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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 P.nr.50/2010 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në 

objektin e gjykatës në Mitrovicë-Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtarët; Tomislav Petrovic dhe Rrahman Beqiri me procesmbajtësen Edita Kelmendi, 

në çështjen penale kundër të pandehurit; A.T i akuzuar për shkak të veprave penale I.Vrasje në 

tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të Kodit Penal të Kosovës [KPK], si dhe veprën penale 

I. Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.2 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokuroria Publike e Qarkut Mitrovicë, PP.nr.100/2010 

të dt.10.11.2010, të cilën e përfaqëson Prokuroria Themelore në Mitrovicë. Në ketë çështje 

penale janë mbajtur katër seanca të shqyrtimit gjyqësor, më dt.27.06.2019, 25.09.2019, 

11.11.2019 dhe 03.12.2019, seancat kanë qenë të hapura për publikun, janë mbajtur në prezencën 

e palëve; prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë, Ismet Ujkani, i pandehuri; A.T, mbrojtësi i tij 

av.Avdi Dinaj, të dëmtuarit S.K si dhe përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar, av.G.R. 

Shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar 03 dhjetor 2019, më 6 dhjetor 2019 publikisht është shpallur 

aktgjykimi, ndërsa më dt.16.03.2020, është përpiluar me shkrim ky;  

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

A.T, nga i ati B., e ëma M., e vajzërisë V., i lindur me dt.... në fsh.... në Vushtrri, ku dhe tani 

jeton, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, bujk, i martuar, baba i shtatë fëmijëve, ka të 

kryer shtatë klasë të shkollës fillore, i gjendjes së varfër ekonomike, me numër personal të 

identifikimit; ..., më parë i pagjykuar, ndaj tij zhvillohen edhe procedura tjera penale, për këtë 

rast ka qendruar nën masën e paraburgimit dhe masën e arrestit shtëpiak, tani mbrohet në liri. 

                                                                           

I. 

Në mbështetje të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i 

akuzuari A.T; 

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE:  

Më dt.13.08.2010 rreth orës 17:00-17:30 minuta, në vendin e quajtur “Qair”, në fsh.Skoqne- 

Vushtrri, për shkak të mosmarrëveshjes rreth kullosave të bagëtive, me dashje ka tentuar që ta 

privoj nga jeta të dëmtuarin S.K, i cili ka qenë duke i ruajtur bagëtitë, në atë mënyrë që nga 

revolja e markës TT të kalibrit 7.65mm, ka shtënë tetë herë në të dëmtuarin, ku pesë predha e 

kanë goditë në këmbën djathtë në kofshë, kurse tri predha e kanë goditë në stomak, me ç’ rast i 

dëmtuari ka pësuar plagë dhe lëndime trupore si dhe është rrëzuar në tokë, i pandehuri duke 

menduar se e ka privuar nga jeta të dëmtuarin, ai është larguar nga vendi i ngjarjes.  

 

-  Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 

20, e sanksionuar sipas Kodit Penal të Kosovës [KPK]. 

 

 

-I akuzuari lirohet në tersi nga shpenzimet e procedurës penale. 
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-I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 

II. 

Në mbështetje të nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 sipas Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës, ndaj tij; 

 

REFUZOHET AKUZA  

 

SEPSE: 

Gjer më dt.13.08.2010, pa leje të vlefshme dhe pa autorizim ka poseduar dhe mbajtur në pronësi 

një armë të llojit TT (Tulla Tukarev) të kalibrit 7.65mm, me shtatëdhjetë (70) fshiket të kalibrit 

të njëjtën, mbajtjen e armës e ka bërë në kundërshtim me Ligjin mbi armët e Kosovës. 

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim të 

paautorizuar të armën nga nenin 328 par.2 sipas Kodit Penal të Kosovës [KPK]. 

 

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

 

- Kërkesë pasurore juridike nuk pati për pikën II. 

 

A r s y e t i m 

Aktakuza: 

Prokuroria Publike e Qarkut tash Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën 

PP.nr.100/2010 të datës 10.11.2010, kundër të pandehurit A.T, për veprën penale I. Vrasje në 

tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK-së, si dhe veprën penale II. Mbajtje në pronësi, 

në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së. 

 

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  

neni 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 ka ndodhur në regjionin e Mitrovicës, 

dhe rrjedhimisht, bie brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas 

nenit 29, paragrafi 1, i KPP-ës. Sipas aktakuzës së prokurorisë A.T, akuzohet për veprat penale 

Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK-së, si dhe veprën penale: Mbajtje në 

pronësi, në kontrolle, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të 

KPK-së, andaj rrjedhimisht kompetente për ta gjykuar këtë çështje penale është Departamenti 

për Krime të Rënda, kjo sipas nenin 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  
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Rrjedha e procedurës: 

Më 23 dhjetor 2010 në këtë çështje penale është mbajtur seanca mbi konfirmimin e aktakuzës. 

Në këtë seancë i pandehuri është deklaruar mbi fajësinë, dhe e ka mohuar në tërësi fajësinë në 

lidhje me veprën penale pika I, ndërsa ka pranuar akuzën për veprën penale pika II sipas 

aktakuzës PP.nr: 100/2010 dt.10.11.2010. 

 

I pandehuri A.T, për këtë rast ka qëndruar nën masën e paraburgimit prej dt.13.08.2010, deri me 

dt.23.12.2010, si dhe në masën e arrestit shtëpiak prej dt.24.12.2010 deri me dt.22.03.2011, sipas 

vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë. Ndërsa në kohën kur është zhvilluar gjykimi 

(shqyrtimi gjyqësor), dhe pas shpalljes së aktgjykimit i pandehuri gjendet në liri pa asnjë masë 

sigurie. 

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Në ketë çështje penale janë mbajtur gjithsejtë katër (4) seanca të shqyrtimit gjyqësor, si vijon; 

- më  27 qershor  2019 

- më  25 shtator   2019 

- më  11 nëntor   2019 

- më  03 dhjetor  2019 

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Shqyrtimi gjyqësor ka qenë publike. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje lidhur me publicitetin e 

shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor janë mbajtur në gjuhën shqipe, pasi gjitha palët e flitnin dhe 

kuptonin rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor në këtë gjuhë.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

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

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit.  

 

Shqyrtimit gjyqësor – seanca nuk është regjistruar me audio dhe video, në mungesë të pajisjeve 

të 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 që do të cenonte sigurinë e palëve, 

subjekteve apo pjesëmarrësve tjerë në procedurën penale.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, i 

pandehuri A.T, mbrojtësit i tij av.Avdi Dinaj, i dëmtuari S.K si dhe përfaqësuesit me autorizim i 

palës së dëmtuar, av.G.R. 
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Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

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

Mitrovicë, si pjesë e rekomandimit në aktakuzën e ngritur.  

 

Më 27 qershor 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësi të dëshmitarëve janë dëgjuar dëshmitarët; i 

dëmtuari S.K si dhe dëshmitari I.P. 

 

Më 25 shtator 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësi të dëshmitarëve janë dëgjuar dëshmitarët 

R.M si dhe F.H 

 

Më 03 dhjetor 2019, është dëgjuar në cilësinë e dëshmitar  B.T. 

 

Më 11 nëntor 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar 

provat materiale të propozuara në aktakuzë, si dhe propozimet e palëve si vijon;  

- Raportet e policëve S.S  #5377, R.R dhe S.A dt.13.08.2010. 

- Procesverbali mbi bastisjen  e shtëpisë së të pandehurit të dt.14.08.2010 

- Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes së bashku me raportin plotësues të Njësisë së Forezikës së 

Policisë së Kosovës, të dt.13.08.2010. 

- Dokumentacionin mjekësor në emër të dëmtuarit si dhe ekspertiza nga Instituti i Mjekësisë  

Ligjore në Prishtinë [IML], i dt.01.11.2019 nga eksperti mjekoligjor Dr.F.B. 

- Informacioni i siguruar nga Posta dhe Telekomi i Kosovës, sipas shënimeve të regjistruara në 

centralin GSM-Vala, për periudhën kohore 01.08.2010 deri më 14.08.2010, për numrin e 

telefonit 044/437-670.  

- SMS-t e nxjerra në dy faqe gjegjësisht 4 faqe, si dhe listingu i thirrjeve prej faqes 1 deri në faqen 

11 për numrin e lart cekur. 

- Ekspertiza balistike nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, Prishtinë, e dt.25.11.2019,  

  

Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Më 03 dhjetor 2019 në seancën e shqyrtimit gjyqësor,  i pandehuri e ka paraqitur mbrojtjen e tij. 

I pandehuri ka mohuar në tërësi fajësinë për veprën: Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me 

nenin 20 të KPK-së, ndërsa për veprën penale; Mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së, në fillim të shqyrtimit 

gjyqësor e ka pranuar fajësinë, megjithatë gjykata e ka refuzuar pranimin e fajësisë të deklaruar 

nga i pandehuri.  

 

Fjala përfundimtare; 

Më 03 dhjetor 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 03 dhjetor 2019, në këtë çështje penale, gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin 

gjyqësor.  
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Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 06 dhjetor 2019, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin. Aktgjykimi është shpallur në 

prezencë e të pandehurit A.T, të dëmtuarit S.K, si dhe përfaqësuesi me autorizim të palës së 

dëmtuar, av.G.R, në mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë, Ismet Ujkani, si dhe 

mbrojtësi të pandehurit, av.Avdi Dinaj.  

 

Me kërkesës së kryetarit të trupit gjykues, kryetari i kësaj Gjykate, me aktvendimin GJA.nr. 

14/2020, e ka vazhduar për 60 ditë shtesë kohën dhe afatin për përpilimin me shkrim të këtij 

aktgjykimit.  

 

Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se; 

“Mbetem në tërësi pranë aktakuzës, sepse me provat e administruara konkretisht, nga deklarata e 

të dëmtuarit si dëshmitar, pastaj provave materiale, rezulton se i pandehuri ka kryer veprat penale 

me të cilat ngarkohet sipas aktakuzës. Me rëndësi janë prova materiale dhe informacionit të 

PTK-së, lidhur me të dhënat që janë nxjerr për telefonin e të pandehurit, ku nga kjo provë 

demantohet mbrojtja e të pandehurit se ditën kritike ka pranuar 5 sms me përmbajtje “të lutem 

më thirre”, siç deklaroj i pandehuri, pastaj edhe mesazhi që ka komunikuar i pandehuri me 

personin me numrin e telefonit 044 850 449, që është me përmbajtje “mirë e Betit thuj ti e din”. 

Sa i përket dëshmive të dëshmitarëve R.M, I.P dhe B.T, konsideroj që gjykata nuk duhet të ua fal 

besimin për arsye se: sipas dëshmitarit R.M, i njëjti ka dhënë deklaratë për këtë rast, e nuk e di se 

ku e ka dhënë këtë deklaratë, e për këtë ka deklaruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, e duke pasur 

parasysh se i njëjti ka qenë polic hetues, gjithsesi është dashtë të ketë ndonjë shënim lidhur me 

këtë ngjarje. Ndërsa, sa i përket dëshmitarëve I.P dhe B.T, deklarimet e tyre janë të orientuara në 

drejtim që të pandehurit ta lirojnë nga përgjegjësia penale. Deklarata e të dëmtuarit, konsideroj se 

është bindëse dhe duhet kushtuar besimin e plotë. Gjykatës, i propozon që të pandehurin ta 

shpalli fajtor, dhe ta gjykoj sipas ligjit, për veprat penale që i vihen në barrë sipas aktakuzës, 

duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e parapara me dispozitat e Kodit Penal të Kosovës.  

 

Përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuarit S.K, av.G.R në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar;“Se e përkrah në tërësi fjalën përfundimtare të prokurorit, dhe kërkon nga gjykata që 

të akuzuarin ta shpalli fajtor për veprat penale që i vihen në barrë, dhe të gjykoj atë sipas ligjit. 

