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Numri i lëndës: 2018:012499 

Datë: 13.03.2019 

Numri i dokumentit:     00245121 

 

 

DKR.P. nr.44/2018 

 

                                                    NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE – Departamenti për Krime te Renda ne Pejë,  Kryetari i trupit 

gjykues-Gjyqtari Sylë Lokaj,dhe anëtaret e Trupit Gjykues- Gjyqtaret Kreshnik Radoniqi e 

Sejdi Blakaj, e me pjesëmarrjen e sekretares juridike Binake Mulliqi , sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Pejë , PP/I. nr.40/2018, 

dt.31.05.2018, kundër të akuzuarit , U L për shkak të veprës penale të  vrasje e mbetur në 

tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe vepër penale, mbajtja në pronësi 

,kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së. pas mbajtjes 

së shqyrtimeve kryesore datë, 18.06.2018, 24.09.2018, 26.10.2018, 26.11.2018, 19.12.2018 

dhe 05.02.2019, në prezencën e Prokurores së Shtetit –Sahide Gashi , të dëmtuares S K , të 

akuzuarit dhe mbrojtësit me autorizim Av. Gëzim Kollçaku me dt.05.02.2019, ka  marrë dhe 

publikisht shpalli  këtë : 

 

                                                                     A K T G J Y K I M 

I akuzuari :  
U L, i biri i B  dhe R e gjinisë S,  i lindur me .. në Fsh. B K-D , tani me banim ne Fsh. I K-

Deçan , ka kryer shkollën fillore, me profesion hidro-instalues,   i martuar, baba i 3 fëmijëve ,i 

gjendjes se mesme ekonomike , Shqiptar  Shtetas i Republikës së Kosovës, më par i pa 

gjykuar, ka qenë në paraburgim dhe në arreste shtëpiak nga dt. 24.04.2018 deri me dt. 

17.08.2018.  , tani ndodhet në liri. 

                                                               

 

                                                         ËSHTË FAJTOR 

                                                                     

Për shkak se : 

 

1.Me dt.24.04.2018, rreth orës 08.202 në  Rr” ...” nga  Fsh L K. Deçan duke vepruar në 

tejkalim të mbrojtës se nevojshme ka tentua ta provoj nga jeta të dëmtuarin I K nga fsh L  K. 

Deçan në atë mënyre që për shkak të një mosmarrëveshje të më hershme, i dëmtuari I ditën 

kritike  ka shkua në oborrin e shtëpisë së vëllait të  B K, ku i pandehuri ishte duke punuar,i 
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dëmtuari I nga prapa e kap  në  krahë të pandehurin , e kur ai  kthehet , i dëmtuari e godet me 

grusht në ballë të pandehurin, duke i  shkaktua gjakderdhje në hundë, aty ndërhynë dëshmitari  

B, i ndanë , i pandehuri shkon të vetura që e kishte rreth 50m më lart , hynë në veturë, e merr 

armën e tipit ... , përderisa i dëmtuari ishte duke ardhur pas tij me një letfë në dorë, i pandehuri 

del nga vetura e në një distancë rreth 3-4 m shtinë njëherë në tokë, pastaj i dëmtuari i rroket për 

armë, ashtu qe gjatë kacafytjes, që të dytë shtrihen ne tokë, i dëmtuari tenton të ia merr armen, i 

pandehuri ashtu siç ishin të shtrirë,  shtëne një herë dhe e ka  goditur të dëmtuarin në kofshën e 

këmbës se majtë duke i shkaktua lëndim truporë. 

                                                                            

-me çka ka kryer vepër penale të vrasjes së mbetur në tentativë duke vepruar në 

tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 178 lidhur me nenin 12 par.3 dhe 4 lidhur 

me nenin 28 të KPK-së. 

                                                                                                                                     

2.Më parë e gjerë me dt.24.04.2018 në fsh . Lebushë K. Deçan, pa autorizim ka mbajtë në 

pronësi armën e tipit ... kalibrit 7.62 mm me numër serik C-.... prodhimi . një karikator dhe 6 

fishekë, në atë mënyrë që pasi paraprakisht policia shkon në vendin e ngjarjes pas incidentit qe 

kishte ndodhur të njëjtën ditë  , të pandehurit ja konfiskojnë armën. 

 

-me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi kontroll posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 

 

Për këtë gjykata në kuptim të nenit 80 të KPK-së të akuzuarin i : p ë r c a k t o n 

 

- për veprën penale në piken 1 të dispozitivit të aktgjykimit dënim burgimi në kohëzgjatje prej 

12 (dymbëdhjetë ) muaj 

 

-për veprën penale në piken 2 të dispozitivit  të aktgjykimit dënim gjobe në të holla në shume 

prej 400 (katërqindtë)  euro. 

 

Andaj Gjykata në kuptim të neneve 2, 7,17 par.1 , 41, 45, 46, 62 par.2 , pika 2.7, 69, 73, 74,75, 

76 par.1, pika 1.2,  nenit 80 par.1 dhe 2 pika 2.nenit 178 lidhur me nenet 12 par.3 dhe 4 lidhur 

me nenin 28 dhe nenit 374 par.1 të KPRK-së, nenit 365, 366 ,450 par.1 pika 2.6  të KPPRK-së, 

të akuzuarin e  : 

 

                                                          GJ Y K O N 

 

-me dënim unikë, dënim burgimi në kohëzgjatje prej 12 ( dymbëdhjetë ) muaj, dhe -dënim 

gjobe në të holla në shume prej 400 (katërqindtë) euro 

 

Në dënimin me burg i llogaritet paraburgimi dhe arresti shtëpiak nga data 20.04.2018 deri në 

datën 17.08.2018.  

 

Ndërsa që dënimi me gjobë duhet të ekzekutohet në afate prej 15 ditësh,  e  nëse i akuzuari nuk 

e ekzekuton apo refuzon ekzekutimin, dënimi me gjobë zëvendësohet me burgim duke u 

llogaritur 20 euro për çdo dite burgu. 

 

-dënim plotësues konfiskimi i armës tipit .. kalibrit 7.62 mm me numër serik C-... prodhimi ... 

një karikator dhe 6 fishekë , e cila armë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi ka për u 

asgjësuar. 
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I akuzuari detyrohet që Gjykatës në emër të shpenzimeve të procedurës  penale të ja  paguaj 

shume prej 100 ndërkaq në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 25 euro si dhe në emër të 

kompensimit viktimave të krimit  shumën prej 50 euro. 

 

Pala e dëmtuar S K nga fsh L K. Deçan për realizimin kërkesë për dëmshpërblim  udhëzohet në 

kontest civil. 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas që aktgjykimi të merre formën e prerë. 

 

                                                       A r s y e t i m 

 

1.Aktakuza: 

Prokurori i Shtetit pranë Prokuroria Themelore- Departamenti për Krime te Renda ne Pejë, me 

aktakuzën, PP/I. nr.40/2018, dt.31.05.2018, e ka akuzua të akuzuarin U L për shkak të veprës 

penale të  vrasje e mbetur në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe vepër 

penale, mbajtja në pronësi ,kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 

të KPRK-së.  

 

Ne shqyrtim kryesor Prokurorja e Shtetit Sahide Gashi , ka mbetë në tersi pranë akuzës 

kualifikimin juridik për veprat penale për të cilat e ka akuzua të akuzuarin. 

