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NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.39/2019 

 

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

Objektin e Gjykatës në Mitrovicë -Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni M., me anëtarët e trupit 

gjykues-gjyqtarët: Kryetari i trupit gjykues Avni M., anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët; 

Rrahman Beqiri dhe Mentor Hajra, me procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale 

kundër të pandehurit D.M, i akuzuar për veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur 

me nenin 20 sipas Kodit Penal të Kosovës (më tej i referohemi me shkurtesën KPK). Sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë PP.nr. 336/2007 të dt.05.05.2008. Pas 

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

PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, të dëmtuarit S.H dhe përfaqësuesit të tij av.N.B, të pandehurit 

D.M, mbrojtësit av.Gani Rexha. Seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë publike, janë 

regjistruar në procesverbal. Duke rivendosur në rigjykim në bazë të aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit te Kosovës, PAKR. nr.593/18, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor më 28.03.2019, 

Gjykata më 29 mars 2019, ka shpallur publikisht aktgjykimin ndërsa, më 29.03.2019, ka 

përpiluar me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

Kundër të akuzuarit: 

D.M, nga i ati Xh., e ëma N., e gjinisë T., i lindur më ..., në Fsh...., komuna e Vushtrrisë, ku edhe 

jeton, me numër personal. ..., Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa punë, i martuar, ka 

të kryer shkollën e mesme teknike, i gjendjes së varfër ekonomike, kundër tij zhvillohet edhe një 

rast tjetër lidhur me këtë çështje penale ka qenë nën masën e paraburgimit nga dt.08.04.2008 deri 

me dt.06.05.2008.  

 

I. 

SHPALLET  FAJTOR 

SEPSE: 

Më 29.10.2007, rreth orës 10:20 min, para dyerve të shtëpisë së tij në Fsh.... – Vushtrri, me 

dashje ka tentuar që ta privoj nga jeta të dëmtuarin S.H, ashtu që deri sa ka qenë duke kaluar 

rrugës, duke e dërguar kalin në ara për të kullotë, i është drejtuar të dëmtuarit me fjalët “ku je ti o 

frajer”, e i dëmtuari i‟a kthen me fjalët “ec more hynë brenda”, ku i pandehuri përsëri i drejtohet 

dhe e shanë në nënë dhe menjëherë nga brezi e ka nxjerrë revolen e markës „FEG‟ model HEGE-

AP66, i kalibrit 7,65 x 17 mm me numër serik BB46227, dhe nga një distancë përafërt prej 15-20 

metra me këtë armë ka shtënë (gjuajt) 3 herë në drejtim të dëmtuarit, me q„rast dy nga predhat e 

godasin të dëmtuarin, njëra në regjioni e kofshës se këmbës së majtë, kurse tjetra në gërvishtje 

gjurin e këmbës së djathtë, dhe ka pësuar lëndime trupore, krejt kjo pasi që një ditë më parë i 

dëmtuari kishte dalë për ta gërryer një kanal të ujërave të zeza i cili shtrihet afër mexhës që e 

ndanë pronën e të dëmtuarit me të pandehurin e ku i pandehuri me babain e tij Xh., kanë 

paraqitur rastin në stacionin policor në Vushtrri dhe një njësi e patrullës së policisë ka dal në 

vendin e ngjarjes dhe i‟a ndërprerjen punën të dëmtuarit dhe e këshillojnë të dëmtuarin e të 

pandehurin që përmes katastrit të definohen pronat.    

 

-Me këtë ka kryer veprën penale; Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 e 

sanksionuar sipas Kodit Penal të Kosovës. 
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Gjykata në mbështetje të nenit 1,2,3,6,11,15,31,32,33,38,39,43,44,54,64,65,66,67,104 dhe nenit 

146 e lidhur me nenin 20 të Kodit Penal të Kosovës (KPK-së) e lidhur me nenet 365, 366 të 

KPP-së, të pandehurit D.M, i; 

 

S  H Q I P T O N 

 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje  dy /2 / vite burgim, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar 

nën masën e paraburgimit në këtë rast nga dt.08.04.2008 e deri me 06.05.2008. 

 

II. OBLIGOHET i pandehuri D.M, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 50€, 

shpenzimet e procedurës penale si vijon; për ekspertizat mjeko-ligjore shumën prej; 350 €, në 

emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave te Krimit në shumën prej; 50 €,  në tërësi shumën 

prej; 450 €, të gjitha këto obligohet t‟i paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. 
 

III. APROVOHET pjesërisht kërkesa pasuror- juridike e të dëmtuarit S.H, vetëm në raport me 

dëmin pësuar material (dëmtimet trupore), OBLIGOHET i pandehuri D.M qe të dëmtuarit S.H 

t‟ia kompensojë dëmin e shkaktuar lidhur me dëmtimet e pësuar (demin material) në shumën 

prej; 1,700 €, të cilën shumë te parave duhet t‟ia paguajë të dëmtuarit pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. I dëmtuari S.H, pjesën tjetër të dëmit të pësuar lidhur me të gjitha format tjera të 

dëmin material dhe jo material udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 

A r s y e t i m 

AKTAKUZA: 

Më 5 maj 2008, Prokuroria Publike e Qarkut - Departamenti për Krime të Rënda në Mitrovicë, 

ka ngritur aktakuzën PP.nr.336/07 dhe të njëjtën e ka dorëzuar në gjykatë kundër të akuzuarit 

D.M, me dyshimin e bazuar mirë për veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me 

nenin 20 sipas Kodit Penal të Kosovës, si dhe për veprën penale; Mbajtja në pronësi, kontroll, në 

posedim apo në shfrytëzim të paautorizuar të armëve sipas nenit 328 paragrafi 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  

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

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

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

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

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

29, paragrafi 1, i KPP-së. Sipas nenit 15, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.21 i Ligjit të lartcekur për 

Gjykatat, veprat penale të Vrasjes së Rëndë bien në juridiksionin e Departamentit për Krime të 

Rënda të Gjykatës Themelore. Prandaj, e tërë lënda është gjykuar nga Departamenti për Krime të 

Rënda. 
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RRJEDHA E PROCEDURËS; 

Gjykata me dt.20.11.2018, ka nxjerrë aktgjykimin në lidhje me këtë çështje penale në bazë të së 

cilit të pandehurin D.M e ka shpallur fajtor sa i përket veprës penale: Vrasje në tentativë nga neni 

146 e lidhur me nenin 20 sipas  KPK-ës dhe e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej dy (2) vite burgim, duke i‟a llogaritur edhe kohën e kaluar nën masën e paraburgim nga 

data.08.04.2008 deri me dt.06.05.2008. Ndërsa sa i përket veprës penale: Mbajtje në pronësi, 

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

njëjtën e ka refuzuar, pasi që prokurori është tërheq na ndjekja penal për ketë pikë të akuzës. 

 

Kundër këtij aktgjykimi mbrojtësi i të pandehurit D.M av.Gani Rexha, ka parashtruar ankesë për 

shkak të: Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe, vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënim. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, sipas aktgjykimit PAKR. nr.593/18  ka aprovuar ankesën e 

mbrojtësit te të pandehurit D.M, av.Gani Rexha dhe këtë çështje penale e ka kthyer në rigjykim 

sa i përket pjesës dënuese, ndërsa në lidhje me pikës II te aktgjykimit apo pjesës refuzuese ketë e 

ka vërtetuar. 

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Në procedurën e rigjykimit është mbajtur një (1) seancë e shqyrtimit gjyqësor, me dt.28.03.2019. 

Seanca është mbajtur në prezencën e palëve.   

 

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

barrë. 

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

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

vërejtje në publicitetin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjuha në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

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

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

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

 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

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

 

Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

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

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

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

Ujkani, i pandehuri D.M dhe mbrojtësi i tij av.Gani Rexha, i dëmtuari S.H dhe përfaqësuesi i 

palës së dëmtuar av.N.B. 
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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 sipas aktakuzës, është dëgjuar një i dëmtuari si dëshmitar është lexuar dëshmi a e tij. 

