
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 
OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

 

PKR.nr.170/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, në 

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Lumturije Muhaxheri – Kryetare e Trupit Gjykues, 

gjyqtarëve Florije Zatriqi dhe Ahmet Rexhaj – anëtar, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Shpresa Kërnja, në lëndën penale ndaj të pandehurit M.K nga fshati Poqestë, Komuna Pejë, i 

akuzuar për vepër penale vrasje në tentativë  nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda 

PP.I.nr.69/16 të datës 10.08.2016, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 

04.11.2016, në pranin e Prokurorit të Shtetit Agim Kurmehaj, të pandehurit M.K, mbrojtësit të tij 

avokatit Muharrem Hoti, të dëmtuarit M.SH. dhe përfaqësuesit të autorizuar të tij avokati H.Ç.,  

me datë 04.11.2016 murr dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 08.11.2016, e përpiloj këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri M.K, i lindur me datë 09.04.1956, në fshatin P, Komuna Pejë, ku edhe banon, i biri i 

E. dhe Xh, e gjinisë Sh., me numër personal ........., ka të kryer shkollën ......,  Shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim nga data 29.02.2016 gjer me datë 04.11.2016 

 

ËSHTË FAJTOR  

 

Për shkak se: 

 

Me datë 29.02.2016, rreth orës 12:00, në sheshin “Haxhi Zeka” në Pejë, tjetrin tenton ta privoj 

nga jeta dhe atë të dëmtuarin M.SH. nga fshati P, Komuna Pejë, në atë mënyrë që të njëjtit pasi 

që rastësisht takohen në vendin e sipërshënuar lidhur me një mosmarrëveshje të mëhershme rreth 

emërtimit të një rruge në fshatin e tyre, fillojnë një konflikt verbal dhe në ato momente i 

pandehuri e nxjerr nga xhepi një brisk dhe e godet të dëmtuarin në pjesën e stomakut duke i 

shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit. 

 

- me çka ka kryer veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të 

KPRK-së 
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Andaj, gjykata konform nenit 7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 21 par. 1 dhe 2, 41, 42 par. 1 nën 

par. 1.1, 43 par. 1 nën par. 1.2, 45, 69, 73, 74, 75, 83 dhe neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-

së, dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366, 367, 450, 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, të pandehurin e 

 

GJYKON 

 

Me DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 29.02.2016 gjer me datë 04.11.2016, e të 

cilin dënim i pandehuri do ta mbaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

I pandehuri obligohet që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumën prej 100 

(njëqind) euro dhe në emër paushallit gjyqësor shumë prej 50 (pesëdhjetë) euro, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari M.SH. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

 

 

Ndaj të pandehurit M.K. në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, shqiptohet  

 

DËNIMI PLOTËSUES – MARRJA E SENDEVE 

 

Dhe atë - Brisku me të cilën është kryer vepra penale, e të cilin gjykata urdhëron që të 

shkatërrohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Sende këto të evidentuara në vërtetimin mbi konfiskimin e gjësendeve të Policisë së Kosovës – 

Njësia DHTN Pejë, me numër të rastit 2016-DA-0495 të datës 29.02.2016. 

 

Të pandehurit pas shpalljes së aktgjykimit i ndër prehet paraburgimi, gjer në plotfuqishmërinë e 

këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka ngrit aktakuzë 

PP.I.nr.69/16 të datës 10.08.2016, ndaj të pandehurit M.K. nga fshati P, Komuna Pejë, i akuzuar 

për vepër penale vrasje në tentativë  nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me datë 19.08.2016 ne praninë e Prokurorit të Shtetit, të 

pandehurit M.K, mbrojtësit të tij avokatit Arben Hoti sipas autorizimit dhe përfaqësuesi i palës së 

dëmtuar avokat H. Ç., ku i pandehuri nuk e pranoj fajësinë. 

 

Meqenëse i pandehuri ka hequr dorë nga kundërshtimi i provave me qëllim të përshpejtimit të 

procedurës, Gjykata mbajti shqyrtimin gjyqësor me datë 04.11.2016 në praninë e Prokurorit të 

Shtetit, të pandehurit M.K. dhe mbrojtësit të tij avokatit M. H., të dëmtuarit M.SH. dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të tij, avokati H. Ç. 
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Pas leximit te aktakuzës nga ana e prokurorit i pandehuri u deklarua fajtor për veprën penale për 

të cilën akuzohet. 

