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

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarët profesionist Kreshnik Radoniqi – Kryetar, Nushe Kuka 

Mekaj dhe Sali Berisha – anëtarë, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Gjyljeta Çorkadiu, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit A.G nga Peja, për shkak të veprës penale vrasje në tentativë 

nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë 

– Departamenti për Krime të Rënda PP.I.nr.238/16 të datës 13.09.2016, në seancat publike të 

shqyrtimit gjyqësor të mbajtura me datë 22.12.2016 dhe 23.01.2017, në praninë e Prokurorit të 

Agim Kurmehaj, të akuzuarit A.G, mbrojtësit të tij avokatit B.L. dhe te dëmtuarit A.L, me date 

23.01.2017 murr dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari A.G, i lindur me datë ....., në P.., ku edhe jeton në  rrugën “M.S”, nr.30, i biri i Na dhe 

Xh, e gjinisë G, me numër personal ........., i gjendjes së.... ekonomike,  shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim nga data 16.08.2016 gjer me datë 23.01.2017. 

 

ËSHTË FAJTOR  

 

Për shkak se: 

 

Me datë 16.08.2016, rreth orës 22:40 në Pejë, në rrugën “Agush Gjoci”, duke vepruar në tejkalim 

të mbrojtjes së nevojshme, i shkakton lëndim të rëndë trupor të dëmtuarit A.L, në atë mënyrë që i 

pandehuri pasi ndalohet me disa të rinj, përdorë disa fjalë banale dhe sharje, në gjendje të dehur, 

aty pari ndalon i dëmtuari dhe pas një konflikti verbal në mes të pandehurit dhe të dëmtuarit, 

fillon grushtimi mes tyre, i dëmtuari e shtyn të akuzuarin në mënyrë që ta largojë, i njëjti bie në 

tokë, më pas i dëmtuari merr biçikletën e të pandehurit dhe e gjuan në drejtim të tij, ku në ato 

momente i pandehuri ngritet, nxjerr një thikë nga xhepi dhe e godet të dëmtuarin njëherë duke i 

shkaktuar lëndim të rëndë trupor, si dëmtim i përkohshëm i shëndetit dhe atë si plagë prerëse 

shpuese të indeve të buta, në regjionin e nënsqetullës së majtë të kafazit të kraharorit, i dëmtuari 
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arrin t’ia merr thikën nga dora, e godet me grushte disa herë të pandehurin, më pas i dëmtuari 

dërgohet në spitalin regjional në Pejë, derisa i pandehuri niset në drejtim të shtëpisë ku më pas 

arrestohet. 

 

- me çka ka kryer vepër penale lëndim i rëndë trupor në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme 

nga  neni 189 par. 5 lidhur me par. 1 nënpar.1.3 dhe nenit 12 par. 3 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit 7, 41, 43, 45, 73 dhe neni 189 par 5, lidhur me par. 1 nënpar. 1.3 

dhe 12 par. 3 të KPRK-së, nenit 359, 360, 361, 365, 366, 367, 453 par.4, 463 par.1, te KPRK-se, 

të akuzuarin e  

 

GJYKON 

 

Me DENIM ME BURG në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim 

do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 16.08.2016 e deri në datën 

23.01.2017, e te cilin dënim to ta mbaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I akuzuari lirohet nga pagimi i shpenzimeve të procedurës penale. 

 

I dëmtuari A.L për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

*** 

 

Ndaj të pandehurit A.G në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, shqiptohet  

 

DËNIMI PLOTËSUES – MARRJA E SENDEVE/KONFISKIMI 

 

KONFISKOHET thika me patente me ngjyrë të zezë, në të njëjtën kohë urdhërohet të 

shkatërrohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

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

PP.I.nr.238/16 të datës 13.09.2016, kundër të akuzuarit A.G. nga Peja, për shkak të veprës penale 

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

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 03.10.2016, në praninë e Prokurorit të Shtetit, te 

dëmtuarit A.L, të pandehurit A.G. dhe mbrojtësit të tij avokatit B. L. 

