djali i tij A.Gj, për asnjë çast nuk e kanë sulmuar, për 

këtë njëjtë  ka deklaruar në polici, në prokurori po ashtu edhe në gjykatë.  

 

Kjo vërtetohet edhe nga vetë përmbajtja e CD-ës, ku shihet se si gjatë gjithë kohës i dëmtuari 

vetëm tenton që ta largon nga lokali, por që në asnjë formë i dëmtuari dhe djali i tij, nuk kanë 

ndërmarrë asnjë lloj veprimi me karakter sulmi, keqtrajtimi apo fyerje ndaj të pandehurit. 

 

Gjykata pranon faktin se natën kritike i dëmtuari në dy raste e ka shtyrë të pandehurin në 

përpjekje që të largoj nga lokali i tij, sepse të gjitha dëshmitë flasin se i pandehuri ka përdorur 

fjalë fyese, sharje me ton të lartë dhe kërcënime ndaj të dëmtuarit. Pikërisht kjo ishte arsye që i 

dëmtuari ishte munduar ta largonte nga lokali te akuzuarin. Gjithashtu nga incizimet e kamerave 

dhe nga dëshmitë e dëshmitarëve si dhe nga vetë mbrojtja e të pandehurit, rezulton se i dëmtuari 

ne asnjë moment nuk e ka sulmuar të pandehurin, nuk ka pas në dorë ndonjë armë, apo ndonjë 

send të përshtatshëm për të sulmuar të pandehurin. Në anën tjetër nuk mund të vërtetohet që i 

dëmtuari e ka fyer të pandehurin. Dëshmitarët thonë se, i dëmtuari është munduar që në mënyrë 

të qetë ta largoj nga lokali të pandehuri, ndërsa i pandehuri ka fyer e sharë të dëmtuarin. 

 

Në anën tjetër, ka qenë vetë i pandehuri që në ato orë të vona ka shkuar në lokalin e të dëmtuarit, 

ka qenë i pandehuri që ka pretenduar që i dëmtuari i ka shkaktuar dëm, ka qenë i pandehuri ai që 

e ka sharë dhe fyer të dëmtuarin. Për me tepër, atë natë i dëmtuari njëherë kishte arritur ta largoj 

nga lokali te pandehurin, megjithatë i pandehuri ishte kthyere prapë në lokal dhe vetëm pas kësaj 

edhe e kishte godite të dëmtuarin. Gjithë kjo ngjarje ka qenë kontribut i të pandehurit. I dëmtuari 

nuk e ka sulmuar të pandehurin, nuk e ka fyer, nuk e ka sharë dhe nuk ka kontribuar për të nxit 

situatën.  

 

Gjykata në bazë të këtyre provave të administruara në shqyrtim gjyqësor, të vlerësuara në detaje, 

ka refuzuar si të pabazuar pretendimin e të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, të cilët kanë 

pretenduar se ditën kritike i pandehuri ka vepruar nën kushtet e tronditjes së rëndë mendore, pasi 

që ka qenë i rrezikuar që të sulmohet. 

 

Gjykata, pranon faktin se nga incizimet shihet se A.Gj, djali i të dëmtuarit atë natë ka mbajtur një 

thikë në dorë, megjithatë me asnjë provë nuk mund të vërtetohet se ai e ka sulmuar apo ka 

tentuar ta sulmoj të pandehurin. Ky person ka qenë edhe dëshmitar, ka japë një përshkrim për 

këtë, ku ka thëne se ka qenë duke punuar në kuzhinë duke prerë një tortë, kur ka dëgjuar një zë të 

lartë, ka dal nga kuzhina ashtu me thikë në dorë. Por pohon se nuk e ka sulmuar të pandehurin. 
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Nga video-incizimet shihet se A.Gj, e mbante thikën në dorë, por për asnjë çaste nuk ka marr 

asnjë veprim të sulmit ndaj të pandehurit e as nuk ka tentuar ta bëje një gjë të tillë. 