 

Pas deklarimit të pandehurit, mendimit të prokurorit, përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit 

dhe vetë të dëmtuarit se nuk e kundërshtojnë pranimin e fajësisë dhe propozimit të mbrojtësit për 

aprovimin e pranimit të fajësisë, Gjykata konstatoj se i pandehuri pranon fajësinë në mënyrë 

vullnetare dhe pa asnjë presion, i pandehuri është i vetëdijshëm për pasojat e pranimit te fajësisë, 

si dhe të gjitha kërkesat nga neni 248 par.1 të KPPRK-së janë përmbushur. Ashtu që gjykata 

aprovon deklarimin për pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, si 

dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par.4 të KPPRK-së, atëherë në ketë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata shqyrtimin gjyqësor e ka vazhduar me 

fjalën përfundimtare të palëve ne kuptim të nenit 352 të KPPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën e vet përfundimtare deklaroj se meqenëse i pandehuri e bëri pranimin 

e fajësisë në baza vullnetare, ky pranim korrespondon me provat dhe gjendjen faktike të 

përshkruar në aktakuzë, nga gjykata kërkon që i njëjti të shpallet fajtor të dënohet sipas ligjit, të 

obligohet në pagimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe faktin se i njëjti sipas ekspertizës 

mjekoligjore ditën kritike ka qenë me aftësi esencialisht të zvogëluar, gjykata  ta merr sipas 

detyrës zyrtare rrethanë e cila do të ndikojë tek matja e dënimit. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar ne fjalën e tij përfundimtare deklaroj se pas dëgjimit 

të prokurorit të shtetit lidhur me elaborimin e pranimit të fajësisë, i mbrojturi i tij lidhur me 

ekzaminimin mjekësor i parashtron vërejtjet e veta se nuk korrespondon me gjendjen e tij në 

momentin e kryerjes së veprës penale dhe i prezantoj gjykatës dokumentacionin mjekësor të 

lëshuar nga Institucionet shëndetësore në Zvicër, i cili e dokumenton gjendjen e tij shëndetësore 

dhe trajtimin e vazhdueshëm edhe në ditët e sotme. 

 

 Në fjalën e tij përfundimtare i dëmtuari deklaroj se pajtohet në tërësi me fjalën përfundimtare të 

përfaqësuesit të tij të autorizuar dhe deklaron se paraqet kërkesë për dëmshpërblim të cilën do ta 

realizoj në procedurë civile. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se meqenëse  i akuzuari u deklarua 

fajtor për veprën që i vihet në barrë për të cilën u dakorduan edhe palët në procedurë dhe të 

njëjtën e pranoj si të bazuar edhe trupi gjykues, konsideron se në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar nuk ka pas të drejtë të deklarohet lidhur me ekspertizën 

psikiatrike meqenëse i njëjti për këtë ka qenë i njoftuar edhe më herët madje që nga pranimi i 

aktakuzës ku ekspertiza psikiatrike është cekur me fusnotë. Sa i përket dokumentacionit 

mjekësor të dorëzuar nga përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit konsideron se lloji dhe shkalla e 

lëndimeve trupore janë jo relevante sepse vepra me të cilën akuzohet i pandehuri qëndron edhe 

në rrethana kur mund të mos ketë pasoja fare. Në mungesë të rrethanave rënduese dhe në praninë 

vetëm të rrethanave lehtësuese siç janë pranimi i fajit, gjendja shpirtërore e të akuzuarit e faktuar 

edhe me ekspertizën psikiatrike, pendimin e të akuzuarit për ngjarjen e ndodhur që nga koha e 

kryerjes së veprës penale sepse sipas tij ngjarja ka ndodhur pa mundur ti kontrolloj veprimet e tij 

dhe pa vullnetin e tij, faktin se familjarët e të akuzuarit që nga koha e ngjarjes kritike kanë 

shprehur gatishmëri që të vijnë në kontakt me të dëmtuarin rreth pajtesës edhe pse nuk ka pasur 
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sukses gjithashtu fakti se më parë nuk ka qenë i dënuar, sjellja dhe qëndrimi korrekt dhe 

premtimi i tij se në të ardhmen nuk do të bie ndesh me ligjin. Duke u gjendur para një situate të 

tillë konsideron se janë plotësuar kushtet që Gjykata në mbështetje të nenit 75 të KPPK, me 

rastin e vendimmarrjes ta zbusë dënimin aq sa ja lejon ligji. 