 

Në seancën e shqyrtimit të dytë të date 07.11.2016, mbrojtësi i të pandehurit edhe përkundër 

faktit se ka parashtruar kërkesë për kundërshtim të provave dhe hedhjes së akuzës me date 

03.10.2016, ka hequr dorë me qëllim të arritjes së marrëveshjes për pranimin e fajësisë me 

prokurorin e çështjes, në të kundërtën të caktohet seanca e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur me date 21.12.2016, ku i akuzuari është deklaruar i 

pafajshëm për veprën penale me të cilën akuzohet. 
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Gjykata ka vazhduar me radhën e paraqitjes së provave dhe seanca e shqyrtimit gjyqësor është 

shty për date 23.01.2017, për tu bërë ekspertiza mjeko-ligjore për të dëmtuarin A.L, lidhur me 

lëndimet e shkaktuara, sipas propozimit të mbrojtësit të të akuzuarit. 

 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor ka vazhduar me date 23.01.2017, e cila ka filluar rishtas për shkak 

të ndryshimit të trupit gjykues dhe me pëlqimin e palëve është konstatuar i lexuar procesverbali i 

datës 22.12.2016. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën e tij hyrëse ka deklaruar se me provat e propozuara në aktakuzë do të 

vërtetohet fajësia e të akuzuarit, derisa me fjalën e tij përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë 

aktakuzës, cilësimit juridik të veprës penale, duke shtuar se i akuzuari ditën kritike ishte në 

ndikim të alkoolit ,bazuar në provën materiale të administruar, nga e cila ka rezultuar se në gjak 

kishte 1.25 promila alkool e po ashtu është fakt i pamohueshëm se i njëjti është përdorues i 

substancave narkotike, sipas të akuzuarit të llojit Marihuanë , andaj kjo ka ndikuar tek i akuzuari 

në kujtesë të ndodhjes së rastit në ditën kritike. Bazuar ne këto rrethana, pasur parasysh 

deklaratën e të dëmtuarit A.L. dhe dëshmitarit A. S, besueshmëria e mbrojtjes së të pandehurit 

është e vogël karshi provave tjera. Nuk është kontestues fakti se ditën kritike kishte pasur një 

mosmarrëveshje në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit, si konflikt i filluar për shkak të sharjeve 

nga i akuzuari në drejtim të disa fëmijëve, po ashtu nuk mohohet fakti se ka pasur edhe shtyrje  

dhe ndonjë goditje nga ana e të dëmtuarit në drejtim të akuzuarit, por jo në atë masë që ka shty  

të akuzuarin që të nxjerrë thikën apo briskun me të cilin e ka goditur të dëmtuarin. Mëtej ka 

shtuar se ekspertiza mjeko-ligjore ka rezultuar me konstatim se tek i dëmtuari lëndimet janë të 

natyrës së rëndë, por kjo rrethanë nuk ka ndikuar që të ndryshohet cilësimi juridik i veprës 

penale. Ka propozuar që i njëjti të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit, të obligohet në pagimin 

e shpenzimeve procedurale, po ashtu t'i shqiptohet edhe dënimi plotësues, konfiskim i mjetit me 

të cilin është kryer vepra penale.  

 

I dëmtuari A.L, ka përkrahur fjalën hyrëse dhe atë përfundimtare të prokurorit të shtetit, ka 

parashtruar kërkesën pasurore-juridike të cilën do ta realizoj në kontest civil. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit, av. B. L. në fjalën e tij hyrëse ka deklaruar se i mbrojturi i tij, ka pranuar 

veprimet e ndërmarra në raport me të dëmtuarin, por jo cilësimin juridik të veprës penale, andaj 

në rastin e dhënies së mbrojtjes së tij, dëgjimit të dëshmitarit të akuzës edhe provave tjera 

materiale do të vërtetohet se i njëjti nuk kishte qëllim të privimit nga liria në raport me të 

dëmtuarin A.L, ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se me provat e administruara 

ndërlidhur dhe me mbrojtjen e të akuzuarit nuk është vërtetuar se ka të bëj me vepër penale të 

vrasjes të mbetur ne tentativë, por me vepër penale të kryer në mbrojtje të nevojshme e cila 

përjashton përgjegjësinë penale bazuar në nenin 12 par.1 dhe 2 të KPRK-së. 

