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PKR.nr.159/2021                  

 

NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Krimeve të Rënda,si gjykatë penale e 

shkallës parë, përmes trupit gjykues me përbërje të re edhe atë prej : Aziz Shaqirit – kryetar i trupit 

gjykues dhe gjyqtarëve Naser Maliqi dhe Veli Kryeziu – anëtarë të trupit gjykues, me sekretaren 

juridike Kadrije Zymberi, në lëndën penale kundër të akuzuarit J. S. nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, 

për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprat penale vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur 

me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës ( në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-s) dhe lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-s, të cilin e 

mbron sipas detyrës zyrtare av. Vlora Berisha nga Gjilani, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjilan – Departamenti i Krimeve të Rënda  PP.I.nr. 153/2021 të datës 17.09 të vitit 2021, të cilën e 

përfaqësoj prokurori i shtetit Mr.sc. Isuf Sadiku, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të fundit dhe 

publik më datën 26 prill të vitit 2022 nxjerr ndërsa kryetari i trupit gjykues më datën 27 prill të vitit 

2022 në prani të të akuzuarit me mbrojtsen e tij e në mungesë të prokurorit të shtetit publikisht shpalli 

këtë, 

 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

I. I akuzuari  J. S.  nga i ati R. dhe e ëma N. – me mbiemër të vajzërisë S., i lindur më ... në Gjilan, tani 

me vendbanim në fshatin ..., Komuna e Gjilanit, posedues i lejes së njoftimit me numër personal ...,  

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, i papunësuar, me 

gjendje të dëbët ekonomike, nuk zhvillohet procedurë tjetër penale kundër tij, i është tërhequr vërejtja 

se për çdo ndryshim të adresës së vendbanimit apo vendqëndrimit të tij është i detyruar personalisht ose 

përmes avokatës ta njoftoj verbalisht në procesverbal ose me shkrim gjykatën, nën kërcënim të pasojave 

ligjore,  

 

 

Ë sh t ë  f a j t o r 

 

1.sepse më datën 27.08 2021, rreth ores 21:04 minuta, meqë paraprakisht në të njëjtën ditë në fshatin . 

në oborrin e ...., edhe atë pasiqë i dëmtuari E. Z.  kishte thënë të akuzuarit “ kinse babai i tij është nxanë 

duke vjedhur dru në mal“ i njëjti pastaj edhe e kishte sulmuar fizikisht, duke e goditur me grushte dore 

të akuzuarin, e pas ndarjes i akuzuari J. kishte shkuar në dyqanin e tij që ishte afër dhe ishte kthyer 

prapë me vëllain e tij tani të dënuar B. S., ashtuqë derisa në marketin ... ishte duke qëndruar i dëmtuari 

N. Z., B. S. e kishte goditur me grushte dore të njëjtin, kurse i akuzuari J. kishte ndërhyrë për ta ndarë 

vëllain e tij prej N., mirëpo derisa i akuzuari ishte duke dalur jashtë marketit B., të njëjtin me një drrasë 

druri në dorë e kishte sulmuar dhe qëlluar dy herë i dëmtuari E., e pastaj i akuzuari J. me një pjesë të 
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llamarinës me maje që e mbante në dorën e djathtë, e kishte goditur të dëmtuarin E. në pjesë të 

ndryshme të trupit edhe atë sipas ekspertizës mjeko-ligjore : në regjionin e laprës së veshit të majtë 

përfshirë edhe në pjesën rreth veshit të majtë, në regjionin e krahut të majtë, në regjionin e 

shpinës së shuplakës së dorës së djathtë, në regjionin e krahrorit, në regjionin e të ndenjurave të 

anës së djathtë si dhe në regjionin e pasëm të kërcirit të djathtë, ashtu që si rezultat i veprimit 

mekanik të mjetit të fortë mbretës ( jo të mprehtë ) të metalt, të dëmtuarit E. i ka shkaktuar lëndime 

të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin e tij, e në këtë ngjarje nga të dëmtuarit E. 

