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                                                                         P.nr.152/2017 

   

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, Trupi 

gjykues i përberë nga gjyqtari Beqir Halili-Kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtareve Nurije 

Shala dhe Tatjana Virijevic -Anetarë te trupit gjykues, ne lenden penale kundër të akuzuarit 

D.S për shkak te veprave penale Vrasje e rende nga neni 179 par 1 nenpar.1.5 te KPRK-se 

dhe veprës penale Mbajtja ne pronësi, kontrollë ose posedim te paautorizuar te armeve nga 

neni 374 par 1 te KPRK-se, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë  Themelore-

Departameti për Krime të Rënda në Mitrovicë  PP.I.nr.45/17 te dates 23.11.2017, te cilën e 

përfaqëson prokurorja e Prokurorisë Themelore ne Mitrovicë-Departamenti i Krimeve të 

Rënda Zejnie Kela, pas mbajtjës së shqyrtimit gjyqësore me datën 24.12.2018, ndërsa me 

datën 26.12.2018  shpalli ne prezencën e mbrojtësit te te akuzuarit Av. F.K dhe përfaqësuesit 

te te dëmtuarit B.K, e ne munges te te akuzuarit D.S, mbrojtësit te viktimave Burhan 

Maxhuni dhe  prokurores Zejnie Kela, kurse me datën 16.01.2019 perpiloj kete: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

I akuzuari: 
 

D.S  i njohur me nofkën “...” i biri i R. dhe D. e vajzeris L., i lindur me date ... ne fshatin ...  

KK ..., me vendbanim te përhershëm ne rr. “...” pn. –..., serb, shtatas i Serbise, i martuar baba 

i dy fëmijëve te mitur, i papune, ka te kryer shkollen fillore, i gjendjes se dobët ekonomike, 

ndaj tij zhvillohet procedure edhe per vepra te tjera penale,                                               

     

                                                  Ë SHT Ë   F A J T O R Ë 

SEPSE: 

I. Me dt.12.05.2017 rreth orës 21:30 minuta ne rr. “...” ne ... ne ... nga pakujdesia ka privuar 

nga jeta tani te ndjerin M.K duke vene ne rrezik edhe jetën e personave te tjerë qe ishin 

prezent ne kafenen e cila ishte ne pronesi te tani te ndjerit M., ne ate menyre qe derisa i ndjeri 

M. ishte duke u shërbyer ne tavoline klientëve M.H dhe D.D, i pandehuri D. eshte futur 

brenda ne kafene dhe nga  qanta e tij e krahut e markës “Nike” ka nxjerrur armen e zjarrit-

pistoleten e markës “Crvena Zastava- CZ99” me nr. serik 109553 e kalibrit 9 mm, prodhim 

ish jugosllav te cilin e posedonte pa leje valide per mbajtjen e armes se tille, dhe ka filluar te 

manovroj me arme ne dore, dhe ne momentin kur e repetit armen e cila ka shkrep dhe ka 

godit te ndjerin M. i cili ishte ulur ne tavolinën perballe te pandehurit dhe plumbi e godet ne 

gjoks ne anën e majt ne zemer dhe si pasoje e shqyerjes se zemres dhe mushkërive te 

shkaktuara nga predha e armes se zjarrit dhe tani i ndjeri menjëherë vdes, 

 - me këtë ka kryer vepër penale Vrasje nga pakujdesia nga neni 181 te KPRK-se. 
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II. Gjer me dt.13.05.2017 ne shtëpinë e tij ne ... rr. “...” pa poseduar leje valide per mbajtjen e 

armes se zjarrit dhe ne kundërshtim me nenet 5 dhe 17 te Ligjit mbi armët ne Kosove(Ligji 

nr. 05/L-022) ka mbajt ne pronesi armen e zjarrit –pistoleten e markës “Crvena Zastava- 

CZ99” me nr. serik 109553 e kalibrit 9 mm prodhim jugosllav, e cila arme gjate kontrollit te 

shtëpisë dhe objekteve te tjera përcjellëse ene pronesi te te pandehurit , i eshte gjet arma nen 

kotecin e pulave e mbuluar me dhe, e cila arme eshte konfiskuar nga ana e policise, 

- me këtë ka kryer vepër penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve  nga neni 374 par.2 të  KPRK-së  e në bashkim real me veprën 

penale si nen piken 1 te dispozitivit. 

 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 41, 45, 69, 73, 75, 76, 80, 83, 273 par.5 të KPRK-së dhe 

nenit 365 e 450 par. 2 pika 2.1 dhe 2.6  të KPP-së. 

 

Te akuzuarit i caktohen këto dënime individuale: 

 

Për veprën penale Vrasje nga pakujdesia nga neni 181 te KPRK-së,  dënim me burg ne 

kohëzgjatje prej kater (4) viteve. 

 

Per veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim te paautorizuar te armeve 

nga neni 374 par.1 te KPRK-se dënim me burg ne kohëzgjatje prej nje (1) viti. 

 

 

Ne baze te nenit 80 te KPRK-së, e 

 

                                                           

                                                        GJ Y K O N 

 

I. ME DENIM UNIK ME BURG në kohëzgjatje prej keter (4) vite e gjasht (6) muaj 

burgim. 
 

Në këtë dënim llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 12.05.2017 e deri me datën 

26.12.2018. 

Te akuzuarit i konfiskohet armea e zjarrit –pistoleta e markës “Crvena Zastava- CZ99” me nr. 

serik 109553 e kalibrit 9 mm prodhim jugosllav. 

Përfaqësuesi i te dëmtuarit B.K udhëzohet qe kërkesën pasurore-juridike t’a realizojnë ne 

kontest civil.  

 

Obligohet i akuzuari qe ne emër te shpenzimeve te procedurës penale te paguaj shumen prej 

100 euro. 

 

 

A r s y e t i m  

I. AKTAKUZA  

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur aktakuzë  

PP.I.nr.45/17 te dates 23.11.2017, kundër të akuzuarit D.S për shkak te veprave penale Vrasje 



3 
 

e rende nga neni 179 par 1 nenpar.1.5 te KPRK-se dhe veprës penale Mbajtja ne pronësi, 

kontrollë ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par 1 te KPRK-se. 

