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 P.nr.122/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, kryetari i 

trupit gjykues-gjyqtari Bekim Veliqi, me anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët Florije Syla dhe 

Mentor Hajraj, procesmbajtës Endrit Hajrizaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.C, nga 

fsh.... Komuna e Zvecanit, për veprën penale Vrasja, ne tentative nga neni 172 e lidhur me neni 

28 e KRPK-se, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime 

të Rënda PP.I.nr.206/2019 e dt.29.10.2019, te cilën aktakuze e ka përfaqësuar Prokurori i Shtetit 

Naim Beka, ka prezantuar i pandehuri S.C, dhe mbrojtësit e tij sipas autorizimit av.Xhelal 

Hasani, nga Mitrovica, (si mbrojtës kryesor), dhe mbrojtësi av.Millosh Deleviq, nga Mitrovica, 

e dëmtuare S.P, pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit gjyqësor dhe publik, ne bazë te nenit 359, 

360, 361, 362, 366 te KPP-se, me dt.08.06.2020, është marre dhe shpallur publikisht aktgjykimi, 

ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.22.06.2020; 

 

A K T G J Y K  I M 

I akuzuari: 

S.C, nga i ati B., e ema Z., e vajzërisë R., i lindur me ..., ne Mitrovice, me vendbanim ne fsh.... 

Komuna e Zvecanit, Serb, Shtetas i Repbulikes se Kosoves, ka te kryer shkollene mesme 

teknike, i pa pune i gjendes se dobet ekonomike, nen masen e pararburgimit qe nga 

dt.20.08.2019, e deri me dt.04.06.2020. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Me dt.28.06.2019, rreth orës 11:20 min., në fsh.Zhitkovac Komuna e Zveçanit afër shtëpisë te 

demtuares S.P, me dashje ka tentuar ta privoj nga jeta të dëmtuarën S.P, për derisa e dëmtuara 

ishte afër shtëpisë se saj me personin D.S, i cili është zyrtar pranë Ministrisë per Kthim dhe 

Komunitete, i cili ka dalur ne teren per verifikim rreth punëve ne ndërtim te shtëpisë te 

dëmtuarës, qe ndërtohet me mjetet e Ministrisë per Kthim dhe Komunitete, ne ato momente, me 

shpejtësi të madhe ka ardh i pandehuri me veturën e tij “Venta”, ngjyrë e kuqe me targa BG, me 

ç’rast del nga vetura dhe menjëherë vërsulet në drejtim të dëmtuarës S.P ku fillimisht të njëjtës i 

drejtohet me fjalë “çka po bon kështu, do ta shohësh”, për një moment nga ana e majtë e brezit 

nxjerr një thikë ku së pari tenton ta godas në pjesën e abdomenit, por që e dëmtuara arrin që me 

lëvizjen e dorës së majtë ta shmangë këtë goditje, pastaj i pandehuri arrin që me thikë ta godas 

katër herë të dëmtuarën dhe atë një pas një në krahun e majtë, në nënsqetullën e majtë dhe në 

krahun e djathtë dhe ku në të gjithë këtë situatë personi D.S i cili ishte afër të dëmtuarës është 

përpjekur ta zmbraps të pandehurin duke e tërhequr për duarsh dhe jakne ku i pandehuri për 

shkak të reagimeve të D., ndërprenë goditjet dhe largohet për në drejtim të veturës së tij dhe me 

një shpejtësi të madhe largohet nga vendi i ngjarjes, e që për pasojë nga goditjet e dëmtuara S.P 

pëson: plagë shpuese në krahun e djathtë, dy plagë shpuese në krahun e majtë dhe një në 

nënsqetullën e majtë, këto janë kualifikuar si lëndime të lehta trupore, këto veprime sipas 

raportit mbi ekzaminimin psikiatrik te dhënë nga Instituti Psikiatrisë Forenzike ne Prishtinë, 

është konstatuar se ne momentin e kryerjes se veprës penale, tek i pandehuri aftësia e te 
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kuptuarit dhe kontrolles se veprimeve te veta ka qene e zvogëluar, por jo esencialisht. 

 

 Me këtë ka kryer veprën penale Vrasja, në tentativ nga neni 172 e lidhur me nenin 28 

të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 18, 21, 28, 38, 42, 69, 70 të KPRK-së, dhe nenit 359, 

360, 361, 365, 366 të KPP-së i: 

S H Q I P T O N 

 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej dy (2) vite e gjashtë (6) muajve, te cilin dënim do 

te vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e 

kaluar nën masën e paraburgimit që nga dt.20.08.2019 deri me dt.04.06.2020. 

 

II. Obligohet i pandehuri që të paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe ate për Ekspertizat 

Mjekësore në shumën prej 560.56€ (pesëqindegjashtëdhjetëeuroepesëdhjetëegjashtëcent), 

paushallin gjyqësor në shumën prej 20€ (njëzet euro) si dhe 50€ (pesëdhjetë euro) në emër të 

Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën pasojat e përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civilo juridik. 

A r s y e t i m i 

I. Aktakuza 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, kundër të akuzuarit S.C, 

nga fsh.... Komuna e Zvecanit, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.206/2019 e dt.29.10.2019, për 

veprën penale Vrasja, ne tentative nga neni 172 e lidhur me neni 28 e KRPK-se  

 

II. Rrjedha e procedurës 

Në këtë çështje penale është caktuar seancën e shqyrtimi fillestar dt.21.11.2019, janë ndërmarrë 

veprimet përkatëse juridike në këtë çështje, brenda afatit te përcaktuar pas mbajtës se seancës se 

shqyrtimit fillestar respektivisht me dt.09.12.2019, nga mbrojtësi i tij sipas autorizimit 

av.Millosh Deleviq, ka parashtruar kundërshtim ndaj aktakuzës, nuk kemi pasur përgjigje nga 

ana e Prokurorisë dhe me date 23.12.2019, Gjykata ka marre Aktvendim duke e refuzuar te 

pabazuar kundërshtimin e te pandehurit për hedhjen e aktakuzës, nuk ka pasur ankese nga palët, 

dhe as mbrojtësi ndaj aktvendimit për refuzimin e kundërshtimit, nuk është mbajte seanca e 

shqyrtimit te dyte, me tutje procedura ka vazhduar me seancat e shqyrtimit gjyqësor, ka 

prezantuar Prokurori i Shtetit Naim Beka, i pandehuri S.C, mbrojtësit e tij av.Xhelal Hasani dhe 

av.Millosh Deleviq, për mbrojtës kryesoi është caktuar qe te jete av.Xhelal Hasani kjo ne 

mbështetje te nenit 55 par.3 t KPP-se, ka prezantuar e dëmtuara S.P, siç konstatohen ne 

procesverbale, seancat gjyqësore kane qene te hapura dhe publike, gjatë shqyrtimit gjyqësor te 

datës 10.02.2020, palët janë njoftuar me të drejtat ligjore në këtë çështje penale, i akuzuarit në 

kuptim të nenit 323 par.1 dhe 2 pika 2.1, 2.2 dhe 2,3 të KPP-së,  po ashtu janë ndërmarrë 

veprime juridike me qëllimin e vërtetimit objektiv të çështjes, për shkak te gjendjes te krijuar 

nga pandemia Covid 19, ka pasur shtyrje te seance mbi tre (3) muaj, me date 05.06.2020, është 

caktuar dhe mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor, dhe ne mbështetje te nenit 311 te KPP-se, 

procedura ka filluar nga fillimi, janë ndërmarre veprimet ligjore, dhe me dt.08.06.2020, në 

seancë gjyqësore  të hapur dhe publike është bërë edhe shpallja publike e aktgjykimit, në 

prezencë të pandehurit, mbrojtësve, ne mungese te palëve tjera. 

 

III. Propozimi i palëve, mbrojtësit gjate procedurës se shqyrtimit gjyqësor 

Në seancën e shqyrtimit  gjyqësor te dt.10.02.2020, mbrojtësi av.Xhelal Hasani, ka propozuar 

gjate paraqitjes se fjalës hyrëse qe te behet ekzaminim psikiatrik për te pandehurin S.C, pasi qe 
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edhe ne rast tjetër penal P.nr.615/2018, i është bere ekzaminimi psikiatrik, lidhur me 

propozimin e mbrojtësit te parashtruar gjate seancës se dt.10.02.2020, është kundërshtuar nga 

Prokurori Shtetit dhe e dëmtuara, siç konstatohen ne procesverbal dhe ne seancën e 

dt.27.02.2020, trupi gjykues e ka shqyrtuar propozimin e parashtruar nga mbrojtësi për 

ekzaminim psikiatrik, mbrojtësi ka mbetur pranë propozimit, Prokurori i Shtetit dhe e dëmtuara 

kane mbetur pranë kundërshtimeve te dhëne ne seancën e dt.10.02.2020, trupi gjykues e ka 

aprovuar propozimin e mbrojtësit qe te pandehurit S.C te i behet ekzaminim psikiatrik, ne 

mënyrë qe te kemi konstatimin dhe mendimin se ne kohën e kryerjes se veprës penale për 

gjendjen e shëndetit te mendore te te pandehurit, për çka është Urdhëruar Instituti i Psikiatrisë 

Forenzike ne Prishtine qe te pandehurin te pranoj për ekzaminim Psikiatrik dhe pas ekzaminimit 

gjykatës te i prezantoj raportin për gjendjen e tij mendore për kohen e kryerjes se veprës penale, 

ne seancën gjyqësore te dt.18.02.2020, Prokurori i Shtetit ka propozuar qe ne këtë çështje te 

ftohet Ekspertja mjeko ligjore B.C e cila ka dhëne mendimin dhe konstatimin mbi natyrën e 

lëndimeve te pësuara e dëmtuara, e njëjta te sqaroj edhe disa rrethana  respektivisht te beje 

plotësim te ekspertizës mjeko ligjore, propozim i cili është kundërshtuar nga mbrojtësi i te 

pandehurit, trupi gjykues ka marre aktvendim ne procesverbal dhe ka aprovuar propozimin e 

Prokurorit te Shtetit. dhe ne seance e dt.27.02.2020, ka prezantuar ekspertja mjekoligjore B.C, 

me konstatimet dhe plotësimet e dhëna siç konstatohen me poshte fq.7, 8 te këtij aktgjykimi. 

 

Instituti i Psikiatrisë Forenzike ne Prishtine, respektivisht ekspertet mjekësor ne përbërje 

Psikiatër Foreznik dhe Psikiater kane bere ekzaminimin psikiatrik te te pandehurit, raporti për 

gjendjen e shëndetit mendor te pandehurit S.C, gjykatës i është dorëzuar ne forme te shkruar me 

dt.14.05.2020, i cili raport me dt.15.05.2020, i është percejllur ne forme me shkrim palëve dhe 

mbrojtësve, ndërsa ne seancën gjyqësore te datës 05.06.2020, Prokurori i shtetit, mbrojtësit, i 

pandehuri, e dëmtuara kane deklaruar se nuk kan propozime qe lidhur me raportin te ftohen 

ekspertet ne seance gjyqësore, për ndonje sqarim apo plotësim eventual lidhur me konstatimin 

qe ka te beje me raportin mbi gjendjen mendore te te pandehurit ne kohen e kryerjes se veprës 

penale. 

 

III. Pretendimet e palëve 

III.1 Fjala përfundimtare e Prokurorit te Shtetit. 