 

Për të ekzistuar vepra penale sipas akuzës duhet të vërtetohet dashja e privimit nga liria si dhe 

motivi për të kryer këtë vepër, në rastin konkret nga vet dëshmia e të dëmtuarit rezulton se 

ngjarja kritike ka ndodhur aty për aty pas një konflikti mes tyre, lidhur me disa fëmijë, ku të 

akuzuarit kjo rrethanë nuk i kujtohej, meqenëse ishte nën ndikim te alkoolit e po ashtu dhe 

substancave narkotike,  rrethanë e pakontestueshme nga vet i akuzuari, meqenëse ishte përdorues 

i rregullt i substancave narkotike. Se ka vepruar në mbrojtje të nevojshme, është vërtetuar nga 

vet deklarata e të dëmtuarit dhe dëshmitarit të cilët kanë thënë se i akuzuari pasi ka rënë në tokë 

si pasojë e goditjeve nga i dëmtuari i cili më pas po ashtu e gjuan me biçikletën e tij i cili pas 
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goditjeve të marra ngritët në këmbë nxjerrë thikën dhe për ta zmbrapsur sulmin e godet të 

dëmtuarin  një herë me të. Bazuar në këto rrethana ka propozuar që i mbrojturi i tij të lirohet nga 

akuza meqenëse veprimet i ka ndërmarrë në mbrojtje të nevojshme, apo në rastin më të 

pavolitshëm në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme duke propozuar që të njëjtit t'i ndërpritet 

paraburgimi. 

 

I akuzuari A.G, ka përkrahur në tërësi fjalën hyrëse dhe atë përfundimtare të mbrojtësit të tij 

duke përsëritur edhe një herë se veprimet i ka ndërmarrë me qëllim të mbrojtjes nga sulmi. 

 

I akuzuari, në mbrojtjen e tij dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor pa ndonjë ndryshim nga 

deklaratat e dhëna në polici dhe prokurori, nuk mohon faktin se natën kritike ka ndodhur një 

mosmarrëveshje mes tij dhe të dëmtuarit. I kujtohet se kishte konsumuar alkool, po ashtu ka qenë 

dhe në ndikim të substancave narkotike ngase ishte konsumues i rregullt, derisa ishte duke u 

kthyer nga qyteti me biçikletë, papritmas i del përpara i dëmtuari A.L, nuk i kujtohet arsyeja, por 

e di se është goditur me grushte nëpër trup dhe kokë nga të cilat goditje ka rënë në tokë, e më pas 

i dëmtuari ia merr biçikletën e me të njëjtën e gjuan mbi të. Duke parë vetën të rrezikuar, 

meqenëse i dëmtuari ishte fizikisht shumë më i fortë bazuar në korpulencën e tij, në mënyrë që të 

zmbraps sulmin, arrin të ngrihet në këmbë, nxjerrë briskun të cilin e kishte me vete, godet një 

herë të dëmtuarin në mënyrë që të arrij të ikë nga i njëjti. Nuk i kujtohet se a është goditur më 

pas nga i dëmtuari, po ashtu nuk i kujtohet se a ka pasur fëmijë para se të lind konflikti në mes 

tyre, i kujtohet vetëm se ka marr biçikletën dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.  

 

Në pyetjet e prokurorit se a ka pësuar lëndime, i njëjti është përgjigjur se pasi është arrestuar  

është kontrolluar nga mjeku dhe është konstatuar se ka pasur lëndime. 