 

 

 Prokurorja e shtetit nga Prokuroria Themelore ne Mitrovice- Departamenti per krime 

te renda  Zejnie Kela ne fjalën përfundimtare deklaroi: fillimisht deshiroj ta precizoj 

dispzitivin e aktakuuzes nen piken ne rendin e dyte pas fjales “me dashje” te shtohet fjala 

“me dashje eventuale” pjesa tjeter mbetet e pandryshuar. Mbetem ne teresi prane aktakuzes 

ne piken 1 dhe 2 te aktakuzes sepse i njejti ne baze te provave te cilat u administruan ne 

gjykate dhe deshmive te deshmitareve por edhe nga deklarata e te pandehurit dhene ne 

proceduren paraprake eshte vertetuar ne teresi vepra penale per te cilat akuzohet i pandehuri 

pasi qe per piken 2 e ka pranuar fajesine, prandaj bazuar ne provat dhe deshmit e 

deshmitareve konsideroj se i njejti me dashje eventuale edhe eshte vertetuar se e ka kryer 

vepren penale Vrasje e rende ne kafenen e tani te ndjerit M. e me ate rast ka sjell ne rrezik 

edhe jeten e personave te tjere qe kane qene ne kafene dhe ate te deshmitareve: M.H, D. dhe 

S.D, N.M, L.S dhe A.H, prandaj bazuar ne keto kerkoj nga gjykata  duke pasur parasysh edhe 

rrethanat renduese dhe ato lehtesuse qe mund t’i gjej gjykata te pandehurin ta shpall fajtor 

dhe t’i shqiptoj denimin sipas ligjit. 

Mbrojtesi i viktimave Burhan Maxhuni nga Zyra per Mbrojtjen e Viktimave ne fjalen 

perfundimtare  deklaroi: e mbeshtes ne teresi fjalen perfundimtare te prokurores si dhe i 

propozoj gjykates qe i akzuari ta merr denimin e merituar duke u bazuar ne ligj e poashtu i 

dorzoj gjykates deklaraten mbi demin nga fakti qe pala e demtuar e ka kete te drejte dhe 

kerkon demshperblim nga pasojat e kesaj vepre. 

 

Përfaqësuesi i te dëmtuarit B.K ne fjalën përfundimtare deklaroi: e perkrahu ne teresi fjalen 

e prokurores dhe mbrojtesit te viktimave. 

 

II. MBROJTJA         

 

Mbrojtësi i te akuzuarit ne fjalën përfundimtare deklaroi: une jam i befasuar shume me 

qendrimin e prokurores pasi qe ka punuar kunder nenit 7 par. 1 dhe par.2 te KPRK-se ku 

ligjdhenesi thote: “ gjykata, prokurori dhe policia jane te detyrar te japin deri ne maksimum 

kontributin e vet per vertetimin e  realitetit dhe te verteten” mirepo prokuroria nuk veproi 

ashtu, ne fjalen e vet perfundimtare ka bere dy gabime kardinale sot e perirsoj dispozitivin e 

aktakuzes duke shtuar edhe fjalen eventuale dmth me dashje eventuale, kjo apsulutisht nuk ka 

lidhje me kualifikimin juridik qe ka mbetur prokurorja me siguri ka harruar se vrasja e rende 

nga neni 179 nuk mund te kryhet me dashjen eventuale por ekskluzivisht vetem me dashjen 

direkte. Ne fjalen perfundimtare i ceku emrat e personave te cilet kinse jane rrezikuar ne 

momentin kritik mirepo kete nuk e beri ne perirsimin e dispozitivit te aktakuzes duke i futur 

emrat e tyre dmth kur prokurori pretendon se eshte rrezikuar jeta e dikujt eshte i obliguar me i 

fut ne dispozitiv dhe te pershkruaj se ne çfar menyre eshte rrezikuar jeta e tyre. Keta persona 

te permendur sot ne fjalen perfundimtare jane hendikepuar nga perfaqesuesi i shtetit sepse 

nese eshte keshtu siq thote prokurorja ata jane automatikisht edhe te demtuar dmth edhe 

deshmitar edhe te demtuar, i demtuari ka te drejta specifike ne krahasim me deshmitarin njera 

prej tyre eshte bashkangjitja e ndjekjes penale dhe kerkesa pasuroro-juridike, nese i kthehemi 

dispozitivit te aktakuzes en rreshtin 9 prokurorja thote: “dhe ne momentin kur e repertit 

armen e cila ka shkrep dhe ka goditur te ndjerin M. automatikisht vetveten e demanton se 

eshte fjala per vepren penale nga neni 179 dhe ne teresi i permen elementet qenesore te 

vepres penale nga neni 181 te Vrasjes nga pakujdesia, per kete veper penale- vrasje nga 
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pakujdesie nevojitet dashja eventuale e jo dashja direkte edhe pse prokurorja pretendon se ky 

duhet me u pergjegj per Vrasje te rende me dashje eventuale. Prokurorja nuk e mohon faktin 

se i mbrojturi im ka shtene vetem nje here dhe kjo predh e ka godit tani te ndjerin ne regjinon 

e gjoksit eshte vrima tejshukese dhe predha ka mbetur ne mur, a eshte logjike qe dalja e nje 

predhe mund te rrezikoj jeten e5 personave edhe pse ka mbetur ne mur, pergjegja eshte jo. 

Une kete e mbeshtes edhe ne raportin numer ... te dt.13.05.2017 ku ne rubriken pese (5) thote 

vrima ne mure dhe en teresi e verteton qendrimin tim. Jane degjuar deshmitaret dhe te gjithe 

jane deshmitare te prokurorise, une i citoj vetem dy deklarate te deshmitareve te dt. 

20.09.2018 te dhena gjate shqyrimit gjyqesor dhe ate D.D dhe M.H. 

Ne faqen 5 te procesverbalit perpos tjerash D. thote: “kam degjuar nje te shtene dhe kam 

ngritur koken ne ate çast e kam pare M. i cili ka qene i zbehur ne fetyre, kam degjuar te 

shtenen dhe kam kerkuar qe te njejtit t’i jipet ndihma, D. ka qene afer meje ka kercyer dhe ka 

thene “çka bera une” dhe une mendova se ai do te vras veten”. 

Ne faqen 6 te procesverbalit ne pyetjen e prokurores per raportet ne mes te tani te ndjerit dhe 

D.: “une thashe me pare se D., une, M. dhe M. kemi qene si vellezer dhe ne mes tyre kurr 

enuk ka pasur ndonje mosmarrveshje. 

Ne faqen 10 te procesverbalit deshmitari M.H ne mes tjerash thote: “M. ka qene ulur ne 

tavolin ku eshet ulur zakonisht dhe distanca ne mes M. dhe D. ka qene afer 1 meter. 