Prokurori i Shtetit gjatë këtij shqyrtim gjyqësor ka mbetur pranë akuzës, me një qëndrim 

të tillë ka mbetur edhe në paraqitjen e fjalës përfundimtare, i cili fillimisht ka bere 

korrigjimet dhe plotësimet e nevojshme ne përshkrimin e dispozitivit te aktakuzës, me tutje ka 

theksuar se duke u mbështetur në rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor veçanërisht duke u nisur nga 

konstatimet shtesë të ekspertës mjekoligjore gjatë shqyrtimit gjyqësor, ekzaminimit te 

drejtpërdrejtë fizik te dëmtuarës  ka bere precizimin ne përshkrimin e dispozitivit të aktakuzës 

ashtu që në fundin e rreshtit të dhjetë në vend të fjalës “tri herë” duhet të jetë “katër herë” në 

rreshtin dymbëdhjetë(12)në vend të fjalës “shpatull” duhet të jetë “krahu”, po ashtu në të njëjtin 

rresht pas fjalës “D.S” duhet të shtohet “i cili ishtë afër të dëmtuarës”, pastaj në rreshtin 13 

fjalët “duke tërhequr për jeleku” duhet të zëvendësohen “duke tërhequr për duarsh dhe 

jake” dhe në rreshtin e fundit pas fjalës “pëson” duhet të figurojë “pëson: plagë shpuese në 

krahun e djathtë, dy plagë shpuese në krahun e majtë dhe një nënsqetullën e majtë”, 
mbesë pranë akuzës së tille tani të precizuar ngase nga administrimi i provave gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, nga deklarata e të dëmtuarës-dëshmitarës, deklaratat e dëshmitarëve, pjesërisht nga 

deklarata e të pandehurit, nga fletëlëshimi me epikrizë në emër të të dëmtuarës, konstatimet e 

ekspertes mjekoligjore veçanërisht ato gjatë shqyrtimit gjyqësor, raporti i këqyrjes së vendit të 

ngjarjes dhe fotodokumetacioni vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale, nga deklarata 

e të dëmtuarës rezulton e pa kontestueshme se ditën kritke ajo ishtë goditur katër herë me thikë 

në pjesë të epërme të trupit dhe se këto lëndime ishin konstatuar edhe nga ekzaminimi dirket 

nga ekspertja mjekoligjore dhe këto lëndime shihen edhe nga fotodokumentaiconi, se e 

dëmtuara kishte pësuar nga goditjet gjakëderdhje të mëdha kjo provohet nga 
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fotodukomentacioni por edhe nga deklaratat e I.M, Z.M, D.S, D.J të cilët e kishin parë të 

dëmtuarën të tërën me gjakë, gjithsesi duhet besuar deklaratës të të dëmtuarës se qëllimi i të 

pandehurit ishte që të njëjtën ta privoj nga jeta, nuk është kontestuese se që nga viti 2018 e 

dëmtuara provokohet, shqetësohet dhe kanoset nga i pandehuri, kjo provohet edhe nga dosja 

kriminale por edhe nga Aktgjykimi P.nr.615/18 i dt.13.05.2019 nga i cili shihet se i pandehuri 

është dënuar për veprën penale të kanosjes dhe ku kanosjen e ka bërë përmes përdorimit të 

armës dhe kjo dhe kontaktet telefonike provokative që i  pandehuri ja ka drejtuar të dëmtuarës, 

tregon se e dëmtuara vëzhgohet dhe përcillet nga i pandehuri, se i pandehuri ditën kritike në 

mënyrë të vazhdueshme ishte penguar nga dëshmitari D.S që ai të vazhdonte me goditje ndaj të 

dëmtuarës, kjo provohet nga deklarata e D. dhe të dëmtuarës ku dëshmitari D. shprehet “Personi 

që ishte me të e mbronte, ai njeriu që ishte me të e ka ngritur dorën dhe e ka mbrojtur” po ashtu 

edhe vet dëshmitari D.S dëshmon se kishte parë momentin që i pandehuri nga xhepi i 

brendshëm i jaknës e ka nxjerrur thikën dhe e ka lutur që të ndalet ku ka reaguar duke e kapur 

për dore dhe jakne të pandehurin por i njëjti e ka shtyer, ja ka hjekur dorën dhe e ka sulmuar të 

dëmtuarën, nga fotodokumentacioni, ekzaminimi i drejtpërdrejtë i të dëmtuarës shihet se e 

dëmtuara është goditur në pjesët e epërme të trupit dhe në zonën ku janë pjesët vitale të trupit, 

nuk është kontestuese që për shkak të goditjeve me thikë e dëmtuara kishtë qëndruar në spital 

për trajtim mjekësor prej datës 28.06.2019 deri me dt.01.07.2019. Nga këto prova të 

ekzaminuara si më lart pa dyshim vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën përkatëse penale, se 

i njëjti ditën kritike ishte pajisur me thikë, ka shkuar tek shtëpia e të dëmtuarës, me ç’rast e 

godet me thikë në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv. Mbrojtja e tij se nuk ka pasur për 

qëllim ta privoj nga jeta por vetëm ta frikësoj është e pa bazë ngase friksimin ai mund ta 

realizonte vetëm me nxjerrjen e thikës dhe vërsuljen drejtë saj pa e goditur atë, pastaj faktin se 

plaga është edhe në pjesën në sqetullën e majtë pra në zonën në afërsi të organit vital të zemrës, 

pastaj fakti se goditjen e parë është munduar ta realizoj në bark, kjo trego se dashja e tij ishte në 

privimin nga jeta të dëmtuarës S.P dhe po që se nuk do të ishin reagimit e D.Sit dhe reagimi i 

fqinjëve, i njëjti do të vazhdonte me goditjet për çka do të ishin fatale për jetën e të dëmtuarës. 

Konsideroj që gjykata duhet të ketë parasysh edhe një rrethanë, se e dëmtuara në ditën kritike 

është përcjellur nga i pandehuri dhe se i njëjti edhe ditëve të më hershme ka lëvizur afër shtëpisë 

së të dëmtuarës dhe kjo provohet edhe nga deklaratat e dëshmitares I.M dhe Z.M, i propozoj 

gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit dhe me rastin e shqimit të dënimit 

të merren parasysh rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese. 

 

III.2 Pala e demtuara  ne paraqitjen e fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështete 

deklarimin e Prokurorit te.Shtetit dhe që i pandehuri të shpallet fajtor. 

 

III.3 Fjala përfundimtare e paraqitur mbrojtesi i te pandehurit S.C, av Xhelal Hasani, 

gjykatës i ka dorëzuar ne form te shkruar fjalën përfundimtare ne ketë çështje penale, më tutje 

ka bere elaborimin e saj, duke theksuar se me asnje nga provat e proceduara gjate shqyrtimit 

gjyqësor nuk është vërtetuar dyshimi i bazuar mire se i pandehuri  S.C ka ndërmarre veprime ne 

drejtim te veprës penale per te cilen akuzohet, ka konsideruar se te gjitha veprimet inkriminuese 

te ndërmarra nga i pandehuri, kane qene te drejtuara ne kryerjen e veprës penale Lëndim i lehte 

trupor nga neni 185 te KPRK-se, nuk ka ekzistua dashja per kryerjen e  veprës penale te 

Vrasjes, nga i pandehuri, Gjykata deklaratën e te dëmtuarës – dëshmitares S.P se e njëjta ka 

qene e sulmuar nga ana e te pandehurit per ta privuar nga jeta, nuk duhet t`ia kushtoj besimin 

pasi qe e njëjta përveç qe është tendencioze dhe me qellim qe ta ngarkoj me përgjegjësi penale 

sa me shume te pandehurin e njëjta është edhe ne kundërshtim edhe me deklaratën e 

dëshmitarëve te tjerë te proceduar gjate shqyrtimit kryesor, eshte jo logjike dhe e 

parealizueshme ne praktik qe nese ka qene qëllimi i te pandehurit sipas te dëmtuarës qe ta godas 

te dëmtuarën ne stomak (dhe  per kete ka ardh ne konstatim nga shikimi i tij) ta beje kete duke e 

ngritur doren lart dhe duke e mbajte tehun e thikës nga ana e jashtme dorës, sepse logjikisht per 

te realizuar goditjen ne stomak dora do te duhej te ishte ulur posht dhe tehu i thikes do te ishte 
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jashte nga ana e brendshme e shuplakës e jo sic e përshkruan e dëmtuara me lart (lexo 

procesverbalin e datës 10.02.2020 faqe 4 pasusi 4), po ashtu kundërthënia tjetër e deklaratës se 

te dëmtuarës është se ajo ne nje pjese te deklaratës se saj gjate shqyrtimit kryesor citoj “ D.i ka 

qene afer meje por nuk me kujtohet se çfarë ka vepruar e përsëris se nga dhimbjet jam rrezuar 

dhe pastaj k ane ardhur fqinjet Ivca dhe Z.M keta kane ndaluar qe te me godas  me tutje nuk e 

di se  qfar k shin bere ata me te por i pandehuri kishte ikur “Po ashtu duhet te citoj nje pjese te 

deklaratës se te dëmtuarës dhënë ne prokurori me date 09.09.2019, nga fakti se ne baze te kesaj 

deklarate edhe eshte ngritur aktakuza per te pandehurin citoj” aty kane ardh fqinjët ne ndihme 

Z. dhe I.M te cilet janë vëllezër dhe realisht per shkak te gjendjes sime detajet nuk me kujtohen 

por ata i janë versul drejt S. dhe ata e kane ndaluar qe te vazhdoi te me godas sepse mendoj se 

qe se te mos ishin ata ai do te vazhdonte te me godiste sepse konsideroj se dëshironte te me 

mbys” , demantimin e kësaj pjese te deklaratës se te dëmtuarës e qe është shume me rendësi per 

gjykaten qe te vlerësoj kredibilitetin e dëshmitares e bëjnë deklaratat e dy dëshmitarëve I. dhe 

Z.M, dëshmitari Z.M ne seancën e datës  18.02.2020, ne disa pyetje te prokurorit te shtetit është 

përgjigjur, se britmën e te dëmtuarës e kemi dëgjuar nga ballkoni i shtepise, po ashtu është 

pergjigjur se nuk e kam pare ku i ka marr lëndimet e dëmtuara dhe kush e ka goditur me thike, 

dëshmitari I. M  ne seancën e dt. 27.02.2020 ka deklaruar “nuk e di daten e sakt por kam qene 

me bashkëshorten duke pire kafe ka kaluar nje automjet para shtepise sime dhe une kam dëgjuar 

nje britme nga nje person ka qene ze i femrës nuk e kam ditur se kush, ka qene nje britme nuk 

kam dëgjuar ndonje fjale, vellau im Z. ka dalur te shkoj  tek shtepia e te dëmtuarës aty ku është 

dëgjuar britma dhe kam shkuar pas tij, ka qene ne oborrin e fqinjit O. aty ka qen S. P dhe D.S, 

nuk e kam pare kush e ka shkaktuar problemin, e dëmtuara e ka përmendur emrin e S.Cit, por 

une ate nuk e kam pare, si dhe nje pjese te deklaratës se dëshmitarit D.S i cili ka deklaruar se ne 

momentin e incidentit kam qene une dhe S. ne rruge dhe i pandehuri, taksisti ka qene ne veture 

pra vetëm tre persona”, deklarata e dëshmitarit D.J – taksistit dhënë ne seancën e datës 

18.02.2020 se e kishte  pare te pandehurin kur ka dale nga vetura dhe e ka sulmuar te dëmtuarën 

kjo rrethane nuk është konstatuese sepse edhe vet i pandehuri nuk e mohon se ka sulmuar  te 

dëmtuarën per t`ia shkaktuar lëndimet e lehta trupore, sa i përket deklaratës se dëshmitarit D.S  

ne nje pjese te saj dhënë ne seancën e dt.18.02.2020 citoj : nga vetura  ka dal nje  djal qe une 

nuk e njoh dhe  me shpejtësi na është afruar neve, veturën e ka lene me rruge dhe pastaj ka dal 

nga vetura dhe me hap ate shpejt eshte nisur drejte neve dhe gjate ecjes i ka thane disa fjale 