Sipas përfaqësuesit, te veprat penale kundër jetës dhe trupit, është me rëndësi të vërtetohet fakti 

se motivi për sulm në anën e të akuzuarit, i cili i revoltuar për faktin se i dëmtuari një vite më 

parë i ka rrahë djalin e nuk i ka dërguar asnjë njeri sipas dokeve dhe zakoneve për t’i kërkuar 

falje, dhe kjo tek i akuzuari ka shkaktuar revoltë dhe shkak për kryerjen e veprës penale, për të 

cilën sot është duke u gjykuar. I akuzuari gjatë gjithë kohës është mbrojtur në alibi, se kinse ditën 

kritike kur ka ndodhur rasti ka qenë në Vushtrri, dhe mbrojtjen e tij e bazon në dëshmitë e tre 

dëshmitareve të cilët i ceku prokurori, mirëpo ne konsiderojmë se këto dëshmi janë të sajuara 

dhe të orkestruara nga mbrojtja e të cilit pa dyshim ka shpreh interesim për epilogun e këtij 

aktgjykimi. Më së shumti më befason dëshmia e dëshmitarit R.M, i cili si polic hetues në 

Stacionin Policor në Vushtrri, në vend që të interesohet për epilogun e kësaj çështje, dëshmon 

fakti i kontaktit të tij, me të akuzuarin pas kryerjes së veprës penale posaçërisht më irriton fakti 

kur i njëjti i drejtohet me thirrje telefonike Stacionit Policor në Vushtrri, ku ai ka punuar,  ku i 

njëjti shërbimin e kujdestarisë e pyet se a ka informacion se çka ka ndodhë në fsh.Sakoqne, edhe  
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pse e ka ditur se çfarë ka ndodh. Arsyeja e parashtrimit të kësaj pyetje  duhet të kërkohet me 

fakte, se ky polic ka dashtë të dijë se Stacioni Policor në Vushtrri, a ka informatë se kush është 

kryerës i kësaj vepre penale, e ku ka marrë informatë se dyshohet i akuzuari A.T, atëherë më 

siguri është përgatitur edhe mbrojtja që kryerjen e kësaj vepre ta merr mbi vete i  mituri-djali i të 

akuzuarit i cili në kohën e kryerjes së veprës penale ka pasur 12 vjet e gjysmë. Sipas tij, Gjykata 

nuk duhet t’i besoj fare dëshmisë se dëshmitarit R.M. Përfaqësues me tej ka shtuar, sa i përket 

dëshmisë së dëshmitarit B.T, gjykata nuk duhet t’i jap besimin e plotë, janë disa rrethana dhe 

fakte të pakontestueshme të cilat e plandosin dëshminë e këtij dëshmitari. Ky dëshmitar dëshmoj 

se ditën krikë nga prapa e ka gjuajtur 3 herë me armë zjarri të dëmtuarin, nga frika se i njëjti ka 

poseduar pushkë të gjuetisë, të shtënat i ka bërë prej një distance 2-3 metra, po qese e shqyrtojmë 

dokumentacionin mjekësor të lëshuar në QKUK në Prishtinë, fare lehtë vërtetohet se i dëmtuari 

S., asnjë plagë nuk e ka marr në pjesën  e pasme të shpinës, të gjitha plagët pothuajse i ka marr 

nga anash dhe në stomak, këto dëshmi flasin dhe vërtetojnë se ky dëshmitar, ditën kritike fare 

nuk ka qenë në vendin e ngjarjes, fare nuk ka shtënë me arme zjarri, e as që të dëmtuarin se ka 

par ditën krikë. Megjithëse e analizojmë edhe mbrojtjen e të akuzuarit të thënë në polici se një 

ditë para ditës krikë kur ka ardhur nga mali, ka dëgjuar muzikën dhe nxjerr armën dhe shtënë me 

të, edhe kjo mbrojtje është  e orientuar në atë se nëse për çdo rast  gjendet arma më të cilinë është 

goditur i dëmtuari dhe konstatohet se me të është shtënë, atëherë të shtënat të ia mveshë një dite 

paraprake. Këto fakte janë të vërteta dhe gjykata duhet kushtuar besimin e plotë, sepse 

mbështeten në tërësi në dëshminë e të dëmtuarit S., të cilës` duhet kushtuar besimin e plotë, vlen 

të cekëte edhe një dallim i madhe në mes mbrojtës së të akuzuarit dhe dëshmisë së dëshmitarit 

B.T, deri sa i akuzuari në mbrojtjen e tij është deklaruar se dëshmitari B. gjithmonë ka qenë 

prezent kur  e ka fshirë armen dhe ka ditë të  manipuloj me të, ai sot në ketë shqyrtimit gjyqësor 

deklaro se për të manipuluar me armë është mësuar nga filmat,  çka nuk  është e vërtetë, e kam 

cekë edhe më parë se arma TT, është njëra prej armëve të shkurtra më të fuqishme, me të cilën 

duhet pasur dituri, dhe forcë për të manipuluar me të gjatë të shtënave. Është jo logjike dhe e 

pamundur që nga një fëmijë 12 vjet e gjysmë, po t’i ketë edhe 18 vjet, që i dëmtuari të goditet me 

një armë kaq të fortë  8 herë e mos ta huq asnjë projektil, edhe pse këtu kemi një dallim të madhe 

se ky dëshmitar deklaroj se ditën krikë ka shtënë vetëm 3 here, nga kjo kundërthënie mund të 

nxjerr një konkuldim se ditën krikë përveç të akuzuarit ka shtënë edhe dikush tjetër që tani për 

tani nuk dihet. Kërkojmë nga gjykata që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj sipas ligjit, 

dhe parashtrojmë kërkesë pasurore juridike, të cilën do ta realizojmë  në procedurë kontestimore. 

 

I dëmtuari S.K në fjalën përfundimtare deklaron; se pajtohet me fjalën përfundimtare që ka 

paraqitur avokati tij dhe shton se është e vërtetë se, unë jam plaguar prej dy armëve, që ky e din 

se kush i (referohet të akuzuarit, sqarim i gjykatës). 

 

Mbrojtësi i të pandehurit A.T, av.Avdi Dinaj, fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim, në 

4 faqe, në të cilën ka theksuar se:  “ Nga shkresat  e çështjes vërtetohet se i akuzuari A.T, ka 

punuar rreth shtëpisë, ndërsa pasdite ka pasur ndërmend që të dalë në qytet. Meqë familjarët e 

kanë ditur se i njëjti do të dalë në qytet një fëmijë i tij e ka thirrur duke i thënë se I. ka aradhe me 

kombi. Njëri nga fëmijët e dërgon tek I., duke i thënë që ta pres për të hipur në kombin e tij dhe 

në ora 16:20,  hipë në kombin e I.Pt nga fshati Sllakovc, për në Vushtrri. Me të arritur në 

Vushtrri, hynë në postë ku mbush telefonin në shumën prej 3 euro, gjatë rrugës në shitoren 

“K.Sh” merr ca gjëra ushqimore dhe në orën 17:30minuta hynë në kombi me qëllim që të kthehet 
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në shtëpi-fshatin Sllakovc. Sa ishte në qytet  i vije në telefon një mesazh “të lutem më thirr”. 

Ishte telefoni i F.D, fqinj dhe djalë axhës nga nëna në të cilin lajmërohej bashkëshortja duke i 

thëne se B., ka bërë diçka në fshatin Skoqne. Kërkon nga vozitësi i kombit  I.P, që ta ndalë 

kombin dhe  së bashku më dëshmitarin R.M, (polic hetues në Vushtrri), ndërsa vozitësit të 

kombit i thonë që gjësendet e blera t’ia dërgoj të shtëpia. Pas daljes nga kombibusi e fton vëllain 

V., në telefon duke i thënë se djali i tij B., ka bërë diçka në Skoqne, dhe me vëllain V. dhe R.M, 

shkojnë në shtëpi. Me të arritur në shtëpi, B. i tregon se e kishte vra S., ngase ia kishte lëshuar 

qentë dhe për shkak të kullosës së bagëtive kishin pasur konflikt, se armën e ka marr pa dijeninë 

e tij, nga ormani-vitrina. Nga deponimet e dëshmitarit I.P, vërtetohet se ditën kritike i njëjti ka 

qenë vozitës i kombibusit, se nga fshati Sllakovc, është nisur në orën 16:20 për në Vushtrri më ç 

‘rast djali i A. ka dal tek kombibusi duke i thënë që ta pres babin e tij për 2-3min, se ka për të 

shkuar në Vushtrri, se A.T e ka njohur edhe më parë, se A., ka hyrë në kombi dhe ka zbritur tek 

posta në Vushtrri, se nuk ka vërejtur ndonjë shqetësim. Po ashtu, nga deponimet e këtij 

dëshmitari vërtetohet se në orën 18:00, me kombibus është nisur nga Vushtrria, për t’i dërguar  

udhëtarët në fshatin Sllakovc, ndërsa me të arritur tek Gjimnazi pasi që i akuzuari ka fol me 

dikën në telefon ka zbritur nga kombibusi së bashku me policin R.M, duke i thënë dëshmitarit I., 

që gjësendet e blera t’ia dërgojë në shtëpi. Po ashtu, nga deponimet e dëshmitarit R.M, 

vërtetohen të njëjtat rrethana, se ditën kritike i njëjti gjer në ora 16:00 ka punuar në stacionin  

policisë në Vushtrri, si polic hetues, se diku rreth orës 17:00 e ka parë A.Tn, në qytet me disa 

qese të gjërave ushqimore duke shkuar në drejtim të kombibusit, se në orën 18:00 në kombibus 

kanë hyrë të gjithë udhëtaret ku në ulësen e pasme pas vozitësit është ulur së bashku me  të 

akuzuarin A., se me të arritur te shkolla e mesme gjimnazi A.i, ka folur me dikën në telefon e më 

pastaj ka kërkuar nga vozitësi I. P., që ta ndalë kombin dhe me këtë rast zbret së bashku me A.in 

ku pas zbritjes i thotë se ka ndodhur diçka e madhe, ndërsa ky dëshmitar vërteton rrethanat e 

dëshmitarit I., i tha qe gjërat ushqimore t’ia dërgoj në shtëpi. Pas daljes nga kombibusi i akuzuari 

A. e ka thirrur vëllain e tij, me të cilin kanë shkuar në drejtim të fshatit Sllakovc, me ç ‘rast 

dëshmitari është ndalur në fshatin Samadregjë. Pas gjysmë ore sërish A.i, e ka thirrur 

dëshmitarin R., në telefon duke i thëne se djali i tij e paska plagosur një njeri në fshatin Skoqne. 

Meqë ka qenë polic fton zyrtarin policorë në Vushtrri, duke e pyetur se a kanë dijeni për rastin, 

zyrtari policor B.M, i thotë se A.i e ka plagosur një njeri në fshatin Skoqne, dhe jemi duke e 

kërkuar, dëshmitari R. i tregon se me A.T, ka ardhur nga Vushtrria, në drejtim të shtëpisë. Po 

ashtu, nga deponimet të dëmtuarit- në cilësinë e dëshmitarit i cili ka dhënë disa deklarata si në 

procedurën  parapenale dhe në shqyrtimin gjyqësor të cilat ndryshojnë nga njëra tjetra.  

 

Në deklaratën e dhënë me dt.25.08.2010 deklaron se ka qenë rojtar bagëtish (deleve dhe dhive) 

dhe se kur është plagosur ka qenë duke i dërguar bagëtitë për tu dhënë ujë tek kroni, me ç ‘rast 

është goditur nga disa plumba kur tërhiqet prapa duke u shtrirë dhe pas disa minutave fton në 

telefon nipin e tij, duke i thënë se është plagosur dhe i tregon vendin se ku gjendet, po ashtu 

thekson se kur ka ndodhur rasti ka qenë rreth orës 17:00. Sipas tij, gjysmë ore para se të ndodhë 

rasti më poshtë vendin të ngjarjes ka takuar do fëmijë të Vërshevcve e në mesin e tyre ka qenë 

edhe djali i dytë i A., thekson se nuk  ka ditur se kush  ka shtënë me armë në të, nga deponimet e 

dhënë me dt.25.08.2010, thekson se ka parë një person nga shpina duke ikur në drejtim të 

Sllakovcit, në largësi prej 70-80m. Nipi të tij F.H i thotë se e ka plagosur A.T, vetëm për shkak të 

dyshimit se më parë ka pasur probleme me të. Nga deponimi i të dëmtuarit- dëshmitarit S.K i 

dt.14.10.2010, thekson se plagosja ka ndodhur nga ora 17- 17:30 se është goditur nga 8 predha, 
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me 5 predha në këmbë dhe kofshë, ndërsa me 3 predha në stomak, se në mesin e 4-5 personave e 

ka vërejte A.Tn, të cilin e ka parë nga shpina, se distanca ka qenë 30-35m, kur  e ka vërejte të 

akuzuarin, se para rastit kritik ka pasur probleme rreth kullosave.  