 

- Gjykata, si përfundim gjen se nuk janë përmbushur kushte ligjore, për t’i cilësuar 

veprimet e të pandehurit si veprime që konsistojnë në drejtim të veprës penale; Vrasje e kryer në 

gjendje të tronditjes së fortë mendore e mbetur në tentativë nga neni 180 e lidhur me nenin 28 të 

KPRK-ës. Nuk janë plotësuar kushtet ligjore për afektin mendor, në momentet kritike kur i 

pandehuri e ka sulmuar të dëmtuarin me thikë.  

 

- Lëndimet që ka pësuar i dëmtuari;  

Gjykata, gjene se i dëmtuari E.Gj, si rezultat i sulmit me thikë nga i pandehuri, ditën kritike më, 

27.09.2018, kishte pësuar lëndime të lehta trupore, dhe atë: Plagë shpuese prerëse në regjionin e 

majtë të gjoksit, me madhësi 3 cm, dhe Plagë prerëse në regjionin e bërrylit të dorës së majtë, me 

madhësi rreth 1 cm, të gjitha këto fakte ishin vërtetuar në bazë të ekspertizës së dt.25.07.2019, të 

kryer nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, nga ekspertët Dr.N.U, Dr.V.K dhe Dr.D.H, të kualifikuara 

nga ekspertiza e ekspertëve si LËNDIME TË LEHTA TRUPORE. Gjykata këtë fakt e ka 

vërtetuar edhe nga raporti mjekësore nga QKMF në Vushtrri, e datës 27.09.2018, të lëshuar në 

emër të dëmtuarit E.Gj, në të cilën shkruan se: Pacienti vjen në këtë shërbim shëndetësor për 

shkak therjes me mjet të mprehtë (thikë), në regjionin thorakul të anës së majtë. Diagnoza: 

Vulmus punctum regjo theracolis lot sim.  

 

Me rekomandim: Në mungesë të kushteve për ekzaminim adekuat, transportohet në QKUK – 

Q.Emeregjente në Prishtinë. 

 

Ky fakt është vërtetuar edhe nga deklaratat e të dëmtuarit – dëshmitarëve, të cilët në mënyrë të 

njëjtë, pa asnjë dallim ndërmjet vete, kanë konstatuar se si i pandehuri Sh.M, e ka goditur të 

dëmtuarin E.Gj, si pasoj e këtij lëndimi, nga pjesa ku është goditur ka pas rrjedhje gjaku, gjë që 

vërtetohet edhe nga CD-ja, dhe foto dokumentacioni i vendit të ngjarjes ku shihen njollat e 

gjakut në pllakat e lokalit “D.”. 

 

Rrjedhimisht gjykata, duke u bazuar në deklaratën e të dëmtuarit, dhe ekspertizën e tre 

ekspertëve, të cilët kanë konstatuar se kemi të bëjmë me dy plagë tek i dëmtuari, përtej çdo 

dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri Sh.M, me qëllim të privimit nga jeta të dëmtuarin, e ka 

goditur me thikë dy herë të dëmtuarin në pjesë të ndryshme të trupit, një herë në regjionin e 

majtë të gjoksit, dhe një herë në regjionin e bërrylit të dorës së majtë. 

 

Trupi gjykues, është i bindur se i pandehuri më 27.09.2018, kishte për qëllim që ta privonte nga 

jeta të dëmtuarin, andaj edhe të njëjtin pas një konfrontimi verbal me të, pa qenë i sulmuar, 

keqtrajtuar apo i fyer, e ka goditur dy herë të dëmtuarin në pjesë të ndryshme të trupit me qëllim 

të privimit të tij nga jeta, krejt për shkak se pretendonte se i njëjti i‟a ka dëmtuar murin dhe derën 

e shtëpisë së tij. 

 

Gjykata, rikujton se sipas nenin 22 të KPRK-së, dashja është element subjektiv i veprës penale e 

cila mund të nxjerrët nga rrethanat faktike të rastit. E nga rrethanat e rastit konkret dhe provat e 

administruara kemi arritur në përfundim se i pandehuri, veprën penale: Vrasje në tentativë nga 

neni 178 e lidhur me nenin 28 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e ka kryer me dashje 

të drejtpërdrejtë apo dashje direkte.  