Ne faqen 11 te procesverbalit ky deshmitar pas perfundimit te ngjarjes thote: “D. e kam pare 

me revole dhe thojke “çka kam bere, çka kam bere”, ne pyetjen e prokurores se sa vjet e njeh 

M. ai thote se e njeh qe 10 vite menjehere posht thote se mes te D. dhe tani te ndjerit M. nuk 

ka pasur asnje problem ne kete periudhe. Keto jane provat ne te cilat prokuroria ftohet per 

vertetimin e tezes per Vrasje te rende edhe pse asnje deshmitar nuk ka vertetuar qendrimin e 

prokurorise per vepren penale Vrasje e rende, per veprat penale te renda eshte e 

domesdoshme te vertetohet motivi por prokuroria nuk e permendi fare motivin qe eshte e 

papranueshme por nga pershktimi i dispozitivit rrjedh se motiv nuk ka por te gjitha 

pershkrimet shkojne ne favor te vepres penale nga neni 181 te cilen veper penale i mbrojturi 

im ka qene i gatshem ta pranoj menjehere qysh ne fazen e hetimeve edhe para jush ne fjalen 

hyrese, une  perkujtoj kete trup gjykues se i mbrojturi im ne revolen e vet ka pasur edhe tri 

predha dhe me pas dasht me e kry vepren penale si pretendon prokuroria ai kish mundur me i 

perfundu te gjitha. Krejt keto qe i thash shkojne edhe ne drejtim te qendrimit te juaj sepse me 

Aktvendimin e juaj P.nr. 152/2017 te dt. 08.03.2018 ju keni aprovuar pjeserisht 

kundershtimin tim ndaj aktakuzes duke thene se ne veprimet e te pandehurit ekzistojne 

elementet e vepres penale nga neni 181 Vrasje nga pakujdeisa. Mjerisht Gjykata e Apelit e ka 

aprovuar ankesen e prokurorise duke thene ne arysetimin e ektvendimit se gjykata nuk ka te 

drejte ne ate faze te procedures te ndrroj kualifikimin juridik qe eshte gabim kardinal sepse 

gjykata ex officio ka per detyre dmth norma imperative qe ne cdo moment ta ndryshoj 

kualifikimin juridik dhe ta pershtat gjendjes faktike-provave, Gjykata e Apelit nuk e ka 

mbyllur deren qe te vjen deri te rikualifikimi vetem ne shqyrtimin gjyqesor, asgje nuk ka 

ndryshuar ne pikpamje te provave te cilat kane ekzistuar ne kohen kur ju e keni marre ate 

aktvendim dhe gjendjes faktike gjer me tani. Ju lus qe te aporovoni propozimin e te 

mbrojturit tim dhe propozimin tim qe ne rastin konkret se ekzistojn dy vepra penale Vrasja 

nga pakudesia dhe Armmbajtja nga neni 374 te cilin i mbrojturi im e pranoj para jush dhe ju e 

pranuat prnaimin e tij. Propozoj qe me rastin e vendosjes per lartësinë e dënimit t’i merre 

rrethanat lehtesuese i akuzuari eshte i martuar baba i dy femijeve te mitur, bashkshortja nuk i 

punon eshte i vetmi ushqyes i familjes, familja e tij eshte tejet e varfer dhe eshte ne shpinen e 

vellaut te tij D. i cili kujdeset edhe per familjen e tij, asnje deshmitar nuk ka thene asgje te 

keqe per te, pendimi i tij eshte shume i thelle dhe i sinqert, ne cdo vizit qe e kam vizituar ka 

qajtur, sinqerish ka shprehur ngushllim ndaj familjes se te demtuarit dhe familja e tij prej 

momentit te pare ka kontaktur me familjen e te demtuarit per te ardhur deri te pajtesa. 
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I akuzuari D.S gjate shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetem ne tërësi sipas deklaratave 

te dhëna me pare, gjate hetimeve ka deklaruar se ditën kritike ka qene me familje ne .... Rreth 

orën 21:00 te mbrëmjes eshte kthyer ne ... dhe ka shkuar ne kafenen “ Te M.” ku ai i ka 

shokët e tij dhe personat e tjerë te cilët ai i njeh e mes tyre edhe te ndjerin M.. Ai me vete ka 

pas qanten e vogël e cila mbahet rreth krahëve dhe tani i ndjeri M. sapo e ka vërejtur te 

akuzuarin D. i thotë: “ hajde se ke pare dhe na qeras nga nje pije” i akuzuari ia kthen: “pare 

nuk kam por kam nje lodër me vete” dhe e nxjerr nga qanta pistoletën e markës “ CZ 9.9mm” 

dhe nga pistoleta e hjek karikatorin- shanzherin dhe e repetit armen dhe pastaj i drejtohet M. 

duke i thene: “ na shërbe me ndonjë pije se po shkoj” derisa kishte karikatorin pistoletën e 

mbante ne dorën e mbajte, pistoletën e fut ne qanten e krahut përsëri armen pastaj e nxjerr 

nga qanta dhe duke e futur karikatorin ne pistolet shkrep pistoleta dhe i ndjeri M. ishte ne 

drejtim te njejt ne anën e majt te te pandehurit dhe qëndronte ulur kurse kokën te kthyer ne 

njërën ane. Te gjithë personat nga kafeneja kane dal jashtë te frikësuar nga krisma e armës 

dhe atëherë i akuzuari ka vërejtur gjak ne stomakun e M. dhe i njëjti eshte afruar te i ndjeri 

M. mirëpo ai nuk kishte puls dhe aty ka kuptuar se M. ka vdekur. Menjëherë ka dal nga 

kafeneja dhe ka shkuar ne shtëpinë e tij dhe e ka fshehur armen ne kotecin e pulave ne oborr 

ne nje vend dhe e ka mbuluar me dhe e pastaj ka njoftuar policinë dhe eshte dorëzuar. Arma 

te cilën ai e ka përdor ditën kritike deklaron se eshte e gjyshit te  tij i cili ka jetuar ne çaçak. 

Kete pistolet ai e ka ne pronësi gjashte muajt e fundit ai deklaron se nuk ka pasur probleme 

me askënd e poashtu as  me M.. M. ditën kritike ka qene larg tij diku afër 1 meter apo ndoshta 

edhe me apk. I vie keq per kete qe  ka ndodh dhe deklaron se nuk ka qene qëllimi qe ta lëndoj 

askënd e as ta privoj nga jeta e aq me tepër M. me te cilin ka qene ne raporte shoqerore nga 

viti 2008. 

 

III.STANDARDET JURIDIKE 

 

1.E drejta ne mbrojtje: Gjykata konstaton se te akuzuarit  ka pasë mbrojtës dhe e ka 

shfrytëzuar mundesinë që të propozojnë dhe te nxjerr prova. Të gjitha provat të cilat gjykata i 

ka vleresuar janë demostruar ne shqyrtimin gjyqesor. Gjithashtu gjykata i ka ofruar mundësi 

te akuzuarve që këto prova t’i shqyrtoj dhe ti kundershtoj. Gjithashtu gjykata i ka ofruar 

mundësi mbrojtëseve  që gjate shqyrtimit gjyqësor të jap vrejtje dhe te komentoj vendimet e 

procedures paraprake dhe të tregoj në parregullësi në aspektin e mbledhjës së provave në 

proceduren paraprake. Këto kundërshtime gjykata i ka vlerësuar në kontekstin e provave te 

demostruara gjate shqyrtimit gjyqesor . 