 

Po ashtu, nga deponimet e të dëmtuarit-dëshmitarit i cili thekson se para plagosjes ka vërejte dy 

presona, ku me ta ka qenë edhe djali i dytë i A.. Nga deklarata e dhënë pranë hetuesit policorë 

thekson se me pas pa se kush ka shtënë me armë do të kisha treguar. Po ashtu në deklaratën e 

dhënë në hetuesi në fillim të deklaratës thekson, se është plagosur nga i akuzuari A.T por në fq.3 

pasuesi i dytë në pyetjen e parashtruar nga mbrojtësi deklaron se nuk e ka parë personin se kush 

ka shtëna në të, se me pas pa kisha me tregua emrin e tij. Po ashtu në shqyrtimin gjyqësor në 

pyetjen e parashtruar nga përfaqësuesi i akuzës thekson se e ka parë personin nga shpina i cili ka 

shtënë me armë, se në mesin e tre personave ka qenë A.T, ndërsa në pyetjet e mbrojtësit thekson 

se nuk ka pa asnjë  nga personat i cili ka shtënë në të ku kryetari i kolegjit i tërheq vërejtjen pse 

në fillim thekson se e ka parë personin i cili ka shtënë në të e tani thekson se nuk e ka parë, serish 

ndryshon deklaratën duke theksuar se personi që ka shtënë në të ka qenë A.T. Nga e gjithë 

elaborimi i qeshjes mbrojtësi i të akuzuarit konsideron se me provat e administruara nuk është 

vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet ngase me provat e 

administruara vërtetohet se i akuzuari ditën krikë para dhe pas ndodhjes së rastit ka qenë në 

shtëpi, ku ka shkuar me kombibusin e I.Pt, në ora 16:00 është nisur nga fshati Sllakovc, për në 

Vushtrri, se në orën 18:00 ka hipë në kombibusin e I.Pt, nga Vushtrria, në drejtim të fshatit 

Sllakovc, që qartë tregohet se i akuzuari nuk ka prova se ka kryer veprën penale, ndërsa 

deponimet e të dëmtuarit të dhëna në fazat e ndryshme të procedurës nuk janë kredibile meqë 

ndryshojnë në fazat e ndryshme të procedurës për çka i propozojmë gjykatë në mungesë të 

provave i akuzuari të lirohet nga akuza, komfor dispozitës së nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPK-

së. 

 

I pandehuri A.T në fjalën përfundimtare deklaron:Se pajtohet me fjalën përfundimtare që ka 

paraqitur avokati tij, sipas tij, i dëmtuari nuk e ka thënë të vërteten.  

 

- Pretendimet e prokurorisë në aktakuzë : 

 

Prokuroria Qarkut, tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë e akuzon të pandehurin  A.T, se më 

dt.13.08.2010, rreth orës 17:00 – 17:30min,  në vendin e quajtur “Qair” në fsh.Skoqne-Vushtrri, 

me armë të zjarrit ka tentuar ta privojë nga jeta të dëmtuarin S.K.   

 

I pandehurit që nga fillimi i procedurës penale por edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor e ka mohuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën ngarkohen. Në mbrojtjen e tij ka theksuar se nuk kanë 

qenë i përfshirë në këtë rast, siç akuzohet në aktakuzë. I pandehuri ka paraqitur një alibi, që sipas 

tij, më dt.13.08.2010, në kohen kur i referohet akuza nuk ka qenë në fsh.Skoqne, por se ka qenë 

në qytetin e Vushtrrisë. Lidhur me këtë alibi i pandehuri ka paraqitur edhe prova/ dëshmitar, të 

cilët janë dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor.   

 

Mbrojtësi i të pandehurit A.T, av.Avdi Dinaj, e ka kundërshtuar akuzën e prokurorisë në raport 

me të pandehurin. Sipas tij, në këtë rast mungojnë provat për të vërtetuar dyshimin e bazuar 

mirë, se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 
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- Faktet jo kontestuese;  

 

- Nuk ishte kontestuese fakti, se më 13 gusht 2010, rreth orës 17:00- 17:30, në vendin  

quajtur “Qair” në fshatin.Skoqne, komuna e Vushtrrisë, derisa i dëmtuari S.K, ishte duke 

i ruajtur bagëtitë e tij, është sulmuar me armë të zjarrit dhe si rezultat i sulmit ai ka 

pësuar tri plagë trupore . 

 

Për palët, gjendje faktike si me lart nuk ka qenë kontestuese.  

Përveç kësaj, këto fakte vërtetohen edhe nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, si 

vijon; i dëmtuari S.K, në dëshminë e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor por edhe në dëshmitë që ka 

dhënë me herëte për ketë rast, ka pohuar faktin se më 13 gusht 2010, rreth orës 17:00- 17:30, 

derisa ishte duke i ruajtur bagëtitë e tij, në vendin e quajtur “Qair” në fshatin.Skoqne, është 

sulmuar disa herë me armë të zjarrit, si rezultat ka pësuar lëndime trupore, ku edhe ka marr tetë 

plagë nga arma e zjarrit.  

 

Ky fakt vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit F.H, dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, i cili 

pohon faktin se ditën kritike rreth orës 16:00 apo 17:00, përmes telefonit e ka thirr i dëmtuari 

A.T, dhe i ka treguar se është plagosur, gjithashtu i ka treguar për vendin se ku gjendet 

gjegjësisht se gjendet në vendin “Qair” në fshatin.Skoqne. Dëshmitari ka thëne se menjëherë i 

kishte njoftuar V.1 dhe V.K.2, të cilët menjëherë ishin nisur për në vendin e ngjarjes.  

 

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, Stacioni Policor në Vushtrri, i dt.13.08.2010, vërtetohet 

fakti se më dt.13.08.2010, rreth orës 17.45, policia kanë pranuar një informata nga A.K, i cili ka 

njoftuar se vëllai i tij, S.K është plagosur me armë të zjarrit derisa po ruante bagëtinë e tij në 

fshatin Skoqne,  komuna e Vushtrrisë. 

 

Bazuar në raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, i përpiluar nga Njësia e Forezikës - Policisë 

së Kosovës i të dt.13.08.2010, vërtetohet se fshatin Skoqne –Vushtrri, policia ka bërë 

kontrollimin e vendit të ngjarjes, më 13 dhe 14 gusht 2010, ky pjesë e raportit janë edhe foto 

dokumentacioni përcjellës. Nga ky raport dhe foto-dokumentacioni vërtetohet se është 

kontrolluar vendi i ngjarjes, megjithatë nuk është gjet ndonjë gjurmë gjakut apo ndonjë gëzhojë e 

armës. Ndërsa në kuletën qe e mbante i dëmtuari ditën kritike, shihet se janë dy vrima hyrëse që 

kanë shpuar kuletën dhe gjësendet brena kuletës.   

 

- Nuk ishte kontestues fakti se i dëmtuari ditën kritike si rezultat sulmit me armë të zjarrit 

ka pësuar/ marr tri plagë trupore, të cilat bëjnë pjesë në dëmtime të renda trupore të 

rrezikshme për jetën e tij në momentin e shkaktimit.  

 

Bazuar në raportet mjekësore në emër te të dëmtuarit rezulton se i dëmtuari pasi kishte pasuar 

plagët ishte transportuar për mjekim fillimisht në Qendrën Emergjente- Spitalin në Vushtrri, 

pastaj ishte transportuar për vazhdim të mjekimit në QKUK-ë në Prishtinë. 
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Bazuar në Fletë lëshimi me epikrizë, lëshuar nga Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimit 

Intenziv QKUK-Prishtinë, rezulton se i dëmtuari ishte mjekuar nga dt.13.08.2010 deri më 

dt.22.10.2008, për shkak të plagëve që ka pësuar nga arma e zjarrit.  

 

Bazuar në raportin e ekspertimit mjekoligjor nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, i 

hartuar në bazë të raporteve mjekësorë dhe nga ekzaminimi i drejtpërdrejtë i të dëmtuarit 

rezultojnë gjetjet si vijon: 

- Se në trupin e të dëmtuarit S.K, janë konstatuar vrraja(plagë) të shkaktuara nga veprimi 

dinamik i predhave të hedhura nga arma e zjarrit (gjithsejtë nga tri predha) 

- Njëra predhë ka shkaktuar plagë tejshpuse (hyrëse-dalëse)në regjionin e vithës së djathtë, 

ndërkaq dy të tjera kanë qenë shpuese (vetëm plagë hyrëse), ku njëra predhë është gjetur 

gjatë ndërhyrjes kirurgjike dhe i është dorëzuar organeve kompetente, ndërsa tjetra është 

akoma në trupin e tij, në anën e majë të barkut nën lëkur. 

- Nga raporti mjekësor EMNG-së, lëshuar nga klinika e Neurologjisë-QKUK, thuhet: se 

ekzaminimi i sotëm neurofizologjik flet për lesion të n.Ischiadicus dex(Dëmtimi i plotë i 

fijeve të n.peroneus dex dhe dëmtimi i pjesshëm i fijeve të n.tibialis dex). 

- Këto dëmtime kanë qenë të shkaktuara nga veprimi dinamik i predhave të hedhura nga 

arma e zjarrit, dhe si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të renda trupore, dhe të rrezikshme 

për jetën në momentin e shkaktimit. 

- Laparatomia e shoqëruar me heqje kirurgjike të rreth 2m zorr të hollë dhe dëmtimit i 

nervit ishiadik të djathtë, me pengesa të shprehura në ecje, rezultojnë me pasoja të 

përhershme për shëndetin të tij. 

 

Gjykata si përfundim gjen, se; 

I dëmtuari S.K, me 13 gusht 2010, rreth orës 17:00- 17:30, në vendin  quajtur “Qair” në 

fshatin.Skoqne, komuna e Vushtrrisë, është sulmuar me armë të zjarrit dhe si rezultat ka pësuar 

lëndime trupore të rrezikshëm për jetën e tij. 

 

Si rezultat i këtij sulmi, i dëmtuari ka pësuar tri plagë; në regjionin e vithës së djathtë plagë me 

hyrje dalje, në anën e sipërme të barkut një plagë hyrëse, në anën e djathtë të regjionit ijor një 

plagë hyrëse. Dëmtimet trupore që ka pësuar kualifikohen dëmtime të natyrës së rëndë trupore, të 

rrezikshme për jetën e tij në momentin e shkaktimit, dhe me pasoja të përhershëm për shëndetin 

e të dëmtuarit.  

 

Gjykata i merr si të vërtetuar përtej çdo dyshimi faktet dhe rrethanat si me lartë. Pasi që gjitha 

provat e vërtetojnë këtë gjë e siç janë; raportet mjekësore, ekspertiza mjekoligjore, dëshmia e të 

dëmtuarit dhe dëshmitarit F.H, tregojnë dhe qojnë në një përfundim se i dëmtuari ditën kritike 

është sulmuar me armë të zjarrit, se ka pësuar lëndime trupore të natyrës së rendë me pasoja të 

përhershme të cilat si të tilla edhe kanë rrezikuar drejtpërdrejtë jetën e tij.  

 

Gjykata për rrethanat e lartcekura i ka fal besimin dëshmisë së të dëmtuarit si dëshmitar, pasi ajo 

përputhet plotësisht me dëshminë e dëshmitarit F.H, që edhe kjo dëshmi është e çartë dhe e 

besuar. I dëmtuari ka pohon faktin se ditën kritike është sulmuar me armë të zjarrit, se ka pasuar 

lëndime trupore, këto fakte janë të vërtetuar edhe nga raportet mjekësorë, ekspertiza 
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mjekoligjore, dëshmia e dëshmitarit F.H, dhe nga raportet policore si dhe raporti mbi këqyrjen e 

vendit të ngjarjes që është pasqyruar edhe përmes fotografive.  

 

Gjitha këto prova dëshmojnë se me dt.13.08.2010, i dëmtuari ishte sulmuar me arme të zjarrit, në 

fshatin Skoqne –Vushtrri, se ka kërkuar ndihem mjekësore, se është trajtuar ne mënyrë intenzive 

ne QKUK-ë, se ka pësuar tri plagë trupore të natyrës se rendë, që në momentin e shkaktimit 

plagët kanë qenë të rrezikshme për jetën e tij, të cilat i kanë shkaktuar pasoja të përhershme për 

shëndetin  e tij.  