 

I pandehuri M.K në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se kërkon falje publike nga Gjykata dhe i 

dëmtuari. 

 

Me faktet e ofruara në shkresat e lëndës e po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Nga gjendja e 

vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, rrjedh se në veprimet e të 

pandehurit M.K qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale vrasje në tentativë  nga neni 178 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se i pandehuri e ka kryer veprën me dashje, ndërsa gjatë 

procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 73 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese për të 

pandehurin, gjykata ka vlerësuar sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor duke pranuar fajësinë 

për veprën penale për të cilën akuzohet dhe duke u ndier i përgjegjshëm për veprimet e tij. I 

pandehuri është penduar për veprën që e ka kryer dhe ka kërkuar falje. Si rrethana rënduese për 

të pandehurin Gjykata nuk gjeti asgjë. 

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata për të pandehurin M.K. ka aplikuar zbutjen e 

dënimit nga neni 75 i KPRK-së dhe ka ulë dënimin nën minimumin ligjor, duke vlerësuar 

pranimin e fajësisë  dhe përgjegjësinë e tij esencialisht të zvogëluar me rastin e kryerjes së veprës 

penale si rrethanë posaçërisht lehtësuese, e me të cilin dënim do të arrihet edhe qëllimi i dënimit.  

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të pandehurit është në përputhje me 

shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të pandehurit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por 

ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 te KPPRK-se. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 te KPPRK-se, gjykata ka përcaktuar 

shpenzimet procedurale në shumë prej 100 (njëqind) euro dhe emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, duke u bazuar ne shpenzimet qe janë shkaktuar nga 

fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e saj. 

 

Gjykata gjithashtu në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, ka shqiptuar dënimin plotësues ndaj të 

pandehurit M.K. – Brisku me të cilën është kryer vepra penale, e të cilin gjykata urdhëron që të 

shkatërrohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi sende këto të evidentuara në vërtetimin mbi 

konfiskimin e gjësendeve të Policisë së Kosovës – Njësia DHTN Pejë, me numër të rastit 2016-

DA-0495 të datës 29.02.2016, si mjet që i nënshtrohet konfiskimit të detyrueshëm nga neni 273 



 

5 

 

par. 4 të KPRK-së, dhe duke aplikuar nenin 282 par. 2 nën par. 2.4 dhe par. 3 të KPPRK-së 

urdhërohet shkatërrimi i saj. 

 

Vendimi që të pandehurit në dënimin e shqiptuar i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim u murr në kuptim të nenit 83 të KPRK-së. 

 

Në këtë aktgjykim nuk do të jepen arsyet lidhur me ndërprerjen e paraburgimit pas shpalljes së 

aktgjykimit ndal të pandehurit, pasi ato janë dhënë në një aktvendim të veçantë i cili është marrë 

në përputhje me ligjin në bazë të nenit 367 par.1 pika 1.2 të KPPRK-së dhe iu është dorëzuar 

palëve me të drejtë ankese, menjëherë pas marrjes së tij. 

 

Konform nenit 463 par. 1 dhe 2 te KPPRK-se, pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar ne kontest civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në nenin 368 par.2 të KPPRK-së, Gjykata palët në procedurë i njoftoj me 

paralajmërimet që e shoqërojnë aktgjykimin. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR.nr.170/16 të datës 04.11.2016 e përpiluar me datë 08.11.2016 

 

 

Sekretarja Juridike       Kryetari i Trupit Gjykues  

 

________________      ___________________ 

Shpresa Kërnja      Lumturije Muhaxheri 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejtë të parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 