 

Gjykata pas administrimit të provave në seancën e shqyrtimit gjyqësor duke e vlerësuar si një 

nga një ashtu dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën në kuptim të nenit 370 par.7 i KPRK-së vërtetoi 

gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Kjo gjendje e fakteve është vërtetuar në bazë të mbrojtjes së të akuzuarit dhënë në shqyrtim 

gjyqësor, dëshmive të të dëmtuarit A.L. dhe dëshmitarit A. S, si dhe provave materiale siç janë: 

Raporti mjekësor në emër të dëmtuarit A.L. i datës 16.08.2016, bashkangjitur edhe fotografitë e 

të dëmtuarit, ekzaminimi mjekësor për të pandehurin A.G e datës 17.08.2016, raporti i oficerit H. 

K. dhe A. K. të datës 16.08.2016, dëftesa mbi sekuestrimin e pronës të datës 17.08.2016 dhe një 

fotografi e thikës, si dhe akt ekspertimi mjeko-ligjor numër 01/2015 të datës 27.12.2016.  

 

Nga dëshmia e të dëmtuarit A.L, dhënë në shqyrtimin gjyqësor rezulton se të akuzuarin e njeh, 

jetojnë në të njëjtën lagje. Natën kritike rreth orës 22:30, kishte shkuar në lokal të tij, merr 

motorin dhe niset për në shtëpi. Aty afër lokalit kishte parë të akuzuarin duke i ngacmuar fëmijët 

e motrës, vajzën e tij dhe fëmijët e vëllait. Pasi ofrohet, e dëgjon të njëjtin duke u thënë fjalë që 

nuk fliten. Sipas tij, i akuzuari nuk e ka ditur se fëmijët janë të familjes së tij. Ndalon aty, për ti 

tërhequr vërejtën të akuzuarit, që mos ti ngacmojë fëmijët, andaj mes tyre, fillimisht lindë një 

konflikt verbal, e më pas dhe rrahje. Fëmijët nga frika kanë filluar të bërtasin, në momentin kur 

kthehet kah fëmijët, i akuzuari e godet me thikë në shpinë, pasi merr goditjen me thikë, arrin t’ia 

merr thikën dhe fillon ta godas me grushte, por ndjen vështirësi në frymëmarrje dhe nga një 

fqinjë dërgohet në spital. I kujtohet se edhe në momentin kur ka filluar të dobësohet, i akuzuari 

ka tentuar përsëri ta godas. 
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I dëmtuari- dëshmitari A.L edhe në deklaratën e tij dhënë në stacion policor, rrëfen ngjarjen 

pothuajse në mënyrë identike, me një ndryshim nga ajo e dhënë në shqyrtim gjyqësorë ku në 

stacion policor thotë se vetëm ka kërkuar nga i akuzuari të largohet, ndërsa ai nxjerrë thikën, e 

godet, e më pas arrin t’ia merr thikën dhe i revoltuar e godet disa herë me grushte derisa ndjen 

vështirësi në frymëmarrje. Po ashtu në polici ka thënë se i akuzuari ishte i dehur dhe i droguar. 

Pjesa tjetër e deklaratës nuk ka pësuar ndonjë ndryshim, ndërsa në prokurori, ka deklaruar në 

mënyrë identike si në shqyrtim gjyqësor, pa ndonjë ndryshim relevant që kishte për të ndikuar në 

vendim ndryshe. 

 

Gjykata dëshmisë së këtij dëshmitari- të dëmtuarit i fali besimin pjesërisht, përkatësisht në pjesën 

ku ka të bëj me fillimin e grindjes me të akuzuarin si dhe pjesës së dëshmisë ku thot se është 

goditur me thikë nga i akuzuari, sepse një dëshmi e tillë është në përputhje edhe me deklaratën e 

dëshmitarit A. S, i cili ishte dëshmitar okular, ndërsa pjesës tjetër të dëshmisë nuk i fali besimin 

ngase ishte në kundërshtim me deklaratën e këtij dëshmitari, por edhe me mbrojtjen e të 

akuzuarit, për faktin se nuk shpjegon mënyrën se si erdhi deri te goditja, duke fsheh faktin më 

relevant për vërtetim të rrethanave nën të cilat i akuzuari ndërmori veprimin e tij.  