 

Gjykata për një rrethanë nuk i fali besimin dëshmisë se të dëmtuarit dhe atë sa i përket numrit të 

plagëve të pësuar ditën kritike. I dëmtuari ka thënë që ka pasuar tetë plagë nga arma e zjarrit, të 

njëjtën gjë e thotë edhe akuza. Sipas vlerësimit të gjykatës kjo rrethanë nuk mund të provohet me 

asnjë provë tjetër, përveç deklarimit të dëmtuarit. Sipas fletë lëshimi me epikrizë, lëshuar nga 

Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intenziv QKUK-ë, rezulton se i dëmtuari është mjekuar 

për lëndime trupore që ka pësuar nga arma e zjarrit, megjithatë ka pësuar gjithsejtë tri plagë. 

Gjithashtu nga raporti i ekspertimit mjekoligjore prej Institutit të Mjekësisë Ligjore, rezulton se 

sipas dokumentacionit mjekësor dhe ekzaminimit të drejtpërdrejt te të dëmtuarit, është 

konstatuar se ai ka pësuar tri plage nga arma e zjarrit; në regjionin e vithës së djathtë plagë me 

hyrje dalje, në anën e sipërme të barkut një plagë hyrëse, në anën e djathtë te regjionit ijor një 

plagë hyrëse. Pra, kemi tri plagë të konstatuar në trupin e të dëmtuarit, kjo sipas mendimit të 

ekspertit mjekoligjore në ekspertimin e kryer sipas urdhrit të kësaj gjykate. Gjykata për këtë 

rrethanë i besoi raporteve mjekësore, ekspertimit mjekoligjore dhe mendimit të ekspertit nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore, sepse sipas Ligjit Nr. 05/L -060 Për Mekësin Ligjore, neni 3 i këtij 

ligji, përcaktohet se ekzaminimet mjekoligjore kryhen nga ekspertët mjekoligjor pran Institutit të 

Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Përkundër, që provat materiale, dokumentet dhe raportet 

mjekësorë, mendimi i ekspertit mjekoligjor kanë sqaruar çartë dhe pa asnjë dilemë se i dëmtuari 

ditën kritike ka pësuar tri plagë trupore, ndërsa prokuroria në aktakuzë edhe me tej ka pretenduar 

se i dëmtuari ka pësuar tetë plagë, një pretendim të tillë besonte edhe i dëmtuari dhe përfaqësuesi 

i tij me autorizim.  Edhe pse prokuroria ka qenë e obliguar sipas ligjit të sigurojë ekspertizën 

mjekoligjore për lëndimet trupore te të dëmtuarit, megjithatë një gjë të tillë asnjëherë nuk e ka 

siguruar një provë të tillë. Vetëm gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata e ka siguruar zyrtarisht këtë 

provë, edhe pse kjo ka ndikuar në zvarritjen e procedurës gjyqësore, ka ngarkuar gjykatën dhe në 

këtë mënyrë është venë në rrezik vërtetimi i drejtë dhe me saktësi i këtij fakti shumë me rendësi 

pasi kishte kaluar një kohë e gjatë nga ndodhja e rastit deri te ekzaminimi mjekoligjor.   

 

Gjykata duke u bazuar në provat materiale dhe shkencore, siç janë raportet mjekësore lidhur me  

mjekimin e të dëmtuarit, nga ekzaminimi i drejtpërdrejtë i të dëmtuari nga eksperti mjekoligjor, 

raporti i ekspertimit mjekoligjor hartuar nga Dr.F.B, gjen se ditën kritike i dëmtuari ka pësuar tri 

plagë prej armës se zjarrit. Plagët që ka pësuar, janë si vijon; në regjionin e vithës së djathtë 

plagë me hyrje dalje, në anën e sipërme të barkut një plagë hyrëse, në anën e djathtë të regjionit 

ijor një plagë hyrëse. Andaj, pretendimet e prokurorisë, të dëmtuarit dhe përfaqësuesit të tij, për 

këtë rrethanë janë të pabazuara dhe të pa mbështetshme në prova.  

 

 

 



12 

 

- Çfarë arme ishte përdorur ditën kritike në sulmin kundër të dëmtuarit? 

 

I dëmtuari S.K në të gjitha dëshmitë e tij, që ka dhënë për këtë rast, ka pohuar se ditën kritike ai 

është sulmuar me armë të zjarrit. Këtë e ka konfirmuar edhe dëshmitari F.H, që i dëmtuari 

përmes telefonit ia kishte thënë ditën kritike menjëherë pasi që ishte plagosur.  

 

Bazuar në raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, konstatohet se në vendin e ngjarjes nuk janë 

gjetur gjurmë gjaku apo gëzhoja të armëve, megjithatë theksohet se në QKUK-ë, kanë pranuar 

një predhe që është nxjerr nga trupi i të dëmtuarit. Gjithashtu sipas këtij raporti theksohet se pasi 

janë shikuar gjësendet e të dëmtuarit kanë hasur në kuletën e tij, që ka qenë e shpuar në dy 

vende, kjo pastaj pasqyrohet edhe me fotografi që janë pjese e raportit mbi këqyrjen e vendit të 

ngjarjes. 

 

Sipas dokumentacionin mjekësor në emër të dëmtuarit si dhe ekspertizës nga Instituti i Mjekësisë  

Ligjore në Prishtinë [IML], dt.01.11.2019 nga eksperti Dr.F.B, përcaktohet që plagët që janë 

shkaktuar të dëmtuarit ato janë shkaktuar nga veprimi dinamik i predhave të hedhura nga armë e 

zjarrit(gjithsej nga tri predha). 

 

Sipas Raportit të Ekspertizës Balistike nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë (AKF), AKF 

/2019-1888/2019-2914, e dt.25.11.2019, vërteton se sipas kërkesës se Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, është ekzaminuar një predhe që lidhet me këtë rast dhe është paraqitur mendimi 

përfundimtar ku është konstuar se në ketë institucion është dërguar për ekzaminim një predhë si 

dëshmia S#1, një predhë pjesë e fishekëve 7.62x25mm. Pas ekzaminimit japin mendimin 

përfundimtar, si vijon: Dëshmia S#1-është një (1) përdhe pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x25mm 

e cila është gjuajtur nga një armë e kalibrit 7.62x25mm, sigurisht nga një pistoletë “Cervena 

Zastave M-57” apo “Tulla Tukarev TT medeli 33”. 

 

Përfundimet; 

Gjykata gjen se ditën kritike i dëmtuari S.K është sulmuar dhe ka pësuar dëmtime trupore të 

shkaktuara nga një armë e shkurtër e zjarrit (pistolet), e llojit “Cervena Zastave M-57” apo 

“Tulla Tukarev TT medeli 33”.  

 

Të gjitha dëshmitë tregojnë se i dëmtuari është sulmuar dhe ka pësuar plagë nga një armë e 

zjarrit, siç janë dëshmia e të dëmtuarit që pohon ketë fakt, dëshmia e dëshmitarit F.H, raporte 

mjekësore si dhe dy ekspertizat ajo mjekoligjore dhe ekspertiza balistike. Të gjitha këto dëshmi 

qojnë vetën në një përfundim, se i dëmtuari është sulmuar ditën kritike me armë të zjarrit të cilat 

dëshmi janë të besueshme për gjykate sepse përputhen plotësisht njëra me tjetrën.  

 

Megjithatë sa i përket llojit të armës se kjo armë a ka qenë “Cervena Zastave M-57” apo “Tulla 

Tukarev TT medeli 33” nuk mund të thuhet me saktësi. Se ishte përdorur një armë e tillë, e që 

përputhet me kalibrin e kësaj arme kjo është konstatuar edhe në ekspertizën balistike sa i përket 

kalibrit dhe llojit të armës.  

 

Pasi që arma nuk është gjet asnjëherë, është e rëndësishme që në ketë rast është vërtetuar se arma 

që është përdoruar për të sulmuar të dëmtuari ka qenë një armë e shkurtër e zjarrit e kalibrit 
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7.62x25mm. Ka qenë detyrë e prokurorise dhe policisë që të sigurojnë prova në vendin e ngjarjes 

gjegjsishte gezhojat e armës, të gjejnë dhe sigurojnë armën që është perdorur në krim, keto prova 

nuk janë siguruar sepaku ato nuk janë prezantuar asnjeherë në gjykatë. 

 

- Kontestuese ka qenë fakti se këtë vepër penale a e ka kryer i pandehuri A.T, ashtu siç 

akuzohet në aktakuzë?  

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, e ka akuzuar A.T-n, se më dt.13.08.2010, ka tentuar ta 

privoj nga jeta të dëmtuarin S.K, ashtu siç përshkruhet në aktakuzë. 

 

I pandehurit në mbrojtjen e tij ka mohuar veprën penale që akuzohet, mohon se ka ndërmarr 

veprime të tilla, edhe ka paraqitur një alibi, që sipas tij, më dt.13.08.2010 në kohën kur i 

referohet akuza nuk ka qenë në fsh.Skoqne, por atë ditë në atë kohë qenë në qytetin e Vushtrrisë.  

 

Dëshmitë lidhur me ketë rrethane;  

I dëmtuari S.K në dëshminë e tij qe ka dhënë më 25 08.2010, ku është intervistuar nga zyrtarët 

policor, derisa ishte i shtrirë në QKUK-ë, lidhur me faktin identifikimit të personit apo sulmuesit 

ka deklaruar, pyetjet nga policia dhe përgjigjet e të dëmtuarit, si vijon: 

- Pyetja;  A e keni pa se kush ka gjuajtur me armë? 

- Përgjigjja: JO nuk e kam pa. 

- Pyetja: A e keni pa dikë afër në momentin e gjuajtjes me armë? 

- Përgjigjja: JO. 

- Pyetja: A e dini se kush ju ka gjuajt? 

- përgjigjja: JO. 

 

I dëmtuari S.K në dëshminë e tij në Prokurorin e Qarkut në Mitrovicë, më 14.10.2010, për këto 

rrethana ka deklaruar, ai pohon faktin se ditën kritike ka qenë duke i ruajtur delet dhe dhitë për 

t’iu japë ujë te kroni në fshatin Skoqne, dhe përnjëherë ka dëgjuar rafallet e armës, ku sipas tij e 

kanë goditur pesë plumba në kofshën e djathtë dhe tre plumba në stomak. Nuk është i sigurt a 

është goditur nga vetëm një armë. Me tej, ka theksuar se fillimisht është goditur me plumba në 

kofshën e djathë, ndërsa kur është kthyer është goditur edhe në stomak. Pasi ka pësuar plagët 

për kohen 4-5 minuta i ka humbur vetëdija, pastaj kur është kthjellë i ka pa 4-5 persona dhe në 

mesin e tyre e ka dalluar personin A.T, i cili jeton ne fshatin Sllakovc. Ai për këtë ka thënë “Unë, 

të njëjtin nuk e kam pa me fytyrë por me shpinë e trup dhe krye ka qenë ne një distancë 30-35 

metra larg. Unë e njohe A.in se jemi rrite bashkë, dhe i kam edh tri raste tjera që A.i ka tentuar 

te me vras.   

 

Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor më 27.062019, i dëmtuari si dëshmitar ka  për ketë rrethane ka 

japë tri versione, fillimisht në deklarimin e tij ai ka thënë “Në ato momente nuk kam parë asgjë, 

e kam dëgjuar vetëm zërin, por personin nuk kam mundur me pa, e kam njoftuar zërin ka 

qenë i A.Tt”  

 

Në shqyrtimin gjyqësor kur prokurori e ka ballafaquar të dëmtuarin me një pjesë të deklaratës se 

tij të mëhershme, ka deklaruar “ Në ato momente nuk e kam pa askënd, por kur janë qua me ikë i 

kam pa 4-5 persona kanë qenë 70-80 metra larg prej meje, unë e kam njohur se A.i ka qenë aty 
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edhe pse nuk e kam pa me fytyrë, por nga mbrapa e njohe sepse A.i edhe me herëte ka tentuar 

të me vras, e kam njohur në bazë të trupit”.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor kur kryetrari i trupit gjykues e ka ballafaquar të dëmtuarin me një pjesë 

të deklaratës se tij të mëhershme si dëshmitar; 

Kryetari i trupit gjykues e pyet dëshmitarin:  Në dëshminë e juaj në polici, kur jeni pyetur “A e 

keni parë se kush ju ka gjuajtur me armë, përgjigja juaj ka qenë “ Jo nuk e kam pa”. Atëherë a 

mund të na thoni se a është e saktë kjo?   

Dëshmitari është përgjigjur: Po e saktë. 