 

Gjykata, gjen se në veprimet e të pandehurit Sh.M, përmbushen të gjitha elementet përgjithshme 

e të veçanta të veprës penale; Vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 sipas Kodit 

Penal të  Republikës së Kosovës. 
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Në vijim paraqesim dhe arsyetojmë secilin kusht apo element të përgjithshëm:  

Veprimi i të pandehurit: 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë përtej çdo dyshimi vërtetohet se i pandehuri 

Sh.M, kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale vrasje. Ditën kritike me 

dt.27.09.2018, rreth orës 22:50 min, ai me thikë e ka goditur dy herë të dëmtuarin E.Gj, në pjesë 

të ndryshme të trupit. Si rezultat i veprimeve të tij të dëmtuarit i janë shkaktuar lëndime të lehta 

trupore (mirëpo, vepra penale kishte mbetur në tentativë, s’ishte realizuar). 

Motivi i veprës penale: 

Nga provat e administruara është vërtetuar se, i pandehuri Sh.M, këtë vepër penale e ka kryer për 

shkak se ka pretenduar që i dëmtuari i ka shkaktuar një dëm në shtëpinë (barakën) në të cilën 

jetonte, gjerësisht në pjesën e murit dhe derës së asaj barake,  Për këtë ka shkuar në lokalin e të 

dëmtuarit, dhe aty pas një konfrontimi verbal me të dëmtuarin dhe pasi që i dëmtuari kishte 

tentuar të largoj nga lokali, i pandehuri e ka goditur me thikë dy herë të dëmtuarin. Gjykata me 

asnjë provë nuk ka arritur të vërtetoi se i dëmtuari i ka shkaktuar ndonjë dëm të pandehurit, siç 

pretendonte ai.  

 

Kundërligjshmëria dhe rrezikshmëria e veprimeve te të pandehurit; 

Gjykata, gjen se veprimet e të pandehurit të përshkruara si me lartë, pra sulmi që kishte ndërmarr 

me thikë në drejtim  të dëmtuarit E.Gj, ka qenë haptazi i kundërligjshëm.  

 

I pandehuri me veprimet e tij, kishte cenuar sigurinë si dhe kishte rrezikuar drejtpërdrejtë të mirat 

e mbrojtura me Kodin penal, që në këtë rast ishte atakuar integriteti trupor dhe ishte rrezikuar 

drejtpërdrejtë jeta e të dëmtuarit. I dëmtuari ka pësuar lëndime trupore siç përshkruhen në vijim-  

plagët janë konstatuar se janë shkaktuar nga thika, gjerësisht nga mjeti i mprehtë, me maje dhe 

me teh, me të cilin është goditur i dëmtuari dy herë, në pjesë të ndryshme të trupit, në gjoks dhe 

në bërryl. 

Përcaktueshmëria e veprës penale me ligj: 

Gjykata rikujton se veprimet e të pandehurit në këtë rast  janë të sanksionuara me ligj si vepër 

penale te përcaktuara si: Vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 

Gjykata, gjen se në veprimet e të pandehurit Sh.M, janë përmbushur edhe elementet e veçanta 

të veprës penale: Vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, siç janë:  

- Gjykata nga provat e administruara dhe rrethanat e rastit, ka vërtetuar se i pandehuri Sh.M, më 

dt.27.09.2018, ka tentuar ta privonte nga jeta të dëmtuarin E.Gj. Gjykata ka vërtetuar se i 

pandehuri në këtë rast kishte vepruar me dashje direkte (të drejtpërdrejtë) kjo për faktin se ai 

ishte i vetëdijshme se veprimet e tij pra, goditja dy herë me thikë të dëmtuarin mund ti 

shkaktonte pasoja të paparashikueshme të cilat mund të ishin fatale për jetën e të dëmtuarit, 

mirëpo edhe përkundër këtyre fakteve i pandehuri e dëshironte shkaktimin e pasojës [e 

dëshironte vrasjen e të dëmtuarit, e cila ka mbetur në tentativë].  