Sllagjanes diçka ne  kuptim do ta shohesh ti ashtu kur na eshte afruar unë kam qëndruar prane 

tij ai ka nxjerr thiken nga gjepi i brendshëm i jakës jam munduar qe ta ndal ta qetësoj i kam 

thene qe ta ndalet pak me ate qellim se çfarë po bane kështu, e kam mbajtur për dore apo per 

jakne nuk e di saktësisht dhe ai per nje moment me ka shtyer dhe ma ka hjek dorën”, sa i përket 

kësaj pjese te deklaratës konsideroj se gjykata nuk duhet t`ia kushtoj besimin nga fakti se njëjta 

demantohet nga deklarata e vet te dëmtuarës e cila ka deklaruar se dëshmitari D.S nuk ka  

ndërmarre asgjë me siguri nga frika kete e ka deklaruar ne polici dhe ne prokurori dhe gjate 

shqyrtimit kryesor  me ka mbete pranë këtyre deklaratave, nuk ka qene qëllimi i te pandehurit 

qe ta privoj nga jeta te dëmtuarën pasi qe sikur te kishte dashje ne anen e te pandehurit qe ta 

privoj nga jeta te dëmtuarën ai ketë ka mundur qe ta kryej pa kurrfarë problem sepse duke mar 

parasysh fizikun e tij dhe fuqin fizike e dëmtuara nuk do te munde te mbrohej sepse është 

fizikisht me dobët dhe pa mbrojtur, dhe se vetëm me nje goditje me thik ne ndonjë organ vital 

për jetën i pandehuri do te realizonte vrasjen e vërteton organ vital per një jete i pandehuri do te 

realizonte vrasjen e vërteton një pjese e deklaratës se dëshmitarit D.S dhen ne seancë e dates 

18.02.2020  ne dy pyetur se a keni mundur ta ndalni sulmin e te pandehurit ndaj te dëmtuarës 

është përgjigjur mendoj se nuk kam mundur ta ndal sepse është i me i fuqishëm se une, dhe ne 

pyetjen tjeter a ka mundur qe ta privoj nga jeta i pandehuri te dëmtuarën, ai është përgjigje po 

me siguri pasi qe me I gjate dhe me i fuqishëm. 

Ne favor te mbrojtjes se te pandehurit flet edhe  fakti se te gjitha katër lëndimet i janë shkaktuar 

te dëmtuarës janë te natyrës se lehtë trupore dhe pa rrezikshme për jetën, lëndimet i janë 

shkaktuar dhe ate  një plag ne krahun e djatht, dy plag ne krahun e majt dhe nje plag nen 
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sqetullen e majte sipas ekspertizës se mjekut ligjore B.C dhen ne séance e dates 27.02.2020, 

konform provave material pranë raporteve mjekësore dhe vështrimit vizuel qe i është bere te 

dëmtuarës gjate shqyrtimit kryesor nga ana e ekspertes mjekoligjore, duke pas parasysh te gjitha 

keto kundërthënie rreth fakteve gjykata duhet te aplikoj dispozitat e nenit 3 par 3 te KPPK-s 

sipas te cilës dispozite me duhet lidhur me ekzistimin e fakteve te rëndësishme për çështjen ose 

per zbatimin e ndonje dispozite te ligjit penale interpretohen ne favor te  te pandehurit dhe te 

drejtave te tij sipas këtij Kodi dhe Kushtetues se Republikës se Kosovës, nga te cekurat me lart 

konsideroj se te gjitha veprimet inkriminuese te te pandehurit S.C kane qene ne drejtim te 

kryerjes se vepres penale Lëndim i lehte  trupor nga neni 185 te KPRK-se, dhe se gjykata  me 

rastin e mbajtjes se llojit dhe lartësisë se  dënimit te kete parasysh veçanërisht rrethanën 

lehtësuese se i pandehuri për ketë veper penale qysh ne fillim te procedurës penale para policies 

e ka pranuar fajësinë për ketë vepër penale, ndërsa sa i përket per veprën penale Vrasje ne 

tentative nga neni 172 lidhur me nenin 28 te KPRK-se per te cilën është akuzuar gjykata te 

marre aktgjykim lirues pasi qe  nuk është privuar se I pandehuri ka kryer veprën penale per te 

cilën është akuzuar konform nenit 364 par. 3 te KPPK-se, mbi te cekurat me larte i propozoj 

gjykatës  qe ndaj te pandehurit S.C te marr nje dënim sa ma te bute. 

  

III.3 Fjala perfundimater e paraqitur nga i pandehuri S.C, i cili ka deklaruar se mbështes 

fjalën përfundimtare të paraqitur nga mbrojtës i tij dhe nuk kam për të shtuar asgjë tjetër përveç 

se nuk kam pasur për qëllim ta privoj nga jeta, asnjëherë në të ardhmen nuk do ta shqetësoj dhe 

provokoj dhe më vjen keq për rastin e ndodhur. 

 

IV. Procedimi i dëshmitarëve 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor janë proceduar dëshmitaret-e demtuara S.P, dëshmitaret D.S, 

Z.M, I.M, D.M, po ashtu ne seancë ka prezantuar edhe ekspertja mjeko ligjore Dr.B.C, duke 

marrë dëshmitë me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike. 

 

IV.1 Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.10.02.2020, në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar e dëmtuara S.P e cila ka deklaruar se me dt.28.06.2019 me ka thirrur zyrtari D.S i cili 

punon ne Ministrinë për Kthim dhe Komunitete, per te dalur ne teren ne verifikim për punët e 

kryera sa i perket ndërtimit te shtëpisë se saj, atij janë nevojitur shënime për punët e kryer për 

shtëpinë time të cilën e ndërton Ministria për Kthim dhe Komunitete, D.i e ka kryer punën per 

atë që është dashur, duke i bërë një vizitë punëve që janë kryer rreth shtepise, kjo ka ndodhur 

dikund për 10 min për deri sa jemi kthyer, kemi qenë ende në oborrin tim kur ka ardhur me 

shpejtësi të madhe i pandehuri me automjet duke vozitur me shpejtësi të madhe, D.J na priste 

me Taksin për tu kthyer në Mitrovicë, i pandehuri ka vozitur me shpejtësi shumë të madhe dhe i 

ka thënë D. për të larguar veturën, ai e ka larguar veturën “Taxi”, qe i pandehuri me kaluar me 

veturë, dhe pastaj ka vazhduar prapë të vozisë shpejtë dhe dikun pas 50 apo 100 metra është 

kthyer shpejtësi dhe është ndalur, ka zbritur nga vetura dhe i është drejtuar nga D.i se ai ka qenë 

me mua dhe i ka thënë “kush je ti”, pastaj është kthyer nga unë për tu kthyer edhe një herë nga 

D.i, pastaj është afruar afër meje dhe nga jaknja në dorën e djathte me anën e majtë e ka nxjerurr  

thikën, thika ka qenë e madhësisë mesatare e fortë, e ka ngritur thikën afër meje dhe më ka 

shikuar me urrejtje dhe ka provuar të më godas me thikë me dorën e ngritur lart-tehu i thikës ka 

qenë nga ana e jashtme e dorës, ka provuar që të më godas në stomak ashtu ka qenë shikimi i tij, 

me refleks e kam vendosur dorën e majtë dhe më ka goditur në krahun e majtë mbi bryll, kjo 

është hera e parë, hera e dytë me ka goditur nën krahë në anën e majtë, dhe herën e tretë nën 

sqetull në anën e majtë, ndërsa herën e katërt në krahun e djathtë, në atë moment jam rrëzuar 

dhe ndoshta kam bërtitur nga dhimbjet, në ato momente fqinjët e ka dëgjuar thirrjen time për 

ndihmë, D.i ka qenë afër meje por nuk më kujtohet se çfarë ka vepruar, e përsërisë se nga 

dhimbjet jam rrëzuar dhe pastaj kanë ardhur fqinjët I. dhe Z.M dhe sipas mendimit tim këta e 

kanë ndaluar që të më godas më tutje, nuk e di se çfarë kanë bërë ata me të por i pandehuri 

kishte ikur, duke e parë vetën që po gjakosesha në atë moment, kam hyrë në oborrin e shtëpisë 
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së fqinjit për ndihmë O.N, por atë ditë nuk kane qenë në shtëpi, vetëm kam kërkuar ndihmë për 

të më fashuar plagët për ta ndalur gjakun, me mua ka ardhur D.i pasi që fqinjët nuk ishin aty 

unë i kam thënë D. që të më jap një karrige për tu ulur dhe i kam thënë që të më jap faculetat e 

kuzhinës që të më ndalohet gjakderdhja pastaj kanë ardhur I., Z. dhe D.i për të më ndihmuar që 

ti lidhi plagët dhe ta ndaloj gjakderdhjen, po e them edhe këtë se tani mu kujtua se D.J kishte 

ikur, kur i pandehuri është kthyer në drejtimin tim për të më goditur me thikë,  në momentin e 

goditjes ka dëgjuar fjalët nga i pandehuri duke thëne se qe “do ta shohësh ti” sepse kur e kam 

dhënë deklaratën kam qenë në gjendje të tronditur shumë dhe ndonjë detaj tjetër nuk më 

kujtohet, nuk e di qëllimin e goditjes nga ai, as nuk kam pasur ndonjë lidhje emocionale me të, 

nuk e di pse e ka bërë këtë,  nuk e di si e ka ditur se në atë moment kam qenë aty dhe që ka 

qëlluar në kohë, pikërisht në kohën që isha atje ai ka ardhur, nuk e di si e ka ditur që atë ditë në 

atë orë kam qenë aty, nga vendi ku jam goditur me thike deri tek shtëpia e O. është nje distance 

rrethe 20-30metra, gjate rrugës deri tek shtëpia e O. kam pasur gjakderdhje, rrugët kanë qenë të 

gjakosura, shkallët dhe trotuari dhe pas kësaj shpejt ka ardhur Policia dhe ndihma e shpejtë, me 

te pandehurin që nga viti 2018 kam pasur probleme, me ka thirru në telefon dhe më ka 

shqetësuar, është prezantuar rrejshëm, më ka thirrur me numra të ndryshëm të telefonit, dhe ka 

filluar që ti kërkoj rreth 2000 euro për të cilat unë nuk di se i kam pasur borxh, dhe pastaj më ka 

dërguar mesazhe kërcënuese në kuptimin “do të mbys”, “do ta thyej kokën”, dhe gjitha kanë 

qenë në kuptim që do të më mbys, këto fjalë më kanë shqetësuar, këto i kam lajmëruar në 

Polici, i kam lajmëruar për shqetësim rreth 5 ose 6 raste, me armë ka dalur para meje-pushkë 

automatike, kam prezantuar si palë e dëmtuar në gjykatë, lidhur me rastin e goditës me thike 

kam qenë e shtrirë në spital prej dt.28.06.2019 deri me dt.01.07.2019, kam pasur edhe 

rregullisht kontrolla të rregullta mjekësore për shkak të plagëve, ne dy deklarata te dhëne ne 

Polici ka deklaruar se “S. don të më mbys”, ketë e kam deklaruar me arsyen se edhe më parë më 

ka dërguar mesazhe kërcënuese të tipi se do të më vriste, pastaj ka dalur me armë para meje, dhe 

pastaj me thikë dhe çfarë tjetër ka mbetur, jam femër dhe për mua mjaftojnë vetëm fjalët dhe jo 

veprat, ne pergjigjete e dhëna ne pyetjet e mbrojtësit ka deklaruar se i kam shenjat në trupi edhe 

tani vërehen në një masë më të vogël por ato shihen, i pandehuri D.J e ka parë kur i pandehuri 

është kthyer ndaj meje dhe nga frika mendoj se ka ikur, ai ka mundur që të shoh që i pandehuri 

më ka sulmuar, por ka qenë njerëzor të më ndihmoj dhe jo të ikë, ai me veturën Taxi ka hyrë në 

automjet, ka mundur të jetë rreth 20 metra ndoshta edhe më pak, ai më ka sjellur nga Mitrovica 

dhe ka pasur të na kthej në Mitrovicë, në deklaratat që kam dhenë më herët që I. dhe Z. janë 

vëllezër dhe jam e bindur se më kanë ndihmuar dhe kanë dëgjuar britmën timë për ndihmë dhe 

të njëjtit janë vënë pas atij, kam qenë e goditur me thikë, kam kërkuar ndihmë, ata e kanë 

dëgjuar dhe kanë ardhur dhe ai ka ikur, ai ka ikur pasi janë vënë pas tij, ne pyetjen e mbrojtësit 

se keni deklaruar se i keni marrë katër plagë dhe i keni përshkruar vendet ku, nga ekspertiza 

mjeko ligjore janë të përshkruar 3 plagë prerëse dhe atë në krahun e majtë, sqetullën a majtë, 

shpatullën e djathë, ka deklaruar se Lëndimet qëndrojnë ashtu siç kam thënë që i kam 4 plagë 

nga thika-nga goditja me thikë, mesazhet – porosit e dërguara nga i pandehuri se “do të mbys” , 

kan qene para rastit kur i kam marrë lëndimet me thikë, te pandehurin nuk e kam njohur, nuk 

jemi takuar më përpara deri kur ka filluar që të më thërras në telefon, nuk e di se ku e ka marre 

numrin tim të telefonit, ne ate kohe kam jetuar e vetme në fsh.Zhitkovac, shtëpia ka qenë 

familjare, prindi-babai me kanë vdekur në vitin 2008, ndërsa nëna në vitin 2017, motra është 

martuar dhe banon në shtëpinë e vet, vëllezër nuk kam po ashtu e kam pasur edhe një motër por 

tani e njëjta nuk jeton, punoj ne Qendrën Shëndetësore në Mitrovicë, qe 20 vite. 