 

I akuzuari U L që  ne fillim te shqyrtimit kryesor, ne tersi e ka pranua fajësinë  për  veprë 

penale mbajtja në pronësi kontroll, posedim të pa autorizuar të armës nga neni 374 par 1 të 

KPK-së  e pasi qe me parë ka pasë këshillime te mjaftueshme me mbrojtësin. 

 

Ndërsa që për vepër penale të vrasjes  në tentativë nga neni 178  lidhur me nenin 28 të KPK-së, 

nuk e ka pranua cilësimin juridik te veprës penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av.Gëzim Kollqaku,  tha se pajtohem me pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari, për vepër penale mbajtja në pronësi kontroll, posedim të pa autorizuar të armës nga 

neni 374 par 1 të KPK-së  ai e pranoj fajësinë pasi që ka pasë këshilla të mjaftueshme nga 

mbrojtja, pranimi i fajësisë është bër pa presion nga askush. 

 

 Prokurorja e Shtetit është pajtua  me pranimin e fajësisë  nga ana e te akuzuarit  për vepër 

penale mbajtja në pronësi kontroll, posedim të pa autorizuar të armës nga neni 374 par 1 të 

KPK-së. Ajo tha se se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit për këtë vepër penale, është bër 

pasi qe me parë është njoftua  me pasojat  dhe privilegjet e pranimit te fajësisë, pranimi i 

fajësisë  është  i bazuar  ne provat qe  janë ne shkresat e lendes.  

 

Me qenë se i akuzuari që në fillim të shqyrtimit kryesor, në tërësi e ka pranua fajësinë, për 
vepër penale mbajtja në pronësi kontroll, posedim të pa autorizuar të armës nga neni 374 par 
1 të KPK-së , Prokurori i Shtetit është  pajtua me pranimin e fajësisë, Gjykata është bind se i 

akuzuari e ka kuptua natyrën dhe  pasojat e pranimit te fajësisë, ai këtë e ka  bër pa presion nga 

as kushë, e pas konsultimit me mbrojtësin, pranimi i fajësisë  është i bazuar  në provat në 

shkresat e lëndës –Raportet e policisë, procesverbali mbi vend shikimin, foto dokumentacioni i 

vendeve të ngjarjes, vërtetimet mbi konfiskimin e armës. Aktakuzat nuk përmbajnë asnjë nga 

shkeljet e qarta ligjore. Për ketë gjykata  ka gjet se janë plotësua kërkesat e parapara me nenin 

248 par.1 të KPPK-së, ashtu që në kuptim të nenit 326 par. 4 të  KPPK-së, e ka pranua 

pranimin  fajësisë nga ana e të akuzuarit e për vepër penale mbajtja në pronësi kontroll, 
posedim të pa autorizuar të armës nga neni 374 par 1 të KPK-së  
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Me që i akuzuari nuk e ka pranua fajësinë për vepër penale të vrasjes në tentativë nga neni 178 

lidhur me nenin 28 të KPK-së, Gjykata ka vazhda shqyrtimin për këtë pikë të aktakuzës. 

 

Prokurorja e shtetit Sahide Gashi ne shqyrtim gjyqësorë ka mbete ne tersi pranë aktakuzës , 

kualifikimit te njëjtë juridik te veprës penale , provave te propozuar . 

 

2.Provat e Administruara. 

Gjykata ne shqyrtim kryesore i ka administruar provat  e propozuara , janë  deklaruar 

dëshmitaret XH D , B B , B K , B T dhe B K , ndërkaq  me pëlqimin e palëve ne procedurë  

është lexua  deklarata e t e dëmtuarit – tani te ndjerit I K  e dhen me dt.23.04.2018.  Janë 

administruar edhe provat tjera formale , raporti i Policisë nr.2018 DC-126 te dt.,20.04.2018, 

raporti i këqyrjes se vendit te ngjarjes dhe foto dokumentacioni hetues te dt.20.04.2018, dëftesa 

mbi konfiskimin e armës , me numër te njëjtë te dt.20.04.2018 dhe ekspertiza mjeko-ligjore te 

dt.31.05.2018, ekspertiza Balistike  AKF/2018-1792/2018-1704 te dt.22.05.2018. 

 

2.1.Dëshmitari B K :  Ka dhen dëshmi te Prokurori i Shtetit dhe në shqyrtim kryesorë. Ai  

është vëllai i të dëmtuarit-tani te ndjerit I . Ai tha se Ii me ka tregua se ka pas një konflikte me 

te akuzuarin para kësaj ngjarje , e që konflikti  ka ardhe për shkak te  qenve ,e qe Uka i kishte 

thënë  se edhe njëherë tjetër kalon këtij pari me qenë do te vras ty dhe qenin .  Kjo ngjarje ka 

ndodhë  një jav para ngjarjes kryesore .Ai tha se nuk kam qenë prezent kur ka ndodhë plagosja 

e Iit.  

 

2.2.Dëshmitari B K :Ka dhen dëshmi te Prokurori i Shtetit dhe ne shqyrtim kryesore . Ai tha 

se tani te ndjerin I  e kam kushëri te afërm , atë e njoh qe nga femëria . Ditën kritike kam qenë 

duke i përcjelle punimet ne shtëpinë e vëllait tim , aty kam qen  nder punëtoret tjerë edhe tani i 

akuzuari U qe ka punu ne instalimin e ujit . Deri sa unë isha ne plloq te shtëpisë kanë ardhë  

cisternat me beton , e dëgjova një zhurme  aty afër,  zbrita poshtë , aty e vërejta Un qe ishte 

duke punua ne një ceve te ujit , pastaj aty e pava qe ishte edhe Ii . Ata u kacafyten ne mes veti e 

duke u sharë . U ishte i gjakosur ne ball ne mes te dy vetullave . E kam kap për krahu Iin qe ta 

ndaj  ,a i me ka thënë lëshomë – lëshomë , dhe ne një momente me ka ikur nga dora , ka shkua 

ne drejtim te Us. 

 

Kur unë i ndava U ka shkuar te poshtë ne drejtim te veturës se ti , pastaj Ii kur me tha lëshomë 

– lëshomë , shkoj ne drejtim te Us ,unë  vazhdova me punët e mija  pastaj  dëgjova  krisma te 

armës. Atje lartë vërejtja se kishin hyrë disa persona për ti ndarë, shkova edhe unë dhe i kemi 

dhen ndihmën viktimës .  

 

Tani të dëmtuarit nuk i kam vërejtur se ka pasur diçka ne dorë , ai tha se rruga qe shpije për ne 

shtëpinë e  vëllait te ti,  është rrug anësorë  larg nga rruga kryesore  Deçan-Peje rrethe 50 metra 

, ndërkaq  Ii nuk e ka shtëpinë, as rrugën andej ku ishim ne duke punua me punëtoret, ne 

shtëpinë e vëllait tim. 