 

Kryetari i trupit gjykues e ka pyet dëshmitarin:  Në dëshminë e juaj në polici, kur jeni pyetur “ A 

e keni parë dikë afër kur ka gjuajt, përgjigja juaj ka qenë “ Jo”. Atëherë a mund të na thoni se a 

është e saktë kjo?   

 

Dëshmitari është përgjigjur: E saktë. 

 

Dëshmitari Fitim Hasni në dëshminë e tij për ketë rast më 14.08.2010, në policinë e Kosovës, 

kishte deklaruar “Më 13.08.2010 rreth orës 17:40 minuta, përmes telefonit me ka thirr daja S.K 

me njoftoj se është plagosur dhe se gjendet te Kroi i fshatit Skoqne. Sipas tij, S.i i ka thënë se e 

ka plagosur A.T, me tre apo katër persona tjerë. Këto rrethana dëshmitari i ka pohuar edhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor kur është pyetur si dëshmitar.  

 

Gjykata ka vlerësuar dëshmitë e dëshmitarit S.K, lidhur me rrethanat si me lartë, në këtë drejtim 

vlerëson se dëshmitë e tij për këtë rrethanë janë shumë të paqarta, kanë mospërputhje në raport 

me dëshmitë e mëparshme të tij, se nuk janë të mbështetshme në provat që janë administruara në 

shqyrtim gjyqësor.  

 

Gjykata rikujton se i dëmtuari ka dhënë tri deklarata si dëshmitar në lidhje me ketë rast, 

megjithatë ka dhënë disa versione te ndryshme mbi ngjarjen dhe kronologjinë e saj.   

- Versioni i parë, në dëshminë e tij; nuk e ka parë askënd duke gjuajt me armë, nuk e din 

kush e ka gjuajt me armë, se nuk e ka pa dikë afër në momentin e gjuajtjes me armë. 

- Versioni i dytë, në dëshminë e tij; i ka pa 4-5 persona dhe në mesin e tyre e ka dalluar 

personin A.T, nuk e ka pa me fytyrë por me shpinë e trup dhe krye, ka qenë ne një 

distancë 30-35 metra larg. 

- Versioni i tretë, në dëshminë e tij; “Nuk kam parë asgjë, e kam dëgjuar vetëm zërin, por 

personin nuk kam mundur me pa, e kam njoftuar zërin ka qenë i A.Tt”  

- Versioni i katërt, në dëshminë e tij; “ Në ato momente nuk e kam pa askënd, por kur janë 

qua me ikë i kam pa 4-5 persona kanë qenë 70-80 metra larg prej meje, unë e kam njohur 

se A.i ka qenë aty edhe pse nuk e kam pa me fytyrë, por nga mbrapa e njohe sepse A.i 

edhe me herëte ka tentuar te me vras, e kam njohur në bazë të trupit” 

- Versioni i pestë në dëshminë e tij në shqyrtim gjyqësor, përputhet me versioni e parë për 

ngjarjen; nuk e ka parë askënd duke gjuajt me armë, nuk e din kush e ka gjuajt me armë, 

se nuk e ka pa dikë afër në momentin e gjuajtjes me armë.   
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Nisur nga gjitha këto arsye Gjykata i ka fal besimin dëshmisë së dëshmitarit S.K, të cilën dëshmi 

ai e ka dhënë me 14.10.2010, derisa ishte duke u mjekuar në Prishtinë, në QKUK-ë, apo thënë 

ndryshe versionit të parë të tij për këtë ngjarjen. Sipas vlerësimit te Gjykatës, kjo dëshmi e tij 

është me e pranueshme dhe me e besueshme sepse është dëshmia e parë e tij të cilën e ka dhënë 

pas ngjarjes, se ngjarja në atë kohë e ka kujtuar me mirë, për me tepër këtë dëshmi dëshmitari e 

pranon dhe e pohon si të vërtet edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor. Versionet tjera në dëshminë e 

dëshmitarit nuk janë aspak të besueshme, janë kontradiktore, nuk përputhen me ngjarje dhe 

provat në disponim. Dëshmitë tjera të tij, për këtë rrethanë nuk përputhen sepse realisht nuk 

mund të këtë pesë versione për një rrethane. Siç ka thënë dëshmitari i ka pa 4-5 persona në 

distancë 30-35 metra, por vetëm me shpinë dhe vetëm të pandehurin e paska njohur, apo 

deklarimi tjetër, nuk e ka pa askënd por vetëm nga zëri e ka njohur të pandehurin, apo deklarimi 

tjetër se i ka pa 4-5 persona në distancë 70-80 metra.  Pra, këtu nuk behët fjalë për dallime të 

vogla në deklarimet e tij, por për dallime diametralisht të kundërta të cilat pastaj e bëjnë të 

pasaktë dhe të pabesueshme dëshminë e dëshmitarit për këtë rrethanë.  

Si përfundim bazuar në dëshminë e dëshmitarit S.K, dhënë me 14.10.2010, të cilës  gjykata i fali 

besimin në bazë të kësaj, nuk mund të vërtetohet fakti se i akuzuari A.T ditën kritike ka qenë në 

vendin e ngjarjes apo se me armë e ka sulmuar të dëmtuarin S.K. Ketë gjë e pohon vete i 

dëmtuari i cili ka thënë se nuk e ka pa personin që e ka sulmuar me armë, se nuk e dine kush e ka 

gjuajt me armë, këtë e konfirmon edhe në shqyrtimin gjyqësor siç është regjistruar në faqe 11 të 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor dt.27.06.2019.  

 

Lidhur me deklaratat e dëshmitarit F.H, dhënë në policinë e Kosovës dhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, kur deklaron se “daja e i tij, ditën kritike i kishte telefonuar dhe i kishte thënë se është 

plagosur nga A.T”, Gjykata nuk i fali besimin dëshmisë se tij për këto rrethana, për këto arsye si 

në vijim;  

 

Së pari, ky dëshmitar nuk ka qenë dëshmitar okular dhe ketë fakt e pohon edhe vet dëshmitari në 

dëshmitë e tij. Dëshminë e tij e mbështet në tërësi në deklarimin e të dëmtuarit S.K.    

 

Së dyti, i dëmtuari në dëshminë e tij të parë pas ngjarjes më 14.10.2010, ka thënë se nuk e dinë se 

kush ka gjuajtur me armë, se nuk e ka pa askënd në ato momente. Ndërsa dëshmitari H., ka 

dhënë dëshminë e tij më 14.08.2010, shtrohet pyetja nga e kuptoj dëshmitari se A.i e paska 

sulmuar të dëmtuarin (dajën e tij), kur vet i dëmtuari në dëshminë e tij të parë ka thënë se nuk e 

din kush ka sulmuar, se nuk e ka pa askënd në momentet kritike.  

 

Përderisa i dëmtuari në dëshminë e tij të parë ka thënë se nuk e dinë se kush e ka sulmuar sepse 

nuk e ka pa sulmuesin, për këto arsye dëshmia e dëshmitarit H., vetvetiu e humb peshën dhe 

rendësin e saj provuese, duke qenë sa ajo mbështetet në tërësi në dëshminë apo thëniet e të 

dëmtuarit K. Pra, kemi të bëjmë me një provë të prejardhur që mbështete në provën kryesore e 

cila nuk është e konfirmuar dhe vërtetuar me saktësi. Pikërisht kjo është arsye që dëshmia e këtij 

dëshmitari nuk ka vlerë provuese për të vërtetuar faktin kontestues.       

 

Gjykata nuk e përjashton mundësin që S.K, atë dite t’i ketë thënë dëshmitarit –nipit të tij, se 

është plagosur nga A.T. Megjithatë, nëse kemi parasysh deklarimin e të dëmtuarit në shqyrtimin 
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gjyqësor më 27.06.2019, lidhur me këtë rrethan do të kemi një pasqyrë të qartë mbi këtë 

rrethanë.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor i dëmtuari është ballafaquar me dëshminë e tij, që ka dhenë në polici 

lidhur me këtë rrethane, pyetja “Pse ju i thantë nipit tuaj se ju ka plagosur A.T”, përgjigja e 

dëshmitarit/dëmtuarit; “Unë kam dyshuar në të, pasi edhe me herët kam pas problem me të”, 

këtë fakt e ka pohuar edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

Pra është plotësisht e qartë se i dëmtuari nuk i ka thënë dëshmitarit se e ka pa të pandehurin në 

vendin e ngjarjes, apo se e ka pa sulmuesin (A.T), por ai ka dyshuar se sulmin e ka kryer i 

pandehuri A.T, duke u bazuar në raporte dhe problemet qe ka pas me herët me të. Pra, 

deklarimin e tij nuk e ka mbështet në prova por në supozime dhe dyshime në raporte me 

sulmuesin.  

 

Andaj, për këto arsye dëshmia e dëshmitarit F.H nuk mund të jetë prova që provon ketë fakt me 

rendësi apo që provon se sulmin ndaj të dëmtuarit e ka kryer i pandehuri A.. Pikërisht për faktin 

se dëshmia e tij, mbështete në atë çfarë i ka thënë i dëmtuari, ndërkaq deklarimi i të dëmtuarit për 

këtë rrethanë mbështet në dyshime dhe supozime dhe jo në prova konkrete, që për këto arsye as 

gjykata nuk i ka fal besimin.  

 

- Lidhur me alibin e të pandehurit. 

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij e mohon fajësinë për veprën penale të vrasjes në tentativë, mohon 

se ka qenë në vendngjarje, apo se ka sulmuar të dëmtuarin siç ceket në akuzë, sipas tij, në atë 

kohë ka qenë në qytetin në Vushtrrisë. Për ketë i pandehuri ka thënë se ditën kritike në ora 16:00, 

nga shtëpia e tij në fshtin Sllakovc është nisur për ne Vushtrri, se ka udhëtuar me një kombibus të 

cilin e ka drejtuar I.P, ndërsa në Vushtrri kanë mbërritur në ora 17;15 minuta. Sipas tij, ka 

qëndruar në qytet deri në ora 18:00, pastaj prapë ka hipur në të njëjtin kombi për tu kthyere në 

shtëpi, ndërsa rrugës për në shtëpi afër shkollës se mesme “Gjimnazi” në Vushtrri, ka pranuar një 

telefonat nga një familjar (bashkëshortja), ku i ka treguar se djali i tij B. e ka plagose një person. 

Menjëherë  ka kërkuar nga I.P, ta ndalojë kombin dhe aty ka zbritur së bashku me një zyrtar 

policor me emrin R.M. Ndërsa kishte kërkuar nga I., që disa gjera ushqimore që i kishte me veti 

t’ia dërgojë deri në shtëpi.  

 

Për këto rrethana si dëshmitar është dëgjuar I.P. Ky dëshmitar në dëshminë e tij, ka pohuar se në 

atë periudhe kohore ka punuar si taksi me kombi në relacionin Vushtrri-Sllakovc dhe anasjelltas. 

Gjithashtu ka pohuar faktin se ditën kritike në ora 16:02 minuta është nisur nga fshati Sllakovc, 

për në qytetin e Vushtrrisë. Sipas tij, në kombi ka qenë edhe A.T dhe dy udhëtar te tjerë. Sipas 

dëshmitarit, në qytet ka mbërritur rreth orës 17:15, ku që te gjithë kanë zbritur. Me tej, 

dëshmitari ka shtuar se të njëjtën dite në ora 18:00, prapë është nisur nga qyteti për në fshatin 

Sllakovc, në kombibus ka qene edhe A.T, një polic me emrin R.M dhe disa udhëtar. Gjatë rrugës 

e ka dëgjuar A.T, që ka biseduar me dikë në telefon, pastaj ka kërkuar që t’ia ndali kombin dhe 

afër shkollës se mesme “Gjimnazi” në Vushtrri, A.i së bashku me R.M kanë zbritur, ora ka qenë 

diku 18:13 minuta.   
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Gjykata vlerëson se dëshmia e dëshmitari I.P është plotësisht e besueshme. Kjo dëshmi e tij 

përputhet në mënyrë të plotë me mbrojtjen që ka dhënë i pandehuri për ketë rrethanë, gjithashtu 

përputhet edhe me dëshminë e dëshmitarit R.M.  Dëshmia e tij, është e çartë, e plotë, e 

kuptueshme dhe nuk ka ndonjë të metë. Dëshmia e tij në shqyrtimin gjyqësor përputhen në 

mënyrë të plotë me dëshminë që dëshmitari ka dhënë në policinë e Kosovës, disa ditë pas 

ndodhjes se këtij rasti. Ku dëshmitari në detaje ka përshkruar lëvizjet atë ditë, kohën e nisjes se 

kombibusit nga fshati Sllakovci për në Vushtrri, kohën e mbërritjes ne qytet, faktin se i 

pandehuri në atë kohe ka udhëtuar me të, kohën e kthimet nga Vushtrria, për në fshatin Sllakovc. 