 

Administrimi i provave materiale; 

Më 28 mars 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar; 

o Raportet mjekësore, Në Vushtrri në dhe QKUK. 

o Vërtetimi mbi sekuestrim e armës e dt.08.04.2008 

o Raporti i Policisë, raporti identifikues i forezikës lidhur me rastin 2007-BI-333 i dt.30.10.2007-

mbi këqyrjen e  vendit të ngjarjes si dhe 9 fotografi nga vendi i ngjarjes së bashku me skicën e 

legjendës nga vendi i ngjarjes 

o Raporti i ekzaminimit kriminalistikë –laboratori qendror i Kriminalistikës i dt.13.11.208 lidhur 

me ekzaminimin e armës. 

o Raporti mjekësor i  QKUK-së i dt.29.10.2007 

o Raporti mjekësor QKMF-Vushtrri i dt.06.11.2007 

o Raporti i ekspertizës me ekzaminimin e lëndimeve trupore, të lëshur nga Instituti i Mjekësisë 

ligjore në Prishtinë i dt.18.09.2018 

o Ekspertiza nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë (IML), për të dëmtuarin S.H e 

dt.18.03.2019. 

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

o Raporti policor i dt.28.10.2007. 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Më 28 mars 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor në rigjykim, i pandehuri D.M ka paraqitur 

mbrojtjen e tij në lidhje me këtë rast penal, në të cilën seancë ka deklaruar se mbetet ne tërësi 

prapa mbrojtjes që ka paraqitur në seancën e dt.16.10.2018 dhe në një pjesë e ka plotësuar 

mbrojtjen e tij. 

 

Fjala përfundimtare; 

Në të njëjtën ditë dhe datë, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

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

se mbetet prapa fjalës përfundimtare të paraqitur me shkrim me dt.29.10.2018. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar av.N.B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet prapa 

fjalës përfundimtare të paraqitur me shkrim me dt.29.10.2018 dhe kërkesës pasurore juridike me 

precizitete e paraqitura sot, në shumën prej 5,000 euro. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit D.M, av.Gani Rexha, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pran fjalës përfundimtare të paraqitur me dt.29.10.2018, duke plotësuar atë në disa pjesë. 

 

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

mbrojtësi i tij. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

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

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Me 29 mars 2019, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e mbrojtësit të 

pandehurit e në mungesë të pandehurit, të dëmtuarit, përfaqësuesit të të dëmtuarit dhe prokurorit 

të shtetit në PTH-Mitrovicë.   
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Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, në fjalën përfundimtare të dt.29.10.2018, 

te cilën e ka përkrahë ne tërësi ne seancën e dt.28.03.2019, ka deklaruar: “Nga provat e 

administruara dhe sipas deklarimeve të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit si dhe nga provat 

materiale, rezulton se i pandehuri me datën, kohën dhe vendin siç përshkruhet në dispozitiv të 

aktakuzës  ka qenë para dyerve të shtëpisë së tij. Vërtetohet se, kur i është afruar i dëmtuari, i 

pandehuri ka nxjerrë revolen nga brezi dhe ka shtënë pesë herë me revole në të dëmtuarin, ku dy 

predha e kanë goditur në trup e atë njëra predhë mbi gjurin e këmbës së majtë kurse predha tjetër 

në gjurin e këmbës së djathë, ku i dëmtuari ka pësuar plagë trupore  dhe ndihmën e parë e ka 

marrë në Spitalin e Vushtrrisë. Si pasojë e lëndimeve ka qenë për mjekim edhe në QKUK-

Prishtinë. Po ashtu i dëmtuari me familjen e të pandehurit nuk kanë pasur raporte të mira, me 

shtëpi jetojnë afër ku vetëm një muri i ndanë, një ditë më parë, para ngjarjes kanë pasur 

mosmarrëveshje rreth një kanali të ujarëve të zeza dhe gjithmonë kanë pasur probleme me 

familjen e të pandehurit. Gjithashtu i pandehuri  ka pasë për qëllim që të dëmtuarin ta privoj nga 

jeta dhe ka planifikuar si dhe ka vepruar me paramendim. Prokurori në fund të fjalën 

përfundimtare, i ka propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor për veprën penale për të 

cilën akuzohet. 

 

Përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar av.N.B në fjalën përfundimtare të dt.29.10.2018, të 

cilën e ka përkrahë në tërësi në seancën e dt.28.03.2019 ka deklaruar: Konsideroj se aktakuza 

është tërësisht e bazuar në fakte dhe prova që gjinden në shkresat e lëndës dhe vlerësoj se në 

veprimet e të akuzuarit janë manifestuar elementet e veprës penale që të akuzuarit i vihen në 

barrë, nga arsyet vijuese. Vepra penale e vrasjes është shumë mirë e precizuar në nenin 146 

KPK-së, ku sipas kësaj dispozite me vrasje nënkuptojnë ndërmarrjen e të gjitha veprimeve 

direket apo indirekte, me qëllim me dashje të shkaktimit të pasojës privimit nga jeta të personit. 

Fakti se ngjarja ishte zhvilluar në mënyrën siç e shpjegon i dëmtuari duhet falur besimin e plotë 

dhe të pa rezervë. Në rastin konkret, nga provat e mbledhura dhe deklarata e të dëmtuarit 

vërtetohet se ekziston qëllimi-dashja (direket), si dhe pasoja-tentim të privimit nga jeta - të cilat 

janë pjesë e figurës së veprës penale të vrasjes, nga fakti së të shtënat e të akuzuarit kanë qenë të 

drejtuara në drejtim të dëmtuarit e që përputhen edhe me largësinë që e ka përshkruar i dëmtuari. 

Nga të cekurat më lartë dhe provat tjera procedurale, si përfaqësues i palës së dëmtuar konsideroj 

se është vërtetuar fakti se i akuzuari  kryer veprën penale të vrasjes në tentativë ashtu si 

përshkruhet në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.nr. 336/2017 të 

dt.05.05.2018. Andaj propozoj që trupi gjykues ta shpallë fajtor të akuzuarin për veprën penale 

Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK-së, të njëjtin ta dënoj sipas ligjit 

duke marrë parasysh të gjitha rrethanat rënduese, sjelljen pas kryerjes së veprës penale dhe deri 

në ditët e sotme, mënyrën e kryerjes së veprës penale, mospranimin i fajësisë etj., në mënyrë që 

dënimi i dhënë të ndikoj që në të ardhmen i njëjti mos të kryej vepër tjetër penale. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri D.M av.Gani Rexha, në fjalën përfundimtare dt.29.10.2018, te cilën e 

ka përkrahë ne tërësi ne seancën e dt.28.03.2019 ka deklaruar; Konsideron se teza e aktakuzës 

se i akuzuari në ditën kritike ka kryer veprën penale të Vrasjen në tentativë nga neni 149 të KPK-

së, është e paqëndrueshme, pa mbështetje në provat të cilat janë nxjerrë gjatë shqyrtimit kryesor. 

Kjo akuzë si e tillë tërësisht është e bazuar vetëm në dëshminë e të dëmtuarit S.Ht. E dëgjova me 

vëmendjen fjalën përfundimtare të prokurorit, e të përfaqësuesit  të palës së të dëmtuarit, të cilat 

janë shumë të përgjysmuara dhe pa dhënë ndonjë analizë dhe provat të cilat janë nxjerr gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Dua të rikujtoj se te vepra penale kundër jetës dhe trupit është shumë me 

rëndësi të vërtetohet motivi  i kryerjes së veprës penale dhe dashja qoftë direket apo eventuale, 

pa  këto dy elementet qenësore për ekzistimin e veprës penale për të cilën ngarkohet i akuzuari 

nuk ka vepër penale. Nuk është kontestues fakti të cilin e pranon edhe prokuroria se 
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marrëdhëniet ndër fqinjësore në mes të familjes M. dhe H. se nuk kanë qenë të mira për shkak të 

moszgjidhjes të çështjeve të pronësisë. Nuk është kontestues fakti se një ditë para ngjarjes kritike 

i dëmtuari S.H ka filluar punën rreth pastrimit të një kanali të ujërave të zeza për të cilin 

pretendon se kalon nëpër pronën e tij, nuk është kontestues fakti se babi i të akuzuarit D., Xh.M 

po sa ka vërejt se i dëmtuari duke gërmi në kanal të ujërave të zeza e që ka pretenduar se po 

gërminë në pronën e tij, ka shkuar në polici dhe e ka lajmëruar rastin. Po ashtu, fakt i pa 

kontestueshëm të cilin e pranon edhe prokuroria se në vendin e ngjarjes para derës se shtëpisë së 

të akuzuarit janë gjetë dy predha se i dëmtuari i është afruar të akuzuarit, e duke pas parasysh 

dallimin e madhe në moshë, i dëmtuari ka menduar se me te akuzuarin do t‟i qërojë hesapet 

fizikisht, do ta rrafi të njëjtin me shufër të hekurit që e kishte në dorë e me siguri që i nevojitej 