 

2.3. Dëshmitari B T ka dhen dëshmi ne Polici , te prokurori i shtetit dhe në shqyrtim kryesorë 

me dt. 26.10.2018, ai tha :Te akuzuarin  U e njoh si figurë  e di se ka qen mjeshtër e kam 

njohur edhe tani te ndjerin I K . Ditën kritike kam qen duke punu ne shtëpinë e vëllait te 

dëshmitarit B K , aty ka qen edhe i akuzuari U duke punua ne gypat e ujësjellësit . Dëgjova një 

zhurmë , dola jashtë  e pava U duke vrapuar përpjetë  , ndërkaq  tani te dëmtuarin I  duke e 

ndjekur  prapa me një letfë. Pastaj dëgjova  dy te shtëna te armës . Kam shkua aty  dhe i kamë 

dhen ndihmën personit te lënduar . Nuk e kam vërejtur ngjarjen e parë, e as te dytën drejte për 
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drejte .Vendi ku ka ndodh ngjarja – plagosja,  është larg  nga shtëpia ku kam qen duke punu,  

rrethë 100 metra.  

 

2.4. Dëshmitari XH DA ka dhen dëshmi te prokurori i shtetit dhe ne shqyrtim kryesor  me 

dt.26.10.2018. Ai tha se ditën kritike isha  se bashku me B B, duke shkua me veturë   nga fshati 

S ne drejtim te Deçanit. Me te arritur ne fshatin L rrethë orës 8, nga vetura dëgjova dy krisma 

dhe aty i pava dy persona  duke u kapur ne mes veti  qe ishin qe te dytë te rrezuar ne tokë. Unë 

i vërejtja qe  tani i akuzuari U ka qen i rrezuar për tokë , ndërsa tani i ndjeri I ka qen për mbi te, 

ata ishin kapur qe te dytë për duarsh rreth te një arme . Ne ndërhymë , i ndamë dhe vërejta se 

njeri prej tyre ishte plagos. 

 

2.5. Dëshmitari B B , ka dhen dëshmi te prokurori i shtetit dhe ne shqyrtim kryesorë  me 

dt.26.10.2018. Ai ne shqyrtim  kryesore tha , se ditën kritike kam qen me vetur  me dëshmitarin 

XH DA. Kur erdhëm te vendi i ngjarjes kam vërejt dy persona  duke u kacafytë. Tani te 

akuzuarin me parë nuk e kam njohur , ndërkaq Iin e kam njoftuar me parë . Kam dalë nga 

vartura i vërejtja se tani i akuzuari dhe Ii ishin te rrezuar qe te dytë për tokë. Ndërhyra qe ti 

ndajë , Ii me tha  jam i plagosur. E vërejtja  një armë e qe te dytë ishin kapur për te. Me qe 

vërejta qe karikatori i armës ishte i hequr , e kam bllokua armen, jam mundua qe te jua heqë 

armen  prej dor atyre dy personave,  ka ardhur edhe një person me emrin F dhe me ka ndihmua 

qe te ja u hjekë armen . Personat kan qen  qe te dytë te shtrirë për toke dhe te kapur për armë.  

U ka qen me përfundi , por nuk muaj te them se ka qen krejt për fundi , ne një formë Ii ka qen 

mbi te . Armen e bllokova  deri sa ata te dyte e mbanin ne dorë . 

 

Ne fillim deri sa isha në veturë,  unë i kam par ata duke u kacafytur e  qe kanë qen ne kembë, 

kanë qen te kapur njeri me tjetrin   e deri sa ne kemi dalë nga vetura ata te dytë kane ra ne toke, 

distanca ne mes  veturës qe ishim ne dhe vendin ku ishin ata persona  ka qen rrethë  100 metra.   

 

2.6 Dëshmitari- i dëmtuari tani i ndjerë I K  ka dhënë dëshmi te Prokurori i Shtetit me 

dt.02.05.2018, Gjykata me propozimin  e palëve në procedurë e ka lexua dëshminë e tij , dhënë 

të prokurori i shtetit. Ai te prokurori i shtetit ka deklarua se para një viti e kam qit një stendë e 

sipas rekomandimit të mjekëve është dashtë të eci për çdo ditë, për ta futur zemrën në punë. 

Pesë ditë para ngjarjes kritike e kam marrë një këlysh me zingjirë kam dal të eci në drejtim të 

gurëthyesit ,rrugës së këmbësoreve që kalon ka shtëpia e të akuzuarit U .Te shtëpia e tij Uka, 

ka dal në rrugë me ka thëne “ndalu, edhe njëherë bjenë me qenë kësaj  rruge kam me të vra ty 

edhe qenin” unë i thash “pushka top tu boftë”. 

U, ka hy brenda në shtëpi, e ka marr pushkën  e gjuetisë, ka dal djali i motrës se tij   dhe vëllai i 

Us e kanë pengua dhe ai ka hy brenda e unë kam vazhduar rrugën . Kur jam kthyer Uka me tha 

“shko dhe he darken me familje se ti kishin hënger sonte kojshit të shtatat” . Ditën kritike jam 

përgatitur për të shkua në punë ku punoj si zjarrfikës në Deçan, gjatë rrugës  e kam pa Un në 

një shtëpi qe ishte në ndërtim , e kam ndal veturën kam shkuar te ajo shtëpi . Uka mu ka afrua 

me tha “ mos me prek ta shk... nënën “ unë i thash nëna me ka vdekë qe një vitë e gjysë e s’ma 

ka shajt kush. E kam mësy, më ka kap kojshija -B K dhe na ka nda. Uka ka shkua në drejtim të 

veturës, me tha qetash kom me ta q... nënën, kam me te vra. Unë e kam kap me dorë një letfë të 

shkurtër jam nis pas tij,  e kam pa Un kur prej kerrit e ka marrë alltinë, me ka gjuajt njëherë me 

ka qellu mbi gju në anën  e përparme në këmben  e majtë, isha rreth një metër larg tij, ja kam 

kapur dorën  dhe plumbi i dytë me ka kap në gilzën e këmbës në pjesën  e përparme të majtë. 

Unë duke luftuar me ja marr armën,  kam mbërri me ja hequr shanzherin dhe aty nja pesë 

minuta jemi ballafaquar në tokë ndërmjet veti. Aty ka ardhë një policë me uniform dhe një 

person tjetër civil,  ju thash heqja armën se jam plagosur ,polici ja ka hequr armën dhe mu më 

është dhëne ndihma mjekësore. 
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3.Mbrojtja e të akuzuarit 

I akuzuari U L ne mbrojtje tha : Tani te ndjerin I K e kam njoftuar edhe para kësaj ngjarje , më 

parë  kemi pas  konflikt  verbal  . I kemi shtëpiat ne distance njeri prej tjetrit 400- 500 , mirëpo 

shtëpitë tona nuk lidhen me rrugë te njëjtë ,   nga shtëpia e tani te ndjerit  deri te shtëpia ime 

është një rrugë fushore . Aty vazhdimisht tani i ndjeri I dhe vëllai i ti kan ardhur për tu shëtitur  

me Qenin e racës se sharit i madhe.  Me qe  oborrin e kam  te pa rrethuar , i kam thënë  ati ti 

mban qetë e lidhur kur te kalojnë atypari, nga se familjaret kishin frigë.  Një javë para ngjarjes, 

I K ka ardhe me qen  para derës sime  dhe aty  ka fillua me e leshua qenin. I thashë I mos e 

lësho qenin  se ai  me hyn ne oborre dhe po me frikohen  fëmijët , ai me tha se kush mundet me 

më ndalë mu  mos me e leshur  qenin . I thashë , nëse me hyn qeni i yti ne oborr  mi tute 

fëmijët. Ai e ka leshur  qenin ja ka hekur zingjiret dhe Qeni i tij me është futur ne oborr . Aty 

nuk ka mbetur tjetër për biseda , kam hyr në shtëpi  dhe nuk kam dale jashtë, ai e ka marr qenin 

dhe ka shkua ne drejtim te fabrikës se Pompave ,  është kthye,  qenin e ka pasur te lidhur. Gjatë 

kohës sa ishte duke u kthye, më tha “ te tregoj kur te takohem poshtë”  dhe kështu ka 

përfunduar kjo ngjarje . Nuk e kam lajmërua policin për këtë rastë ,  nga se  tani viktimën e 

kam pas  ne një formë si bagjanak . Nuk është e vërtet se unë Iin ta kam  kërcënua atë ditë me 

armë . 