Për me tepër, dëshmitari ka treguar sa personat kanë qenë atë ditë në kombi, përmend edhe faktin 

se i pandehuri në ora 18:15 ka zbritur afër shkollës ne Vushtrri së bashku me R.M. Gjithashtu 

nuk mund të vërtetohet se ky dëshmitar në atë kohë apo tani ka ndonjë raport familjar, farefisnor 

apo shoqëror me të pandehurin, për këto arsye nuk kemi vërejtur se dëshmitari me rastin e 

dhënies se dëshmisë se tij, ka pas ndonjë qëllim të caktuar për të fshehur apo ndryshuar ndonjë 

rrethanë të caktuar.  Për me tepër, i pandehuri është arrestuar për këtë rast më 13.08.2010, ndërsa 

dëshmitari I.P është dëgjuar si dëshmitar nga policia e Kosovës, më 19.08.2010, sikur të mos 

ishte e vërtet dëshmia e këtij dëshmitari, atëherë shtrohet pyetja, si ka arritur i pandehuri ta 

koordinojë kontaktin me dëshmitarin kur ia ishte arrestuar atë dite nga policia, dhe praktikisht ka 

qenë e pamundur që i pandehuri te këtë ndonjë kontakt me dëshmitari për ta përgatitur 

eventualisht për mënyrën se si të dëshmojë ai për këtë rast. Asnjë palë nuk ka arritur ta dëshmojë 

se ka pas ndonjë koordinim apo përpunim të dëshmitarit, përveç pretendimeve dhe supozimeve 

sepse nuk kanë arritur të dëshmojnë se dëshmitari është takuar për këtë qëllim me të pandehurin, 

apo familjaret e tij, apo se këta janë njohur apo shoqëruar së bashku më parë. Ndërsa duhet kemi 

parasysh që i pandehuri menjëherë pas arrestimit tij, ka dhënë mbrojtjen ku ka theksuar se atë 

ditë ka udhëtuar me taksi apo kumbibus të I.P-t, dhe ka dhënë detaje për kohen e nisjes, 

mbërritjes, dhe kthimit nga qyteti për në fshat. Këto rrethana përputhen plotësisht me dëshminë e 

dëshmitarit.    

 

Për këto arsye pretendimet e prokurorisë dhe përfaqësuesit të palës se dëmtuara për këto rrethana 

janë të pabazuara dhe gjykata as që i mori parasysh, sepse udhërrëfyes për gjykatën janë provat 

dhe jo supozimet dhe hipotezat e ngritur nga palë lidhur me dëshminë e këtij dëshmitari.  

 

Gjykata rikujtojmë se ka qenë detyrë e prokurorisë që të siguroj prova për të vërtetuar saktësinë 

apo pasaktësinë e dëshmisë së dëshmitarit lidhur me faktet në fjalë. Nuk është e mjaftueshme që 

të vetëm të thuhet se dëshmia e dëshmitarit nuk është e besueshme, ndërsa në anën tjetër të mos 

ceket asnjë arsye konkrete që provon së dëshmia është tillë. Së paku, kjo gjë nuk duhet të ndodhë 

në një proces gjyqësor para një gjykate, dhe as që duhet lejuar një gjë e tillë. 

 

Në shqyrtimin gjyqësore më 25.09.2019, është dëgjuar dëshmitari R.M. Ky dëshmitar ka thënë 

se ditën kritike ka qenë në qytet në Vushtrri, dhe derisa ka qenë në një kafe në orën; 17:30, 

minuta rrugës e ka pa duke kaluar të pandehurin A.T, që mbante disa qese në dorë.  Me tej ka 

shtuar se në ora 18:00, është nisur për në shtëpi ka hipur në kombi të cilin e ka drejtuar I.P, ku 

aty ka qenë edhe i pandehuri A.T. Sipas tij, kombi është nisura nga qyteti në ora 18:02-03 minuta 

ndërsa dhe kur ka arritur te shkolla e mese “Gjimnazi” në Vushtrri, A.i ka folur me dikë në 

telefon, pastaj i kërkojë I.t qe të ndalojë kombin, A.i zbriti nga kombi dhe me kapi për dore dhe 

me tha zbrit se dika paska ndodhur, kemi zbritur që të dy, e pyeta se çka ka ndodhur nuk me 
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tregoi. Sipas tij, A.i e ka thirr vëllain e tij V., ka ardh me automjet dhe jemi nise rrugës, unë kam 

zbritur të shtëpia ime në fshatin Samadregj, ndërsa ata kanë vazhduar për në Sllakovc. Sipas 

dëshmitarit, tridhjete minuta me pas e ka thirr A.i dhe i ka treguar se djali i tij B., paska plagosur 

një person në fshatin Skoqne. 

 

Gjykata vlerëson dëshminë këtij dëshmitari dhe gjen se dëshmia e tij, përputhet plotësisht me 

mbrojtjen e të pandehurit. Pra, dëshmitari pohon se ditën kritike e ka pa të pandehurin në 

Vushtrri në ora 17:30 minuta, se me të kanë udhëtuar në të njëjtin kombi dhe kanë zbritur te 

shkolla e mesme “Gjimnazi” në Vushtrri. Këto deklarime të dëshmitarit janë në përputhje të 

plotë me mbrojtjen që ka dhënë i pandehuri A.T, dhe me dëshminë e dëshmitarit I.P, i cili ka 

pohuar se ditën kritike në ora 18:00, R.M dhe i pandehuri kanë udhëtuar me kombin  e tij, dhe 

pastaj që të dy kanë zbritur afër shkollës se mese në Vushtrri. Për me tepër, ky dëshmitar ka qenë 

zyrtar policor në atë kohe, nuk kemi vërejtur ndonjë tendencë të caktuar të tij, nga këto arsye për 

në kjo dëshmi e tij është e pranueshme dhe plotësisht e besueshme.  

 

Për gjykatën është e paqartë se perse ky dëshmitar nuk është dëgjuar nga policia dhe prokuroria 

gjatë hetimeve menjëherë pas ngjarjes, kur kemi parasysh se i pandehuri që me rastin e parë ka 

deklaruar se ditën kritike ka udhëtuar me të njëjtin kombi me R.M dhe se që të dy kanë zbritur te 

shkolla e Gjimnazit në qytet, rreth orës 18-15 minuta. Përveç kësaj, i pandehuri ka dhënë edhe 

emrat e disa dëshmitarëve që atë ditë i ka takuar në Vushtrri, por as këta dëshmitar nuk janë 

proceduar nga prokuroria dhe policia, as që është dhënë ndonjë shpjegim se perse nuk janë 

siguruar këto prova. Për me tepër, nuk janë siguruar incizimet nga kamerat në qytetet sepse mbi 

bazë tyre lehtë do të mund të vërtetohet apo rrezohet alibi i të pandehurit, kur ai ka thënë se nga 

ora 17;15 e deri në ora 18:00 ka qenë në Vushtrri, ku dhe ka përshkruar vendet ku ka qenë. Fakti 

se nuk janë siguruar provat e tillë gjatë hetimeve, kjo tregon çartë se është cenuar neni 7 i Kodit 

të Procedurës Penale. Në këtë mënyrë është vështirësuar në masë të madhe vërtetimi me saktësi i 

disa prej fakteve vendimtare në këtë rast.   

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka dëgjuar edhe dëshmitarin B. A.i, i cili ka pranuar se ditën 

kritike me armën TT, pronë e babait tij, e ka sulmuar me këtë armë tri herë të dëmtuarin S.K. 

 

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e këtij dëshmitari në raport me të pandehurin dhe në këtë drejtim 

nga kjo dëshmi nuk e fajëson të pandehurin ne asnjë mënyrë pra, nuk është provë fajësues në 

raport me të pandehurin. Sa i përket dëshmisë se tij, kur pranon se ka sulmuar të dëmtuarin ditën 

kritike, gjykata nuk e përjashton një gjë të tillë, megjithatë nuk gjykon përfundimin e saj nuk 

është roli gjykatës për të vërtetuar ketë sepse ky person ka qenë dëshmitar dhe deri tani nuk ndaj 

tij ka pas ndonjë akuzë. Për ketë gjykata ka dhënë arsye të mjaftueshme në faqe 21, të këtij 

aktgjykimi.  

 

- Nga sa u tha më sipër, rezulton se:  

 

Dëshmitë e dëshmitarëve I.P dhe R.M, janë plotësisht të besueshme për rrethanat që janë dëgjuar 

të njëjtit. Bazuar në këto dy dëshmi, dhe në mbrojtjen e të pandehurit, vërtetohet se i pandehuri 

A.T ditën kritike nga ora 17:15 deri në ora 18:16 minuta ka qenë në Vushtrri, ndërsa, asnjë provë 
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e vetme nuk dëshmon se i pandehuri ka qenë në vendin e ngjarjes ditën dhe kohën kur ka 

ndodhur sulmi me armë ndaj të dëmtuarit.   

 

Provat dëshmojnë se më 13.08.2010, i pandehuri ishte nisur nga shtëpia e tij fshatin Sllakovc, në 

orën 16:00 minuta, dhe ka udhëtuar me taxi –kombin e I.Pt, ndërsa në ora 17:15 minuta kishte 

mbërritur në Vushtrri, ku edhe ka qëndruar deri pas orës 18:00 minuta. Kjo provohet nga 

dëshmitë e dëshmitarëve; P. dhe M., si dhe nga mbrojtja e të pandehurit. Tri këto dëshmi e 

vërtetojnë këtë fakt në mënyrë plotësisht të njëjtë.   

 

Gjykata duke u mbështetur në provat dhe arsyet që ka dhënë se me lartë gjen se alibi i të 

pandehurit është i besueshëm, kur ai theksoi se “ditën dhe kohën kur ka ndodhur ngjarja, ai nuk 

ka qenë në vendngjarje apo përreth saj, por se në atë kohë ka qenë në Vushtrri”. Kjo vërtetohet 

nga dy dëshmi të dëshmitarëve të cilët vërtetojnë se nga ora 16-00 e deri pas orës 18:00 minuta, i 

pandehuri nuk ka qenë në atë zonë ku shtrihet vendi ngjarje. Në anën tjetër prokuroria nuk ka 

arritur ta dëshmoi para gjykatës të kundërtën e kësaj, nuk deponoi ndonjë provë që dëshmon një 

gjendje të kundërt. 

 

Të gjitha provat dëshmojnë se më 13.08.2010 rreth orës 17:00 - 17:30 minuta, i dëmtuari është 

sulmuar më armë të zjarrit, derisa ka qenë duke ruajtur bagëtinë e tij, në fshatin Skoqne, komuna 

e Vushtrri. Përderisa është vërtetuar se i pandehuri në kohen e njëjtë (kohën kur ka ndodhur 

sulmit) ka qenë në Vushtrri, fizikisht është e pamundur që ai të ketë qenë në vendin e ngjarjes në 

[fshatin Skoqne] i cili fshat gjendet 17 km distancë nga qyteti i Vushtrrisë. Kjo e përjashton 

mundësin që i pandehuri të njëjtën kohë me qenë në dy vende. Përderisa, kemi dy dëshmi të 

dëshmitarëve dhe mbrojtjen e të pandehurit që dëshmojë se në kohën kritike i pandehuri ka qenë 

ne Vushtrri, në anën tjetër nuk kemi asnjë dëshmi të vetëm që dëshmon se ai ka qenë në Fshatin 

Skoqne, në kohen e krimit. Edhe vet i dëmtuari ka thënë se nuk e ka pa sulmuesin, këtë e ka 

konfirmuar edhe në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Ndërsa në disa raste i dëmtuari ka thënë se e ka pa sulmuesin vetëm me mbrapa [shpin], apo se e 

ka njohur nga zëri apo diçka të ngjashme, megjithatë gjykata e ka pranuar si te vërtet dëshminë e 

tij të parë si me të pranueshme për këtë rrethanë të cilën ai vet edhe e pohoi edhe në shqyrtimin 

gjyqësor si të vërtet. Pra, që nuk e ka pa sulmuesin dhe se nuk e din se kush e ka sulmuar atë ditë.   