për ta zgjatë kalin në arë i afrohet të akuzuarit i cili në këto çaste do ta zbraz prej vetës sulmin e 

atëçastshëm e kundërligjorë, I ofrohet 3-4 metra, shtëne në drejtim të të dëmtuarit  duke e goditur 

në të dy këmbët e në gju me ç„rast i shkakton lëndime të lehta trupore. Një rast nga praktike 

gjyqësore nëse pala e dëmtuar futë dorën në brez pa marrë parasysh a posedon revole apo jo kur 

pala tjetër nxjerrë revolen dhe shtënë në drejtim të tij, ky rast është cilësuar si mbrojtje e 

nevojshme. Ky rast gjen analogji edhe tek i akuzuari i cili duke pas parasysh dallimin në moshë 

nuk ka guxuar të lejojë të dëmtuarin t‟i ofrojë më tepër dhe ka shtënë në të. Konsiderojmë se në 

këtë rast i akuzuari ka vepruar në mbrojtje të nevojshme, e nëse gjykata gjen se në veprimet e të 

akuzuarit ka elemente të veprës penale mendojmë se janë në drejtim të veprës penale Plagosje e 

lehtë trupore nga neni 188 par.2 të KPK-së, e meqenëse se kjo vepër penale  është parashkruar 

absolutisht, i propozojmë gjykatës që të nxjerr aktgjykim refuzues. 

 

I pandehuri D.M në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se në tërësi e përkrah fjalën 

përfundimtare që ka paraqitur avokati i tij. 

 

Deklarimet e dëshmitarëve: 

Më  16 tetor 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i 

dëmtuari S.H, ndër tjera kishte deklaruar “Se ditën kritike, unë e mora kalin në ara dhe kur dola  

prej dyerve deri në rrugë i ka 20 metra, shtëpia e D. është përballë dhe si të dalim na shohin. Unë 

dola rrugës pastaj D. doli  prej dyerve tjera të oborrit kah pjesa e sipërme, pas tij ka qenë nëna e 

tij, unë pashë se ai e mbanë një tërfurk në duar, aty kanë qenë edhe dy gra, gruaja e D. dhe gruaja 

e Shemsedinit-vëllaut të D.. D. mu drejtua mua dhe më tha „ku je ti‟, un i thash „hajt more hynë 

brenda‟, D. mu drejtua me fjalët dhe me ka shajtë dhe pastaj e ka nxjerrë revolen prej anës së 

djathtë, e ka nxjerr prej brezit pak para se me nxjerrë revolen, tërfurkun ia ka dhënë nënës së tij. 

Menjëherë revolen ma ka drejtuar mua afërsisht nja 15m, kam qenë larg nga D., fillimisht pasi e 

nxori armën ma drejtoj por sikur me ju blloku arma, pastaj e ka repetit dhe ka gjuajte në drejtim 

timin, ku një plumb më ka goditë më këmbën e djathë mbi gju (afër gjurit). Pastaj D. ka filluar 

më gjuajt, ka gjuajte plumbin e dytë nuk më ka goditë dhe ka gjuajte pesë  herë, ku edhe një 

plumb i pestë më ka goditur në këmbën e majtë sipër gjurit. Unë e kam pa se ato gratë që kanë 

qenë qaty afër D. sa herë ka gjuajte D., ato i kanë mbledhë teneqet. Me ka dërguar djali te mjeku 

në Vushtrri ku jam mjekuar edhe në QKUK-Prishtinë. Deklaratë kjo e lexuar në shqyrtimin 

gjyqësor në rigjykim më 28.03.2019, me pëlqimin e palëve, pa asnjë vërejtje në kuptimin 

procedural.    

 

Më 16 tetor 2018, në shqyrtimin gjyqësor pas administrimit të provave, i pandehuri D.M ka 

paraqitur mbrojtjen e tij. I pandehuri ka pranuar se një ditë para ngjarjes kritike, familja e tij 

kanë pas një mosmarrëveshje me të dëmtuarin. Sipas tij, kjo mosmarrëveshje ishte shkaku një 

rrjedhjeje të ujërave të zeza të cilin e kishte hapur i dëmtuari. Pranon se, për këto arsye prindi i 

tij, ishte ankuar në polici dhe në kataster-Vushtri, lidhur me veprimet e te dëmtuarit siç ka thënë 

ai. I pandehuri ka pranuar se me 29 tetor 2007, afër shtëpisë se tij ishte të takuar me te dëmtuarin. 

Sipas tij i dëmtuari kishte tentuar ta sulmojë dhe me qellim mbrojtjes ka gjuajt dy herë me armë 
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në drejtim të të dëmtuarit, siç ka thënë i pandehuri me qëllim të vetëmbrojtjes dhe me qëllim që 

ta frikësoj të dëmtuarin, por jo me qëllim që ta vras atë.  Të cilën mbrojtje e ka përkrahë në tersi 

në mbrojtjen që ka paraqitur më 28.03.2019,në shqyrtimin gjyqësor-rigjykim.  

                                                                                                                                                                                                                             

Faktet e vërtetuara: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar të gjithë dëshmitarët në ketë rast, provat materiale, mbrojtjen që ka 

paraqitur i pandehuri, pretendimet e palëve, gjykata ka vërtetuara këtë gjendje faktike: 

Nuk ishte kontestues fakti se i pandehuri D.M njihej qysh me parë me të dëmtuarin S.H. I 

pandehuri me të dëmtuarin janë fqinjë me shtëpi janë afër, jetojnë në të njëjtin fshat, në 

fsh.Pantinë-Komuna e Vushtrrisë. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se kësaj ngjarje që është objekt shqyrtimi i kishte parapri një konflikt 

apo mosmarrëveshje ndërmjet palëve, i cili kishte ndodhur një ditë para ngjarjes kritike. Kjo 

mosmarrëveshje ka ndodhur për shkak se i dëmtuari në pronën e tij e kishte hapur një kanal të 

ujërave të zeza, por afër pronës së të pandehurit në kufirin ndërmjet pronave të dy palëve. Si 

rezultat i kësaj Xh.M, babai i të pandehurit D.,  kishte kërkuar të dëmtuarin që t‟i ndalonte 

punimet, duke pretenduar se po gërmon në pronën e tij. Ai, për këtë gjë ishte ankuar në 

Komunën e Vushtrrisë-zyrën kadastrale si dhe në policinë e Kosovës. Sipas ankesës, policia e 

Kosovës më 28.10.2007 kishte dalë në vendin e ngjarjes në fsh.Pantinë dhe kishte kërkuar nga i 

dëmtuari S.H t‟i ndërpresë punimet, derisa të sqarohet nga Zyra Katastrale çështja e pronësisë 

dhe kufizimit të saj. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se, më 28 tetor 2007, derisa policia ka qenë në vendngjarje ku ishte 

gërmuar kanali i ujit [ujërave të zeza], afër shtëpisë së të dëmtuarit, kanë qenë prezent dy palët 

nga familja M. dhe familja H.. Në këtë rast gjatë bisedës e sipër, i dëmtuari e kishte fyere me 

fjalë Xh. H.n-prindin e të pandehurit.  

 

Nuk ka qenë kontestues fakti se familja e të pandehurit me familjen e të dëmtuarit edhe ma parë 

kanë pasur konflikte dhe mosmarrëveshje, raporte ndërmjet tyre asnjëherë nuk kanë qenë të mira. 

Këto fakte nuk kanë qenë kontestuese ndërmjet palëve. Përveç kësaj, faktet e lartcekura 

vërtetohen edhe nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor. 

 

Nga dëshmia e të dëmtuarit S.H në shqyrtimin gjyqësor, vërtetohen këto fakte, se më 28 tetor 

2007, ai afër pronës së tij e ka pastruar një kanal të ujërave të zeza. Sipas dëshmitarit, për këtë 

gjë ishte ankuar fqiu i tij Xh.M. Gjithashtu, vërtetohet fakti se polica i kishte kërkuar të dëmtuarit 

që të mos e vazhdojë hapjen e kanalit, derisa të sqarohet çështja e kufizimit të pronësisë. 

Dëshmitari në dëshminë e tij ka thënë “Me dt.28.10.2007 kam dalë pas garazhdës për të pastruar 

kanalin e ujërave të zeza dhe të shiut, me qëllim që uji të mos hynë në shtallën e kafshëve. Këtë 

kanal dikush nga familja M. e ka mbyllur”. Deri sa unë isha duke a pastruar kanalin ka ardhur 

polica dhe Xh.M me të bijtë e tij. Policia ka kërkuar nga unë që t‟i ndërpresë punimet, derisa të 

sqarohet çështja e kufizimit të pronës-megjës. Në shqyrtimin gjyqësor dëshmitari S.H ka 

deklaruar se, gjatë kohës sa kanë qenë policia atë ditë afër shtëpisë së tij, Xh.M dhe të bijtë e tij 

janë vërsulur në drejtim të tij, ndërsa pranon faktin i është drejtuar Xh.it dhe të bijve të tij, 

me fjalët “ këta janë pisa”. 