  

2.Shyrtimi dhe vleresimi i provave: Gjykata ka pasë parasysh dhe i ka vlerësuar të gjitha 

provat e aktakuzës dhe mbrojtjës , dhe me aktgjykim do ti arsyetoi vetëm ato prova të cilat 

kanë të bëjnë me faktet vëndimtare dhe do të nxjerr konkluzione vetëm për ato fakte te cilat 

janë thelbësore dhe të vlefshme për aktgjykim.     

 

3.Standardi i te provuarit: Praktika gjyqësore për aktgjykimin fajsues e ka definuar si 

standard“dyshim i bazuar mire”sipas kuptimit të përgjithshëm dyshimi i bazuar mirë 

nënkupton posedimin e provave te pranueshme që do te binte një vëzhgues objektiv që një 

vepër penale ka ndodhur dhe që është kryer nga i pandehuri. 

IV. PROVAT 

 

Gjate shqyrtimeve gjyqesore jane degjuar deshmitaret: D.D, D.M, M.H, L.S, N.M, A.H  dhe 

deshmitari S.D. 

 

Provat materiale :  

 

- Raporti e oficereve policor te datës 13.05.2017. 
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- Raporti informues hetimor,  

 

- Raporti mbi këqyrjen e vendit te ngjarjes i dt.12.05.2017 i Njësisë se Forenzikes 

 

- Raporti i autopsisë ne trupin e te ndjerit me nr. ... te dt. 13.05.2017. 

 

- Fotoalbumi nga vendi i ngjarjes se bashku me skicën dhe tabelën matëse te vendit te 

ngjarjes,  

 

- Raporti mbi kontrollin e shtëpisë se te pandehurit dhe fotoalbumi mbi kontrollin e 

shtëpisë se te pandehurit,  

 

- Raporti i ekspertimit balistik nga AKF me nr. ... i dt. 23.05.2017, 

 

- Raporti mbi ekspertimin e gjurmëve te GSR-mbetjeve te barotit nga AKF me nr. ... i 

dt.22.05.2017, 

 

- Procesverbali mbi alkool testin i dt.12.05.2017, 

 

- Vërtetimi mbi marrjen e sendit, 

 

 

Deshmitari D.D ne deshmine e tij dhene ne shqyrtimin gjyqësor me date 20.09.2018 ka 

deklaruar se mbetem ne tërësi prane deklarates se dhëne ne polici dt.25.10.2017, kam dhene 

deklarat deri me tani tre here dhe tani do te deklaroj pak me shkurt. Une kam qene i ulur ne 

lokalin e M. te dera dhe kane qene te ulur diku, me mua ka qene djali im dhe nipi im-djali i 

vellaut. Kemi qendruar ne kafiteri. Kam shkuar te Kisha dhe i kam blere 2(dy)pula te pjekura. 

M. ka pergaditur sallatat dhe e ka pregaditur pulen dhe e ka vendosur ne tavoline. Une e kam 

thirr nje turr, dikush tjeter e ka thirre nje turr tjeter, aty kemi qendruar diku rreth 15-20 

minuta, nga ana e majt te dera e kam degjuar zerin e D., une nuk kam shikuar por e kam 

njohur zerin e D. ndersa une kam qene ne telefon duke shkruar dhe nuk i kam kushtuar kujdes 

D.. Kur ka hyre ne lokal D. eshte pershendetur me neve “tungjatjeta”, M. eshte ulur ne fund 

te frigoriferi vetem kam degjuar se M. i ka thene “largoje ate arm frikesuese” dhe une ia kam 

pare armen ne dore D.  dhe derisa une kam shkruar ne telefon M. perseri ka folur diçka e nuk 

e me kujtohet se çka vetem e  kam degjuar nje te shtene dhe e kam ngrit koken ne at çast dhe 

e kam pare M. i cili eshte zbehur ne fetyre kam kerkuar qe t’i ipet uje qe t’i lahet fetyra dhe e 

kam pare M. kur i ka dalur gjaku nga ana e majt. D. ka qene afer meje ka kercyer dhe ka 

thene “çka bona une” dhe une mendova se ai do ta vras edhe veten sepse nuk ka ditur çfare ka 

bere. Te gjithe jane larguar, une kam dalur para lokalit dhe kam pritur policine, kjo ka qene e 

tera. Deshiroj ta them se kjo vrasje ka qene nga pakujdesia.  

 

Deshmitarja D.M ne deshmine e saj dhene ne shqyrtimin gjyqësor me date 20.09.2018 ka 

deklaruar une nuk kam qene ne vendin e ngjarjes, prandaj nuk mund te deklarohem se si ka 

ndodhur ngjarja. Me D. jam takuar pas ngjarjes qe ka ndodhur nuk e di saktesisht kohen se 

kur jam takuar, D. ka qene ne gjendje shume te keqe, ka qare gjate tere kohes dhe me ka 

thene se nuk e di se çfare ka bere dhe nuk kam besuar se çfare kam bere. Ka qare dhe me ka 

thene se e ka goditur tani te ndjerin M.. Me ka thene se rastesisht gabimisht e kam goditur. 

Me D. jam takuar ne rruge ne qytet, kemi shkuar ne shtepi i ka puthur femijet dhe ka shkuar 

dhe eshte lajmruar ne Stacion te Policise. D. nuk ka pasur problem me askënd. 
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Deshmitari M.H ne deshmine e tij dhene ne shqyrtimin gjyqësor me daten 20.09.2018 ka 

deklaruar se ne kafe kam qene me M. ai na qiti nje pule dhe D. ka qene ulur dhe bisdonim per 

nje vetur dhe nje qen dhe ne ate moment erdhi D. dhe me sa me kujtohet na qiti nga nje turr 

pije, une isha duke  folur me D. dhe vetem kur ndegjova se kersiti “Bam diqka” dhe e kam 

kthy kryt aty dhe D. i tha: e mbyte njeriun dhe ky- D. humbi krejt dhe bertitke “cka kom bo 

cka kom bo”, ne ecem dhe e lajmruam rastin ne polici. D. ka ndejt me M. bisedonin diqka 

dhe keshshin mes vete dhe vetem kur kam degjuar krismen, une e kam pasur koken kthyr nga 

D.. M.i ka qene i ulur ne tavoline ku eshte ulur zakonisht mes te D. dhe M. distanca ka qene 

shum e vogel diku afer 1 meter. Si e kam ndegjuar krismen une kam ikur dhe kam dalur jasht, 

pas te shtenit D. ia kam pare revolen dhe thojke “cka kam bo cka kam bo”. D. me M. kane 

pasur raporte te mira, cdo nate kemi pire se bashku dhe asgje te keqe nuk kemi pasur. Te 

ndjerin M. kam njohur ka 10 vite apo me shume- prej para lufte, asnje problem nuk e kane 

pasur mes vete perkundrazi edhe un kam qene shok me ta kemi pire se bashku ne kafen e M. 

dhe ne kafet e tjera dhe une jam habitur kur ka ndodhur ky rast. 