 

Bazuar në provat që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, rezulton se nuk mund të 

provohen dy fakte vendimtare për të përcaktuar fajësinë e të pandehurit apo lidhjen kauzale në 

mes veprimit dhe pasojës në çështjen në fjale, fakti; se i pandehuri ditën kritike ka qenë në vend 

ngjarje apo se ka sulmuar me armë të dëmtuarin siç edhe akuzohet. Pra, këto dy fakte nuk kemi 

arritur t’i vërtetojmë me asnjë nga provat që janë dorëzuar nga prokuroria, i dëmtuari apo provat 

që janë nxjerr zyrtarisht nga gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

Për me tepër, prokuroria gjatë hetimeve ka dështuar të sigurojë provat esenciale –fizike apo 

materiale për të dëshmuar se i pandehuri ka kryer këtë vepër penale. Në këtë drejtim nuk është 

gjetur arma e krimit, e as gëzhojat e shkrepura të armës, dhe në këtë mënyrë është bërë e 

pamundur gjetja eventuale e gjurmëve latente të gishtërinjve të përdoruesit të armës, nuk janë 

siguruar dorezat e parafinës nga duart e të pandehurit, nuk janë ekzaminuar rrobat e tij, në këtë 
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mënyrë është pamundësuar gjetja e provave, siç mund të ishin; kokrrat e padjegura të barutit, 

blozës apo materialit kimik që në çdo raste mbetet nga përdorimi i armës. Krejt këto lehët do të 

mund të siguroheshin në fazën fillestare dhe gjatë hetimit, kur dihet i pandehuri ishte arrestuar të 

njëjtin ditë, më 13.08.2010.  Këtu prova nuk janë siguruar dhe nuk është dhënën asnjë shpjegim 

për ketë, se paku ato nuk janë dorëzuar asnjëherë në gjykate dhe nuk janë propozuar për 

administrim gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Gjithashtu nuk është siguruar një provë vendimtare, siç është hartografia e telefonit te të 

pandehurit kur lehët përmes saj do të dihej lëvizjet e të pandehurit atë ditë (do të mund të 

vërtetohej prezenca apo jo në vend ngjarje), nuk janë verifikuar numrat e telefonit me të cilët ka 

kontaktuar i pandehuri, për të përcaktuar poseduesin apo pronarin e numrit kontaktues në mënyrë 

që të vërtetohet apo kontestohet alibi i tij, kanë munguar edhe shumë e shumë prova tjera të cilat 

e kanë vështirësuar në masë gjetjen e të vërtetës në këtë çështje penale. Gjykata nuk ka arritur t’i 

siguroj provat e tilla gjatë shqyrtimit gjyqësor, kur kemi parasysh se kanë kaluar me shumë se 10 

vjet nga kur ka ndodhur rasti në fjalë, fizikisht dhe teknikisht kjo ka qenë e pamundur për shkak 

të kalimit të një kohe të gjatë.    

 

Gjykata, vlerëson se në rastin konkrete akuza e prokurorisë është mbështetura në një parathënie 

apo tregues (indicie) e jo në prova siç kërkon [KPP]. Ndërsa, është e kuptueshme që në një 

situatat të tillë, sipas nenit 3  par.2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës ku  përcaktohet dhe 

sanksionohet parimi i njohur në procedure “in dubio pro reo” qe përcakton se “Mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjet ose zbatimin e ndonjë dispozite te ligjit 

penal interpretohen ne favor te të pandehurit dhe te drejtave te ti sipas Kodit ose sipas 

Kushtetutës së Republikës se Kosovës”. 

 

Gjykata rikujton se me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, shumë çartë 

përcaktohet roli i palëve në proces penal. Prokuroria si organ i ndjekjes penale ka rolin aktiv në 

hetimin, grumbullimin e provave, ngritjen e akteve akuzuese, provimin e tyre me prova të 

ligjshme dhe të mjaftueshme. Ndërsa, në mungesë të provave obligohet t’i pushojë çështjet pa i 

dërguar ato në gjykatë. Roli i gjykatës është të vlerësoj aktakuzën në raport me provat, në asnjë 

mënyrë të merr veprime për sigurimin e provave kur ato prova është institucioni i prokurorisë që 

duhet t’i sigurojë për të provuar fajësinë e personit në akuzës.  

 

Gjykata rikujton se nuk është mandatin e saj, të gjej se kush është kryesi i veprës penale në këtë 

rast, kjo është detyrë ekskluzive e prokurorisë e cila duhet t’i ndërmarr gjitha hapat për të 

përcaktuar, gjetur dhe dërguar para gjykatës kryesin e vërtet të saj. Roli dhe mandati i gjykatës 

është që të vërtetoi nëse i akuzuari A.T, ka kryer ketë vepër penale për të cilën akuzohet. Për ketë 

arsye gjykata nuk është lëshuar për të përcaktuar nëse personi B. A.i, ka kryer veprën penale ndaj 

të dëmtuarit. Ky nuk është roli i gjykatës, sepse ky person nuk është hetuar dhe nuk ka qenë i 

akuzuar për ketë rast, por se ka qenë dëshmitar i cili në këtë cilësi ka pranuar se ditën kritike me 

armë te zjarrit e ka sulmuar të dëmtuarin. Të cilën gjë nuk e përjashton si mundësi as kjo gjykata, 

megjithatë rezervohemi të deklarohemi për një përfundim të tillë, për një çështje që nuk ka qenë 

objekt i akuzës dhe shqyrtimit gjyqësor. Në këtë drejtim edhe propozimi i përfaqësuesit të palës 

se dëmtuar, për ekzaminimin B. A.i-t, lidhur me mundësin e manipulimit të armës, gjykata e 
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vlerëson se ky propozim nuk ka mbështetje ligjore dhe është jashtë mandatit të kësaj gjykata, për 

këto arsye e ka refuzuar si të tillë.  

 

Lidhur me pretendimet e prokurorisë sa i përket disa sms që janë shkëmbyer nga telefoni i të 

pandehurit ditën kritike, një prej tyre me ketë përmbajte: “mirë e Betit, thuj ti e din”. 

Gjykata gjen se prokuroria gjatë hetimit sipas urdhrit të ligjshme të Gjykatës së Qarkut në 

Mitrovicë, dt.01.09.2010, ka siguruar listingun e hyrjeve dhe daljeve të numrit të telefonit të 

pandehurit; 044-437-670 dhe sms-t nga ky numër për periudhën kohore 01.08.2010-14.08.2010.  

 

Bazuar në informatën nga Posta dhe Telekomi i Kosovës [PTK], me 04.10.2010, rezulton se ky 

numër 044-437-670 ka qenë në pronësi te të pandehurit në atë kohë. Kjo vërtetohet edhe nga 

mbrojtja e të pandehurit që ka dhënë në polici, ku pranon se ka poseduar numrin e telefonit cekur 

si me lartë. 

 

Sa i përket sms të cilit i referohet prokurori, e që ka ketë përmbajtje ““mirë e Betit, thuj ti e din”, 

fillimisht sqarojmë se ky sms është dërguar nga numri i telefonit 044/850-449, të cilin numër 

prokuroria asnjëherë nuk e ka verifikuar se i kujt i takon apo se kush e posedon. Megjithatë nga 

mbrojtja që ka dhënë i pandehuri në polici, ka treguar se ky numër 044/850-449 i telefonit i 

përket vëllait të tij V. A.i. Pra, këtë sms nuk e ka dërguar i pandehuri siç pretendon prokuroria. 

Ndërsa kujtojmë se i pandehuri nuk mban përgjegjësi për të tjerët, në fund të fundit çfarë e 

ngarkon ky sms të pandehurin, kur i pandehuri nuk e ka dërguar ketë sms, nuk përmendet i 

pandehuri, kjo me tepër është një indicie që nuk është vërtetuar nga prokuroria por që ka  ngelur 

e tillë.   

 

Përveç kësaj, si duket prokuroria nuk e kishte të çartë disa rrethana, se ky sms është dërguar nga 

një numër tjetër i telefonit në telefonin apo numrin e të pandehurit më 13.08.2010, në ora: 23:13 

minuta, ndërsa i pandehuri A.T ishte arrestuar të njëjtin ditë me 13.08.2010, në ora 22-45, sipas 

urdhrit të prokurorisë. Kjo vërtetohet nga raporti policor i dt.13.08.2010, vendimi mbi ndalimin e 

të pandehurit i dt.13.08.2010.  Pra, siç rezulton i pandehuri pas orës 22:45 nuk ka pas  qasje 

fizike [nuk e ka poseduar] telefonin sepse ka qenë në ndalim policor në Stacionin Policor në 

Vushtrri. Me gjasë telefonin e tij, me 13.08.2010, e tutje e ka pas në posedim vajza e të 

pandehurit, kjo kuptohet edhe nga disa sms që ajo i ka shkëmbyer me këtë datë, siç janë sms i 

dërguar me 13.08.2010 në ora 22:37 “heje axhi .....” apo sms tjetër dërguar me 13.08.2010 në ora 

23:08 në numrin e telefonit: 044/850-449, me këtë përmbajtje “hej axhi, dajve ju kallëzova qysh 

the, ata thanë ma mire me ardhe V me nejte, dajtë janë shkua, ty qysh ta merr mendja, ndash 

hajde ndash rrijë, babi s besoj qe vjen”. Po ashtu sms ka shkëmbyer edhe me dt.14.08.2010 nga 

ky numër telefonit kjo tregon se ketë telefon e ka mbajtë vajza e të pandehurit, pasi arrestimit te 

të pandehurit.  

 

Për me tepër, kemi vërejtur se prokuroria nuk i referohet të gjithë sms-ve, por vetëm atyre që i 

shkojnë në favor akuzës, p.sh. nuk përmendet sms i dërguar nga numri i telefonit 044/850-449 në 

numrin e të pandehurit 044-437-670, me dt.14.08.2010 në ora 13:30, kur i pandehuri ka qenë në 

ndalim policor, sms me këtë përmbajtje “a ju ka tregue se ku e ka gjue alltin beti”, pra, kjo 

tregon njëfarë mënyrë se i pandehuri nuk ka pas qasjen në armë atë ditë, por personin që 

përmendet në sms, ketë prokuroria nuk e thekson në asnjë vend.  Mund t’i referohemi edhe sms 
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tjetër i dërguar nga numri i telefonit 044/850-449 në numrin e të pandehurit 044-437-670, me 

dt.14.08.2010 ne ora 07:52 me këtë përmbajtje ”Ju kallxoj une kur ta leshojn po ju mos u 

mërzitni se atij skan qka i bajne. Po ata kane dyshime se aj i ka ra, po si ta dinë se aj nuk është  

ata e lëshojnë”. Fjala është për të pandehurin sepse ai ka qenë në ndalim policor, dhe vëllai i tij i 

tregon me sms familjes se të pandehurit, se policia ka dyshime në të pandehurin po sipas tij, si ta 

kuptojnë dhe dine se ai nuk është do ta lirojnë. Nga kjo kuptojmë se edhe familjarët e tij kanë 

besuar dhe kanë qenë të bindur se i pandehuri nuk e ka kryer këtë krim.   

 

Gjykata pranon i dëmtuari dhe i pandehuri edhe më parë, kanë pas probleme ndërmjet vete, sipas 

të dëmtuarit, i pandehuri e ka penguar atë t’i shfrytëzojë tokat e tij në fshatin Skoqne, dhe disa 

herë i ka bërë dëme me bagëtinë e tij nëpër ara dhe kullosa. Ndërsa i pandehuri, ka pretenduar se 

i dëmtuari para ca kohe pa arsye ia kishte rrahë djalin e tij. Për këto mosmarrëveshje raportet e 

tyre asnjëherë nuk kanë qenë të mira. I dëmtuari, ka pretenduar se i pandehuri edhe me para ka 

tentuar ta vras ata megjithatë, kjo nuk është dëshmuar me ndonjë fakt çoftë provë apo rast që 

është iniciuar ndaj tij.  Gjykata lidhur me këtë sqaron se këto rrethana tregojnë se i pandehuri 

mund të këtë pas motiv megjithatë, kjo në asnjë mënyrë nuk tregon se i pandehuri e ka kryer këtë 

vepër penale ndaj të pandehurit. Për të vërtetuar fajësinë duhet që të provohet veprimi i ndërmarr 

dhe si rezultat i veprimit shkaktimi i pasojës –lidhja kauzale në mes veprimit dhe pasojës. Nuk 

mjafton vetëm motivi sepse ai është element subjektiv, në ketë rast nuk është dëshmuar se i 

pandehuri ka ndërmarr veprimin apo si rezultat i veprimit të tij është shkaktuar pasoja. Vetëm 

motivi nuk mjafton për të gjetur fajtorin, motivi është një forcë shtytëse në mendjen e njeriut, 

nëse ai nuk manifestohet në botën reale përmes veprimit apo mosveprimit dhe nëse nuk ka lidhje 

në mes këtyre dy të fundit dhe pasojës, atëherë nuk ka vepër penale dhe nuk ka fajtor. Në rastin 

konkret nuk përjashtohet mundësia të ketë ekzistuar një motiv te i pandehuri, megjithatë 

prokuroria nuk ka arritur të dëshmojë i pandehuri ka ndërmarr veprimin për kryerjen e veprës 

penale apo [se ka sulmuar me armë të dëmtuarin] nuk ka arritur ta dëshmojë se pasoja është 

shkaktuar nga i pandehuri.  