 

Nga dëshmia e dëshmitarit A S, dhënë në shqyrtimin gjyqësor, rezulton se natën kritike, ishte në 

tarracën e shtëpisë së tij, e cila gjendet përball lokalit diku në largësi prej 50 metra, nga vendi i 

ngjarjes. Aty qëndronte me familjarët. Ngjarjen e ka pa mirë edhe pse ishte terr, sepse kishte 

ndriçim të mjaftueshëm, andaj dhe ka arritur ti identifikoj të akuzuarin dhe të dëmtuarin, të cilët i 

ka fqinjë, e po ashtu ka arritur ti dëgjoj se çfarë flisnin, sepse ishte qetësi. Sipas tij, para se të 

vinte i dëmtuari në vendin e ngjarjes, ka dëgjuar të akuzuarin i cili ishte me një biçikletë, duke i 

sharë disa fëmijë në rrugë, të njëjtëve ua kishte zënë rrugën. Pas pak ka arritur i dëmtuari A.L. 

me motor, ndalon aty, e  pyet të akuzuarin se çka ka ndodhë, i thotë se ata fëmijë janë të tij, 

afrohen me njëri tjetrin dhe mes tyre fillon një debat e më pas dhe kacafytje. Ka dëgjuar kur i 

dëmtuari i ka thënë të akuzuarit të largohet nga aty, fëmijët ishin të  frikësuar, e në mënyrë që ta 

largojë nga aty të akuzuarin, i dëmtuari ia merr biçikletën dhe me të njëjtën e gjuan. Me tej ka 

shtuar se ka hyrë brenda, ta thërras vëllain, sepse situata veç ishte tensionuar. Me tu kthyer prapa, 

vëren se i akuzuari kishte thikë në dorë, nuk e vëren momentin kur i dëmtuari goditet me thikë, 

sepse ishin shumë afër njëri tjetrit, dhe momentin kur i dëmtuari e ka goditur të akuzuarin, të 

cilin e shtrin për tokë.  Më pas kanë dal familjarët e A.L, aty kupton se i dëmtuari ishte ther me 

thikë nga i akuzuari.   

 

Me tej ka thënë se diskutimet e tyre kanë qenë normale, por i dëmtuari ishte më i zëshëm, andaj 

dhe i akuzuari është dëgjuar duke i thënë të dëmtuarit “hajde vrajum”. 

 

Në mënyrë identike, si në shqyrtim gjyqësorë ka deklaruar dhe në prokurori. 

 

Ky dëshmitar në deklaratën e tij dhënë në polici, ka shpjeguar ngjarjen në pika të shkurta, pra ka 

përshkruar momentin e goditjes me thikë, duke thënë se pas kacafytjes mes tyre, për shkak të 

fëmijëve të cilët i akuzuari i kishte ngacmuar, i akuzuari ka nxjerr thikën dhe godet të dëmtuarin 

njëherë në shpin.  

 

Gjykata dëshmisë së këtij dëshmitari i fali besimin e plotë, edhe pse dëshmia e tij kishte disa 

ndryshime të vogla nga ajo e dhënë në polici, por e njëjta është plotësuar dhe sqaruar në 

prokurori dhe shqyrtim gjyqësor, nga e cila dëshmi plotësisht vërtetohet se ditën kritike pas një 

konflikti të lindur mes të dëmtuarit dhe të akuzuarit, për shkak të ngacmimit të fëmijëve nga ana 
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e të akuzuarit, i akuzuari bie në tokë nga goditjet e pësuara e më pas i dëmtuari mbi të gjuan edhe 

biçikletën, e në mënyrë që të mbrohet, meqenëse i dëmtuari ishte më korpulent dhe më i 

fuqishëm, arrin të ngritët në këmbë, nxjerr thikën nga gjepi dhe godet njëherë të dëmtuarin në 

shpinë, ndërsa i akuzuari arrin t’ia merr thikën, të njëjtën e gjuan dhe prap e godet të akuzuarin 

me grushte derisa ndjenë një ngushtim në frymëmarrje si pasojë e goditjes me thikë. Kjo dëshmi 

e këtij dëshmitari është në përputhje të plotë me mbrojtjen e të akuzuarit në pjesën ku thotë se ka 

rënë në tokë nga goditjet e marra, më pas është gjuajtur me biçikletë nga i dëmtuari, e më pas 

është ngrit dhe e godet me thikë të dëmtuarin. E po ashtu, ka përputhje me një pjesë të dëshmisë 

së të dëmtuarit, përkatësisht në pjesën ku rrëfen si ka filluar ngjarja. 