 

 

Deshmitari L.S ne deklaratën e tij dhene ne shqyrtimin gjyqësor me date 26.10.2018 ka deklaruar 

une kam hyre ne kafene ne ora 21:10minuta aty kishin qene A. edhe M.K ne nje tavolin, 

kurse ne tavolinen tjeter kane qene M.H, D.D djali i tij dhe djali i vellaut te tij dhe jam ulur 

ne tavoline me A. dhe me M.K, vet jam sherby e kam marr nje pije joalkoolike-coca cola, ne 

ate moment dikush prej tjetres tavolin djali i vellaut te D. eshte larguar nga kafeneja. Pas 2-3 

minutave  ka ardhur D. edhe kam folur me te e kam pyetur per disa dokumente pasi qe para 

2-3 dite ka qene ne ... per t’i rregulluar disa dokumente per vete, aty e ka hapur qanten dhe iu 

ka dok revolja edhe e kam pyet se çka po te duhet revolja ne ate moment e ka nxjerr revolen 

jashte dhe pa karikator luante me te “ e raportitke pa karikator dhe ia ngrehte kembzen” dhe 

ketu u kuptojke qe revolja ishte pa plumb, ne ate moment e futi karikatorin ne revole dhe tu e 

que doren me ngrit lart e kam degjuar kur ka shkrepur-kersim dhe duke mos e drejtuar ne 

askend, M. e kam pasur perballe dhe e shiquam mos ka lendime ne ate moment e kam pa M. 

qe i dul prej gjoksit gjak dhe D. si ne te keshur tha “ kuku qka bana e vrava njeriun” dhe ne 

ate moment kemi dale te gjithe jashte. Une nuk jam kthyer me shiqu M. per arsye se M. e 

kam pasur perballe dhe kafeneja eshte shume e vogel dhe D. e kam pas afer krahut te djatht 

ndersa M. e kam pas shum afer. D. me M. ne momentin kur D. ka hyre ne kafene nuk kane 

komunikuar asgjë. D. e kam pasur shume afer prekur per trupi thuajse, kurse distanca ne mes 

te D. dhe M. ka qene 1 meter e 20,30 me se teper. M. ka qene ulur sikur me qene i pite apo i 

smut dhe nuk ka levizur tere kohen, ka qene i ulur ne karrik dhe per kete arsye une jam 

vetesherbye pasi e kam pa ne ate gjendje. Sa di une kurre nuk kane pasur mosmarrveshje D. 

ka ndejt ne kafenen e M. dhe kane qene shoke te mire. 

 

Deshmitari N.M ne deshmine e tij dhene ne shqyrtimin gjyqësor me date 26.10.2018 ka 

deklaruar ka deklaruar se mbetem ne tërësi prane deklaratave te dhëna ne polici me dt. 

15.05.2017 dhe 21.11.2017 ne te cilat ka deklaruar se nuk kam dëgjuar asgjë të 

jashtëzakonshme gjatë kësaj kohe në restoran çdo gjë ka qenë në rregull, përnjëherë kam 

dëgjuar të shtëna dhe kam menduar që janë fishekzjarre ose gazë lotësjellës, pasi që të gjithë 

përmbi mua kanë dalur jashtë.  

Nuk kam degjuar se D. ka bidesuar me dikend, ka shkuar ne tualet vetem kur ka kersitur 

diqka ne jemi tallur kemi qesh dhe kam menduar se dikush ka hudhur fishekzjarre.  Une kam 

qene me shpin nga D. dhe kam shiquar nga rruga dhe nuk kam mundur ta shoh nëse D. ka 

pasur diçka ne dore. Kurre nuk kam degjuar dhe nuk e di se ka pase ndonje mosmarrëveshje 

ne mes te D. dhe M.. 
 

Deshmitari A.H ne deshmine e tij dhene ne shqyrtimin gjyqësor me date 26.10.2018 ka 

deklaruar se mbetem ne tërësi prane deklarates se dhëne ne polici dt. 16.05.2017. Une kam 
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qene ne kafene kur ka hyre D. na ka pershendetur si zakonisht kur jemi takuar, pas disa 

minutave e ka pasur nje qant me vete ne te cilen ka pas revole te cilen e ka nxjerr nga qanta 

per tu reklamuar apo per naj sen tjeter e cila duke e reklamuar me mendim timin i ka shkrep, 

pasi qe ka shkrepur revolja e ka rrok M. dhe e ka leshuar revolen teposht D. dhe pas 2-3 

sekondave pasi qe e ka pa se çka ka ba ia ka nisur me bertit ne gjyhen serbe “kuku shta sam 

uradio” dhe asnje here nuk e ka ngrit revolen prej atij momenti kur e ka ule revolen posht. Ne 

ate moment D. ka qene te dera e hyrjes ne mes te murit dhe derës. Ne mes te D. dhe M. dhe te 

tjerve ka qene 1 meter pasi qe kafeneja eshte shume e vogel. D. ka qene ne kemb kur i ka 

kersitur arma, une nuk e kam pa se ne çfare drejtimi ka qene arma, une nuk e kam kqyr me 

vemendje te pandehurin pasi qe nuk kemi pasur kurfar problemi asnjehere dhe as qe e kemi 

pritur nje problem te tille. Sa here kam qene ne kafene kur D. ka qene ne ate kafene kurfar 

problemi nuk ka pasur me M. perkundrazi cdo here jane shegar. 

 

Deshmitari S.D ne deshmine e tij dhene ne shqyrtimin gjyqësor me date 26.10.2018 ka 

deklaruar se mbetem ne tërësi prane deklarates se dhëne ne polici dt. 15.05.2017. Ai poashtu 

ka deklaruar se ne momentin kur D. ka hyre ne kafiteri na ka pershendetur te gjitheve “si jeni 

a jeni mire”. Une kam qene duke shiquar ne telefon dhe nuk kam pare si ka ndodhur rasti 

perveç qe e kam degjuar krismën dhe une kam menduar se eshte fishekzjarre. Pas krismes ka 

qene nje qetesi e madhe vetem jane degjuar krismat e karrikave, e kam pare se te gjithe jane 

quar ne kemb e kam pare D. dhe e kam pare fetyren e tij te frikesuar dhe ka thene “ çka kam 

bere”. Jam perkulur pak dhe e kam pare nje person te pa jete dhe ai ka qene M. dhe e kam 

kuptuar se per çka eshte fjala. D. e kam pare me arme ne dore te dera dhe ishte i humbur dhe i 

frikesuar. Une nuk e di qe kane pasur ndonje mosmarrveshje por kam degjuar se keta kane 

qene shok. 