 

Ditën kritike kur ka ndodh ngjarja,   kam  shkuar ne shtëpinë  e vëllait  te dëshmitarit B K qe 

ishte ne ndërtim , me te cilin kam pas marrëveshje qe unë te ja përcjelli gjate   ndërtimit 

instalimin e ujësjellësit . Jam takuar me B ne plloqen e shtëpisë, e kam pyetur se ku janë gypat 

e ujësjellësit qe unë ti  

përcjelli punimet . Deri sa na ishim duke bisedu me B për  gjetjen e vendit te gypave aty ka 

ardhe Ii . Isha me shpinë  i kthyer nga rruga dhe me ka kapur për krahu pas shpine ne anën e 

majte , me ka thyer nga vetja dhe me ka goditur me grushte ne ballë. I kam pas syzat, ato me 

janë thye.  Brhimi aty ka mbetur si i befasuar  dhe ka ndërhyrë menjëherë e ka kapë  In , e  unë 

kamë ikë nga aty , kam shkua  ne drejtim te veturës qe e kisha dikur rrethë 50-60 metra, breg 

rrugës kryesore .Shkova ne drejtim te veturës  me qellim qe te shkoj ne shtëpi , nga se tani  

viktima ka qen  i fuqishëm,  dy here me i madhe se unë . Mirëpo vetura ishte  e vjetër, e 

provova qe ta  ndezi por ajo nuk mu ndezi . 

 

Deri sa  isha duke shkua ne drejtim te veturës sime ,e kam pa Iin qe ka ardhe pas meje me një 

dru ne dorë. Ka ardhë te vetura ime,  tri katër metra afër , e kam marrë revolen ne veturë , të 

cilën e kam  bajtë gjithë me veti nga se e kam shtëpinë ne male , kam dal  i kam thënë  Iit ndalu 

mos mu ofro me ngatë .  Kamë  muajtë qe  te shti me armë para se ai të më rroket për armë , 

por nuk kamë shtën.  Ai me tha  tash ta tregoj unë alltinë.  Ii  kur ka ardhe te vetura,  nuk me ka 

goditur me atë dru. Ai e ka lëshuar drurin ne tokë dhe ma ka kapur armen prej dorës -mu ka 

ngjitur  për armë  dhe  aty  e kam dëgjua se ka kersitë arma njëherë, pastaj edhe njëherë gjatë 

kohës sa ai   tentonte  me ma marrë armen nga dora . Gjatë kohës sa ne ishim duke u kacafytur  

rrethe armës, e kam përshtypjen se ne jemi rrezua ne krah qe te dytë,  e pastaj e kam  pa se ai 

është plagos, e aty kanë ndërhyrë personat dhe na kanë nda. Armen time nga dora  ma ka hequr  

dikush nga te pranishmit. Revolja ime ka qen e mbushur me municion aty kanë qen 8 fishek. 

Ndërkohë i akuzuari është sqarua se  e vërteta është se plumbi i parë ka shkrepur ne tok,  e i 

dyti është shkrep gjatë kohës sa ishim duke u kapë rrethë armës ne duart e te dyve ,  ne faktë 

gjatë kohës kur Ii tentonte të ma kthej  armen nga duart e mija ne drejtim timin . 

 

4.Fjala përfundimtare 

4.1 Prokuroja e shtetit fjalën përfundimtarë  e ka dhen  ne formë te shkruar për te shtua : Me 

administrimin e provave  është provuar qe i dëmtuari – tani i ndjeri ka pasur një konflikt një 
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jave me parë me te akuzuarin. Është provuar qe ditën  kritike i dëmtuari e ka pa te akuzuarin qe 

ishte duke punu  ne oborrin e shtëpisë te vëllait te B K , e me qe nuk po mund te pajtohet me 

faktin qe i akuzuari edhe pse e kishte kërcënuar kohë me parë , ai fare nuk po kërkonte falje . 

Aty zihen me fjalë dhe përleshen, ndërhyn dhe i ndan këtu dëshmitari B K . I akuzuari i 

drejtohet  te dëmtuarit ne fjalë “qetash kam me ta q... nenën kam me te vra”,  niset për te shkua 

ne drejtim te veturës qe e kishte me poshtë. I dëmtuari e mere një letf me veti  shkon në drejtim 

të tij, i akuzuari ne veture e mere armen  dhe qëllon ne drejtim te viktimes  ,me ç’rast e godet 

ne regjionin e kofshës . Kjo  gjendje faktike është vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitareve, tani i 

dëmtuari I K , XH DA , B B , B T dhe B  K , si dhe nga dëshmitë tjera formale,  raporti i 

këqyrjes se vendi të ngjarjes dhe  ekspertiza mjeko-ligjore . 

 

Pretendimet  e të pandehurit dhe mbrojtës se i pandehuri ka veprua në vetëmbrojte apo në 

tejkalim të mbrojtës se domosdoshme nuk qëndron. 

 

Së fundmi Prokurori i Shtetit tha se me provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë është 

vërtetua se i akuzuari Uk L ka krye veprën penale të  vrasje e mbetur në tentativë nga neni 
178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe vepër penale, mbajtja në pronësi ,kontroll apo 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së.   Andaj mbetem në tërësi 

pranë aktakuzës dhe cilësimit juridik të veprave penale, i  propozoj gjykatës që të akuzuarin ta 

shpall fajtor , ta gjykoj  sipas ligjit, dhe ta obligoj ne kompensimin e shpenzimeve te 

procedurës penale. 

 

4.2.Qëndrimi i të dëmtuarit 

E dëmtuara S K ne fjalën përfundimtarë tha:Ne tersi i bashkëngjitëm fjalës përfundimtarë te 

dhen nga prokurorja e shtetit. Ndaj te akuzuarit i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe e 

parashtroj kërkesën për dëmshpërblim për te cilën e rezervoj te drejtën për realizim në kontest 

civil . 