dhe N. edhe i akuzuari pëson lëndime trupore sipas ekspertizës mjeko ligjore edhe atë : ndrydhje të 

indeve të buta në regjionin e kokës dhe të krahrorit, shkulje traumatike të dy dhëmbëve e njëri 

prej tyre ishte dhëmbi i 11-të në anën e djathtë, por edhe gjakmbledhje në regjionin e buzës së 

sipërme dhe të poshtme të gojës, si dhe gërvishje dhe gjakderdhje nënlëkurore në regjionin e qafës, 

lëndime këto të shkaktuara si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të fortë mbretës ( jo të mprehtë ) të 

kualifikuara si lëndime të lehta trupore  me pasoja të përkohshme, 

 

-ashtu që me këto veprime i njëjti ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 

2 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.4 të KPRK-s 

 

dhe 

 

2.sepse më datën 27.08 2021 rreth ores 21:04 minuta, në fshatin ... pranë shitores ushqimore “ ... “ pas 

një zënke me fjalë me të dëmtuarin tani të pandehurin N. Z., të njëjtin e godet me një mjetë të fortë 

dhe të mprehtë, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin e 

këtij të dëmtuarit edhe atë plagë prerëse në pjesën parietotemporale majtas me madhësi afërsisht 4 cm , 

 

-ashtu që me këto veprime ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 

lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-s. 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të cituara dhe nenit 76 paragrafi 1 të KPRK-s fillimisht të 

akuzuarit J. i ka caktuar për veprën penale I.1. denim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajve, 

kurse për veprën penale I.2.i ka caktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër muajve, e pastaj në 

bazë të nenit 4, 7, 21, 38, 42, 69, 70, 71 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 lidhur me nenin 72 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.6 të KPRK-s - përkitazi vetëm për veprën penale në dispozitivin I.2. të këtij aktgjykimi, 

nenit 76 paragrafi 1 dhe 2 nënparagrafi 2.2  dhe nenit 79 të KPRK-s si dhe nenin 365 dhe 370 të KPRK-

s, të akuzuarin J. 

 

E   GJ Y K O N 

 

Me denim unik me burgim në kohëzgjatje prej nëntë ( 9 ) muajve, të cilin dënim duhet të filloj ta 

mbaj, në afat prej 15 ditëve, duke filluar nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Në kuptim të nenit 79 paragrafi 1 të KPRK-s të akuzuarit J. në dënimin unik me burgim i llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim prej dates 29.gusht 2021 e gjer më datën 24 shtator të vitit 

2021. 

 

II. DETYROHET i  akuzuari J. S. që në emër të shpenzimeve të procedures penale përkitazi me 

ekspertizën mjeko-ligjore të paguan shumën prej pesëdhjetë ( 50) Euro, në emër të paushallit 

gjyqësor në shumën prej njëqind ( 100 ) Euro, kurse  në emër të taksës për kompenzimin e 

viktimave të krimit shumën prej 50 Euro, të gjitha në afat prej 30 dite, duke filluar nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Të dëmtuarit E. dhe N. Z. që të dy nga Gjilani, që për realizimin e kërkesave pasurore juridike 

ndaj të akuzuarit në fjalë udhëzohen në kontest të rregullt civil. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 

 

1) Hyrje e përgjithshme  

 

Prokuroria Themelore në Gjilan – Departamenti i krimeve të rënda pas zhvillimit të hetimeve më datën 

17.09 të vitit 2021 për shkak të dyshimit të bazuar mirë ka ngritur aktakuzë ndaj të akuzuarit J. S. për dy 

vepra penale edhe atë vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-s dhe lëndim i lehtë 

trupor nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafin 1.1 të KPRK-s, i cili e ka pranuar 

fajësinë vetëm për veprën penale nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 të 

KPRK-s e cila është aprovuar me aktvendim procedural për shkak se janë përmbushur të gjitha kushtet 

ligjore nga neni 248 paragrafi 1 të KPRK-s, duke e vazhduar procedurën penale përkitazi me veprën e 

parë vrasje në tentativë. 

 

Ndaj tani të dënuarve  në fjalë me aktgjykim të plotfuqishëm, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se 

kanë kryer veprat penale edhe atë : E. Z. i cili edhe e ka pranuar fajësinë përkitazi me veprën penale 

lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafdin 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-s, N. 