 

Sipas vlerësimeve të kësaj Gjykata, organi i akuzës në këtë rast nuk ka ofruar prova të 

mjaftueshme për të dëshmuar fajësinë e të akuzuarit në gjykatë. Provat që janë ofruar janë te 

zbehta, vërtetojnë se ka ndodhur një krim (v.penale), por në asnjë mënyrë nuk dëshmojnë se i 

pandehuri ka kryer veprën penale që akuzohet. Gjykata rikujton se, prokuroria ka për obligim që 

sipas nenit 240 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të ngrit aktakuzë vetëm në 

raste që rezultojë se ka prova të mjaftueshme për një gjë të tillë, në të kundërt është obligim që 

hetimit t’i pushojë.   

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-së, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese, dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-së, përcaktohet se në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës, bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore. Në rastin 

konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova të mjaftueshme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

indirekte që do të mund të vërtetohej se i pandehuri A.T, ka kryer veprën penale që akuzohet.  
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Gjykata rithekson se në mungesë të provave nuk mund të vërtetohet se i pandehuri ka qenë në 

vendin e ngjarjes apo se ka sulmuar me armë ditën kritike të dëmtuarin. Rrjedhimisht nuk është 

arritur të dëshmohet përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryere veprën penale për të cilën 

edhe akuzohet. Andaj për këto arsye gjykatë ka vendosur që të pandehurin në mungesë të 

provave fajësuese ta lirojë në tërësi nga kjo akuzë e prokurorisë, lidhur me veprën penale për të 

cilën akuzohej: Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20, e sanksionuar sipas Kodit 

Penal të Kosovës [KPK]. 

 

- Arsyet lidhur me piken II të  akuzës; 

 

Prokuroria e akuzon të pandehurin A.T se gjerë më 13.08.2010, pa leje dhe pa autorizim ka 

mbajtur në pronësi revolen e markës TT të kalibrit 7.65mm dhe 70 fishek të saj, që sipas 

aktakuzë ketë armë i pandehuri e ka përdorur në veprën penale sikur përshkruhet në piken I të 

akuzës. 

 

- Faktet; 

I pandehuri në mbrojtjen e tij të dhënë në policinë e Kosovës, më 14.08.2010, pranon se ka 

poseduar dhe mbajtur në pronësi një revole të llojit TT dhe 70 fishek të saj. Gjithashtu edhe në 

mbrojtjen që ka dhënë në Prokurorin e Qarkut në Mitrovicë, pranon se ka poseduar një armë të 

llojit TT dhe disa fishekë për këtë armë. 

 

Në seancën për konfirmimin e akuzës e cila është mbajtur në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, 

më 23.12.2010, i pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën penale; Mbajtje në pronësi, kontroll, 

në posedim të paautorizuar të armën nga nenin 328 par.2 sipas Kodit Penal të Kosovës [KPK], 

pika II e akuzës. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor në seancën e dt.27.06.2019, i pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën 

penale Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim të paautorizuar të armën nga nenin 328 par.2 

sipas Kodit Penal të Kosovës [KPK], pika II e akuzës, ndërsa ka mohuar fajësinë për veprën 

penale vrasje në tentativë, pika I e akuzës e cila e ngarkon atë. 

 

Nga sa u tha më sipër, rezulton se:  

  

I pandehuri A.T që nga fillimi i këtij rasti dhe fillimi i procedurës penale ka pranuar se ka 

mbajtur pa leje në posedim dhe pronësi një armë të llojit TT dhe 70 fishke të kësaj arme. 

 

Gjatë seancës për konfirmimin e aktakuzës dhe shqyrtimit gjyqësor i pandehuri ka pranuar 

fajësinë për këtë vepër penale që akuzohet. Ndërsa ka mohuar se këtë armë e ka përdorur si në 

piken I të akuzës (në tentativë për ta privuar nga jeta të dëmtuarin). 

 

Gjykata gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor ka refuzuar pranimin fajësisë të deklaruar nga i 

pandehuri për këtë vepër penale, për arsyet si vijojnë;  

 

Gjykata ka vlerësuar se përshkrimi faktik i rrethanave në pikën II të akuzës është në kundërshtim 

të plotë me cilësimin juridike të veprës penale; Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim të 
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paautorizuar të armën nga nenin 328 par.2 të KPK-ës. Sipas përshkrimit faktik të kësaj pike të 

akuzës fillimisht thuhet “se i pandehuri pa leje ka mbajtur në pronësi armën TT dhe 70 fishkë”, 

ndërsa me tutje theksohet “se ka poseduar dhe përdorur armën sikur përshkruhet në pikën I.  

 

Nga ky përshkrimi që ka bërë prokuroria, rrjedh se i pandehuri ka poseduar armën TT dhe me të 

njëjtën armë më 13.08.2010 ka tentuar ta privoj nga jeta të dëmtuarin Kosumi.  

 

Pra, ky përshkrim përmban dy rrethana të ndryshme lidhur me gjendjen faktike që si të tilla 

mund të qojnë në kualifikime të ndryshme të veprës penale. Posedimi apo mbajtja në pronësi të 

armës është një rrethane tjetër që kualifikohet dhe sanksionohet ligjërisht si vepër penale sipas 

nenit 328 paragrafi 2 të [KPK]. Ndërsa përdorimi i armës është një rrethanë apo përshkrim krejt 

tjetër që kualifikohet dhe sanksionohet ligjërisht si vepër penale sipas nenit 328 paragrafi 1 

[KPK].  

 

Prokuroria në përshkrimin ka përshkruar dy rrethanat të ndryshme siç janë posedimi apo mbajtja 

në pronësi të armës dhe përdorimin e saj në veprën penale bazë / vrasje në tentativë, por që 

kualifikimin juridik të veprës penale e ka aplikuar vetëm për posedim apo mbajtje në pronësi 

duke cilësuar veprën penale si Mbajtje në pronësi, kontroll, në posedim të paautorizuar të armën 

nga nenin 328 par.2 të KPK-ës. 

 

Nga këto arsye vlerësojmë se përshkrimi i rrethanave të veprës penale është në kundërshtim me 

kualifikimin ligjor të veprës penale siç ceket në aktakuzën pika II. Kjo është në kundërshtim të 

plotë me [Kodin e Procedurës Penal -2004] nenin 305 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të KPP-ës 

dhe me Kodin e Procedurës Penale Nr. 04/L-123, nenin 241 paragrafi 1 nën par 1.4.   

 

Gjithashtu rikujtojmë se i pandehuri ka mohuar veprën penale të vrasjes në tentativë për të cilën 

akuzohet. Për më tepër, as gjykata nuk ka arritur që të vërtetoi se i pandehuri e ka kryer këtë 

vepër penale. Ndërkaq, prokuroria përshkrimin e veprës penale të armbajtës e ka lidhur me 

veprën penale bazë të vrasjes në tentativë. Për gjykatën pikërisht këto ishin disa prej arsyeve që 

ka marr vendim dhe ka refuzuar pranimin e fajësi të deklaruar nga i pandehuri lidhur me këtë 

vepër penale por jo si të vetmet arsye.  

 

Gjykata duke u nisur nga këto rrethana pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor dhe me rastin e 

shpalljes së vendimit ka bërë ndryshimin e përshkrimit faktik të pikës II të akuzës dhe atë vetëm 

në raport me ato rrethanën e përdorimit të armës që tani në aktgjykim nuk e ka përfshirë në këtë 

përshkrim. Përshkrimin e rrethanave faktike është harmonizuar në përputhje me kualifikimin e 

veprës penale në aktakuzë që përkon plotësisht me elementet e veprës penale sipas nenit 328 

paragrafi 2 të KPK-ës.   

 

Nisur nga arsyet e sipër cekura, bazuar në kualifikimi ligjor i veprës penale dhe kohën kur 

dyshohet se i pandehuri e ka kryer këtë vepër penale më 13.08.2010, të gjitha këto Gjykata  

konstaton se kjo vepër penale për të cilin është akuzuar A.T, është përfshirë në amnisti të plotë.  

 



25 

 

Sipas Ligji Për Amnistinë Nr. 04/L-209, nenit 2 dhe 3 të këtij ligji përcaktohet se ndalohet 

ndjekja penale dhe ekzekutimi i dënimit për të gjithë personat që kane kryer vepër penale që 

listohen sipas nenit 3 të këtij ligji.  

 

Të gjithë kryesve të veprave penale të listuar në nenin 3 të këtij ligji të cilat vepra penale janë 

kryer para datës 20 qershor 2013, ndalohet ndjekja penale dhe ekzekutimi i dënimit. 

  

Ligji Për Amnistinë Nr. 04/L-209 

Neni 2  

Amnistia  

Të gjithë kryesve të veprave penale të listuar në nenin 3 të këtij ligji të cilat janë kryer 

para datës 20 qershor 2013 u jepet lirim i plotë nga ndjekja penale apo nga ekzekutimi i 

dënimit, në përputhje me kushtet e parapara me nenin 3 të këtij ligji. 

 2 2. Amnistia sipas këtij ligji mund të jepet vetëm në përputhje me procedurat e 

parapara në Kapitullin III të këtij ligji. KREU II KUSHTET PËR AMNISTINË  

Neni 3 Kushtet për dhënien e Amnistisë nga ndjekja penale dhe vuajtja e plotë e dënimit  

1. Lirohen plotësisht nga ndjekja penale apo vuajtja e plotë e dënimit, kryesit e veprave 

të mëposhtme penale: Veprat penale sipas Kodit Penal të Kosovës (Rregullore e UNMIK-

ut 2003/25, datë 6 korrik 2003, Gazeta zyrtare e Kosovës nr. 2003/25) dhe Rregullores së 

UNMIK-ut nr. 2004/19 mbi ndryshimin e Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës:  

 

1.2.5. Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve (neni 328, paragrafi 2);  

 

Gjykata si përfundim gjen se vepra penale Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve sipas nenit 328, paragrafi 2 te KPK-es, pika II e akuzës për 

të pandehurin A.T është përfshirë në amnisti sipas  Ligji Nr. 04/L-209 Për Amnistinë. 

 

Gjykata rikujton se amnistia është rrethanë ligjore që e ndalon ndjekjen e mëtejme penale që në 

çdo rast sapo të konstatohet një gjë e tillë, Gjykata obligohet të refuzojë akuzës. Sipas nenit 363 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 te KPP-ës, përcaktohet shprehimisht se gjykata nxjerr aktgjykim 

refuzues në rastet kur konstaton dhe gjen se vepra penale përfshihet në amnisti.   

Në rastin konkret Gjykata ka vërtetuar se vepra penale nga pika II e akuzës është përfshirë në 

amnisti për këto arsye ka marr ketë aktgjykim refuzues dhe ka refuzuar akuzën për të pandehurit 

A.T. Ky vendim në aktgjykimi mbështet në nenin 2 dhe 3 pika 1.2.5 të Ligjit Për Amnistinë Nr. 

04/L-209, dhe në nenin 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penal të 

Kosovës.   

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, ka vendosur ta lirojë të pandehurin A.T, nga shpenzimet e procedurës penale. Ky 

vendim mbështet në nenin 454 pa 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Pala e dëmtuara nuk ka parashtrua kërkesë pasuroro-juridike.  

 



26 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.50/2010, të dt.16.03.2020 

 

 

Procesmbajtësja:                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                        Avni Mehmeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit me shkrim të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa duhet të jetë me shkrim dhe të dorëzohet në 

administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 

 