 

IV.2 Në shqyrtimin gjyqësor të dt:18.02.2020 në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar Z.M i 
cili ka deklaruar se atë dite kam qene i ulur në terras, kur ka kaluar taksi, nuk e kam parë se 

kënd e ka vozitur, pas 5 min ka kaluar një veturë Jetta apo Vectra nuk e di saktë marken, kur ka 

kaluar Jetta, taksi është kthyer por nuk e kam parë kush e ka vozitur, automjeti ka pasur ngjyrë 

të kuqe, së pari është kthyer Taksi pastaj është kthyer automjeti i kuq Jetta, pasi që kalojnë aty 

pari pranë shtëpisë sime, së pari shpejtë ka kaluar Taxi pastaj edhe Jetta, edhe kur janë kthyer 
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edhe Taxi edhe Jetta kanë vozitur shpejtë, kam dëgjuar britma dhe kukama, e kam thirrur vëllain 

I. kemi shkuar të fqinji O. N., kemi shkuar në ballkonin e fqinjit, aty ka qenë fqinja S.P dhe ka 

qenë një zotëri që e mbante por nuk e di kush ka qenë, pastaj ai personi e ka thirrur Policinë, së 

pari ka ardhur një xhip i bardhë i Policisë pastaj pas 5 min ka ardhur një xhip tjetër i kaltërt i 

policisë, pastaj ka ardhur edhe ndihma e shpejtë, kam parë S. e tëra ka qenë e gjakosur, kur 

kemi arritur atje me vëllain ajo qëndronte në këmbë, pastaj vëllau i ka sjellur një karrige dhe e 

njëjta është ulur se ka pasur mundim, xhipi i bardhë i policisë ka shkuar nuk e di se ku, aty ka 

qëndruar automjetit i ambulancës dhe S. e kanë vendosur në automjetin e ndihmës së shpejtë, ai 

personi që ka qenë me S. e mbante për njërën dorë ndërsa unë për tjetrën, aty ku ishte plaga e 

kemi mbajtur me salveta-fasha deri sa ka ardhur ndihma e shpejtë, në atë lagjen tonë nuk banon 

tjetër kush përpos fqinjëve O. N. dhe gruaja e tij S. N., shtëpia e S. është përballë shtëpisë së 

O.it, S. ka qene duke bërtitur, pasi që ajo ishte e plagosur, O.i dhe S. nuk kanë qenë në shtëpi 

atë ditë, kur kam shkuar ajo ka qene ne ballkonin e fqinjit O. N. ku e mbante ai personi, kur i ka 

marre lëndimet nuk e kam parë as kur  e ka goditur me thikë, kam parë gjakë në ballkon-taras, 

në ballkon ka pasur më shumë por edhe rrugës shkallëve, kur kam qene afër saj ajo vetem ka 

berteti dhje kukama e saj, S.C, e njoh vetëm nga pamja, para ditës kritike nuk e kam paare se 

shkoj ne pune, djali i O.it merret me tregti dhe veturat shpesh kalojnë në atë rrugë dhe nuk 

mund të them kush kalon, mund të ketë kaluar S. pranë shtëpisë sime, shtëpia imë ka dy hyrje, e 

kam thirrur Ivicën, me qëllim të shkojmë tek vendi ku është dëgjuar britma, ka shtuar se kur 

kemi shkuar me vellaun atje pasi që e kemi dëgjuar britmën ai personi ka qenë me S., në 

ballkonin e shtëpisë së O. N. ai personi e mbante S. për dore, kur kam shkuar në ballkonin e asaj 

shtëpisë e kam pare te dëmtuarën te gjakosur, nuk e kam pyetur se çka ka ndodhur, për shkak të 

dhimbjeve që kishte, vetëm e kam dëgjuar duke bërtitur “çka më ka bërë”. 

 

IV.3 Në shqyrtimin gjyqësor të dt;18.02.2020 në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar D.J, i 

cili ka deklaruar se atë dite dt.28.06.2019, kam qenë Taksist dhe i kam vozitur ata dy në 

Zhitkovc-S. dhe personin tjetër që ka qenë me të D.i, i kam dërguar deri tek shtëpia dhe aty i 

kam pritur, aty jam parkuar dhe ata kanë dalur jashtë veturës dhe kanë fotografuar shtëpinë e 

cila ishte e ndërtuar rishtazi, i kam pritur që ti kthej prapë deri në Mitrovicë, pas një kohe ai ka 

ardhur me veturë-është fjala për të pandehurin dhe drejtohet nga ai, nuk e kam ditur se për çka 

bëhet fjalë, nuk e kam njohur dhe nuk i kam kushtuar vëmendje sepse kam menduar që njihen 

mes vete, menjëherë kam dëgjuar se ajo po bërtiste, sepse ai kishte dalur nga vetura dhe e kishte 

sulmuar me thikë isha në veturë brenda, ai personi që ishte me të e mbronte, nuk e kam parë 

krejtësisht ngjarjen sepse unë jam frikuar dhe kam lëvizur më poshtë me veturë, nuk e di a ka 

pasur kontak fizik ai personi me të pandehurin pasi që unë isha më poshtë dhe nuk kam mundur 

ta shoh, ai personi do te ta mbronte nga i pandehuri, qëndroj pranë deklaratës se dhëne ne Polici, 

kur kam deklaruar se  “ai njeriu që ishte me të e ka ngritur dorën dhe e ka mbrojtur”  është e 

vërtetë kjo që kam deklaruar në polici, kam shkuar në Stacionin Policor në Zveçan për të dhënë 

deklaratën, vet kam shkuar për të treguar çka ka ndodhur, ne fillimin e sulmit kur e kam pare 

kur ka dalur i pandehuri nga vetura dhe e ka sulmuar me thikë, personi afër te dëmtuarës ka 

qëndruar pranë saj dhe me të dy duart i ka ngritur lart duke e mbrojtur S., tash nuk më kujtohet 

sepse nuk jam i sigurt a kanë qenë një apo dy duar sepse kam qenë i stresuar, e kam parë, ka 

ardhur edhe ndihma e shpejtë gjatë kohës kur kam qenë duke zbritur me veturë posht, ai-i 

pandehuri ka kaluar me kerr shpejt, te dëmtuarën S. e kam njohu vetem nga pamja figure, ka 

qene hera e pare qe i kam ofruar shërbime me Taxi, kanë hypur në Taksi në Mitrovicë deri në 

fsh.Zhitkovc dhe kam pasur t’i pres 5-10 min për ti kthyer, gjatë rrugës nuk kam vrejte ndonjë 

shqetësim a ka shprehur ndonjë nuk j’u kam kushtuar vëmendje por as nuk e kam vërejtur, kur i 

pandehuri ka ardhur me veture e kam vrejtur, ka zbritur shpejtë, ka pasur në dorë një thikë, nuk 

kam dëgjuar ndonjë fjalë nga ai, ai është nisur drejtë saj dhe ajo ka filluar të bërtas, ka bërtitur 

sepse ishte e frikësuar sepse ai ishte nisur drejtë saj me thikë, vetëm britma kam dëgjuar nga 

ajo, kam qenë shumë afër përafërsisht 1 metër, pasi që kam qenë i parkuar afër tyre,  kur është 

larguar i pandehuri e kam pare duke levizuar poshtë, ai pranë meje ka kaluar me veturë me 
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shpejtësi. 

 

IV.4 Ne senacen e shqyrtimit gjyqësore te datës 18.02.2020 ne cilësinë e dëshmitarit është 

dëgjuar D.S i cili ka deklaruar se atë ditë me dt.28.06.2019, kam marrë detyre nga Drejtori i 

Departamentit për të kryer verifikimin nëse objekti-shtëpia që është ndërtuar me mjete tonat a 

janë përfunduar punimet në ndërtimin e shtëpisë në fsh.Zhitkovac-Zveçan për S.P, shtëpia është 

ndërtuar me mjete të Ministrisë për Kthim dhe Komunitete sipas vendimit të Minsitrit, me 

qëllim që Kominisioni Teknik të dilte në teren dhe të shihet nësë shtëpia është e gatshme, e kam 

thirrur të dëmtuarën që duhet të dal dhe ta hap shtëpinë, jemi takuar në Mitrovicë, tani kemi 

marrë taksi dhe kemi shkuar në fsh.Zhitkovc dhe taksit i kemi thënë që të pres deri sa të kryejm 

punë për 10 min, kur e kam bërë shikimin e punëve dhe kur e kam kryer këtë punë kemi dalur 

në rrugë, në atë rast ka ardhur një veturë me shpejtësi të madhe, është kthyer aty dhe është 

ndalur pak më tutje prej nesh, nga vetura ka dalur një djalë që unë nuk e njoh dhe me shpëjtësi 

na është ofruar neve, veturën e ka lënë në rrugë dhe pastaj ka dalur nga vetura dhe me hapa të 

shpejt është nisur drejtë nesh dhe gjatë rrugës i ka thënë disa fjalë S. diçka në kuptim “do ta 

shohësh ti tash” nuk mund ta kujtoj saktësisht tash pasi që kam qenë i tronditur me një sjellje të 

tillë, kur na është ofruar kam qëndruar pranë tij, ai e ka nxjerurr thikën nga xhepi i brendshëm i 

jaknes, jam munduar që ta ndali ta qetësoj, i kam thënë që të ndalet pak me atë qëllim se qfarë 

po bënë kështu, e kam mbajtur për dore apo për jakne nuk e di saktësisht dhe ai për një moment 

më ka shtyr ma ka hjekur dorën dhe pastaj e ka sulmuar S. e cila ishte pas meje, pastaj unë jam 

ofruar që ta largoj sepse në atë moment S. ishtë rrëzuar dhe pastaj jam mundur që ta tërheq dhe 

pastaj ajo ka mundur që të ngritët dhe të ik, pastaj ai ka shkuar dhe ka hyr në veturë dhe pastaj 

ai ka shkuar në një drejtim të panjohur, S. e kam dërguar tek shtëpia e parë për ti dhënë ndihmë 

pasi që e kam parë që kishte plagë, në atë shtëpi në të cilën kemi kërkuar ndihmë nuk ishte 

askush, pastaj kanë ardhur fqinnjët për ta dhënë ndihmën, jam mundur që të thërras Policinë dhe 

e kam thirrur Policinë në Mitrovicë dhe ata më kanë thënë që nuk janë kompetent për Zveçanin 

por është Stacionin Policor në Zveçan dhe kam kërkuar nga policia e Mitrovicës që të sjellë 

ndihmën e parë, mendoj që edhe fqinjët e kishin thirrur Policinë në Zveçan dhe Ndihmën e 