 

Gjykata duke u bazuar në raportet policore të dt.28.10.2007, ka vërtetuar se personi Xh.M ishte 

ankuar në policinë e Kosovës, në Stacionin Policorë në Vushtrri, lidhur me hapjen e një kanali 

nga i dëmtuari S.H. Xh.i, kishe pretenduar se i dëmtuari me rastin e hapjes së kanalit e ka 

dëmtuar kufizimin e pronës- e ka dëmtuar megjën. Sipas raporteve policore vërtetohet se zyrtarët 

policorë nga stacioni Vushtrri, kanë dalë në vendin e ngjarjes në fsh.Pantinë më dt.28.10.2007, 
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dhe i kishin sugjeruar të dy palëve që të mos kenë probleme ndërmjet veti, derisa ta sqarojnë 

çështjen e kufizimit të pronësisë në kadastër. 

 

Nga mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri D.M, në shqyrtimin gjyqësor, me dt.28.10. 2007, 

mbrojtje të cilën e ka përkrahë ne tërësi në shqyrtimin gjyqësor në rigjykim, vërtetohet se i 

dëmtuari një ditë para ngjarjes kritike e kishte hapur kanalin e ujit, e lidhur më ketë babi i tij Xh.i 

ishte ankuar në polici, se policia Kosovës ka dal në vendin e ngjarjes. I pandehuri lidhur me këto 

rrethana ka deklaruar  “ka qenë ditë e diel, e kam pa S., N. dhe Sh.H duke e gërmuar kanalin në 

tokën tonë, askush nga ne nuk ka dalë që ta pengojë atë. Më kujtohet se babai im më automjetin 

e tij, ka shkuar në Stacionin Policorë në Vushtrri, pastaj kanë ardhur tre zyrtarë policorë. Kur 

kanë ardhë policia, e kanë gjetë S. duke e hapur kanalin. Policia pastaj i tha S. që t‟i ndërpresë 

punimet deri sa të del kadastri për të sqaruar çështjen e pronës. Derisa kemi qenë te kanali, kur 

kanë qenë edhe policia aty, S. iu ka drejtuar babit tim me fjalët “ki me ma pa sherrin more pis”. 

 

Trupi gjykues, si përfundim gjen se i dëmtuari S.H ka pasur mosmarrëveshje me familjen e të 

pandehurit D.M. Shkak i këtyre mosmarrëveshjet ka qenë hapja apo [pastrimi] një kanali të 

ujërave të zeza nga i dëmtuari, kanalit që gjendet afër kufizimit –megjes që ndan pronat e 

familjes M. dhe H. që gjendej afër shtëpive të tyre në fsh.Pantinë-Vushtrri. Familja e të 

pandehurit kanë pretenduar se i dëmtuari me rastin e hapjes\pastrimit të kanalit e ka dëmtuar 

pronën e tyre, ka dëmtuar kufizimin e pronësisë apo megjës që i ndanë dy pronat. Si rezultat i 

këtyre  mosmarrëveshjeve, familja M. ishte ankuar në kadastër dhe në Policinë e Kosovës. 

Policia kishte ndërhyrë në zgjedhjen e këtyre mosmarrëveshjeve, ku me dt.28.10.2007, dhe kanë 

kërkuar nga i dëmtuari që t‟i ndërprenë punimet e të mos vazhdojë hapjen e kanalit, derisa të 

sqarohet pronësia kufizimi i saj. Për më tepër, vërtetohet se familja M. dhe familja H. edhe më 

parë kanë pasur mosmarrëveshje dhe konflikte në mes tyre dhe raportet e tyre nuk kanë qenë të 

mira për një kohe të gjatë.  

 

Gjykata bazuar në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, ka vërtetuar se, më 29 tetor 

2007 rreth orës 10:20 min në fsh.Pantinë-Komuna e Vushtrrisë, i pandehuri D.M pas një 

mosmarrëveshje paraprake një ditë më herët në mes familjes M. dhe të dëmtuarit S.H, me dashje 

ka tentuar që ta privojë nga jeta të dëmtuarit S.H. Ngjarja ka ndodhur në atë mënyrë që derisa i 

dëmtuari ka qenë duke kaluar rrugës afër shtëpisë së të pandehurit, me qëllim për ta dërguar 

kalin në arat (pronën) e tij për të kullosë, i pandehuri ka dalë nga dera dytësore e oborrit të 

shtëpisë së tij dhe i është drejtuar të dëmtuarit me fjalët „ku je ti more frajer‟, pastaj kanë 

shkëmbyer disa fjalë ndërmjet veti dhe menjëherë i pandehuri ka nxjerr revolen nga brezi, armën 

e revolen “Broving”, me numër serik.BB46227 e kalibrit 7.65 mm, dhe nga një distancë 15-20 

metra me këtë armë ka shtënë tri herë në drejtim të dëmtuarit, ku dy nga predhat e kanë goditur 

të dëmtuarin, njëra mbi gjurin e këmbës së majtë e tjetra mbi gjurin e këmbës së djathtë, e si 

rezultat i dëmtuari ka pësuar lëndime trupore. 

 

Faktin se i pandehuri D.M ditën kritike me  dt.29.10.2007 e ka gjuajtur me armë në drejtim të 

dëmtuarit, Gjykata e ka vërtetuar nga mbrojtja e të pandehurit dhënë në prokurori dhe në 

shqyrtim gjyqësor. Në mbrojtjen e tij, ai pranon se ka gjuajtur me armë në drejtim të dëmtuarit. 

Në mbrojtjen e tij, për këtë rrethanë kishte deklaruar në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues: “kur 

e ke gjuajtur me armën S., a „ka qëndruar në këmbë apo është rrëzuar‟, i pandehuri është 

përgjigjur; “ Po, në këmbë ka qëndruar”. Pastaj ka deklaruar “mendoj që kanë qenë 3-4 fishek 

dhe i kam shkrepë dy, unë ashtu mendojë. Ka vazhduar mbrojtjen, në atë moment nuk e kam ditë 

nëse është plagosur i dëmtuari, por pasi e kam kuptuar këtë gjë mua më ka ardhur keq”. Të cilën 

mbrojtje e ka përkrah në tërësi edhe në shqyrtimin gjyqësor në rigjykim.  
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Bazuar në dëshminë e të dëmtuarit S.H, si dëshmitarë në shqyrtimin gjyqësor vërtetohen këto 

fakte se, më 29 tetor 2007, derisa ai ka qenë duke ecur rrugës për ta dërguar kalin në kullosa e 

gjersa ishte afër shtëpisë se të pandehurit, i pandehuri ka dal nga dyert-dera dytësorë e oborrit të 

shtëpisë se tij, pastaj e ka fyer me fjalët “Ku je more frajer”, dhe pa paralajmërim e ka nxjerr 

armën nga brezi dhe nga një distance 15-20 metra ka gjuajte pesë herë në drejtim të dëmtuarit, si 

pasoj dy plumba e kishin goditur të dëmtuarin në dy këmbët nga të cilat ka pësuar lëndime 

trupore.  

 

Bazuar në raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes i dt.30.10.2007, rezulton se ngjarja kishte 

ndodhur në fsh.Pantinë, komuna e Vushtrrisë. Nga fotografitë që janë pjesë e raportit të vendit të 

ngjarjes rezulton se ngjarja kishte ndodhur afër shtëpisë së të pandehurit D.Mt, në vendin e 

ngjarjes janë gjetur, dy predha që janë evidentuar me numër 1 dhe 3 si dhe një vrimë  në tokë që 

dyshohet të jetë shkaktuar nga një predhë. Bazuar në raportin policorë i dt.08.04.2008, vërtetohet 

se policia e Kosovës me dt.08.04.2008 nga i pandehuri D.M kanë sekuestruar një armë me tytë të 

shkurtër, prodhimit  „FEG‟ model HEGE-AP66, i kalibrit 7,65 x 17 mm me numër serik 

BB46227 „dhe një karikatorë pa municione. Bazuar në mbrojtjen që e ka paraqitur në shqyrtim 

gjyqësor i pandehuri D.M dhe në bazë të fotografisë së prezantuar, ka identifikuar dhe pranuar se 

këtë armë e ka përdorur ditën kritike. 