 

Nga raporti mbi këqyrjen e vendit te ngjarjes i dt.12.05.2017 i Njësisë se Forenzikes 

vërtetohet se me datën 22.05.2017 rreth orës 21:50minuta ne kafenen “Te M.” ne rr. “...” nr. 

... ndodhet nje trup i pajete (fotot nr.1,2,3,4,5,6 te fotoalbumit te forenzikes nr.17-014 te dates 

12.05.2017). ne vendin e ngjarjes njësia e Forenzikes ka bere mbledhjen e provave si dhe 

fotografimin e vendit te ngjarjes. Nga raporti mësohet se ne kete kafene kane qene tri tavolina 

me karrika(foto numër 5,6,7 dhe 8). Njësia e Forenzikes pasi qe e ka fotografuar vendin e 

ngjarjes kane shënuar këto prova D1 viktima e cila ishte ulur ne karrigen e cila ishte e 

mbështetur per muri dhe ka pas te veshur nje maic te bardh dhe ne anën e majt te gjoksit 

kishte gjak e poashtu gjaku i kishte rrjedhur edhe nga hunda(foto numër 5,6,7,8,9,12,13 dhe 

14) D1.1 eshte shënuar projektili plumbi i mbetur ne maicen e bardh te trupit te pajete (foto 

14,15,24,25,26) me dëshminë D1.2 eshte shënuar vrima ne mure qe dyshohet se eshte 

shkaktuar nga projektili (foto nr.27,28). D6 eshte shënuar gëzhoja e cila eshte gjetur nen 

shank te enëlarësit(foto nr. 43,44,45,46) D7 e D7.1eshte shënuar barut testi i marre nga 

shuplakat e te dy duarve te te pandehurit ne lokalet e Njësisë regjionale te hetimeve ne 

Mitrovice-Veri. D9 eshte shënuar pistoleta e markës “CZ-99 me numër serik 109553 dhe 

karikatori me trefishek te kalibrit 9 mm e cila eshte gjetur me vone ne oborr ne shtëpinë ku 

banon i pandehuri foto nr.6,2#8- qanta e dorës se krahut te te pandehurit. Nr.9 eshte fotografi 

e objekteve përcjellëse e shtëpisë se te pandehurit ku jeton ai si dhe fotot tregojnë kotecin ku 

ishte fshehur pistoleta (foto numër 9,10,11,12,13,14,15,16,17). 

 

Nga raporti i autopsisë te Institutit te mjekësisë ligjore ne Prishtine numri i references ... te dt. 

124.05.2017 te kryer nga  Dr. V.K specialiste ne mjekësinë ligjore dhe Dr. F.D specialist i 

mjekësisë ligjore rezulton se vdekja e te ndjerit M.K ka ardhur si rrjedhoje e gjakderdhjes se 

brendshme dhe te jashtme si pasoje e shqyerjes se zemres dhe mushkrive te shkaktuara nga 

veprimi dimanik i predhës se hedhur nga arma e zjarrit. Dëmtimet e përshkruara paraqesin 

vrimën hyrëse, kanalin dhe vrimën dalëse te shkaktara nga predha e hedhur nga arma e zjarrit. 
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Fotoalbumi nga vendi i ngjarjes se bashku me skicën dhe tabelën matëse te vendit te ngjarjes,  

 

Raporti mbi kontrollin e shtëpisë se te pandehurit dhe fotoalbumi mbi kontrollin e shtëpisë se 

te pandehurit,  

 

Nga Raporti i ekspertimit balistik nga AKF me nr. ... i dt. 30.05.2017 dhe nga dëshmitë D1 

D1.1 eshte nje plumb i dëmtuar pjese e fishekut te kalibrit 9x19 mm ai eshte shkrepur nga 

pistoleta e dëshmisë 2#9. Deshmija e dorëzuar D#6 eshte nje gezhoje pjese e fishekut te 

kalibrit 9x19mm ajo eshte shkrepur nga pistoleta e dëshmisë 2#9. Dëshmitë e dorëzuara D#9 

jane: a) nje pistolete Cervena Zastava CZ-99 e kalibrit 9x19mm me numër serik (109553). 

Arma eshte funksionale. B) nje karikator i zbrazur me kapacitet prej 15 fishekeve i dizajnuar 

per pistoletat Cervena Zastava CZ-99. C) tre fishek te kalibrit 9x19mm këta fishek janë te 

dizajnuar qe te shkrepen nga arma pistoletat te kalibrit te njejte 9x19 mm pra mund te 

shkrepen edhe nga pistoleta e dëshmisë se njejte 

 

Nga Raporti i ekspertimit te Agjencise se Kosoves per Forenzik ... i dt.22.06.2017 vertetohet 

se egzaminimi i mostrave te marrura me pambuk nga dëshmitë #1 #2 ka treguar se nuk ka 

mbetje te qitjes me arme zjarri me  prejardhje nga baruti. Ne mostrat e marrura me pambuk 

nga dëshmitë #1 dhe #2 nuk u evidencua prania e nitriteve dhe nitrateve te cilat janë te 

prnaishme edhe te mbetjet e qitjes me arme zjarri me prejardhje nga barutet. Ne mostrat e 

marrura me pambuk nga dëshmitë #1 dhe #2 nuk ka nitroceluloz dhe nitroglicerin qe janë te 

pranishme edhe te mbetjet e qitjes me arme zjarri me prejardhje nga barutet. 

 

V.ANALIZA E PROVAVE   

 

Keto prova gjykata ne baze te nenit 361 te KPP-së, me ndergjegjje i vleresoi nje nga nje 

dhe ne lidhje me prova tjera dhe ne baze te vleresimit te tille  vertetoje kete gjendje 

faktike: 

 Me dt.12.05.2017 rreth orës 21:30 minuta ne rr. “...” ne ... ne ... nga pakujdesia ka privuar 

nga jeta tani te ndjerin M.K duke vene ne rrezik edhe jetën e personave te tjerë qe ishin 

prezent ne kafenen e cila ishte ne pronesi te tani te ndjerit M., ne ate menyre qe derisa i ndjeri 

M. ishte duke u shërbyer ne tavoline klientëve M.H dhe D.D, i pandehuri D. eshte futur 

brenda ne kafene dhe nga  qanta e tij e krahut e markës “Nike” ka nxjerrur armen e zjarrit-

pistoleten e markës “Crvena Zastava- CZ99” me nr. serik 109553 e kalibrit 9 mm, prodhim 

ish jugosllav te cilin e posedonte pa leje valide per mbajtjen e armes se tille, dhe ka filluar te 

manovroj me arme ne dore, dhe ne momentin kur e repetit armen e cila ka shkrep dhe ka 

godit te ndjerin M. i cili ishte ulur ne tavolinën perballe te pandehurit dhe plumbi e godet ne 

gjoks ne anën e majt ne zemer dhe si pasoje e shqyerjes se zemres dhe mushkërive te 

shkaktuara nga predha e armes se zjarrit dhe tani i ndjeri menjëherë vdes. 