Shpejtës dhe ata kanë ardhur jo menjëherë por pak më vonë, më fqinjët i kemi dhënë ndihmën e 

parë dhe e kemi ndalur gjakderdhjen, fqinjët kanë sjellur ujë që ajo të freskohet, ka pasur mjaft 

gjakderdhje i kam mbajtur leckën në plagë, pastaj kanë ardhur Policia dhe Ndihma e Shpejtë 

dhe vetura e ndihmës së shpejtë e ka dërguar në Spital, pastaj kam shkuar në Polici për të dhënë 

deklaratën dhe dua të them që asnjëherë në karrierën time nuk kam pasur një rast të tillë që të 

ndodhë diçka e tillë edhe pse kam pasur rast që të shkoj në tërë Kosovën, po ashtu ka shtuar se 

nuk mund të vlerësoj se sa herë e ka goditur me thike te dëmtuarën sepse e kam mbajtur për 

dore dhe ai është munduar që ta godas me thikë dhe pastaj kur është ndar nga unë, ai e ka 

sulmuar me thikë, pastaj kur jam mundur që ti jap ndihmën S. e kam parë që ajo e ka një plagë 

në dorë dhe kur kanë dalur fqinjët e kam parë që ajo e ka edhe një palgë tjetër, tash nuk mund të 

velrësoj se sa herë e ka goditur me thikë, ajo ishte rrezuar te materiali ndërtimor, po gjakoset 

dhe jam mundur që me leckë të ndal gjakderdhjen e saj, përndryshe ka pasur mjaft gjakderdhje, 

po ashtu dëshmitari ka theksuar se te  akuzuarin e kam vërejtur që ishte i nervozuar dhe i 

zemëruar pasi që me shpejtësi ka dalur nga vetura dhe ishte nisur drejtë nesh, nuk e di arsyen se 

pse ishte nisur ashtu drejtë saj, taksisti ishte në veturë kur ka ardhur i pandehuri, është larguar 

nga rruga taksisti pasi që i pandehuri e kishte parkuar veturën në mes të rrugës dhe kishte dalur 

nga vetura, taksisti pasi që kishte parë që ka ndodhur ky incident ishte larguar më tutje, përveç 

meje edhe disa fqinje i kane dhëne ndihme te dëmtuarës, pas asaj dite nuk kam pasur kontakte 

me asnjë person, kur e kam dhënë deklaratën në polici unë e kam lajmëruar shefin tim për këtë 

incident pastaj ai e ka njoftuar Sekretarin e Përhershëm të Ministrisë, ka shtuar duke u 

përgjigjur ne pyetjet e mbrojtësit se kur e ka pare te pandehurin me thike, jam munduar që ta 

mbaj, e kam tërjekur me dorë, jam mundur që ta qetësoj, pra e kam kapur dhe jam munduar që 

ta ndal, së pari me fjalë jam munduar dhe kur e kam parë që nuk po ndalet pastaj jam munduar 

që ta ndal me dorë, e kam vrejte se Thikën e ka nxjerrur nga gjepi i brendshëm dhe e mbante në 
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pozitën lart me tehun e thikës të vendosur në dorë, tehu nga dora e jashtme e shuplakës, nga ajo 

pozite ka provuar që të godas mbi mua, ne momentin e incidentit kam qene unë dhe S. në rrugë, 

nuk kam mundur që ta ndal sulmin e te pandehurit ndaj te dëmtuarës, sepse ai ka qenë më i 

fuqishëm se unë, pas shkaktimit te lëndimeve i pandehuri ka hyrë në veturë dhe është nisur me 

shpejtësi, nuk mund ta them saktësisht sa ka zgjatur incidenti krejt kjo ka ndodhur shpejt, 

dëshmitari ka shtuar se e kam vërejtur që është i zemëruar i pandehuri dhe gjithsesi është 

mundur që ti shkaktoj ndonjë lëndim të dëmtuarës sepse ashtu është nisur drejtë saj, ajo ka 

bërtitur kur e ka parë që ai po shkonte drejtë saj, britma ka zgjatur edhe gjatë edhe pas sulmit, 

fqinjët kane ardhur pasi që e kishin dëgjuar britmën e saj-të dëmtuarës, ndërsa nuk mund të 

them nëse ka pasur sharje ose britma nga i pandehuri, me pare te dëmtuarën nuk e kam njohur, 

ky është personi i pandehur qe ka qene ne automjet. 

 

IV.5 Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt:27.02.2020 në cilësin e eksprtes mjekoligjore 

është dëgjuar ekspertia Mjekoligjore Dr.B.C,  e cila pas njoftimit me obligimet e saj ne rastin 

konkret, njoftimit edhe me pasojat ligjore te konstatimeve, ka deklaruar se është e gatshëm te 

jap mendimin dhe konstatimin ne çështjen qe i është besuar dhe ka theksuar; Duke u bazuar në 

fotodokumtacionin që me është ofruar, shoh vetëm një prej palgëve në krahun e djathtë e cila në 

dy aspekte nuk përputhet me konstatimin në fletëlëshim, pasi që është plagë shpuese e jo 

prerëse dhe është e shkaktuar në pjesën e pasme të krahut të djathtë dhe jo në shpatullën e 

djathtë siç është e përshkruar në fletëlëshimin e mjekut dhe në ekspertizë, dallimi i vetëm në 

mes të plagës shpuese dhe prerëse në aspektin mjekoligjor është drejtimi me të cilin shkaktohet 

plaga respektivisht raporti në mes të mjetit të shkaktimit dhe turpit apo pjesës së trupit, tek 

plaga shpuese mjeti është në drejtim vertikal në raport me trupin dhe plaga ka thellësi ndërsa tek 

plaga prerëse mjeti vepron në mënyrë horizontal apo paralele me trupin dhe plaga prerëse ka 

zakonisht ma shumë gjatësi se thellësi, ajo që po ashtu është e rëndësishme tek plagët therrëse 

në aspektin mjeko ligjor është që plagët thërresë na japin gjerësinë e mjetit që e ka shkaktuar si 

dhe disa karakteristika të mjetit siç është në këtë rast numri i teheve në këtë rast, duke pas per 

baze palget e pësuar e dëmtuara, që janë konstatuar nga fletëlëshimi dhe fotodokumentacioni 

nuk janë plagë tipike vetëmbrojtëse, eventualisht një plagë e shkaktuar nën sqetull e cila mund 

të jetë shkaktuar nëse është ngritur dora lart për mbrojtje por jo vetëm në atë situate, ka shtuar se 

edhe pse këtu shihen shumë pika gjaku dhe është një shteg i tërë po ashtu edhe në rroba shihet 

që ka pasur gjakëderdhje më gjithë atë unë mendoj që gjakëderdhja ka qenë e shkallës së lehtë 

për shkak se janë vetëm pika gjaku dhe nuk ka asnjë pellgë që mund të na jap një sasi më të 

madhe të gjakut, po ashtu edhe në trajtimin në spital nuk është paraqitur nevoja e ndonjë 

transfuzioni të gjakut aq sa kam parë në dokumentacion sikur të kishte pasur gjakderdhje më të 

madhe do të reflektonte në pasqyrën e gjakut dhe do të duhej ti jepnin gjakë, sa i përket 

nderprerjes se gjakderdhjes, eshte për faktin që nuk është prekur ndonjë enë e madhe e gjakut 

ndërprerja e gjakderdhjes është bërë pjesërisht përmes fashimit në vendin e ngjarjes po edhe 

pastaj në sallën e operacionit ku është bërë qepja e plagëve me anestezion local, këto lëndime në 

bazë të fletëlëshimit figuron që gjithësej janë tri plagë njëra është në krahun e majtë njëra nën 

sqetullën e majtë dhe njëra në shpatullën e djathtë, ky fletëlëshim nuk përputhet me 

fotodokumentacion në raprot me palgën në shpatullën e djathtë, me pas është bere ekzaminim 

fizik i te demtaures S.P, nga ekspertiza mjekoligjore te dëmtuarës ne preznece te Trupit gjykues, 

Prokurorit te Shtetit, mbrojtësi, Ekspertja mjeko ligjore ka bërë ekzaminimin e drejtpërdrejtë të 

dëmtuarës për plagët e shkaktuar të dëmtuarës dhe më pas ka deklaruar se: me ekzaminimin 

sipërfaqësor të dëmtimeve në trupin e të dëmtuarës kam evidentuar gjithsej katër plagë prej të 

cilave tri kanë vragën pak më të ngushtë ndërsa njëra është më e gjatë se sa të tjerat, në bazë të 

asaj si duken plagët tri plagë janë therrëse ndërsa njëra është plagë prerëse, vragët janë 

evidentuar në krahun e djthatë-një vragë, dy vragë në krahun e majtë, dhe një vragë në nën 

sqetullën e majtë, të gjitha kanë dukje të ngjashme andaj me besueshmëri të lart janë shkaktuar 

në të njëjtën kohë, këto plage - lëndime mendoj që janë lëndime të lehta, nuk kam asnjë dëshmi 

as nga dokumentacioni as nga ekzaminimi që ndonjëra prej tyre ka mundur që të shkaktojë 
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rrezikë për jetën, përjashtim do të bënte kur viktima ëshë në ndonjë situatë kur ku nuk mund ti 

jepet ndihma mjekësore për kohë më të gjatë, sa i përket pikave te gjakut ne foton nr. 12 ka 

deklaruar se lëvizja si duket ka qenë më e ngadalshme nga e dëmtuara andaj rrjedha e gjakut ka 

qenë më e shpesht, me qenë që nuk ka spërkatje tipike të gjakut atëherë nuk është prekur ndonjë 

enë e madhe e gjakut. 

 

IV.6 Ne seancën e shqyrtimit gjyqësore te datës 27.02.2020 ne cilësinë e dëshmitarit është 

dëgjuar I.M, i cili ka deklaruar se ditën e sakte nuk e di, kam qenë me bashkëshorten duke pirë 

kafë, ka kalur një automjet para shtëpisë sime, kam dëgjuar një bërtitje nga një person, ka qenë 

zë i femrës, nuk e kam ditur se kush, vellau im Z. ka dalur të vrapojë tek shtëpia e të dëmtuarës 

aty ku është dëgjuar birtma, dhe unë pastaj kam shkuar pas tij, ka qenë në oborrin e shtëpisë së 

fqinjit O., aty ka qenë S.P dhe D.S, Sllagjan ka qenë e tëra në gjake, dikush e ka thirrur 

emergjencën dhe Policinë, kur e kam parë S. ka qenë në këmbë por e zbehtë, por krejt gjake, i 

kemi sjellur karrige nga ballkoni i fqinjit që e njëjta të ulet, kur kam shkuar afër nuk ka qenë 

duke bërtitur por ka qenë shumë e zbehtë nga fytyra, e kam parë gjakun nëpër trup, i kemi 

afruar fasha që ti ndalim gjakderdhjen, rreth 10 min më pas kanë ardhur policia dhe ndihma e 

shpejtë, nuk e kam parë se kush e ka shkaktuar problemin, e dëmtuara e ka përmendur emrin e 

S.C, ne jemi fqinjë me S.P, vetëm ka kaluar me veturë aty sepse aty është rruga e fshatit, ka 

kaluar aty edhe para ditës kritike, vetura ka qene me ngjyrë e kuqe çfarë tipi nuk e di, personin 

nuk e kam parë, ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të madhe, unë e kam shtëpinë mbi udhëkryq 

aty në fshatë se nga cila anë ka ardhur vetura nuk e di dhe nga ka shkuar nuk e di.  