 

Nga raporti mjekësor në emër të dëmtuarit A.L. të datës 16.08.2016, si dhe fotografitë e të 

dëmtuarit vërtetohet se i dëmtuari ditën kritike ka pësuar me lëndime trupore të përshkruara në 

fotografitë me nr. 22 nga shkresat e lëndës. 

 

Nga ekzaminimi mjekësor për të pandehurin A.G e datës 17.08.2016, vërtetohet se të akuzuarit 

ditën kritike i është bërë një ekzaminim mjekësor nga i cili rezulton se ka pasur lëndime trupore 

dhe atë gërvishtje mbi supin e majtë dhe në pjesë të ndryshme të trupit.  

 

Nga raporti i oficerit H. K. dhe A. K. të datës 16.08.2016, vërtetohet se ditën kritike patrulla 

policore e përbërë nga dy zyrtarë policor pas marrjes së informatës se ka ndodh një therje me 

thikë dhe pas daljes në vendin e ngjarjes, kanë vepruar sipas planit operativ dhe kanë zbuluar 

identitetin e personave të përfshirë në incident.  

 

Nga dëftesa mbi sekuestrimin e pronës të datës 17.08.2016 dhe fotografia e thikës, vërtetohet se 

mjeti me të cilën është kryer vepra penale është sekuestruar siç është paraqitur me foto me nr. 18 

nga shkresat e lëndës. 

 

Nga akt ekspertimi mjeko-ligjor numër 01/2015 të datës 27.12.2016, vërtetohet se lëndimi në 

raport me të dëmtuarit, është  kualifikuar si lëndim i rëndë trupor si dëmtim i përkohshëm i 

shëndetit dhe atë si plagë prerëse shpuese të indeve të buta, në regjionin e nënsqetullës së majtë 

të kafazit të kraharorit.  

 

Nga provat e administruara më lartë, kjo gjykatë ka vërtetuar se i akuzuari ditën kritike kishte 

qenë me biçikletë duke ecur rrugës dhe pikërisht në rrugën “Agush Gjoci”, ndalohet me disa të 

rinj, përdorë fjalë banale, aty pari kalon i dëmtuari A.L, i cili ka qenë me motor dhe mes tyre 

fillon një konflikt verbal, duke e fyer njëri tjetrin me fjalë, kanë filluar të grushtohen, i akuzuari 

edhe përkundër faktit se ka kërkuar që të largohet, i dëmtuari pasi e grushton disa herë, i 

akuzuari bie në tokë, i dëmtuari vazhdon sulmin kap biçikletën e të akuzuarit dhe të njëjtën e 

gjuan mbi të akuzuarin. Këto rrethana janë vërtetuar nga dëshmitari okular A. S, të cilat 

deponime përputhen në tërësi me mbrojtjen e të akuzuarit. I akuzuari më pas arrin të ngrihet në 

këmbë, nxjerr një thikë nga xhepi dhe e godet të dëmtuarin një herë në shpinë në anën e majtë 

nën shpatull, ku i dëmtuari arrin t’ia merr thikën dhe të njëjtin fillon prapë ta godet, duke e 

shtrirë për tokë. 