 Gjer me dt.13.05.2017 ne shtëpinë e tij ne ... rr. “...” pa poseduar leje valide per mbajtjen e 

armes se zjarrit dhe ne kundërshtim me nenet 5 dhe 17 te Ligjit mbi armët ne Kosove(Ligji 

nr. 05/L-022) ka mbajt ne pronesi armen e zjarrit –pistoleten e markës “Crvena Zastava- 

CZ99” me nr. serik 109553 e kalibrit 9 mm prodhim jugosllav, e cila arme gjate kontrollit te 

shtëpisë dhe objekteve te tjera përcjellëse e ne pronesi te te pandehurit , i eshte gjet arma nen 

kotecin e pulave e mbuluar me dhe, e cila arme eshte konfiskuar nga ana e policise, 

Faktet jo kontestuese 
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-Nuk eshte kontestues fakti se nga e shtëna e te akuzuarit D.S  tani i ndjeri M.K ka humbur 

jetën nga plumbi qe e ka goditur ne gjoks ne anën e majt ne zemer si pasoje e shqyerjes se 

zemres dhe mushkërive te shkaktuara nga predha e armes se zjarrit (ky fakt eshte vërtetuar 

nga autopsia ku thuhet se vdekja e te ndjerit M.K ka ardhur si rrjedhoje e gjakderdhjes se 

brendshme dhe te jashtme si pasoje e shqyerjes se zemres dhe mushkrive te shkaktuara nga 

veprimi dimanik i predhës se hedhur nga arma e zjarrit. Dëmtimet e përshkruara paraqesin 

vrimën hyrëse, kanalin dhe vrimën dalëse te shkaktara nga predha e hedhur nga arma e 

zjarrit, nga deklaratat e te gjithe deshmitareve te cilët te gjithë deklarojnë se tani i ndjeri eshte 

goditur vetëm nga nje e shtene si dhe nga fotodokumentacioni). 

-Nuk eshte kontestues fakti se i akuzuari D.S dhe tani i ndjeri M.K janë shoqëruar dhe kan 

qëndruar shpesh se bashku ne kafenen ne rr. “...” ne ... (ky fakt eshte vërtetuar edhe nga 

deklaratat e deshmitareve M.H i cili gjate shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: “D. me M. kane 

pasur raporte te mira cdo nate kemi pire se bashku dhe asgjë te keqe nuk kane pasur. Te 

ndjerin M. e kam njohur ka 10 vite asnjë problem nuk e kane pasur mes vete përkundrazi 

edhe une kam qene shok me ta kemi pire se bashku ne kafenen e M. dhe ne kafenet e tjera dhe 

une jam habitur kur ka ndh ky rast”, dëshmitari L.S ne shqyrtimi gjyqësor ka deklaruar “sa di 

une kurrë nuk kane pas mosmarrëveshje D. ka ndejt ne kafenen e M. dhe kane qene shok te 

mire”. Dëshmitari N.M gjate shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: “kurrë nuk kam dëgjuar dhe 

nuk  e di se kane pasur ndonjë mosmarrëveshje ne mes te D. dhe M.”, dëshmitari A.H gjate 

shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: “sa here kam qene ne kafene kur D. ka qene ne ate kafene 

kurfar problemi nuk ka pasur me M. përkundrazi cdo here janë shegar”, deshmitari S.D gjate 

shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: “ une nuk e  di qe kane pasur ndonjë mosmarrëveshje por 

kam dëgjuar se këta kane qene shok”. 

 

-Nuk eshte kontestues fakti se i akuzuari D.S pa leje valide ka poseduar armen e zjarrit –

pistoleten e markës “Crvena Zastava- CZ99” me nr. serik 109553 e kalibrit 9 mm prodhim 

jugosllav e cila i eshte gjetur nen kotecin e pulave e mbuluar me dhe (ky fakt vertetohet nga 

Vertetimi mbi marrjen e sendeve). 

 

 

Faktet kontestuese 

 

-Fakt kontestues eshte fakti se veprimet te cilat i ka ndërmarr i akuzuari  a paraqesin elemente 

te veprës penale  Vrasje e rende nga neni 179 par 1 nenpar.1.5 te KPRK-se si pretendon 

akuza apo ne veprimet e te akuzuarit manifestohen elementet e veprës penale Vrasje nga 

pakujdesia nga neni 181 te KPRK-se. 

 

Pretendimi i akuzues 

 

Prokuroria pretendon se i akuzuari ka kryer veprën penale Vrasje e rende me dashje 

eventuale nga neni 179 par.1 nenpar 1.5 te KPRK-se. 

 

Pretendimi i mbrojtjes 

 

Mbrojtja pretendon se vepra penale eshte kryer nga pakujdesia nga neni 181 te KPRK-se. 

 

Gjykata pas analizimit te te gjitha provave vërtetoi se pretendimi i aktakuzës nuk qëndron 

pasi qe vepra penale nga neni 179 par.1 nenpar 1.5 te KPRK-se kryhet ekskluzivisht me 

dashje. 
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Vrasjet nga neni 179 te KPRK-se sistemohen sipas disa kritereve: sipas mënyrës se kryerjes: 

Vrasja ne menyre mizore apo dinake( pika 1.4 vrasja me dashje vihet ne rrezik jeta e nje ose 

me shume personave, pika 1.5, sipas motiveve, sipas objektit mbrojtës dhe sjelljes se me 

parshme te dorasit. 

Vrasja kur me dashje rrezikohet jeta e nje apo me shume personave. Kjo vrasje konsiderohet 

kur kryersi per te kryer veprën përdor aso mjetesh ose vepron ne aso rrethanash dhe ve ne 

rrezik jetën e nje apo me shume personave përveç atij ndaj te cilit eshte drejtuar veprimi i 

kryerjes, per tu konsideruar se eshte kryer vepra e tille eshte e nevojshme te krijohet 

rrezikshmëri konkrete. Per ekzistimin e kësaj vepre eshte e nevojshme qe krahas vrasjes se 

nje personi te shkaktohet rreziku konkret per jetën e se paku nje personi tjetër. Krahas 

elementit objektiv per ekzistimin e kryersit duhet te ekzistoje dashja lidhur me veprën penale 

si dhe lidhur me shkaktimin e rrezikut konkret per jetën edhe te ndonjë personi tjetër. Dashja 

e kryersit eshte e drejtuar qe te shkaktoi rrezikun per jetën e ndonjë personi por jo qe ta privoj 

nga jeta.  