- Këto rrethana vërtetohen nga vetë ngjarja dhe kronologjia e saj. Fakti se i pandehuri fillimisht e 

ka filluar një konfrontim verbal me të dëmtuarin, se gjatë gjithë kohës e ka mbajtur thikën në 

dorë, dhe vetëm në momentin kur kanë dal jashtë lokalit e ka goditur të dëmtuarin, kjo tregon 

se ai e dinte dhe e dëshironte sulmin ndaj të dëmtuarit E.. Përveç kësaj, i pandehuri ishte i 

vetëdijshëm, e kuptonte dhe e dinte se thika të cilën e posedonte dhe të cilën e ka përdorur për 

të sulmuar paraqiste një mjet të rrezikshëm e të përshtatshëm për të shkaktuar pasoja të rënda 

të cilat mundë të jenë fatale për jetën e të dëmtuarit. 

- I pandehuri, se dëshironte ta kryente veprën penale të vrasjes, e tregon edhe fakti se i njëjti e ka 

goditur dy herë, dhe atë afër pjesës vitale të trupit, nën kraharor, pjesa e majtë ku gjendet edhe 

zemra, gjë që tregon dashjen e tij direkte për kryerjen e kësaj vepre penale. 
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- Për me tepër i pandehuri ditën kritike kishte tentuar edhe disa herë që ta godas të dëmtuarin, 

por që i dëmtuari i është shmangur këtyre tentimeve për goditje nga i pandehuri. Të gjitha këto 

rrethana tregojnë se veprimet e të pandehurit ishin të kontrolluara. I pandehuri ishte i 

vetëdijshëm se me mjetin me të cilin e ka goditur dy herë, është mjet i përshtatshëm për 

shkaktimin e pasojave, dhe andaj ka tentuar që ta godas disa herë radhazi. 

- Mbi të gjitha këto, e sipas vlerësimit te gjykatës tek i pandehuri nuk është vërejtur se lëngon 

nga ndonjë sëmundje mendore e përhershme apo a përkohshme, apo ngecjen në zhvillimin 

mendore. 

- I pandehuri ka shkuar i përgatitur në lokalin e të dëmtuarit për këtë qëllim. Në të kundërtën, 

cila është arsye që mbante me vete thikën atë natë.  

 

- Fakti se pandehuri ka përdorur mjetin e përshtatshëm për shkaktimin e lëndimeve trupore, 

faktin se e ka godit dy herë me thikë të dëmtuarin, se goditjet kanë qenë në pjesën e sipërme 

të trupit të i dëmtuarit, në pjesën vitale/pjesën e gjoksit ana e majtë, ku gjendet zemra si 

organi ma vital për jetën e njeriut. 

- Të gjitha këto rrethana tregojnë dhe argumentojnë se të i pandehuri Sh.M, ka ekzistuar dashja e 

drejtpërdrejtë te kjo vepër penale, ai e dinte, e kuptonte se me veprimet e tij mund të 

shkaktojnë pasoja, të cilat mund të jenë fatale për jetën e të dëmtuarit. Përkundër këtyre 

rrethanave ai i dëshironte dhe pajtohej me çfarëdo pasoja që munde të shkaktohet në këtë rast. 

 

Vlerësimi i provave: 

Gjykata, i ka falur besimin e plotë për faktet kryesore, dëshmisë së të dëmtuarit si dëshmitarë, e 

dhënë para gjykatës në shqyrtimin gjyqësor sepse është pothuajse e ngjashme me dëshmitë që ka 

dhënë më herët në polici dhe prokurori për çështjet kryesore në veçanti që lidhen me çështjen 

penale, e disa përjashtime shumë të vogla për të cilat gjykata ka dhënë vlerësimet si më lartë. Kjo 

pastaj përputhet edhe provat materiale të cilat gjinden në shkresat e lëndës, me dëshmitë e 

dëshmitarëve në këtë rast. I dëmtuari ka pohuar se është sulmuar nga i pandehuri, se është 

sulmuar dy herë me thikë, se ka pësuar lëndime trupore. Këto rrethana i ka thëne që nga fillimi 

këto përputhen edhe me provat tjera.  