 

Bazuar në të cekurat më lartë duke i referuar të gjitha provave të administruara e në veçanti 

deklaratës së dëshmitarit okular A. S, pjesërisht dhe me deklaratën e të dëmtuarit, ka gjetur se në 

veprimet e të akuzuarit nuk qëndrojnë elementet e veprës penale vrasje e mbetur në tentativë nga 
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neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, andaj dhe ka ndryshuar cilësimin juridik të përshkruar 

në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Pretendimet e përfaqësuesit të akuzës, se kemi të bëjmë me vrasje në tentativë nuk qëndrojnë, 

duke pas parasysh rrethanat e vërtetuara, nën të cilat i akuzuari e ka kryer veprën penale, veprim 

i ndërmarr nga i akuzuari pasi sulmohet nga i dëmtuari dhe atë në pjesë të ndryshme të trupit, 

rrethanë e vërtetuar nga raporti i ekzaminimit për të akuzuarin, na i cili ka rezultuar se ka pësuar 

lëndime trupore dhe nga intensiteti i goditjeve të marra nga i dëmtuari, i akuzuari me thikë godet 

të dëmtuarin njëherë, veprim i cili nuk inkorporon dashjen e privimit nga liria, sepse ka 

zmbrapsur sulmin, pra dashja e tij ishte të largoj të dëmtuarin nga vetja, duke e parë 

pamundësinë ti ik sulmit, për shkak se i dëmtuari ishte fizikisht shumë më i zhvilluar edhe pse i 

vetëdijshëm se me atë veprim mund të shkaktojë çfarëdo pasoje. 

 

Gjykata nuk mundi ta pranojë qëndrimin e mbrojtjes së të akuzuarit avokatit B. L., se i akuzuari 

ka vepruar në mbrojtje të nevojshme për shkak se për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme sulmi 

duhet të jetë në proporcion me mbrojtjen, në rastin konkret mbrojtja nuk ka qenë proporcionale 

me intensitetin e sulmit, pasur parasysh se i akuzuari kishte mjet, i cili është i rrezikshëm për 

jetë, përkatësisht thikën në dorë, derisa i dëmtuari e kishte sulmuar me biçikletë, që për gjykatën 

nuk është në proporcion me mjetin, të cilin e kishte i akuzuari. Se ka tejkalim të mbrojtjes së 

nevojshme rezulton nga të gjitha provat e administruara më lartë, e në veçanti nga dëshmia e 

dëshmitarit A. S, i cili e ka përshkruar në detaje rastin që ka ndodhur dhe gjykata ia ka falur 

besimin në tërësi deklaratës së tij, e në veçanti pjesës ku thotë se, i akuzuari është gjuajtur nga i 

dëmtuari me biçikletë, pasi ka rënë në tokë, e më pas i akuzuari është ngrit në këmbë dhe për ta 

zmbrapsur sulmin nga i dëmtuari, i cili ishte fizikisht shumë më kurpulent me të akuzuarin, i 

ndërmerr veprimet e cekura në dispozitiv të aktgjykimit, rrethanë e cila nga kjo gjykatë është 

vlerësuar se në veprimet e tij janë përmbushur të gjitha elementet e veprës penale të lëndimit të 

rëndë trupor, e jo të vrasjes në tentative, ngase nuk është provuar se qëllimi i të akuzuarit ka qenë 

se të dëmtuarin ta privojë nga liria, edhe përkundër faktit se është godit në pjesë vitale të trupit. 

Pra, qëllimi i tij ishte vetëm për ta zmbrapsur sulmin nga i dëmtuari, andaj dhe pretendimet e 

mbrojtësit sa i përket mundësisë së dytë siç e thotë në rastin e pafavorshëm mund të ketë 

ndërmarr veprimet në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme, u aprovua nga kjo gjykatë.  

 

Bazuar në komentarin se i akuzuari ka kryer vepër penale si në dispozitiv të aktgjykimit, kjo 

gjykatë është bazuar në komentarin e të drejtës penale, ku në faqen 51 të saj, citat: “tejkalimi i 

mbrojtjes së nevojshme shprehet në rastet kur mbrojtja nuk është proporcionale me sulmit, apo 

mbrojtja ndërmerret pasi të jetë zmbrapsur ose të ketë pushuar sulmi”. Në rastin konkret 

tejkalimi i mbrojtjes së nevojshme është shprehur kur mbrojtja nuk ka qenë proporcionale me 

sulmin, pasur parasysh mjetin e sulmit dhe të mbrojtjes, po ashtu dhe frikën e shkaktuar nga 

sulmi, meqenëse i akuzuari në mbrojtjen e tij ka thënë se thikën e ka nxjerr për shkak se e ka pas 

ndjenjën se do ta mbys, bazuar në fizikun e të dëmtuarit.  