 

4.3 Fjala përfundimtare e mbrojtjes së të akuzuarit. 

Mbrojtësi  i të akuzuarit Av. Gëzim Kollqaku ne fjalën përfundimtarë tha : 

 

Prokurori i shtetit gjatë përpilimit te dispozitivit te aktakuzës  e ka shkel dispozitën e nenit 48 

te KPPK-se, nga se nuk i ka konstatuar faktet e provuara , shfajësuese qe do te shkonin ne 

favor te të pandehurit , e si pasoj e kësaj  gabimisht edhe është bere kualifikimi  juridik i veprës 

penale . Nder te tjera ne aktakuza  është konstatua “qe .... i dëmtuari  tenton te sqarohet me te 

akuzuarin, lidhur me një mos marrëveshjen  ditë me parë, aty fillon kacafytja ...” . Ky 

përshkrim nuk është real nga se provat vërtetojnë qe i dëmtuari fare nuk ka kërkuar sqarim por  

ka shkua ne vendin ku ishte duke punue i akuzuari dhe e ka sulmua pa paralajmërim për shkak 

te mos marrëveshjes se mëparshme . Pastaj konstatimi se “ ... pastaj dalin jashtë rrethojës, me 

qrastë, i pandehuri e nxjerr armen dhe shtinë ne drejtim te dëmtuarit...”. Ky përshkrim është ne 

kundërshtim me provat  e administruara ne shqyrtim, e që provojnë se tani i dëmtuari  pas 

sulmit te parë, qe ja beri te akuzuarit duke i shkaktua lëndim  ne fytyrë dhe gjakosje . Kur i 

akuzuari  u largua nga vendi  , ai  përsëri shkoj ne drejtim te ti, me qellim qe ta sulmon edhe 

për kundër faktit qe i akuzuari  me parë ja tërhoqi vërejtjen  qe mos ti ofrohet, ai e vazhdoj 

sulmin . I akuzuari gjatë terë kohës i mori veprimet  qe ta largoj  nga vetja  sulmin e 

kundërligjshëm  qe  e kishte ndërmarrë i dëmtuari .Së fundmi, nga provat  e administruara 

është vërtetuar qe i akuzuari  ka vepruar ne mbrojtje te nevojshme . Andaj mbi këto baza  

propozoj gjykatës qe ai te lirohet nga aktakuza . Ne rastin me te keq , ne veprimet e te 

akuzuarit mundë te këtë tejkalim te kufijve te mbrojtjes  se nevojshme , andaj për tejkalimin e 
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kufijve,  te shkaktuar nga  tronditja e fortë  apo nga frika  e shkaktuar nga sulmuesi, ai duhet te 

lirohet nga dënimi. 

 

Ndërkaq me qe  i akuzuari e ka pranuar fajësinë  për veprën penale  mbajtja ne pronësi 

kontrolle ose posedim te pa autorizuar te armeve nuk ka dyshim se e ka kryer ketë vepër penale 

andaj i propozoj gjykatës se me rastin e vendosjes ti këtë  parasysh rrethanat lehtësues . 

 

I akuzuari Uke L ne fjalën përfundimtare tha .Unë gjate tere  kohës  kame vepruar ne mbrojtje 

te nevojshme nga sulmi i te dëmtuarit ,  sikur te kisha dashtë kame pasur mundësi qe unë ta 

vras  , por ketë nuk e kame bere .Andaj kërkoj nga   gjykata te me liroj nga akuza 

 

5.Analiza e dëshmive të dëshmitarëve: 
Gjykata i ka vlerësua dëshmitë e dëshmitareve B  K , B K, XH DA , B B. Ata ishin dëshmitarë 

të ndershëm dhe të besueshëm të cilëve pjesërisht ja u ka falur besimin.  

 

Dëshmitari B K, vëllai i të dëmtuarit tani të ndjerit I ,edhe pse nuk ishte dëshmitar okular i 

ngjarjes , sidoqoftë Gjykata ja ka falë besime dhe ai vërteton faktin se tani i ndjeri I, rreth pesë 

ditë më parë, ka pas një konflikt verbal me tani të akuzuarin U, me rastin e kalimit të Iit me 

qenë afër shtëpisë se të akuzuarit U, e që ai konflikt ka përfunduar me kërcënime reciproke. Në 

fakt, nga kjo dëshmi vërtetohet se i dëmtuari-tani i ndjeri I, ishte i motivuar për shkak të ati 

konflikti, dhe ditën kritike shkoi në punishten ku ishte i akuzuari U, për tu revanshua për atë 

qka kishte ndodhë pesë ditë më parë.  

 

Gjykata ja ka falë besimin një pjese të dëshmisë së dëshmitarit B K dhe ai vërteton faktin se 

ditën kritike përderisa  ishte duke i përcjell punimet në shtëpinë e vëllait të tij, e që aty përveç 

punëtoreve të tjerë ,si mjeshtër i ujë-sjellësit ka qenë edhe i akuzuari U L. Vërteton faktin se 

shtëpia në ndërtim, ishte larg nga rruga kryesore Deçan-Pejë  rreth 60 metra, e që rruga anësore 

që shpie të ajo shtëpi, të qon vetëm në atë shtëpi.  Vërteton faktin se shtëpia e të dëmtuarit- tani 

të ndjerit I  është në anën tjetër të fshatit, pra rruga ku ishte  i akuzuari duke punue,  nuk të qon 

për në shtëpinë e tani të ndjerit I. Gjykata ja ka falë besimin dhe ai vërtetoj faktin se pas i 

dëmtuari e sulmoi të akuzuarin, dëshmitari ndërhyri i ndau , e që Uka ka shkuar në drejtim të 

veturës ku e kishe larg nga aty rreth 60 metra, Vërteton faktin se edhe përkundë asaj që  e ka 

kap për krahu Iin qe ta ndaloj në vazhdimin e sulmit, ai  i ka ikur nga dora , ka shkua ne drejtim 

te Us. 

 

Gjykata nuk ja ka falë besimin këtij dëshmitari, me që ai  nuk e tha të vërtetën për krejt 

ngjarjen e parë që ndodhi . Ai nuk e tha faktin e vërtetuar se tani i ndjeri I në kacafytjen e parë, 

e goditi tani të akuzuarin me grushte dhe i shkaktoj lëndim në hundë duke gjakosur dhe faktin 

që i dëmtuari –tani i ndjeri I, e mori një dru-lef dhe shkoi në drejtim të te akuzuarit U. Ky fakt 

përveç se është pohuar nga i dëmtuari tani i ndjeri I, vërtetohet edhe nga dëshmitë, foto 

dokumentacioni hetues dhe raporti mjekësor.  

 

Dëshmitarët XH DA dhe B B  të cilëve Gjykata jua ka falë besimin , nga se dëshmitë e tyre 

ishin të pa anshme dhe në një formë të argumentuar edhe nga dëshmia e të dëmtuarit dhe 

mbrojtja e të akuzuarit. Ata vërtetojnë faktin se në fillim, buzë rrugës kryesore Deçan-Pejë 

,rreth 100 m në rrugën anësore i kanë vërejtur të akuzuarin dhe  të dëmtuarin- tani të ndjerin I 

duke u kacafytur.  Përderisa kanë zbritur nga vetura,  kanë dëgjuar krismat e armës, kanë shkua 

aty dhe i kanë gjetur të akuzuarin dhe të dëmtuarin-tani të ndjerin , të shtrire për tokë dhe që të 

dytë të kapur për armë duke u munduar,  i akuzuari ta mbajë armën, ndërsa i dëmtuari- tani i 

ndjeri,  tja heqë armën . Ata vërtetuan se personat i gjeten në pozitën, i akuzuari i shtrire për 
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tokë dhe i dëmtuari – tani i ndjeri I, ishe pothuajse përmbi të. Ata me ndihmën edhe të një 

kalimtarit të rastit arritën që ti ndajnë. 