Z. i cili e ka pranuar fajësinë për veprën penale lënduim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.2 të KPRK-s, V. Z. i cili e ka pranuar fajësinë për veprën penale lëndim i lehtë trupor 

nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 si dhe B. S. i cili e ka pranuar fajësinë 

për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-s, janë 

shqiptuar dënimet përkatëse si në aktgjykim PKR.nr. 153/2021. 

Ndaj të akuzuarit J. S. është veçuar procedura penale në kuptim të nenit 36 të KPRK-s meqë i njëjti nuk 

e ka pranuar fajësinë për veprën penale vrasje në tentativë kurse të pandehurit tjerë e kanë pranuar 

fajësinë dhe të njëjtëve ju janë shqiptuar dënimet përkatëse me aktgjykim të plotfuqishëm. 

 

I akuzuari J. S. pasiqë nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale lëndore i njëjti është udhëzuar që në 

afat përkatës gjyqësor në kuadër të afatit ligjor të paraqet kërkesë për hedhjen e aktakuzës dhe 

kundërshtim të provave. 

 

Me aktvendim të plotfuqishëm është refuzuar si e pabazuar kërkesa për hedhjen e aktakuzës përkitazi 

me veprën penale vrasje në tentativë  ndaj të akuzuarit J. S.. 

 

Vlen të theksohet se pasiqë kërkesa për hedhjen e aktakuzës e paraqitur nga mbrojtësja e të akuzuarit J. 

me akt përcjellës i është dorëzuar prokurorit kompetent, i njëjti me parashtresë të veçantë  për 

plotësimin e përgjigjes me shkrim të datës 06.10 2021 edhe atë më 07.10 2021,  

ka precizuar mjetin me të cilin i akuzuari J. S. ka kryer veprën penale të vrasjes në tentativë 

ashtu që në përshkrimin faktik të dispozitivit numër 1. në rreshtin e tretë në vend të fjalëve 

“përkatësisht thikë “ duhet të shënohet “ përkatësisht mjet mbretës nga llamarina “ kurse pjesa 

tjetër e dispozitivit mbetet e pandryshuar. 

 

2) Pretendimet e palëve gjatë fjalëve përfundimtare  

 

Prokurori i shtetit gjatë fjalës përfundimtare të cilën e ka dorëzuar me shkrim ka theksuar se mbetet në 

tërësi pranë aktakuzës lëndore me përmirësimet – ndryshimet e bëra përgjatë seancave gjyqësore, meqë 

me provat e mbledhura gjatë fazës së hetimeve në procedurën paraprake si dhe gjatë seancave të 

shqyrtimit gjyqësor – edhe atë me dëgjimin e dëshmitarëve B. B., E. . N. Z. si dhe provave materiale me 

shikimin e videoincizimit nga CD-të e nxjerra mha kamerat e sigurisë në vend të ngjarjes, raportin e 

oficerit policor, raportin hetimor shtesë të datës 31.08.2021, raportin mjekësor dhe aktekspertimit mjeko 

ligjor si dhe të fotodokumentacionit në shkresa të lëndës është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë 

gjendja faktike si në dispozitiv dhe kualifikimi juridik i veprës penale, se i akuzuari J. ka kryer veprën 

penale që i vihet  në barrë me aktin akuzues.  

 

Gjykatës i ka propozuar që i akuzuari në fjalë të shpallet fajtor  dhe të dënohet me dënim meritor sipas 

ligjit, me bindje se me dënimin e tillë do të arrihet qëllimi i plotë i dënimit, duke e parandaluar kryesin e 

veprave penale në të ardhmen që mos të kryej vepra penale, por edhe personat tjerë nga kryerja e 
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veprave penale. Me rastin e vendosjes gjykata duhet t’i ketë parasysh rrethanat rënduese ( sidomos 

vendosshmërinë e kryesit për ta kryer veprën penale ) dhe ato lehtësuese ( sidomos pendimin pas 

kryerjes së veprës penale. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit av. Vlora Berisha gjatë fjalës përfundimtare të dorëzuar me shkrim ka 

theksuar me sa vijon : aktakuza lëndore është e paqartë dhe mjaftë kundërthënëse nga se me provat e 

administruara nuk provohet të jetë kryer vepra penale  që i vihet në ngarkesë nga ana organit të ndjekjes 