 

V. Administrimi i provave  

Ne seancës gjyqësore te datës 05.06.2020, janë administruar provat personale dhe ato materiale 

dhe ate; deklaratat e të dëmtuarës S. P e dt.01.07.2019, dhe dt.09.09.2019, lexmi i Ekspertizës 

mjeko ligjore e dhënë nga eksperti mjeko ligjor Dr.B.C e dt.16.09.2019, raporti mbi 

ekzaminimin psikiatrik i dhënë nga Instituti i Psikiatrisë Foreznike të Kosovës Nr.99/02 i 

dt.13.05.2020, jane deklarata e dëshmitarit Z.M e dt.18.10.2019, deklarata e dëshmitarit J.M e 

dt.18.10.2019, deklarata e dëshmitarit D.J e dt.28.06.2019, deklarata e dëshmitarit D.S e 

dt.28.06.2019, vështrim në Fotodokumentacion-Foto Album me nr. të rastit 2019-SG-051, 

vështrim-lexim në Fletëlëshimin me Epikrizë nr.1563 e dt.01.07.2019 në emër të të dëmtuarës 

S.P. 

 

Pas leximit te provave Prokurori i Shtetit, e demtuara, i pandehuri, mbrojtësi kane deklaruar se 

nuk kanë propozime te tjera sa i përket procedurës se plotësimit te provave, procedura ka 

vazhduar me marrjen ne pytje te akuzuarit ne kuptim te nenit 345 te KPP-es, e ne respektim te 

dispozitave ligjore nga neni 346 te KPP-es. 

 

VI. Paraqitja e mbrojtjes nga i pandehuri 

I pandehuri S.C, gjatë paraqitjes se mbrojtjes se tij dt.05.06.2020, është njoftuar me te drejtat 

ligjore qe i përkasin nga neni 323 te KPP-es, ndërsa ne fazën e paraqitjes se mbrojtjes i njëjti 

është deklaruar se e shfrytëzon mundësin ligjore qe te mbrohet ne heshtje, duke mos u deklaruar 

lidhur me çështjen e tij, ka shtuar se qëndron pranë deklarimeve te bëra me dt.20.08.2019 

(deklarate e dhene ne Polici) dhe dalarata e dates 23.10.2019, (e dhëne pranë Prokurorit)  

 

VII. Gjetjet e Gjykatës, vlersimi i provave, pretendimet e te pandehurit, mbrojtesit dhe 

vlersimi i gjykatës lidhur me pretendimet e parashtruara. 

Pas procedimit të provave materiale dhe atyre personale në këtë shqyrtim gjyqësor, 

dëshmitarëve të konstatuar si më lart, mendimin dhe konstatimin e eksperteve mjekësor, 

paraqitjes së fjalës përfundimtare nga palët dhe mbrojtësi dhe të vlerësimit të tyre një nga një 

dhe në lidhje me provat tjera gjykata në mbështetje të nenit 361 par.2 të KPP-së, ka vërtetuar 

gjendjen faktike si në dispozitiv të aktgjykimit, duke vërtetuar se ne veprimet e te pandehurit 
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S.C, konsumohen elementet e veprës penale Vrasja, e mbetur ne tentative nga neni 172 e lidhur 

me nenin 28 te KPRK-es, me arsyet si me poshtë; 

 

Fakte jo kontestuese është se e dëmtuara S.P, ka qene pale e  dëmtuar, te njëjtës i janë 

shkaktuar plage trupore me thike nga i pandehuri S.C, fakt qe nuk mohohet as nga i pandehuri, 

fakt jo kontestuese është se e dëmtuara i ka katër plagë trupore, te vërtetuara edhe gjate 

ekzaminimit te drejtpërdrejtë fizik te te dëmtuarës nga ekspertja mjekoligjore gjatës seances 

gjyqësore te dt.27.02.2020, plagët kane qene plagë shpuese në krahun e djathtë, dy plagë 

shpuese në krahun e majtë dhe një në nënsqetullën e majtë si lëndime këto janë te kualifikuar 

lëndime të lehta trupore. 

 

Bazuar në provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor gjegjësisht nga fleteleshimi, 

fotodokumentacioni, ekzaminim i drejtpërdrejte i te dëmtuarës, vërtetohet fakti se e njëjta – e 

dëmtuara ka pësuar lëndime trupore, si pasoje e veprimeve nga i pandehuri, ne cenim te jetës 

dhe integritete trupor te te dëmtuarës, lëndime trupore qe janë shkaktuar me mjete te forte – 

thike, siç konstatohen ne përshkrimin ne dispozitiv te aktakuzës. 

 

Ne vlerësimin e mënyrës se reagimit te te pandehurit, qe ne momentin e ardhjes me veture ne 

vendin e ngjarjes ku ka qene e dëmtuare, drejtimi i automjetit me shpejtësi, dalja po ashtu dhe 

nisja me shpejtësi ne drejtim te te dëmtuarës, nxjerrja e thikës dhe vërsulja ne drejtim te saj deri 

te sulmi dhe goditja e te dëmtuarës me thike, shkaktimi i plagëve trupore, tendenca e tij dhe 

këmbëngulësia, si dhe rrethanat e krijuara pa asnjë dyshim për gjykatën e përjashton çdo 

mundësi qe ne veprimet e te pandehurit te konsumohen elementet e veprës penale Lëndim i 

lehte trupor nga neni 185 te KPRK-es, sic pretendon i pandehuri dhe mbrojtësi, te gjitha këto 

veprime te te pandehurit, ne vlerësim një nga një dhe me provat si ato materiale dhe ato 

personale, pa asnjë dyshim per trupin gjykues është se ne veprimet e te pandehurit kemi te 

bëjmë me elementet e veprës penale qe akuzohet.  

 

Për Gjykatën, faktet e lartcekura nuk ishin kontestuar nga palet, dhe mbrojtësi, përveç kësaj 

këto fakte vërtetohen edhe nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e 

kësaj lënde, gjate administrimit te provave është vërtetuar fakti se e dëmtuara me dt.28.06.2019, 

se bashku me zyrtarin qe punon ne Ministrin per Kthim te Komunitevete D.S te dyte me 

automjetin Taksi qe e ka drejtuar tani dëshmitari D.J, nga qyteti i Mitrovicës Veriore kane 

shkuar ne fsh.Zhitkovc Komuna e Zvecanit per te verifikuar nga zyrtari D.S ecurinë e zhvillimit 

te punimeve te shtëpinë te dëmtuarës S.P ,ne fsh.Zhitkovc Komuna e Zvecanit, e cila shtëpi 

është ndërtuar me mjetet e Ministrisë per Kthim dhe Komunitete dhe ne ato momente afërsisht 

rreth ores 11.20 min, sipas dëshmitarëve ka lëvizur një automjete Venta ngjyre e kuqe, me 

shpejtësi te madhe, nga i njëjti automjet nuk është kontestuese se ka dalur i pandehuri S.C, i cili 

menjëherë është drejtuar dhe vërsulur ne drejtim te te dëmtuarës S.P, fillimisht duke ju drejtuar 

me fjalët “çka po bon kështu, do ta shohësh”, dhe per një momente nga beli ka nxjerre thikën 

edhe përkundër mbrojtjes nga e dëmtuara qe ti evitoj goditjet, po ashtu edhe me ofrimin e 

mbrojtjes edhe nga personi – tani dëshmitari D.S, i pandehuri e ka goditur me thike ne pjesën e 

larte te trupit te dëmtuarën dhe atë duke i shkaktuar plagë shpuese në krahun e djathtë, dy 

plagë shpuese në krahun e majtë dhe një në nënsqetullën e majtë, sic konstatohet ne 

mendimin dhe konstatimin e ekspertes mjekoligjore Dr.B.C, respektivisht edhe plotësimin e 

mendimit qe e ka bere ne seancën gjyqësore te datës 27.02.2020,  ndersa sipas raportet mbi 

ekzaminim psikiatrike te dhëne nga Instituti Psikiatrik i Prishtinës ne kohen e kryerjes se veprës 

penale ka pasur aftësi te zvogëluar mendore, por jo esencialisht. 

 

E dëmtuara S.P, ka dëshmuar faktin se i pandehuri është afruar afër meje, nga jaknja më dorën 

e djathte e ka nxjerurr  thikën, thika ka qenë e madhësisë mesatare e fortë, e ka ngritur thikën 

afër meje dhe më ka shikuar me urrejtje dhe ka provuar të më godas me thikë, me dorën e 
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ngritur larte, tehu i thikës ka qenë nga ana e jashtme e dorës, ka provuar që të më godas në 

stomak ashtu ka qenë shikimi i tij, me refleks e kam vendosur dorën e majtë dhe më ka goditur 

në krahun e majtë mbi bryll, kjo është hera e parë, hera e dytë me ka goditur nën krahë në anën 

e majtë, dhe herën e tretë nën sqetull në anën e majtë, ndërsa herën e katërt në krahun e djathtë, 

në atë moment jam rrëzuar dhe ndoshta kam bërtitur nga dhimbjet, në ato momente fqinjët e ka 

dëgjuar thirrjen time për ndihmë, D.i ka qenë afër meje por nuk më kujtohet se çfarë ka vepruar, 

e përsërisë se nga dhimbjet jam rrëzuar dhe pastaj kanë ardhur fqinjët I. dhe Z.M, në momentin 

e goditjes kam dëgjuar fjalët nga i pandehuri duke thëne se qe “do ta shohësh ti”, me te 

pandehurin që nga viti 2018 kam pasur probleme, me ka thirru në telefon dhe më ka shqetësuar, 

është prezantuar rrejshëm, më ka thirrur me numra të ndryshëm të telefonit, dhe ka filluar që ti 

kërkoj rreth 2000euro për të cilat unë nuk di arsyen perse borxh, pastaj më ka dërguar mesazhe 

kërcënuese në kuptimin “do të mbys”, “do ta thyej kokën”, dhe gjitha kanë qenë në kuptim që 

“do të më mbys”, këto fjalë më kanë shqetësuar, këto i kam lajmëruar në Polici, i kam 

lajmëruar për shqetësim rreth 5 ose 6 raste, me armë ka dalur para meje-pushkë automatike, 

kam prezantuar si palë e dëmtuar në gjykatë, ndërsa lidhur me rastin e goditjes me thike kam 

qenë e shtrirë në spital prej dt.28.06.2019 deri me dt.01.07.2019, kam pasur kontrolla të 

rregullta mjekësore për shkak të plagëve, porosit e dërguara nga i pandehuri “se do të mbys” , 

kan qene para rastit kur i kam marrë lëndimet me thikë, te pandehurin nuk e kam njohur, nuk 

jemi takuar më përpara deri kur ka filluar që të më thërras në telefon, nuk e di se ku e ka marre 

numrin tim të telefonit, ne ate kohe kam jetuar e vetme në fsh.Zhitkovac, shtëpia ka qenë 

familjare, prindi-babai me kanë vdekur në vitin 2008, ndërsa nëna në vitin 2017, motra është 

martuar dhe banon në shtëpinë e vet, vëllezër nuk kam, punoj infermiere ne Qendrën Spitalore 

në Mitrovicë, qe 20 vite. 