 

Gjykata duke u bazuar në raportin e ekspertizës balistike e dt.13.11.2008, ka vërtetuar se dy 

predhat e gjetura në vendin e ngjarjes të evidentuara si dëshmitë D#1 dhe D#3, pas ekzaminimit 

ka rezultuar se ato janë dy predha të kalibrit 7,65x17 mm, pjesë të fishekëve të kalibrit 7,65x17 

mm. Nga kjo ekspertizë rezulton se është ekzaminuar edhe arma e cila është sekuestruar nga i 

pandehuri D.M, ku sipas ekspertizës rezulton se fjala është për pistoletën e tipit „FEG‟ model 

HEGE-AP66, i kalibrit 7,65 x 17 mm me numër serik BB46227, pistoleta ka qenë funksionale. 

Sipas ekspertizës rezulton se dy predhat e evidentuara D#1 dhe D#3 janë shkrepur nga arma e 

sipër cekur „HEGE-AP66‟, i kalibrit 7,65 x17 mm. 

 

Trupi gjykues ka arritur në përfundimin se, i pandehuri D.M më 29 tetor 2007, rreth orës 10:20 

min në fsh.Pantinë, komuna e Vushtrrisë, afër shtëpisë së tij, me dashje, për shkak të një 

konflikti të mëparshëm, ka tentuar ta privojë nga jeta të dëmtuarin S.H. I pandehuri ka vepruar 

në atë mënyre që nga një distancë prej 15-20 metra ka shtënë tri herë me armë të modelit„HEGE-

AP66‟, në drejtim të dëmtuarit dhe për pasojë dy predha e kanë goditur në dy këmbët të 

dëmtuarin S., si dhe një predhë ka goditur tokën dhe si rezultat i këtyre te shtënave ka pësuar 

edhe lëndime trupore i dëmtuari.  

 

Lëndimet e pësuar nga i dëmtuari: 

Gjykata, gjene se i dëmtuari S.H, si rezultat i sulmit me armë nga i pandehuri, ditën kritike me, 
29.10.2007 kishte pësuar lëndime trupore, si vijon; a) Plagë tej shkuese (vrimë hyrëse dhe 

dalëse) në regjionin e kofshës së këmbës se majtë, dhe b) plage apo gërvishtje në regjionin e 

gjurit të djathë të shkaktuar nga veprimi dinamik i predhës së hedhur nga arma e dorës së zjarrit, 

meqenëse nuk është përshkruar për lëndime dhe komplikime tjera përcjellëse (nuk është 

përshkruar diçka tjetër në dokumentet mjekësore, dhe nuk ka dokument tjetër mjekësor në lëndë 

që sqaron ndonjë lëndim tjetër trupor), atëherë lëndimet e lartshënuara si të tilla paraqesin 

lëndime të përkohshme të shëndetit të personit tjetër, ku kualifikohet si LËNDIM I LEHTË 

TRUPORË.  

 

Gjykata këtë fakt e ka vërtetuar nga raportet mjekësore nga QKMF në Vushtrri, me nr.13100, me 

datën 29.10.2007, të lëshuar nga Dr.F.B, në të cilën shkruan se, pacienti vjen në këtë shërbim 

shëndetësor për shkak të lëndimeve të pësuara. Në këtë institucion jepet ndihma me 

terapi:sol.Ringer 500ml,amp.Diclofen i.m dhe amp.Gentamiciin 120 i.v. I preferohet kontrolle në 
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Qendrën Emergjente në Prishtinë. Në fund i shkruhet diagnoza Dg.Vulunus. Gjithashtu nga 

raportin mjekësor,  i lëshuar nga QE e QKUK-së në Prishtinë, më nr.38745, me datën 29.10.2007 

të lëshuar nga Dr.S.D-Ortoped, në të cilën shkruan se vjen në këtë shërbim shëndetësor për shkak 

të lëndimeve të pësuara .Në këtë institucion bëhet pastrimi i plagës dhe lidhja, si dhe i ipet 

ndihma më terapi: mbrojtje antitetamnike, analgjetik, antibiotic. I preferohet hospitalizimi, por 

„refuzon hospitalizimin‟. Në fund shkruhet diagnoza :Dg. Vulunus scopetarium reg.femoris 

lat.sin. Nga ekspertimi-mjeko-ligjorë i lëshuar nga eksperti mjeko-ligjorë, Dr.N.H, pranë 

Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë i dt.18.09.2018, vërtetohet se i dëmtuari S.H ka 

pësuar: Plagë tej shkuese (vrimë hyrëse dhe dalëse) në regjionin e kofshës së këmbës se majtë, të 

shkaktuar nga veprimi dinamik i predhës së hedhur nga arma e dorës  së zjarrit, e të tilla lëndime 

paraqesin lëndime të përkohshme të shëndetit të personit tjetër, ku kualifikohet si lëndim i lehtë 

truporë. Ndërsa sipas ekspertizës plotësuese mjeko- ligjore nga Institutit i Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë, i dt.18.03.2019, konstatohet me konkluzionin se “dëmtimet e përshkruara sipas 

dokumentacionit paraqesin: a).plagë tej shkuese( vrimë hyrëse dhe dalëse), në regjionin e 

kofshës së këmbës së majtë, të shkaktuara nga veprimi dinamik i predhës së hedhur nga arma e 

dorës, arma e zjarrit, dhe b). gërvishtje të lëkurës në regjionin e gjurit të djathë, të shkaktuara nga 

ndonjë mjet i fortë dhe i rëndë mprehtës, apo ma mundur edhe nga prekja e lëkurës tangjetarisht 

nga veprimi dinamik i predhë së hedhur nga arma e dorës-e zjarrit, si përfundim këto lëndime 

paraqesin lëndime të përkohshme të shëndetit të personit tjetër, kur kualifikohen si lëndime të 

lehta trupore. 

 

Nga dëshmitë e dëshmitarit në shqyrtimi gjyqësorë S.Ht, vërtetohet se ditën kritike 29.10.2007, 

prej të shtënave me armë nga i pandehuri, kishte pësuar-plagë-lëndime trupore në dy këmbët. Për 

lëndimet e pësuar kishte kërkuar ndihmë në Qendrën Klinike të Mjekësisë Familjare në Vushtrri, 

e me pas edhe në QKUK-ë në Prishtinë. Nga raporti i emergjencës shihet së janë evidentuar dy 

plagë në të dy këmbët e të dëmtuarit. Bazuar në mendimi që ka paraqitur eksperti mjeko- ligjor 

Dr.Naim Haliti, pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë i dt.18.09.2018, dhe ekspertiza 

plotësuese e dt.18.03.2019, Gjykata për tej çdo dyshimi vërtetohet se i dëmtuari S.H, ditën kritike 

ka pësuar dy plagë nga arma e zjarrit, të shtëna prej të pandehurit D.M, plagë janë, si vijon: a) 

plagë tej shkuese me hyrje dhe dalje në regjionin e kofshës së këmbës së majtë dhe gërvishtje të 

lëkurës në regjionin e gjurit të djathë, të cilat plagë paraqesin lëndime të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme për shëndetin e të dëmtarit. 

 

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

të veçanta të veprës penale; Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 sipas  Kodit 

Penal të Kosovës. Në vijim paraqesim dhe arsyetojmë secilin kusht apo element të  

përgjithshëm.  

 

Veprimi i të pandehurit: 

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

D.M kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale. Ditën kritike me 

dt.29.10.2007, rreth orës 10:20 min, ai ka shtënë (gjuajt) tri herë me armë të tipit „HEGE-AP66‟ 

në drejtim të dëmtuarit S.H. Si rezultat i veprimeve të tij i janë shkaktuar lëndime trupore të 

dëmtuarit [mirëpo, vepra penale kishte mbetur në tentativë, s’ishte realizuar]. 

 

Kundërligjshmëria dhe rrezikshmëria: 

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

me armë në drejtim të dëmtuarit S.H, ka qenë haptazi i kundërligjshëm. I pandehuri me veprimet 

e tij, kishte cenuar sigurinë si dhe kishte rrezikuar drejtpërdrejtë të mirat e mbrojtura me Kodin 

penal, që në këtë rast ishte atakuar integriteti trupor dhe ishte rrezikuar drejtpërdrejtë jeta e të 

dëmtuarit. I dëmtuari ka pësuar lëndime trupore siç përshkruhen në vijim-  plagët janë konstatuar 
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se janë shkaktuar nga arma e zjarrit, nga veprimi dinamik i predhës me armë të zjarrit. Plagët tej 

shkuese në regjionin e kofshës së majtë, dhe gërvishtje në gjurin e këmbës se djathtë, pasojat e 

plagës/ve janë të përkohshme, kualifikohen si lëndime të lehta trupore.  