Nga deklaratat e te gjithë deshmitareve te cilët janë dëgjuar e me larte edhe janë analizuar  

eshte vërtetuar se i akuzuari nuk e ka kryer kete vepër me dashje pasi qe ata kane qene shok, 

kane qëndruar shpesh ne kafene dhe ditën kritike nuk kane këmbyer asnjë fjale te keqe njeri 

me tjetrin dhe nuk ka ekzistuar asnjë motiv qe i akuzuari ta privoj nga jeta tani te ndjerin 

M.K. Si u analizua me larte  i akuzuari ka shtene vetëm me nje predh edhe pse ne karikator ka 

pas monicion tjetër  dhe sikur te kishte ekzistuar dashja ai kishte me shkrepur edhe me 

predhat e tjera 

 

Prandaj gjykata pas vlerësimit te te gjitha provave- dëgjimit te deshmitareve- te cilëve trupi 

gjykues u dha besim te plote pasi qe edhe gjate hetimeve edhe gjate shqyrtimit gjyqësor janë 

përputhur deklarimet e tyre, se deklaratat e deshmitareve nuk janë ne kunderthenje ne mes 

tyre dhe se deklaratat e tyre perputhen edhe me provat materiale te administruara gjate 

shqyrtimit gjyqësor, prandaj trupi gjykues u dha besim te plote këtyre provave dhe vërtetoi se 

pretendimi i prokurorisë nuk qëndron se vepra penale eshte kryer me dashje eventuale . 

Sipas dispozitave te nenit 21 par.3 te KPRK-se: “ personi vepron me dashje eventuale kur 

eshte i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund te shkaktohet si rezultat i veprimeve ose i 

mosveprimit te tij dhe pranon shkaktimin e tij” ne rastin konkret i akuzuari nuk ka qene i 

vetëdijshëm se çfarë pasojash do te shkaktohen si rezultat i veprimit te tij pasi qe i akuzuari 

sipas te gjithë deshmitareve nuk e ka drejtuar armen ne drejtim te tani te ndjerit me qellim qe 

ta privoj nga jeta.Ne kete rast mungon elementi i vetëdijes per pasojat e këtij veprimi.  

 

Sa i përket veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve  nga neni 374 par.2 të  KPRK-se gjate shqyrtimit fillestar si dhe gjate 

shqyrtimit gjyqësor i akuzuari e ka pranuar se ka poseduar armen e përshkruar ne dispozitv te 

këtij aktgjykimi e kjo vërtetohet edhe nga Vertetimi mbi marrjen e sendeve. 

 

VI.KUALIFIKIMI I VEPRES PENALE: 

 

Prandaj trupi gjykues vërtetoi se i akuzuari nuk e  ka kryer veprën penale Vrasje e Rende nga 

neni 179 par.1 pika 1.5 te KPRK por  ka kryer vepër penale Vrasje nga pakujdesia nga neni 

181 te KPRK-se dhe ne vështrim te nenin 360 par. 2 te KPP-se  beri rikualifikimin e veprës 

penale nga vepra penale Vrasje e Rende nga neni 179 par.1 pika 1.5 te KPRK  ne vepëren 

penale Vrasje nga pakujdesia nga neni 181 te KPRK-se. 

 

VII. MATJA E DËNIMIT 

 

Te akuzuarit i caktohen këto dënime individuale: 
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Për veprën penale Vrasje nga pakujdesia nga neni 181 te KPRK-së,  dënim me burg ne 

kohëzgjatje prej kater (4) viteve. 

 

Per veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim te paautorizuar te armeve nga 

neni 374 par.1 te KPRK-se dënim me burg ne kohëzgjatje prej nje (1) viti.                                                           

 

Te akuzuarit D.S i shqipton denim unike  me burgim në kohëzgjatje prej keter (4) vite e 

gjasht (6) muaj burgim.  

 

Me rastin e vendosjes per lartësinë e dënimit gjykata ka shqyrtuar rregullat e pergjitheshme 

per zbutjen ose ashpërsimin e dënimit sipas nenit 74 te KPRK-se. 

 

Rrethanat lehtësuese  
 

Neni 74 par.3 pika 3.3 rrethanat personale dhe karakteri i personit te denuar. 

I akuzuari eshte familjar baba i dy fëmijëve te mitur, mbajtës i familjes. 

 

Neni 74 par.3 pika 11 te KPRK-se. 

 

Pas kryerjes se kësaj vepre i akuzuari ka shprehur keqardhje per kryerjen e kësaj vepre e kjo 

vërtetohet edhe nga deklaratat e deshmitareve te cilët gjate shqyrtimit gjyqesore kane 

deklaruar se  kur e ka pa te shtrire viktimën  e ka kapur kokën me duar dhe ka bërtitur “çka 

bëra, çka bëra” e kete  e ka vërtetuar edhe gjate shqyrtimit gjyqesore. 

 

Neni 74 par. 12 te KPRK-se. 

 

 I akuzuari ka bashkëpunuar me organet e ndjekjes si dhe ka pasur sjellje te mira edhe gjate 

shqyrtimeve gjyqesore. 

 

 

 

VIII. LLOGARITJA E PARABURGIMIT 
 

Te akuzuarit ne veshtrim te nenit 83 te KPRK-së i llogaritet koha e kaluar ne paraburgim prej 

12.05.2017 e deri me datën 26.12.2018. 

 

IX. KERKESA PASURORE JURIDIKE 
 

Përfaqësuesi i te dëmtuarit B.K udhëzohet qe kërkesën pasurore-juridike t’a realizojnë ne 

kontest civil.  

 

X.KONFISKIMI 
 

Në vështrime te nenit 69 par. 1 dhe 374 par. 3 te KPRK-së të akuzuarit i konfiskohet arma e 

zjarrit –pistoleta e markës “Crvena Zastava- CZ99” me nr. serik 109553 e kalibrit 9 mm 

prodhim jugosllav. 

 

XII. SHPENZIMET E PROCEDURES 
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Në bazë te nenit 450 par. 2 pika  2.1 e 2.6 te KPP-së, Gjykata të akuzuarin D.S e obligon që 

në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj shumën prej njëqind (100) Euro ne emër te  

shpenzimeve te paushallit gjyqësor. 

 

Ne baze te te dhënave te shënuara me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

 P.nr.152/2017, me  datën 16.01.2019 

 

 

 

 

 

PROCESMBAJTSJA                                        KRYETARI I TRUPIT GJYKUES 

      Qendresa Tahiri                                                                              Beqir Halili 

                                                   

 

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në 

ankesë në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate.                                                                      