 

Është vlerësuar edhe dëshmia të dëmtuarit e tani të ndjerit I K, e dhëne te prokurori i shtetit e 

që gjykata pjesërisht ja ka falur besimin. Ai vërteton faktin se më parë , por se fundmi pesë ditë 

para ngjarjes kritike ka pas një konflikt verbal me të akuzuarin, për shkak se I ka shkua me 

Qenë, rrugës fushore që kalon nga dera e shtëpisë se të akuzuarit, e që ky konflikt verbal ka 

përfunduar me kërcenime reciproke. Nga kjo vërtetohet se Ii , ishte iniciuesi i konfliktit ditën 

kritike. Ai argumenton faktin se ditën kritike përderisa ishte duke shkuar në punë, kur e ka pa 

të akuzuarin që ishte duke punua në një shtëpi në ndërtim, që ndodhej nën rrugën kryesor 

Deçan – Pejë dhe larg nga aty rreth 60m, e ndalë veturën dhe shkon në këmb në oborrin e asaj 

shtëpie. Pohon faktin se në fillim është fjalos e pastaj është kacafytur fizikisht me të akuzuarin 

dhe e ka goditur me grushta përderisa dëshmitari B i ka nda. Në fakt, vërteton se ai i pari e 

sulmoi dhe e goditi të akuzuarin duke e gjakos dhe  i shkaktua lëndim. Pohon faktin se i ka 

thënë dëshmitarit B lëshomë dhe kur i akuzuari ka shkua në drejtim të veturës se tij, ai e ka 

marr një letfë dhe i ka shkua prapa. Pohon faktin se e ka vërejtur të akuzuarin kur ai e ka marr 

armën nga vetura ka dalë jashtë dhe ka fillua kacafytja. 

 

Gjykata nuk ja ka falur besimin kur ai tha se i akuzuari U e ka goditur me armë posa ka dalë 

nga vetura. Kjo për faktin se, sikur është mbrojtë i akuzuari , se plumbi i parë ka shkrepur ne 

tok,  e i dyti është shkrep gjatë kohës sa ishim duke u kapë rrethë armës ne duart e te dyve , 

përkatësisht gjatë kohës kur Ii tentonte të ja kthej  armen nga duart,  ne drejtim të tij . Se ka 

ndodhë kështu, sikur që tha i akuzuari, dëshmitarët XH DA dhe B B , në një formë 

argumentojnë mbrojtjen e të akuzuarit,  kur ata than se kanë dëgjua një krismë të armës , i kanë 

vërejte të akuzuarin dhe tani të dëmtuarin duke u kacafytë , e që  të dytë të kapur për armë, e 

pastaj janë  rrëzuar për tokë . Kjo të qon në përfundimin se është më e besueshme mbrojtja e të 

akuzuarit, që i dëmtuari u plagos pikërisht gjatë asaj kohe deri sa ata të dytë ishin të shtrirë për 

tokë, duke u përpjekë, i akuzuari për mbajtjen e armës dhe i dëmtuari për të ja marrë armën. 

 

6. Vlerësimi i provave formale dhe materiale: 

-Është fakt i pa kontestueshëm se ngjarja ka ndodhë  me dt.24.04.2018, rrethë orës 08,20, për 

bri rrugës magjistrale Deçan-Pejë, ne fshatin L K. Deçan, e pikërisht ne hyrje te rrugës dytësorë 

qe shkon për ne shtëpinë e B K. Kjo argumentohet  nga raporti i këqyrjes se vendit te ngjarjes 

dhe foto dokumentacioni hetues nr.2018 .... dt.20.04.2018. Sipas dëftesa mbi konfiskimin e 

armës te dt.20.04.2018, vërtetohet që të akuzuarit i është konfiskua arma  e tipit ... kalibrit 7.62 

mm me numër serik C-... prodhimi YU një karikator dhe 6 fishekë, e që nuk ka qenë kontestues 

se e njëjta armë është përdor ditën kritike me të cilën është plagos tani i dëmtuari I K. 

 

Nuk ka qenë kontestues fakti se i dëmtuari –tani i ndjeri I K , me dt. 20.04.2018 ka pësua  një 

plagë me armë zjarri në regjionin frontal , e kjo argumentohet nga ekspertiza mjekësore e 

Prof.asoc.dr.Naim Haliti specialist i Mjekësisë Ligjore dt.30.05.2018 , përkatësisht është dhen  

konkluzioni si mendim preliminar se  i dëmtuari –tani i ndjeri I K , ka pas një plagë me armë 

zjarri në regjionin frontal e si të tilla mund të paraqesin lëndime të përkohëshme të shëndetit të 

personit tjetër dhe kualifikohen , lëndim i lehtë truporë. 

 

Nuk ishte kontestues fakti se i dëmtuari I, të akuzuarit ditën kritike i shkaktoj lëndim dhe e 

gjakosi, e kjo argumentohet edhe nga dëshmia-raporti i QMF-së në Deqan dt. 20.04.2018 dhe 

foto-dokumentacioni hetues. 
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Sipas raportit të Policisë nr.2018 DC 126 dt. 20.04.2018, vërtetohet se nga i akuzuari U L është 

konfiskua arma pistoleta CZ ... kal.7.62 mm me numër serik  C 25068, e evidentuar  dëshmia 

D#1. 

 

Nga raporti për ekzaminimin Balistik te armeve dhe gëzhojave,  hartuar nga Njësia për 

Ekzaminimin e armeve te zjarrit , AKF /2018-179/2018-1704 te dt.22.05.2018 , vërtetohet se 

dëshmia D#1 pistoleta CZ M-57 kal.7.62 mm me numër serik  C 25068 , e konfiskuar nga i 

akuzuari, ka qenë funksionale. Se dëshmia D#2 një karikator i zbrazur me kapacitet 9 fishek, 

dhe dëshmia D#3 , 6 fishek janë të  dizajnuara për armën lëndore. Dësmia D#4 , dy gëzhoja 

pjesë e fishekut të kal. 7.62x25 mm , janë shkrep nga arma dëshmi D#1. 

 

7.Vlerësimi i mbrojtjes së te akuzuarit: 
Gjykata e ka pranua versionin e mbrojtjes, se Prokurori i shtetit, në përshkrimin e figurës së 
veprës penale nuk i ka konstatua faktet e provuara shfajësuese. Nder te tjera ne aktakuza  
është konstatua “qe .... i dëmtuari  tenton te sqarohet me te akuzuarin, lidhur me një mos 
marrëveshjen  ditë me parë, aty fillon kacafytja ...” .  Provat vërtetojnë qe i dëmtuari ka shkua 
ne vendin ku ishte duke punua i akuzuari dhe e ka sulmua pa paralajmërim. Gjithashtu 
Gjykata pajtohet me qëndrimin e mbrojtjes se në përshkrim të figurës së veprës penale , nuk 
është konstatua fakti i vërtetuar se i dëmtuari , e goditi të akuzuarin me grusht në ballë-hund, 
dhe i shkaktoi lëndimin . Gjithashtu Gjykata e pranon qëndrimin e mbrojtjes se nuk qëndron 
konstatimi se “ ... pastaj dalin jashtë rrethojës, me qrastë, i pandehuri e nxjerr armen dhe 
shtinë ne drejtim te dëmtuarit...” Ky përshkrim është ne kundërshtim me provat  e 
administruara ne shqyrtim, e që provojnë se tani i dëmtuari  pas sulmit te parë, qe ja beri te 
akuzuarit duke i shkaktua lëndim  ne fytyrë dhe gjakosje , edhe pse  i akuzuari  u largua nga 
vendi  dhe shkoi te vetura që ishte rreth 30 metra nga aty, Ii shkoj ne drejtim te ti me një dru-
letf, me qellim qe ta sulmon, e edhe për kundër faktit qe i akuzuari  me parë ja tërhoqi 
vërejtjen  qe mos ti ofrohet, ai e vazhdoj sulmin. 
 