 

Dëshmitari D.S , ka vërtetuar faktin se në atë rast ka ardhur një veturë me shpejtësi të madhe, 

nga vetura ka dalur një djalë, nuk e kam njohur, me shpejtësi na është ofruar neve, veturën e ka 

lënë në rrugë dhe me hapa të shpejt është nisur drejtë nesh dhe gjatë rrugës i ka thënë disa fjalë 

S. diçka në kuptim “do ta shohësh ti tash” , kur na është ofruar kam qëndruar pranë tij, ai e ka 

nxjerurr thikën nga gjepi i brendshëm i jaknes, jam munduar që ta ndali, ta qetësoj, i kam thënë 

që të ndalet pak me atë qëllim se çfarë po bënë kështu, e kam mbajtur për dore apo për jakën 

nuk e di saktësisht dhe ai për një moment më ka shtyr ma ka hjekur dorën dhe pastaj e ka 

sulmuar S. e cila ishte pas meje, pastaj  jam ofruar që ta largoj sepse në atë moment S. ishtë 

rrëzuar dhe pastaj jam mundur që ta tërheq dhe pastaj ajo ka mundur që të ngritet, pastaj ai ka 

shkuar dhe ka hyr në veturë dhe pastaj ai ka shkuar në një drejtim të panjohur, S. e kam dërguar 

tek shtëpia e parë për ti dhënë ndihmë pasi që e kam parë që kishte plagë, në atë shtëpi në të 

cilën kemi kërkuar ndihmë nuk ishte askush, pastaj kanë ardhur fqinnjët për ta dhënë ndihmën, 

kam provuar te e ftoj Policinë, jam mundur që ti jap ndihmën S. e kam parë që ajo e ka plagë në 

dorë dhe kur kanë dalur fqinjët e kam parë që ajo e ka edhe një plagë tjetër, jam mundur që me 

leckë të ndal gjakderdhjen e saj, përndryshe ka pasur mjaft gjakderdhje, po ashtu dëshmitari ka 

theksuar se te akuzuarin e kam vërejtur që ishte i nervozuar dhe i zemëruar pasi që me shpejtësi 

ka dalur nga vetura dhe ishte nisur drejtë nesh,  e dëmtuara ka bërtitur kur e ka parë që ai po 

shkonte drejtë saj, britma ka zgjatur edhe gjatë edhe pas sulmit, fqinjët kane ardhur pasi që e 

kishin dëgjuar britmën e saj-të dëmtuarës. 

 

Po ashtu dëshmitari D.J, vërteton faktin se i pandehuri ka ardhur me veturë, nuk e kam njohur 

dhe nuk i kam kushtuar vëmendje sepse kam menduar që njihen mes vete, menjëherë kam 

dëgjuar se ajo po bërtiste, sepse ai kishte dalur nga vetura dhe e kishte sulmuar me thikë isha në 

veturë brenda, ai personi që ishte me të e mbronte, kam qene i frikësuar dhe kam lëvizur më 

posht me veturë, kur ka ardhur me veture e kam vrejtur, ka zbritur shpejtë nga vetura, ka pasur 

në dorë një thikë, ai është nisur drejtë saj dhe ajo ka filluar të bërtas, ka bërtitur sepse ishte e 

frikësuar sepse ai ishte nisur drejtë saj me thikë, vetëm britma kam dëgjuar nga ajo, kam qenë 

shumë afër përafërsisht 1 metër, pasi që kam qenë i parkuar afër tyre,  kur është larguar i 
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pandehuri e kam pare duke levizuar poshtë, ai pranë meje ka kaluar me veturë me shpejtësi, 

 

Dëshmitari Z.M, vërteton faktin se kam dëgjuar britma dhe kukama, e kam thirrur vëllain I. 

kemi shkuar të fqinji O. N., kemi shkuar në ballkonin e fqinjit, aty ka qenë fqinja S.P dhe ka 

qenë një zotëri që e mbante, por nuk e di kush ka qenë, pastaj ai personi e ka thirrur policinë, së 

pari ka ardhur një xhip i bardhë i Policisë pastaj pas 5 min ka ardhur një xhip tjetër i kaltërt i 

policisë, pastaj ka ardhur edhe ndihma e shpejtë, kam parë S. e tëra ka qenë e gjakosur, kur e 

kam dëgjuar britem kam qene ne ballkonin e shtëpisë sime, në atë lagjën tonë nuk banon tjetër 

kush përpos fqinjëve O.N dhe gruaja e tij S. N., shtëpia e S. është përballë shtëpisë së O.it, S. ka 

qene duke bërtitur, pasi që ajo ishte e plagosur, O.i dhe S. nuk kanë qenë në shtëpi atë ditë, kur 

kam shkuar ajo ka qene ne ballkonin e fqinjit O. N. ku e mbante ai personi, kam parë gjakë në 

ballkon-taras, në ballkon ka pasur më shumë gjake por edhe rrugës shkallëve, kur kam qene afër 

saj ajo vetëm ka bërtet dhe britmat e saj, S.C, e njoh vetëm nga pamja. 

 

Dëshmitari I.M, dëshmon faktin se vellau i tij Z. ka dalur të vrapojë tek shtëpia e të dëmtuarës 

aty ku është dëgjuar britma, pastaj kam shkuar pas tij, ka qenë në oborrin e shtëpisë së fqinjit 

O., aty ka qenë S.P dhe D.S, S. ka qenë e tëra në gjakë, dikush e ka thirrur emergjencën dhe 

policinë, kur e kam parë unë Sllaxhanën ka qenë në këmbë por e zbehtë por krejt gjakë, i kemi 

sjellur karrigë nga ballkoni i fqinjit që e njëjta të ulet, e kam parë gjakun nëpër trup, i kemi 

afruar fasha që ti ndalim gjake derdhjen, rreth 10 min, më pas kanë ardhur policia dhe ndihma e 

shpejtë, e dëmtuara e ka përmendur emrin e S.Ci, ai qe e ka bere kete veprim. 

Ekspertia mjekoligjore Dr.B.C, ka bere me ekzaminimin fizik të dëmtimeve në trupin e të 

dëmtuarës ka evidentuar gjithsej katër plagë prej të cilave tri kanë vragën pak më të ngushtë 

ndërsa njëra është më e gjatë se sa të tjerat, në bazë të asaj si duken plagët tri plagë janë therrëse 

ndërsa njëra është plagë prerëse, vragat janë evidentuar në krahun e djathte-një vragë, dy vragë 

në krahun e majtë, dhe një vragë në nën sqetullën e majtë, të gjitha kanë dukje të ngjashme 

andaj me besueshmëri të lart janë shkaktuar në të njëjtën kohë. 

 

Pretendimet e mbrojtjes, po ashtu edhe vete mbrojtja e te pandehurit, se ka pas per qellim vetëm 

ti shkaktoj lëndime trupore te dëmtuarës jane te paqëndrueshme, e sidomos ne mënyrën e 

veprimit nga i pandehuri, duke e përdorur thiken si mjetë për te kryer veprën penale, ne 

shkaktim te plagëve ne trupin e te dëmtuarës, te gjitha plaget janë shkaktuar ne pjesën e larte te 

trupit te dëmtuarës ku janë pjesët vitale jetësore, po ashtu edhe nga vete ekzaminimi i te 

dëmtuarës, gjate seance gjyqësore, keto plage sipas ekspertes mjekoligjore janë tri plagë 

shpuese  dhe nje prerese qe nënkupton, ne ashpërsimin e veprimit te tij ne shkaktim te pasojës 

per te dëmtuarën, trupi gjykues ka vlerësuar se ne veprimet e te pandehurit konsumohen te 

gjitha elementet e veprës penale Vrasje, ne tentative nga neni 172 e lidhur me nenin 28 te 

KPRK-es, duke u mbështetur ne provat materiale dhe personalë te administruara ne kete çështje 

penale. 

 

Deklarimi i te pandehurit dhënë ne fazën e procedurës hetimore dhe mbrojtja e tij me heshtje 

gjate shqyrtimit gjyqësor, gjykatës një veprim i tille i paraqitur nga i pandehuri, ne konsuiltim 

edhe me mbrojtësin, nuk i ka ofruar dëshmi për një gjendje tjetër faktike siç është e parashtruar 

nga Prokurori i Shtetit, mbrojtja e tille ne Polici dt.20.08.2019,  Prokurori dt.23.10.2019, është 

plotësisht e pa bazuar dhe një mbrojtje e tille e te pandehurit behet vetëm me qellim te 

shmangies nga përgjegjësia penale dhe është ne kundërshtim me te gjitha provat e administruar 

gjate këtij shqyrtimi gjyqësore. 

 

Ne deklaratën e dhëne pranë Prokurorit te Shtetit, dt.23.10.2019, i pandehuri e pohon faktin se 

D.S i ka thëne “ndalu djal”, i pandehuri e pohon se kjo është “ne mënyre qe te mos e therri”, 

pastaj ka deklaruar se “thikën e kam gjuajtur ne pyll menjëherë pas ngjarjes”. 
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Gjate administrimi te provave është vërtetuar fajësia e te pandehurit për veprën penale qe 

ngarkohet, pasi qe ne ketë çështje është vërtetuar se i pandehuri ka ndërmarrë veprime te 

kundërligjshme ne cenimin te jetës dhe e integritet trupor te te dëmtuarës, duke i shkaktuar 

plagë-lendime trupore dhe ate shpuese dhe prerese, kjo vërtetohet nga raportet mjekësore ne 

emrin e te dëmtuarës S.P, nga Fletelëshim me Epikrize, i datës 01.07.2019  nr.1563, raportet 

mjekësorë mbi trajtimin mjekesor, ekspertiza mjekoligjore për natyrën e lëndimeve trupore te 

pësuara e dëmtuara, konstatim i dhëne nga ekspertja mjekoligjore Dr.B.C, po ashtu plotësim i 

dhëne nga ekspertia mjekoligjore ne seancën gjyqësore te dt.27.02.2020, te gjitha këto 

vërtetojnë akuzën ndaj te pandehurit i cili ka ndërmarrë veprime te paligjshme ne cenimin e 

shëndetit dhe jetes te te dëmtuarës dhe ky fakt vërtetohet edhe nga vete deklarimet e te 

dëmtuares-deshmmitares, deklarimet edhe te vete te pandehurit qe nuk e mohon faktin se e ka 

goditur me thike te dëmtuarën, dhe te njëjtës i ka shkaktuar lëndime trupore, siç konstatohet ne 

ekspertizën dhe plotësimin e dhëne nga ekspertja mjekoligjore Dr.B.C, e bëra edhe gjate këtij  

shqyrtimi gjyqësor, andaj ne rastin konkret Gjykata ne mënyrë te plote dhe te qarte vërtetoj se 

janë përmbushur te gjitha elementet e veprës penale qe akuzohet. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen e paraqitur nga mbrojtësi Av.Xhelal Hasani, gjate 

shqyrtimit gjyqësor por edhe mbrojtjen e vete te pandehurit S.C te paraqitur ne fazat e caktuara 

procedurale,  e duke konstatuar si me poshtë te pa bazuar dhe pa mbeshtetje. 

 

Gjykata në vlerësimin e mbrojtjes së të pandehurit, respektivisht mbrojtesit, e cila mbrojtje 

është refuzuar e pa bazuar me pretendimin e shmangies nga përgjegjësia penale dhe se 

deklarimi i të pandehurit S.C, i cili nuk e mohon faktin se e ka goditur te dëmtuarën me thike, 

por ka pasur për qellim vetëm ti shkaktoj lëndime trupor, ky pretendim dhe mbrojtje e te 

pandehurit është i pa qëndrueshëm, qe do te mund te bindjen trupi gjykues me nje pretendim te 

tille, e kjo duke u ndërlidh edhe ne shume arsye te tjera, ne raportet qe e dëmtuara ka pasur nga i 

pandehuri, nga i cili ka qene pale e dëmtuar, vazhdimisht te njëjtën e ka penguar, shqetësuar, 

kërcënuar edhe me jete siç mund te vërtetohet edhe ne baze te aktgjykimeve te dhëna nga kjo 

Gjykatë, rasti P.nr.615/2018, dt.13.05.2019, i plotfuqishëm qe nga dt.27.12.2019, ne te cilin i 

pandehuri është i dënuar me burgim prej nje (1) viti, ku pale e dëmtuar, është e S.P, i njëjti 

veprën e ka kryrer edhe me arme, ne kërcimin per te dëmtuarën, po ashtu edhe me aktgjykimin 

P.nr.799/2018, dt.28.12.2018, ku pale e dëmtuar është e dëmtuara S.P, nga evidenca kriminale 

qe posedon gjykata raporti nr 5933/2019, dt.07.11.2019, i pandehuri dyshohet per 11 raste pre 

vepra penale, nga keto Aktgjykimi P.nr.615/2018, P.nr.1081/2018, P.nr.799/2018, janë te 

plotfuqishme, te gjitha këto rrethana vërtetojnë faktin se i pandehuri me veprimet e tij, ka 

nderrmarre veprime ne cenim te jetës dhe shëndetit trupor te te dëmtuarës, me faktin se lëndimet 

trupore janë shkaktuar ne pjesën e larte te trupit, goditjet me thike kane qene tri (3) plagë 

shpuese dhe një (1) prerëse, sipas mendimit te ekspertes mjeko ligjore, goditjet është vertikale 

mjeti ne drejtim te trupit, ne baze te këtyre rrethanave, pretendimet e mbrojtësit dhe te 

pandehurit janë te pa bazuar dhe në kundërshtim me provat e procedura në këtë çështje penale të 

konstatuara me lart.  