 

Përcaktueshmëria e veprës penale me ligj: 

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

penale të përcaktuara, si; Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 sipas Kodit Penal 

të Kosovës. 

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

veprës penale: Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 sipas Kodit Penal të 

Kosovës, siç janë:  

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

dt.29.10.2007 ka tentuar të privonte nga jeta të dëmtuarin S.H. Gjykata ka vërtetuar se i 

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

ishte i vetëdijshme se veprimet e tij pra, sulmi me armë të zjarrit në drejtim të dëmtuarit mund 

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

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

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

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

të dëmtuarin duke kaluar aty pari, tregon se i pandehuri e ka ditur dhe ka qenë plotësisht i 

vetëdijshëm, se objekte i sulmit të tij është njeriu[i dëmtuari]. E dinte dhe e dëshironte sulmin 

ndaj të dëmtuarit Sabri. Përveç kësaj, i pandehuri ishte i vetëdijshëm, e kuptonte dhe e dinte se 

arma të cilën e posedonte dhe të cilën e ka përdorur për të sulmuar është një mjet të rrezikshëm 

e të përshtatshëm për të shkaktuar pasoja të rënda të cilat mundë të jenë fatale për jetën e të 

dëmtuarit. 

- I pandehuri, ditën kritike ishte pajisur me armë dhe kjo tregon se i kishte përcjell lëvizjen e të 

dëmtuarit, ai ka qenë te dera dytësore të oborrit të tij dhe me t‟u ofruar i dëmtuari në një 

distance jo të afërt ai kishte filluar sulmin me armë në drejtim të tij. Pra, i pandehuri kishte 

përzgjedhë cakun e sulmit, pra e dinte dhe e kuptonte se po gjuante me armë në drejtim te të 

dëmtuarit [se cak i sulmit të tij ishte njeriu-i dëmtuari, pra ai e dëshironte shkaktimin e 

pasojës]. Mjeti qe ka përdorur i pandehuri për sulm, një armë të zjarrit si mjet shumë i 

rrezikshëm,  i përshtatshëm dhe i destinuar që të shkaktoj pasoja shumë të rënda, nisur edhe 

nga i intensitetit i të shtënave të cilat kanë qenë disa, konkretisht tri të shtëna, pozita nga ku 

kishte filluar sulmi, nga një distancë jo shumë e largët një pozite e përafërt 15-20 metra, fakti 

se i pandehuri kishte gjuajtur tri herë në drejtim të të dëmtuarit. 

- Pjesën ku janë shkaktuar plaga te i dëmtuari, që vërtetohet se i dëmtuari kishte marrë dy plagë, 

një në regjionin e kofshës se majte dhe një gërvishtje në gjurin e djathtë. Kjo rrethanë tregon se 

i pandehuri kishte gjuajtur dhe kishte marr drejtë në cak të dëmtuarin. Nga kjo rrethanë 

mund ta nxjerrim edhe dashjen e tij direkte, sepse ai kishte fokusuar mirë cakun e sulmit.  

- Për me tepër i pandehuri ditën kritike kishte shtënë tri herë me armë në drejtim të dëmtuarit. 

Fakti se i pandehuri kishte  fokusuar cakun e sulmit, e dinte se po e sulmonte të dëmtuarin, 

nisur edhe nga raporti paraprak i tij me të dëmtuarin, distanca jo shumë e largët në mes 

sulmuesit dhe të dëmtuarit në momentin e të shtënave 15-20 metar. Të gjitha këto rrethana 

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

nga të shtënat e tij me armë mund ta privojë nga jeta të dëmtuarin, përkundër kësaj ai e 

dëshironte pasojën- vrasjen e të dëmtuarit. 

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

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

mendore. 

- Të gjitha këto rrethana tregojnë dhe argumentojnë se te i pandehuri D.M ka ekzistuar dashja e 

drejtpërdrejtë te kjo vepër penale, ai e dinte, e kuptonte se me veprimet e tij mund të 
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shkaktojnë pasoja, të cilat munden me qenë fatale për jetën e të dëmtuarit. Përkundër këtyre 

rrethanave ai i dëshironte çfarëdo pasoja që mund të shkaktohet në këtë rast. 

 

Distanca e qitjes me armë: 

Gjykata nuk ka arritur të vërtetoj me saktësi të plotë distancën e qitjes me armë, gjegjësisht 

distancën nga i pandehuri në raport me të dëmtuarin. Nga provat e administruara vërtetohet se 

distanca e përafërt e qitjes me armë ka qenë 15-20 metra distanca në raport me të dëmtuarin dhe 

tytën e armës. Ky fakt vërtetohet nga dëshmia e të dëmtuarit i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor i cili 

e ka pohuar këtë fakt. Kjo pjesërisht vërtetohet edhe sipas raportit mbi këqyrjen e vendit të 

ngjarjes si dhe foto-dokumentacionit, ku shihet se dy predha janë gjetur në vendin e ngjarjes si 

dhe një vrimën në tokë, qe janë gjetur në një distancë prej 16.40m, 18.40m si dhe 12.50 m nga 

dyert e oborrit të shtëpisë së familjes M., ndërsa 22.50m, 20.60m dhe 20.40m nga dyert e oborrit 

të shtëpisë së familjes H.. Gjykata ka vërtetuara se në ketë rast kane qenë tri të shtëna me arë dhe 

jo pesë të shtëna siç pretendohet në aktakuzë. I pandehuri në mbrojtjen e tij ka theksuar se kanë 

qenë 2-3 të shtëna, në vendin e ngjarjes janë gjetur dy predha dhe një vend që me gjasë dhe 

besueshmëri të lartë ka zënë një plumb, pra kemi dy prova që vërtetojnë ketë fakte. Gëzhojat nuk 

janë gjet ne vendin e ngjarjes dhe prokuroria nuk ka jepe ndonjë shpjegim për këtë. Vetëm i 

dëmtuari si dëshmitar ka thënë se kanë qenë pesë të shtëna me armë, në mungesë të provave tjera 

për këtë rrethane , kësaj pjesë të deklarimit të dëmtuarit si dëshmitar nuk i kemi fal besimin.  

 

Vendi ku ka ndodhur ngjarja: 

Gjykata ka vërtetuar se vendi i ngjarjes dhe ky rast ka ndodhur në Fsh.Pantinë – Vushtrri, afër 

shtëpisë së të pandehurit D.M. Ky fakt vërtetohen, nga raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes i 

dt.30.10.2007, skica e vendit të ngjarjes, foto-dokumentacioni i vendit të ngjarjes, nga dëshmia e 

dëshmitarit –dëmtuarit S.H, nga raportet policore që lidhem me këtë rast.    

 

Nga raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe foto-dokumentacioni (gjithsej 9 foto nga vendi 

i ngjarjes), si pjesë plotësuese si edhe skica e vendit të ngjarjes dhe legjenda, vërtetohet se në 

vend ngjarje janë gjetur dy predha që pastaj janë ekzaminuara dhe përputhen me armën që janë 

shkrep pra, armën me të cilën i pandehuri ka pranuar që e ka përdorur në vendin e ngjarjes ditën 

kritike.  