 

Andaj, nga gjithë të lartcekurat gjykata gjen se i akuzuari është fajtor për vepër penale lëndim i 

rëndë trupor në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga  neni 189 par. 5 lidhur me par. 1 nën par. 

1.3 dhe nenit 12 par. 3 të KPRK-së. 

 

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

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

pandehurin, gjykata ka vlerësuar sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor duke u ndier i 
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përgjegjshëm për veprimet e tij, po ashtu ka vlerësuar dhe rrethanë se i njëjti ka qenë në ndikimin 

e alkoolit dhe gjendjen e tij të vështirë ekonomike.  

 

Si rrethana renduese gjykata ka gjetur se i njëjti edhe më parë ka qenë i gjykuar dhe atë sipas 

aktgjykimit të plotfuqishëm P.nr.98/13, për vepër penale nga neni 274 par.1 të KPRK-së dhe 

veprës penale nga neni 374 par.1 të KPRK-së, i cili është dënuar me një vit burgimi dhe gjobë 

prej 100 euro. Po ashtu me aktgjykimin P.nr.367/13 është gjykuar me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 12 muaj, për vepër penale nga neni 278 par. 1, të KPRK-së, i cili dënim është 

unifikuar me dënimin e mëparshëm, me aktgjykimi P.nr.342/13, është gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 9 muaj, për vepër penale nga neni 194 par. 1, të KPRK-së, me aktgjykimin 

P.nr.238/12, është gjykuar me dënim burgimi prej 6 muaj, për veprën penale nga neni 253 par. 1, 

nën par. 1, lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPRK-së, me aktgjykimin P.nr.841/12, është gjykuar 

me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 muaj, për veprën penale nga neni 153 par.2, lidhur me 

par. 1 të KPRKK-së, që të gjitha këto dënime i ka vuajtur. Andaj, duke u bazuar në këto rrethana 

rënduese, gjykata ka gjetur se i njëjti duhet dënuar më butë, pasur parasysh dispozitën e nenit 12 

par.4, të KPRK-së, ku parasheh që kryesi i cili vepron në tejkalim të kufijve të mbrojtjes së 

nevojshme mund të dënohet me lehtë, e po ashtu nëse i është shkaktuar frikë nga sulmi, ai mund 

të lirohet nga dënimi.  

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 73 te KPRK-se te akuzuarin  e 

gjykoi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimit, me të cilin do të arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

 

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

shkallen e përgjegjësisë penale te tij dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura te 

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

qëllimit te dënimit ne pengimin e te pandehurit ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, por 

ai do te ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te përmbahen nga kryerja e 

veprave penale ne përputhje me nenin 41 te KPRK-se. 

 

Vendimi për lirimin nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, 

është marr në bazë të nenit 453 par.4, meqë i njëjti sipas informacioneve të marra, ka gjendje të 

rëndë ekonomike, andaj pagesa e shpenzimeve do të rrezikonte gjendjen materiale të të 

akuzuarit.  

 

Vendimi lidhur me dënimin plotësues-konfiskimin e thikës, është bazuar në nenin 69 të 

KPRKRK-së. 

 

Vendimi lidhur me udhëzimin e të dëmtuarin për realizimin e kërkesës pasurore juridike, në 

kontest civil, është bazuar në neni 463 par.1, të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi llogaritjen e paraburgimit është bazuar në nenin 367 të KPRK. 

 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR.nr.191/16 më datë 23.01.2017 
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Sekretarja Juridike       Kryetari i Trupit Gjykues  

 

________________      ___________________ 

Gjyljeta Çorkadiu      Kreshnik Radoniqi 

 

 

 

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. 