Gjykata për arsyet,  më poshtë të arsyetuara, nuk e ka pranua versionin e mbrojtjes së të 
akuzuarit , pretendimin se i akuzuari gjatë terë kohës i mori veprimet , së fundmi duke e përdor 

armën, qe ta largoj  nga vetja  sulmin e kundërligjshëm të te dëmtuarit, e qe i akuzuari në këtë 

mënyrë sikur që pretendon, ka veprua ne mbrojtje te nevojshme e që kjo e përjashton 

përgjegjësinë penale. 

 
7. Faktet e vërtetuara: 
Lidhur me akuzën e Prokurorit te Shtetit për te akuzuarin U L, në raport me  veprën penale te 
vrasjes ne tentativë nga neni 178  lidhur me nenin 28 te KPK-së, Gjykata ne kuptim te nenit 
361 te KPPK-së, pas që i ka administrua provat e propozuara, ato i ka vlerësua secilën veç e 
veç e ne lidhmëni reciproke me provat tjera dhe ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 
 
Rreth një javë para dt.24.04.2018, i dëmtuari I K , shkoi te dera e shtëpisë së të akuzuarit dhe 

aty u grinden dhe në fund,  raportet e tyre u acaruan tej mase sa që ata në një formë e lanë që në 

të ardhmen ti qërojnë hesapet.  

 

Me dt.24.04.2018 rreth orës 08.20, i dëmtuari I derisa ishte duke shkua me veturë në drejtim të 

Deqanit , me të arritur në  Rr” ..” në  Fsh L. e ka vërejte që i akuzuarin që ishte duke punua  në 

oborrin e shtëpisë së vëllait të  B K, e që ishte nën rrugën kryesore rreth 60 m.  Ai e ndal 

veturën , shkon aty dhe  nga prapa pa paralajmërim e kap  në  krahë të pandehurin , e kur ai  

kthehet , i dëmtuari e godet me grusht në ballë , duke i  shkaktua gjakderdhje në hundë. Aty 
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ndërhynë dëshmitari  B, i ndanë . I pandehuri shkon të vetura që e kishte rreth 50m më lartë, 

hynë në veturë, e merr armën e tipit .. , përderisa i dëmtuari I, ishte duke ardhur pas tij me një 

letfë në dorë. I pandehuri del nga vetura ,në një distancë rreth 3-4 m shtinë njëherë në tokë, 

pastaj i dëmtuari i rroket për armë, ashtu qe gjatë kacafytjes, që të dytë shtrihen ne tokë. I 

dëmtuari tenton të ia merr armen, i pandehuri ashtu siç ishin të shtrirë, shtënë një herë dhe e ka  

godit të dëmtuarin në kofshën e këmbës se majtë duke i shkaktua lëndim, e aty ndërhyejn të 

pranishmit dhe i ndajnë. 

 
8. Vlerësimi juridik i çështjes  
Nga gjendja e fakteve te vërtetuara ne këtë mënyrë , gjykata ka ardhë ne përfundim se : i 
dëmtuari-tani i ndjeri I K duke qen i motivuar nga konflikti verbal, që e pati me të akuzuarin 
një javë më parë, vendosi ta sulmojnë fizikisht te akuzuar. Për realizimin e këtij qëllimi, ai 
ditën kritike deri sa ishte me veturë, nga rruga kryesore e vërejti të akuzuarin, që ishte rreth 
60 m më poshtë në oborrin e shtëpisë së fëqiut të tij, shkoi aty dhe pa paralajmërim e goditi 
me grushte në fëtyrë , e gjakosi dhe i shkaktoi lëndim në ballë. Edhe pse dëshmitari B, 
ndërhyri i ndau, e i akuzuari u largua nga aty , shkoj në drejtim të veturës së tij, ngjarja nuk 
përfundoi me kaqë. I dëmtuari edhe përkundër përpjekjes së dëshmitarit që ta ndal, ai e mori 
një dru-lertf dhe shkoi pas të akuzuarit me qëllim që ta sulmon përsëri.   
 
Sipas vlerësimit te gjykatës, vendimi për ta sulmua  dhe vetë veprimi i të dëmtuarit ishte i 
kundërligjshëm. Fakti se ai e sulmoi të akuzuarin papritmas ati ju shkaktuan  lëndime te lehta 
trupore ,e bëjnë sulmin jo vetëm të kundërligjshëm por edhe real dhe të atëqasshëm dhe te 
rrezikshëm për jetën e te akuzuarit, sikur që e parasheh dispozita e nenit 12 par.2 te KPK-së  
 
Ngjarja kritike nuk përfundoj me kaq. I akuzuari për një qastë, mendoj se sulmi ka përfundua, 
dhe shkoj ne drejtim te veturës së ti qe ishte aty afër rrethe 30 m,  pasi që i ndau dëshmitari,  
i dëmtuari e vazhdoi sulmit ndaj të akuzuarit, tani armatosur me një dru-letfë. Gjykata 
vlerëson se sulmi tani me dru-letf, paraqet sulm të pandërprerë, te drejtpërdrejtë, te 
kundërligjshëm dhe realë, kundër te akuzuarit. Integriteti trupor dhe jeta e ti , u kërcënuan që 
nga fillimi. 
 
Juridikisht kjo rrethanë, ishte problematike  për tu cilësua si vrasje në tentativë  sikur qe 
pretendon teza e akuzës apo si vrasje  në tentativ e kryer ne mbrojtje e nevojshme, apo 
tejkalim i mbrojtjes së nevojshme, siq ka pretendua mbrojtja. Gjykata vlerëson se pretendimi i 
mbrojtjes së të akuzuarit për versionin e fundit është i bazuar, ndërsa që pretendimet e 
Prokurorit të Shtetit,  janë të pa bazuara. 
 
Kjo për fakti se veprimi i  te akuzuarit tani  me armë te zjarrit  ne drejtim te sulmuesit që ishte 
i armatosur me një dru-letf, (armët nuk ishin të barabarta), pavarësisht që i dëmtuari fizikisht 
ishte më i fuqishëm se sa i akuzuari, paraqet disproporcion  ndërmjet sulmit dhe zmbrapsjes 
së sulmit, e që konsiderohet tejkalim i kufijve të mbrojtjes së nevojshme. 
 