 

Motivi i veprës penale; 

Nga provat e administruara është vërtetuar se, i dëmtuari S.H një ditë para kësaj ngjarje ka pas 

një mosmarrëveshje apo konflikt verbal me Xh. H.-n, prindin e të pandehurit D.. Kjo kishte 

ndodhur shkaku se familja M., ka pretenduar se i dëmtuari e ka hapë një kanal të ujërave të zeza, 

se ujin e ka kthyer në pronë e tyre dhe dëme tjera. Gjykata ka vërtetuar se i dëmtuari i kishte fyer 

me fjalë familjarët e të dëmtuarit në prezencën e policisë. Për më tepër është vërtetuar se dy 

familjet asnjëherë nuk i kanë pas raportet e mira ndërmjet vete edhe me herët kanë pas 

mosmarrëveshje të ndryshme. Këto fakte janë vërtetuar pothuajse nga gjitha dëshmitë, përveç 

kësaj palët nuk i kanë mohuar rrethanat e tilla.  Gjykata, nuk është lëshuar për të vërtetuar faktin 

se cila nga palët ka filluar apo ka kontribuar në këto mosmarrëveshje, sikur që nuk është lëshuar 

për të vlerësuar se kush ishte fajtor apo i dëmtuar në konfliktet paraprake në mes palëve. Gjykata 

nuk është lëshuar në çështjet e tilla, sepse kjo nuk ka qenë objekt i akuzës apo i shqyrtimit 

gjyqësor në ketë lëndë penale. Për gjykatën është e rëndësishme që është vërtetuar se palët para 

këtij rasti (një ditë me herët) kanë pas konflikte apo mosmarrëveshje ndërmjet vete. Gjykata nga 

provat e administruara, ka vërtetuar se, konflikti që palët kanë pasur ndërmjet vete çartë tregon 

se është arsyeja e cila i ka parapri rrjedhës së kësaj ngjarje në drejtim të kryerjes së kësaj vepre 

penale. Kjo vërtetohet përtej çdo dyshimi në këtë drejtim nuk ka asnjë dileme apo mëdyshje.  
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Pretendimi i palëve: 

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

pretenduar se ditën kritike i pandehuri ka vepruar nën kushtet e mbrojtjes së nevojshme për ta 

zmbrapsur sulmin konkret nga vetja, se nuk kishte qëllim për ta privuar nga jeta të dëmtuarin.   

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

se nevojshme, që pretendon mbrojtja.  

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 12 par.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, mbrojtja e 

nevojshme përkufizohet në ketë mënyrë “Mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e cila është e 

domosdoshme për të zmbrapsur sulmin e kundërligjshëm real dhe të atëçastshëm ndaj vetes ose 

personit tjetër me kusht që karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut që 

paraqet sulmi”. Nga përkufizimi që ligji i jep mbrojtjes së nevojshme, si kusht primar për këtë 

rrethanë kërkohet që të ekzistojë sulmi. Nga provat që gjenden në shkresat, siç janë dëshmitë e 

dëshmitarit-dëmtuarit dhe provat materiale në asnjë mënyrë nuk mund të vërtetohet se i dëmtuari 

Sabri, të këtë sulmuar të pandehurin, pasurinë apo ndonjë anëtarë të familjes së tij. Për më tepër, 

provat në këtë rast dëshmojnë katër rrethana të rëndësishme lidhur me kohën dhe momentet 

kritike kur ka ndodhur ky rast se, i dëmtuari; 

a) Nuk e ka sulmuar të pandehurin  

b) Nuk ka poseduar armë 

c) Nuk ka poseduar ndonjë send të rrezikshme apo mjet të përshtatshëm për sulm[nuk është 

gjete ndonjë send i tillë] 

d) Distanca në momentet kritike mes të pandehurit dhe të dëmtuarit ka qenë 15-20m 

Këto rrethana tregojnë se, në rastin konkret ka munguar elementi esencial i mbrojtjes së 

nevojshme (ka munguar sulmi) nga ana e të dëmtuarit apo sendet që në një mënyrë do të linin të 

kuptojmë se sulmi është pritur apo ka mundur të fillojë, në mungesë të këtyre elementeve apriori 

përjashtohet pretendimi se veprimet ishin në mbrojtje të nevojshme, si rrethanë që e përjashton 

kundërligjshmërinë. As i pandehuri nuk ka thëne se ka qenë i sulmuar nga i dëmtuari. Përveç se 

në mbrojtjen e tij në polici ka thëne i dëmtuari “ka nis me sulmu”. Për më tepër në vendngjarje 

nuk është gjetur ndonjë shufër e hekurit, siç pretendon i pandehuri, kur ka thënë se i dëmtuari ka 

qenë me shufër hekuri në dorë dhe me të ka tentuar ta sulmoj. Mbrojta që ka paraqitur i 

pandehuri nuk mund t‟i besohet për këto rrethana, sepse mbrojta e tij ka mospërputhje me provat. 

Në mbrojtjen e tij në polici, ka thënës se i dëmtuari ditën kritike me vete ka pas edhe kalin e tij, 

ndërsa në shqyrtim gjyqësor, ka mohuar këtë rrethanë, dhe ka deklaruar i dëmtuari ka qenë e 

vetëm se nuk e ka pas kalin me vete. Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor në rigjykim ka thënë se i 

dëmtuari ditën kritike e ka pas kalin me vete.  Më tej, ka deklaruar se ka qenë te dyert e shtëpisë 

e tij, nëse e krahasojmë skicën e vendit te ngjarjes –pozitën ku ka qenë i pandehuri në raport me 

vendin ku janë gjetur predhat e armës dhe një vrime në tokë, që me besueshmëri të lartë ato janë 

predhat qe e kane goditur të dëmtuarin dhe kanë depërtuar, atëherë rezulton se kjo distancë – në 

mes të pandehurit dhe te dëmtuarit ka qenë rreth 15-20 metra. Pra, nuk përputhet me pretendimet 

e të pandehurit që ka thënë se distanca mes tij dhe të dëmtuarit ka qenë 3-4 metra. Nëse kemi 

parasysh konstatimet si më lartë me konkretisht distancën që ka qenë në mes dy palëve në 

momentin kritik kjo pastaj e përjashton në mënyrë kategorike pretendimin e të pandehurit dhe 

mbrojtësit të tij, se i pandehuri ka qenë i sulmuar nga i dëmtuari.  

 

Nuk mund të ketë sulm me atë mjetë nga kjo distancë e largët. Sepse sulmi duhet të jetë real i 

mundshme dhe i vërtet dhe aty për aty, për tu plotësuar kushtet ligjore për vetëmbrojtje.  

 

Trupi gjykues, është i bindur se i pandehuri më 29.10.2007, paraprakisht e kishte planifikuar 

sulmin me ndaj të dëmtuarit dhe jo i dëmtuari siç pretendon mbrojtja. I pandehuri ishte ndier i 

fyer me fjalët nga fjalët e te dëmtuarit  që një ditë me herët i kishte përdorur i dëmtuari ndaj Xh. 

M-babai të të pandehurit. Përveç kësaj familja M. pretendonte se i dëmtuari i  dëmtuar me 



14 
 

kanalin e ujit –urave të zeza (kjo dëshmohet me ankesën që kishin bërë në polici). I pandehuri atë 

ditë posedonte armën me vete, ndërsa në mbrojtjen e tij ka deklaruar se me parë nuk ka mbajt 

armë, këtë e ka thënë në shqyrtimin gjyqësor në rigjykim. Në anën tjerë i dëmtuari ishte i 

paarmatosur, me vete kishte kalin për ta dërguar për kullos ishte tërësisht i papërgatitur për 

ndonjë situatë, aq më tepër për ndonjë sulm. Trupi gjykues beson se nuk ka qenë rastësi takimi i 

të pandehurit me të dëmtuarin, nëse do te ishte kështu cila është arsye qe i pandehuri ka mbajtur 

armën me vete. Arsyet që i ka japë i pandehuri për posedimin e armës ditën kritike, nuk janë 

aspak të besueshme në raporte me krejt ngjarjen qe është zhvilluar atë dite dhe një dite me herët.   

 

Trupi gjykues është bindur se ditën kritike i pandehuri ishte i përgatitur, është pajisur me armë 

dhe municion dhe e ka pritur të dëmtuarit. Pastaj kur e ka vërejtur se ai është i pa përgatitur e ka 

sulmuar me armë. Veprimet e të pandehurit janë marrë me dashje te plotë.  

 

Nga gjitha këto që u thane me lart Gjykata përjashton pretendimet se i pandehuri ka vepruar  në 

mbrojtje të nevojshme dhe tejkalimin e mbrojtjes së nevojshme. Pasi që me asnjë provë nuk 

mund te vërtetohet se ditën kritike i dëmtuari të këtë sulmuar me parë të pandehurit. Në mungesë  

të sulmit mungon edhe mbrojtja e nevojshme.  

 

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

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

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

neni 146 e lidhur me nenin 20 sipas  Kodit Penal të Kosovës e ka kryer me dashje të 

drejtpërdrejtë apo dashje direket.  

 

Në shqyrtimi gjyqësor në rigjykim av.Gani Rexha ka propozuar që të lënda penale P.nr.14/2012, 

t‟i bashkohet kësaj lënde dhe të zhvillohet një procedurë e përbashkët. Gjykata e ka refuzuar këtë 

propozim duke dhënë arsyeje të mjaftueshme e të cilat janë dhënë në aktvendimin e veçantë të 

kësaj gjykate me numër P.nr.39/2019 dt.28.03.2019, që është pjesë e kësaj lënde penale. 