 

Gjykata, pjesërisht i ka besuar mbrojtjes që ka paraqitur i pandehuri në prokurori në veçanti 

mbrojtjes, që nuk i ka mohuar veprimet e tij ditën kritike që nuk e ka mohuar se e ka goditur të 

dëmtuarin. Gjykata nuk i beson mbrojtjes së të pandehurit kur ai ka pretenduar se, nuk kishte 

qëllim që të privoje nga jeta të dëmtuarin, se nuk e ka sulmuar të dëmtuarin me thikë, se nuk e ka 

goditur të njëjtin dy herë. Gjitha provat tregojnë se ishte përdorur thika si mjet i kryerjes se 

veprës penale dhe jo piruni siç pretendon i pandehuri. Gjitha provat si ato personale dhe ato 

materiale tregojnë se i pandehuri e ka goditur dy herë me thikë të dëmtuarin. Rrethanat nën të 

cilat ka vepruar i pandehuri, mjetin që ka përdorur te vepra penale, vendin se ku e ka godit të 

dëmtuarin,  Për këto rrethana Lidhur me këtë gjykata ka dhënë arsye në ketë aktgjykim (në faqe 

10, 11, 12, 13 dhe 14). 

 

Gjykata i ka fal besimin dëshmive të dëshmitarëve në këtë rast S.P, A.Gj, dhe G. Rr.  Për faktet 

kryesore dëshmitë e tyre janë të pranueshme sepse përputhen në masë të madhe ndërmjet vete si 

dhe janë përputhje edhe me provat materiale në veçanti me atë çfarë shihet në incizime nga 

kamerat e sigurisë dhe me dëshminë e të dëmtuarit.  

 

Gjykata, u ka fal besimin e plotë provave materiale që janë administruare në këtë rast.  Sa i 

përket raporteve mjekësore mbi mjekimin e të dëmtuarit, gjykata i ka pranuar ato si të 

pranueshme, të ligjshme dhe me vlerë provuese, sepse janë lëshuare nga organet kompetente 

mjekësor me numër të protokollit të vulosura dhe në përputhshmëri njëra me tjetrën, janë 

lëshuare nga organi publik kompetent mjekësor dhe të gjitha këto raporte i referohen të 
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dëmtuarit, si dhe janë siguruar në përputhje me dispozitat e KPP-ës. Raportet mjekësore sipas 

vlerësimit të gjykatës kanë provuar faktet kryesore në raport me dëmtimet trupore që kishte 

pësuar i dëmtuari në këtë rast. Raportet provojnë se plagët ishin shkaktuar mjetin, specifikojnë 

llojin dhe natyrën e lëndimeve, shkallën dhe rrezikshmërinë e tyre. Nuk ka pasur kundërshtime 

nga ana e palëve në lidhje me ligjshmërinë, provueshmërinë e këtyre provave.  

 

Gjykata, i ka fal besimin e plotë mendimit dhe konstatimit të ekspertit/ve mjeko-ligjor ne 

ekspertizë  sa i përket gjendjes që ka konstatuar mbi llojin, natyrën, shkallën dhe rrezikshmërinë 

e lëndimeve trupore që ka pësuar i dëmtuari. Sipas vlerësimit të gjykatës, mendimi i ekspertëve 

mjeko ligjor përputhej plotësisht me provat materiale-me të gjitha raportet mjekësore të lëshuara 

nga Institucioni Shëndetësore QKUK-ë, për të dëmtuarin, të cilat ishin administruar si provë 

gjatë shqyrtimit gjyqësor. Mendimi i ekspertëve mjeko-ligjor është i besuar edhe për një fakt 

sepse mbështetet edhe në dokumentacion mjekësor duke i krahasuar ato me ekzaminimin e 

drejtpërdrejtë te të dëmtuarit nga ekspertët mjeko-ligjor.  

 

Caktimi, matja e llojit dhe lartësisë se dënimit: 

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin i ka vlerësuar 

rrethanat për matjen e dënimit, në mbështetje të nenit 64 të Kodit Penal të Kosovës. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të pandehurin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t‟i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje direkte. Gjithashtu, si 

rrethanë rënduese është marrë parasysh kontributi esencial i të pandehurit te kjo vepër penale, 

rrezikshmërinë që paraqet kjo vepër penale, nga ku ka rrezikuar drejtpërdrejtë jetën e të 

dëmtuarit, duke i shkaktuar lëndime trupore. Se ndaj tij zhvillohen edhe proceduar tjera penale. 