Duke vendosur lidhur me përgjegjësin penale te të akuzuarit  për veprimet e kryera , Gjykata 
bazuar ne provat e administruara gjate  shqyrtimit gjyqësorë  dhe duke pas parasysh faktet 
qenësore te vërtetuara si me lart, ka ardh ne përfundim jashtë çdo dyshimi, se tentim vrasja 
ndaj të dëmtuarit- tani te ndjerit I K, ditën kritike nga i akuzuari, është krye duke veprua ne 
tejkalim të mbrojtjes së nevojshme siq e parasheh neni 12 par.3 te KPK-së, e që kjo përmban 
vepër penale.  
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Nga gjendja e vërtetuar me lart, Gjykata për hir të ruajtjes së identitetit të akuzës në kuptim 
të nenit 360 par.2 të KPPK-së ka ndryshua akuzën dhe kualifikimin ligjor të veprës penale, me 
që ka vërtetua për tej çdo dyshimi, se i akuzuari ditën , kohen , vendin dhe mënyrën e 
përshkruar ne piken I te dispozitivit te aktgjykimit , ka krye vepër penale te vrasjes në 
tentativë duke veprua ne tejkalim të mbrojtjes se nevojshme nga neni 178 e lidhur me nenin 
28 dhe 12 par.3 te KPK-së, dhe për këtë gjykata e ka gjetë fajtor dhe penalisht përgjegjës. 
 
Me që i akuzuari në të gjitha fazat e procedurës por edhe në shqyrtim kryesor e ka pranua 
fajësinë për vepër tjetër penale , mbajtja ne pronësi , kontrolle posedim apo shfrytëzim te pa 
autorizuar te armës nga neni 374 par.1 te KPK-së, gjykata nuk ka administruar prova ne këtë 
drejtim , pasi qe ka vlerësua se pranimi i fajësisë e ka bazën ne provat e akuzës dhe është bërë 
ne kuptim te nenit 326 par 4 te KPPK-së. Me këtë është vërtetua se i akuzuari  ditën kohen , 
vendin dhe mënyrën e përshkruar ne piken II te dispozitivit te aktgjykimit ka krye vepër 
penale , mbajtja ne pronësi , kontrolle posedim apo shfrytëzim te pa autorizuar te armës nga 
neni 374 par.1 te KPK-së dhe për këtë gjykata e ka gjetë fajtor dhe penalisht përgjegjës. 
 

9. Vendimi mbi dënim: Para se të vendoset mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka 

marrë për bazë të gjitha rrethanat  rënduese dhe ato lehtësuese të cilat kishin për të ndikua në 

llojin dhe lartësinë e dënimit te parapara me nenin 73 te KPK-së ,për të akuzuarin e te cilat 

gjykata i ka vërtetua gjatë shqyrtimit gjyqësorë . 

 

Si rrethanë renduese gjykata ka vlerësua faktin se:  i akuzuari e ka mbajtur armën pa leje dhe 

pa pasë ndonjë arsye të fortë, atë e ka mbajtë gjithmonë me vete, madje edhe në vende publike, 

e duke shkaktua kështu një rrezik potencial që mund të vijë si pasojë e mbajtjes së armëve.  

Ndërkaq si rrethana lehtësuese janë marrë, rrethanat e kryerjes së veprës penale, shkalla e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit, siç janë : - fakti  se veprimet e të akuzuarit  ishin si pasojë e 

një gjendje afektive, të shkaktuar nga frika për jetën dhe në pa mundësinë për ti kontrollua në 

mënyrë të duhur veprimet.  

 

Ambienti ku është zhvillua ngjarja kritike-afërsia e shtëpive të tyre, pranimi i fajësisë dhe 

pendimi i të akuzuarit për pjesën e veprimeve për të cilat ai veten e konsideron përgjegjës, 

faktin se ai më par nuk ka qenë i gjykuar, sjellja e tij gjatë shqyrtimit gjyqësorë-ai kishte një 

sjellje plotësisht sociale dhe të pa qortueshme, pastaj kërkim falja familjarëve të viktimës, 

pajtimi i dy familjeve dhe së fundmi edhe kontributi i viktimës për ngjarjen.   

 

Duke i pasur parasysh te gjitha këto rrethana, gjykata te akuzuarit ne kuptim te nenit 80 par.1 te 

KPK-së, për veprën penale ne piken I te dispozitivit të aktgjykimit, i përcaktoi dënim burgimi 

ne kohëzgjatje prej 12 muaj , ndërsa për veprën penale ne piken II te dispozitivit te aktgjykimit, 

i përcaktoi dënim gjobe në të holla, ashtu që është gjykua me dinim burgimi të unifikuar  në 

kohëzgjatje prej 12 muaj ,dënim gjobe në shumë pre 400 ero , e në dënimin me burg i është 

llogaritë paraburgimi , dhe dënim plotësues konfiskimi i armës  dhe municionit e të 

përshkruara si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që arma ishte pa leje dhe përveç kësaj e njëjta 

është përdor me kryerjen e veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallë fajtorë, për qka 

gjykata ka urdhërua që e njëjta armë të shkatërrohet. 

 

Kështu është vendosur, me bindje te thellë se edhe ky dënim është ne harmoni me intensitetin e 

rrezikshmërisë shoqërore te veprave penale te kryera dhe te shkalles se përgjegjësisë penale të 

te akuzuarit, dhe se i njëjti dënim do te shërbej si preventiv gjenerale e posaçërisht i asaj 
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individuale, te forcimit te moralit te shoqërisë dhe disiplinës qytetare, e qe është ne 

pajtueshmëri me kërkesat e popullit, ashtu qe me këtë dënim, do te arrihet edhe qëllimi i 

ndëshkimit i parapare me nenin 41 te KPK-së.  

 

 10. Vendimi mbi shpenzimet e procedurës: Vendimi që i akuzuari  të ja kompensoj gjykatës 

shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet tjera në formë paushalli është i bazuar në 

nenin 450 par. 2 pika 2 dhe 6 te KPPK-së, për shpenzimet për transport, shpenzimet e 

ekspertëve dhe shpenzimet tjera në formë paushalli, dhe është gjykua si në dispozitiv, me 

bindje se i akuzuari i ka kushtet për përmbarim.  

 

11. Vendimi për dëmshpërblim: Vendimi qe palët e dëmtuar, për realizimin e kërkesës për  

dëmshpërblim të udhëzohen në kontest të rregullt civil, është i bazuar ne nenin 463  par.2 , nga 

se te dhënat e mbledhura ne këtë procedurë, nuk paraqesin  bazë të sigurtë për gjykim të plotë e 

as të pjesshëm të dëmit të shkaktuar. 

 

Nga sa u tha me lartë u  vendos  si në  dispozitiv të këtij  aktgjykimit. 

 

GJYKATEN THEMELORE – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA NË PEJË, 

me dt.05.02.2019. 

P.nr. 44/2018 

 

Procesmbajtësja                                Kryetari i Trupit Gjykues - Gjyqtari  

Binake Mulliqi                               Sylë Lokaj  

 

                       Anëtaret e Trupit Gjykues-Gjyqtaret 

1. Kreshnik Radoniqi d.v. 

2. Sejdi Blakaj       d.v. 

UDHZIM JURIDIK  
Kundër këtij aktgjykimi është e 

lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e përmes kësaj Gjykate 

 

 

 

 

 

 

 

 