 

Gjykata vlerëson se provat e proceduara në këtë çështje janë në përputhshmëri me vendimin e 

marrë si në dispozitivin e këtij aktgjykim, të konstatuara nga deklarimet e dhëna dhe të gjitha 

këto deklarime të dhëna nga ana e dëshmitarëve të proceduar në këtë çështje, administrimi 

provave, janë të qëndrueshme, se i pandehuri ka ndërmarrë veprime te kundërligjshme ne cenim 

te jetës dhe shëndetit te dëmtuarës S.P, ne dashjen e tij, andaj gjykata ka krijuar bindjen e plotë 

duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në vlerësimin e të gjitha rrethanave në 

mbështetje të provave personale dhe prova materiale se pa asnjë dyshim dhe në mënyrë bindëse 

për gjykatën vërtetohet se në veprimet e të pandehurit janë konsumuar elementet e veprës 

penale Vrasja, ne tentativë nga neni 172 e lidhur me nenin 28 te KPRK-es.  
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Duke vlerësuar përgjegjësin penale per te akuzuarin S.C, Gjykata duke u mbështetur ne raportin 

per gjendjen e shëndetit mendor te dhënë nga komisioni eksperteve mjekësor pran Institutit te 

Psikiatrisë Forenzike te Kosovës ne Prishtine te cilët kanë konstatuar se i pandehuri; 

“Nuk vuan nga çrregullim i kualiteti psikotik. Ai është i vetëdijshëm per ambientin qe e 

rrethon. Ai nuk vuan nga prapambetje mendore. Te i nejtji është konstatuar Dg.Crregullim i 

personalitetit – tipi i paspecifikuar... Po ashtu është konstatuar se momentin e kryerjes se 

veprës penale aftësia e te kuptuarit dhe kontrolles se veprimeve te veta ka qene e zvogëluar, 

por jo esencialisht.”, e, ne rastin konkret nuk ekzistojnë rrethana te cilat kishin me përjashtuar 

përgjegjësin penale ne ketë çështje penale, ne baze te kriterit juridik një person i tille ne kuptim 

te nenit 18 par.2 te KPRK-es, konsiderohet penalisht përgjegjës, por këto rrethana merren 

parasysh nga gjykata kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e sanksionit ose masës se trajtimit 

te detyrueshëm është penalisht përgjegjës, nga keto konstatime nuk ekzistojnë rrethana të cilat 

kishin përjashtuar përgjegjësin penale për të pandehurin në këtë çështje penale në kuptim të 

nenit 17 të KPRK-së. 

 

Mbrojtësi ne baze te këtij deklarimi siç konstatohet edhe ne fjalën e tij përfundimtare nuk e 

mohon se i mbrojturi i tij ka ndërmarrë veprime te paligjshme ne cenim te shëndetit te te 

dëmtuarës, duke vlerësuar se kemi te bëjmë me elementet e veprës penale lëndim i lehte trupor 

nga neni 185 te KPRK-es, por propozimi i mbrojtësit qe ndaj te pandehurit te behet rikualifikim 

dhe i njejtei te shpallet fajtor për veprën penale Lëndim i lehte trupor, per Gjykatën një 

propozim i tille ka qene i pa bazuar. 

 

Është e pa mbështetshme, jo e qëndrueshëm pretendimi i te pandehurit se veprimet me thike i ke 

bere me qellim qe ti shkaktoj vetëm lëndime trupore te dëmtuarës, veprimet, mjeti(thika) i 

përdorur ne kete rast nga i pandehuri, rezulton se i njëjti e ka dëshiruar kryerjen e veprës penale 

ne shkaktim te pasojës se ndaluar ne cenim te jetes dhe shëndetit trupor te te dëmtuarës, i njëjti 

e ka pranuar shkaktimin e pasojës me nje veprim te tille, duke marre per baze këmbëngulësin e 

tij per goditje te dëmtuarës, duke arritur te e sulmoj dhe godas dhe ate; tri (3) goditje shpuese, 

nje (1) goditje prerese edhe pse te njëjtës i është ofruar mbrojtje nga dëshmitari D.S, por sjelljen 

e ashpër, goditjet qe i ka dhene te dëmtuarës, rrëzimi i saj ne toke, me veprimet e tilla e ka ditur 

qe jane te kundërligjshëm dhe e ka kuptuar se edhe pasoja do te shkaktohet, qe është e rende dhe 

shqetësuese per te demtuaren, ne vlerësim te personalitetit, duke marre per baze faktin se pala e 

dëmtuar është femër, është me e dobët fizikisht dhe emocionalisht dhe i pandehuri e ka pranuar 

ate pasoje, ne kete rast ne lidhshmëri me veprimet, mënyrën, mjetin, këmbëngulësin e tij edhe 

pse është penguar nga personi tjetër prezent, ne vlerësim te rrethanave te kësaj çështje penale, si 

trup gjykues, e vlerësojmë se ne veprimet e te pandehurit S.C konsumohen elementet e veprës 

penale Vrasja, ne tentative nga neni 172 e lidhur me nenin 28 te KPRK-se. 

 

Provat e proceduara ne ketë çështje janë ne përputhshmëri me vendimin e marre si ne 

dispozitivin e këtij aktgjykim, ne vlerësimin e te gjitha rrethanave, provave në vlerësimin e 

dëshmive te dhëna nga dëshmitaret gjate shqyrtimit gjyqësor, te konstatuara nga deklarimet e 

dëshmitares- te demtuares S.P, deshmitaret D.S, D.J, Z. edhe I.M, ekspertja mjeko ligjore 

Dr.B.C, mendimin dhe konstatimin e eksperteve mjekësor Dr.A.G, Psikiater Forenzik, Dr.Sh.H 

Psikiater dhe Dr. B.O Psikiater, dhe se te gjitha deklarimet e dhëna nga ana e dëshmitarëve janë 

te qëndrueshme, andaj gjykata i vlerësoj edhe me rastin e marrjes se aktgjykimit, duke sqaruar 

çdo rrethane lidhur me çështjen, duke krijuar një bindje te bazuar te gjykatës me rastin e marrjes 

se vendimit, duke i ofruar dëshmi bindëse se ne veprimet e te akuzuarit ekzistojnë elementet e 

veprës penale me te cilën akuzohet, nuk ekzistojnë rrethana qe e përjashtojnë nga përgjegjësia 

penale, dhe mbi baze e këtyre i pandehuri është shpallur fajtor per veprën penale siç konstatohet 

dispozitiv te Aktgjykimi, duke i shqiptuar edhe dënimin përkatës. 
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VIII. Korigjimi dhe plotësim i dispozitivt te akzues ne përshkrimin faktik te akuzës ne baze 

te gjendjes faktike 

Ne dispozitivin e Aktgjykimit është bere përshkrimi faktik i veprimeve, i kualifikimit ligjore per 

veprën penale,  i veprës penale për te cilën i pandehuri është shpallur fajtor, korrigjim dhe 

plotësim i bere ne përshkrimin faktik te dispozitivit, edhe nga Prokurori i Shtetit gjate 

shqyrtimit gjyqësor, ne përmbajtjen e fakteve dhe rrethanat te cilat përbejnë elementet e veprës 

penale, përshkrimi i fakteve dhe i rrethanave qe nënkupton përshkrimin faktik te veprës, qe ne 

dispozitv te Aktgjykimit pas administrimit te provave janë bere plotësime ne përshkrim faktik i 

nevojshëm ne raport me veprën penale dhe nuk është bere marrja mekanike e plote e teksti te 

Aktakuzës, kjo duke pasur mbështetje edhe ne Komentarin e Kodit te Procedurës Penale faqe 

848, ne komentim te nenit 365 par.1 nenpar.1.1 te KPP-es, ku citohet “Edhe pse sa i përket 

përshkrimit faktik te veprës duhet te ekzistoje identiteti ndermejte aktakuzës dhe aktgjykimit, 

kjo nuk do te thotë se aktgjykimi duhet ta marre ne mënyrë mekanikë dhe tekstualisht tekstin 

nga aktakuza”, kjo i referohet përshkrimit faktik duke mos cenuar ne asnjë mënyrë identitet 

objektiv pasi qe është përcaktuar kualifikimi ligjor per veprën penale me te cilën akuzohet i 

pandehuri dhe atë subjektiv pasi qe ne dispozitiv te aktakuze është i vërtetuar identiteti i palës se 

pandehur. 

 

IX.  Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit 

Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes se lartësisë së dënimit për të akuzuarit 

gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 69 të KPRK-ës, duke i shqiptuar 

një dënim përkatës si ne dispozitiv te aktgjykimit, ne vlerësimin e rrethanave lidhur me ketë 

çështje penale, si rrethanë lehtësuese mori për baze rrethanat se ne kohen e kryerjes se veprës 

penale ka pasur aftësi te zvogëluar mendore, por jo esenciale, sic e përcakton neni 18 par.2 i 

KPRK-es, shkallen e përgjegjësisë penale (neni 69 par.3 pika 3.1 te KPRK-es)shprehjen e 

keqardhjes, te deklaruar ne fjalën përfundimtare, premtimin e tij se ne te ardhmen nuk do te 

provokoj apo shqetësoj, ndërsa si rrethana renduese qe ka te bëjnë me ketë çështje penale, mori 

për baze mënyra e kryerjes se veprës penale, ndjeshmërinë e çështjes, cenim i jetës dhe 

shëndetit trupor te dëmtuarës, dhimbjet si fizike dhe shpirtërore qe ka përjetuar e dëmtuara, 

shqetësimin e krijuar tek e njëjta për jetën dhe shëndetin trupor, i pandehuri ka disa raste qe 

është shpallur fajtor për vepra penale ku S.P, është pale e dëmtuar, rasti Aktgjykimi 

P.nr.615/2018, P.nr.1081/2018, P.nr.799/2018, andaj Gjykata i shqiptoi dënim si ne dispozitiv te 

këtij aktgjykimi, duke vlerësuar me bindjen me te plote se me dënimin e shqiptuar do të arrihet 

qëllimi i këtij dënimi i paraparë sipas nenit 38 te KPRK-es, duke pasur efektin e vete ne 

parandalimin e kryerësit nga kryerja e veprave penale ne te ardhmen dhe te beje rehabilitimin e 

tij, ne parandalimin e personave te tjerë ne kryerjen e veprave penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, dhe nga te gjitha këto ka konsideruar se dënim i 

shqiptuar është ne përputhshmëri me shkallen e përgjegjësisë dhe te rrezikshmërisë shoqërore 

për veprën penale për te pandehurin. 

 

Shpallja e aktgjykimit është bere me dt.08.06.2020, ne mënyrë hapur dhe publike, ne shpalljen 

publike kane prezantuar i pandehuri, mbrojtësit, nuk ka prezantuar Prorkurori i Shtetit dhe as e 

dëmtuara. 

 

X. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale dhe kerkesa pasurore juridike 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e ka marrë në 

bazë të neneve 450 dhe 451 të KPP-së, ndërsa udhëzimi i palës së dëmtuar për realizmin e 

eventual te ndonjë e kërkese pasurore juridike në kontest civilo-juridik u mbështet në nenin 463 

të KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime te Renda  

P.nr.122/2019, dt.22.06.2020 
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Procesmbajtës                    Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari        

Endrit Hajrizaj          Bekim Veliqi 
 

 

 

 

UDHEZIMI JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta ne ankese, në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj Gjykate për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