Gjithashtu janë vlerësuar dhe rrethanat nën të cilat është kryer kjo vepër penale, motivi i veprës 

penale që është vërtetuar se i pandehuri këtë vepër penale e ka kryer për shkak se pretendonte se 

i është shkaktuar një dëm e që në fakt nuk është provuar se është shkaktuar.   

 

Gjykata, si rrethanë lehtësuese për të pandehurin ka marrë parasysh edhe sjelljet korrekte që i 

pandehuri ka treguar në gjykatë, në raport me palët dhe gjykatën, faktin se ai nuk e mohon qe e 

ka goditur të dëmtuarin, por e mohon kualifikimin ligjor. Gjykata ndaj të pandehurit ka aplikuar 

dispozitat e zbutjes se dënimit sipas nenit 66 paragrafi 1 të Kodit Penal të Kosovës, kjo pasi që 

vepra penale ka ngelur në tentativë, në rastet e tilla lejohet zbutja e dënimit sipas kësaj bazë 

ligjore, si dhe faktin se dëmtimet që ka pësuar i dëmtuari nuk ka qenë te natyrës së rënd dhe nuk 

kanë qenë me pasoja të përhershme për shëndetin. 

 

Gjykata beson se me dënimin e shqiptuar ndaj të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit i cili 

parashihet me ligj në raport me të pandehurin dhe personat tjerë.   

 

Llogaritja  e paraburgimit në dënimin e shqiptuar:  

Gjykata duke pasur parasysh nenin 84 të KPRK-së, meqë kjo dispozitë përcakton se masat-

paraburgimi dhe çdo kufizim i lirisë (arresti shtëpiak) duhet të llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

Gjykata mbi këtë bazë ka llogaritur kohën e kaluar nën masën e paraburgimit në dënimin e 

shqiptuar për të pandehurin Sh.M.  

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, e ka detyruar të pandehurit Sh.M, që të paguajë shpenzimet e procedurës penale deri në 

lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim mbështetet në nenin 

450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 
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Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Gjykata në lidhje me kërkesën pasurore juridike të paraqitur nga mbrojtësi i të dëmtuarit, të 

njëjtën e ka aprovuar si të bazuar, për këto arsyeje:  

- Nga provat – shkresat e lëndës, nga gjykata është konstatuar se në ditën kritike i pandehuri 

Sh.M, me thikë e ka goditur dy herë të dëmtuarin E.Gj, nga të cilat goditje i dëmtuari ka 

pësuar lëndime trupore dhe atë: Plagë shpuese prerëse në regjionin e  

majtë të gjoksit, me madhësi rreth 3 cm dhe Plagë prerëse në regjionin e bërrylit të dorës së 

majtë, me madhësi rreth 1 cm. 

- Në bazë të ekspertizës së ekspertëve Dr.N.U, Dr.V.K dhe Dr.D.H, e dt.25.07.2019, të njëjtit 

kanë konstatuar se lëndimet e pësuara nga i dëmtuari paraqesin lëndime të përkohshme për 

shëndetin dhe të cilat i ka kualifikuar si lëndime të lehta trupore. 

- Në bazë të raporteve mjekësore të lëshuara nga organet publike kompetente, është vërtetuar 

se i dëmtuari E.Gj, ka pranuar trajtim mjekësor në lidhje me lëndimet e pësuara nga goditja 

e mjetit të mprehtë (thikë). 

 

Megjithatë, i dëmtuari nuk ka specifikuar shumën e kërkesës pasurore juridike, andaj nga këto 

arsyeje gjykata e ka aprovuar kërkesën pasurore juridike vetëm bazë e saj, pasi që ka konstatuar 

se i dëmtuari ka pësuar lëndime trupore nga i pandehuri, por që në lidhje me shumën e kërkesës 

pasurore të njëjtin e ka udhëzuar në kontest të rregullt civil. 

 

Gjykata, nga arsyet e cekura si më lartë është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

                                                    P.nr.115/2018 dt.14.10.2019 

 

 

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. 