 

Mbrojtësi av.Gani Rexha në shqyrtimi gjyqësor në rigjykim, ka propozuar që si dëshmitarë në 

këtë çështje penale të ftohet zyrtari policor S.L. Gjykata e ka refuzuar këtë propozim me 

arsyetimin se dëshmia e tij nuk ka asnjë relevancë për çështjen penale objekt i gjykimit, aq më 

tepër, rrethanat  nën të cilat është propozuar ky dëshmitar provohen edhe vërtetohen sipas 

raportit të policisë dt.28.10.2007. 

 

Vlerësimi i provave: 

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

dhënë para gjykatës në shqyrtimin gjyqësor të konfirmuar në rigjykim sepse është pothuajse të 

ngjashme me dëshmitë që ka dhënë më herët në polici për çështjet kryesore në veçanti që lidhen 

me çështjen penale, e disa përjashtime shume të vogla për të cilat gjykata ka dhënë vlerësimet si 

më lartë. Kjo pastaj përputhet me provat materiale.  

 

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

mbrojtjes, që nuk i ka mohuar veprimet e tij ditën kritike që nuk ka mohuar se ka shtije me armë 

në drejtim të dëmtuarit. Gjykata nuk i beson mbrojtjes se të pandehurit kur ai ka pretenduar se, 

nuk kishte qëllim që të privoje nga jeta të dëmtuarin të mbrohej nga sulmi qe vinte nga ai. Lidhur 

me këtë gjykata ka dhënë arsye në ketë aktgjykim (në faqe 13 dhe 14). 

 

Gjykata, u ka besuar provave materiale që janë administruare në këtë rast. Sa i përket raporteve 

mjekësore mbi mjekimin e të dëmtuarit, gjykata i ka pranuar ato si të pranueshme, të ligjshme 

dhe me vlerë provuese, sepse janë lëshuare nga organet kompetente mjekësor me numër të 
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protokollit të vulosura dhe në përputhshmëri njëra me tjetrën, janë lëshuare nga organi publik 

kompetent mjekësor dhe të gjitha këto raporte i referohen të dëmtuarit S., si dhe janë siguruar në 

përputhje me dispozitat e KPP-ës. Raportet mjekësore sipas vlerësimit të gjykatës kanë provuar 

faktet kryesore në raport me dëmtimet trupore që kishte pësuar i dëmtuari në këtë rast. Raportet 

provojnë se plagët ishin shkaktuar nga arma e zjarrit, specifikojnë llojin dhe natyrën e lëndimeve, 

shkallën dhe rrezikshmërinë e tyre. Nuk ka pasur kundërshtime nga ana e palëve në lidhje me 

ligjshmërinë, provueshmërinë e këtyre provave.  

 

Gjykata, i ka fal besimin e plotë mendimit dhe konstatimit të ekspertit mjeko-ligjor Dr.N.H sa i 

përket gjendjes që ka konstatuar mbi llojin, natyrën, shkallën dhe rrezikshmërinë e lëndimeve 

trupore që ka pësuar i dëmtuari. Sipas vlerësimit të gjykatës, mendimi i ekspertit mjeko-ligjor 

përputhej plotësisht me provat materiale, me të gjitha raportet mjekësore të lëshuara nga 

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

shqyrtimit gjyqësor. Mendimi i ekspertit mjeko-ligjor është i besuar edhe për një fakt sepse 

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

drejtpërdrejtë të të dëmtuarit gjatë shqyrtimit gjyqësor nga eksperti mjeko-ligjor në prezencën e 

trupit gjykues dhe palëve.  

 

Gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar për tej çdo dyshimi se i 

pandehuri D.M ka kryer veprën penale; Vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 

sipas Kodit Penal të Kosovës. 

 

Caktimi, matja e llojit dhe lartësisë se dënimit: 

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

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

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

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

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

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

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

dëmtuarit, duke i shkaktuar lëndime trupore. Gjithashtu janë vlerësuar dhe rrethanat nën të cilat 

është kryer kjo vepër penale, motivi i veprës penale që është vërtetuar se i pandehuri ka vepruar 

me si rezultat e një konfliktit paraprakë në mes familjes së tij dhe të dëmtuarit, se ka planifikuar 

dhe përgatitë sulmin me armë, mjetin qe ka përdorur në kryerjen e veprës penale. Gjykata, si 

rrethanë lehtësuese për të pandehurin ka marrë parasysh edhe sjelljet korrekte që i pandehuri ka 

treguar në gjykatë, në raport me palët dhe gjykatën, faktin se më parë nuk ka qenë i dënuar, 

faktin se nuk e mohon që ka shitje me armë në drejtim të dëmtuarit. Gjykata ndaj të pandehurit 

ka aplikuar dispozitat e zbutjes se dënimit sipas nenit 66 paragrafi 1 të Kodit Penal të Kosovës, 

kjo pasi që vepra penale ka ngelur në tentativë, në rastet e tilla lejohet zbutja e dënimit sipas 

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

rënd dhe nuk kanë qenë me pasoja të përhershme, fakti se i pandehuri me parë nuk ka qenë i 

dënuar, edhe pse sipas shënimeve në shkesat e lëndës ndaj tij udhëhiqen edhe rast tjetër penal por 

pa gjykuar, si rrethanë lehtësuese është vlerësuar fakti se i pandehuri është familjarë, mbajtës i 

familjes, se ka kaluar një kohë shumë gjatë nga koha kur është kryer vepër panel me shumë se 

njëmbëdhjetë vjet. Gjykata beson se me dënimin e shqiptuar ndaj të pandehurit do të arrihet 

qëllimi i dënimit i cili parashihet me ligj në raport me të pandehurin dhe personat tjerë.   

 

Llogaritja  e paraburgimit në dënimin e shqiptuar:  

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

paraburgimi dhe çdo kufizim i lirisë (arresti shtëpiak) duhet të llogaritet në dënimin e shqiptuar. 
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Gjykata mbi këtë bazë ka llogaritur kohën e kaluar nën masën e paraburgimit në dënimin e 

shqiptuar për të pandehurin D.M.  

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

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

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

450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

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

njëjtën e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar, kjo duke u bazua në këto arsyeje:  

- I dëmtuari ka parashtruar kërkesë parsuroro juridike përmes përfaqësuesit të tij.  

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

D.M, ka shtënë tri herë në drejtim të të dëmtuarit S.H, nga të cilat të shtëna dy predha e 

kanë goditur të dëmtuarin S.H, në dy këmbët e tije, njëra mbi gjurin e këmbës së majtë 

ndërsa tjetra në gjurin e këmbës së djathtë dhe si pasojë e këtyre i dëmtuari ka pësuar 

lëndime trupore. 

- Në bazë të ekspertizës së ekspertit Dr.N.H e dt.18.03.2019, i njëjti ka konstatuar se 

lëndimet e pësuara nga i dëmtuari paraqesin lëndime të përkohshme për shëndetin dhe të 

cilat i ka kualifikuar si lëndime të lehta trupore. 

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

se i dëmtuari S.H, ka pranuar trajtim mjekësor në lidhje me lëndimet e pësuara nga predhat 

të cilat e kanë goditur në të dy këmbët e tije. 

Nga këto arsyeje, gjykata e ka APROVUAR pjesërisht kërkesën pasurore juridike vetëm sa i 

përket dëmit të pësuar material në lartësi prej 1.700€, sa i përket shumës së aprovuar, Gjykata 

është bazuar në rrethanat e rastit, pasojave e përkohshme të dëmtimit-dëmtimit trupor, 

shpenzimeve që ka shkaktuar i dëmtuari për mjekim si dhe në masë edhe në praktikën  gjyqësor 

të kompensimeve të lëndime trupore ne raport me demit material të rasteve ta natyrave të 

ngjashme. Arsyeja pse kemi vendos vetëm pjesërisht është që ne besoje se këto prova, rrethana 

dhe arsye japin bazë të mjaftueshme se shuma e kompensimit te dëmtimeve (demit material) në 

asnjë mënyrë nuk mund te jetë me e ulët se shuma e aprovuar, ndërsa për pjesën tjetër pala e 

dëmtuar është udhëzuar në kontest civil.  

 

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

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.39/2019 dt.29.03.2019 
 

Procesmbajtësja:                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                                                                       Avni M.   

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

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

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

gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë. 

 

- Kundër këtij aktgjykimi në lidhje me vendimin mbi konfiskimin e përhershëm të sendeve  në 

mbështetje të nenit 284 par 8 të KPP-ës, është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 8 ditësh, 

nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë. 