penale. Trupi gjykues duke vërtetuar gjendjen faktike drejtë  çështjen penale  mund ta vë  në rrugë të 

drejtë duke ,arrë vendim të drejtë. Sidomos nga video inqizimet si prova vërtetohet e kundërta  e asaj që 

pretendon Prokuroria lidhur me kryerjen e vepërs penale të vrasjes në tentativë. Në akt akuzues vërtetë 

nuk janë specifikuar qartë  se çfarë veprimesh saktësisht ka ndërmarr i akuzuari, duke mos përjashtuar 

edhe mungesën e qëllimit të tij. Sidomos përmes CD me shkronjën B si dhe A vërtetohet se përleshja ka 

ndodhur spontanisht  dhe në mungesë totale  të qëllimit për të privuar nga jeta  të dëmtuarin E., meqë i 

akuzuari  provokohet nga i dëmtuari  lidhur me prindin e tij, fyhe e më pas  edhe goditet nga i dëmtuari. 

I akuzuari J. edhe gjatë kthimit  në market pas përleshjes së parë sërish  nuk drejtohet  për ta goditur të 

dëmtuarin duke hequr dorë vullnetarisht  nga përleshja  me të dëmtuarin E. duke ju qasur vëllait të këtij 

të dëmtuari për ta goditur e më pas shpreh keqardhje  dhe kërkon pajtim. Pra në këtë rast nuk ka asnjë 

dëshmi për të vërtetuar qëllimin e të akuzuarit J. për ta privuar nga jeta të dëmtuarin E. Z.. Kjo aktakuzë 

ishte e mbështetur vetëm në supozime edhe atë sipas pretendimit të të dëmtuarit E. se me rastin e 

lëndimit të tij kunse J. ka filluar të fzej të dëmtuarin  bile edhe ta sulmoj i pari, të shkoj në shtëpi  për të 

marrur “ një thikë “! Dhe është kthzer me vëllain e tij ku fillimisht e ka sulmuar vëllaun e të dëmtuarit 

në market e më pastaj edhe të dëmtuarin  e krejt këtë me qëllim të keq, por këtë përshkrim i dëmtuari 

nuk ka arritur  ta argumentoj  meqë edhe vet pohon se kanë qenë shokë, nuk kanë pasur probleme 

paraprake dhe se akpoma i dëmtuari nga vendbanimi i tij  në Gjilan shkon për çdo ditë  në fshatin .. tek 

një lokal afër shtëpisë së të pandehurit, e kjo nuk shpije në vërtetim të gjendjes fktike  dhe si të tillë nuk 

duhet falur besimin, e kjo edhe për arsye se deklarata e të dëmtuarit nuk përputhet as me deklaratën e 

dëshmitarit B. B. e as me videoincizimet e nxjerra, e në këtë të fundit  qart shohet se si fillimish i 

dëmtuari E. fillon ta ngacmoj  dhe fyej të apndehurin J., i afrohet vet dhe e godet e ndërkoh pason rrahja 

edhe me pjesëmarrë tjerë, bile derisa i dëmtuai duke e gositur të pandehurin edhe e rrëzon për tokë dhe 

duke u pozicionuar te në vazhdimësi e godet atë. 

 

Me rastin e kthimit në vend të ngjarjes i pandehuri  nuk i vërsulet dhe nuk e godet të dëmtuarin, 

përderisa me drrasa – letfe  nga mbrapa i pari sërish e godet i dëmuari E. e më pas që të dy njëri tjetrin e 

godesin , e përnjëherë i pandehuri arrin që t’i shmanget të dëmtuarit  përderisa vëllau i të pandehurit  

duke ngriur dorën ka kërkuar pajtim  sipas fjalëve : të bëjmë hallall e të pajtohemi . Nga kjo rezulton 

se i pandehuri as që e kishte target të dëmtuarin E. psiqë gjatë kthimit në market e sheh të dëmtuarin E. 

jashtë marketit mirëpo kishte heq dorë nga përleshja  me të dhe nuk kishte qëllim që ta godiste të njëjtin 

e kjo vërtetohet edhe përmes CD-ve të cilat janë administruar si prova. 

Njëheri ka konsideruar se në rasin konkret vjen në shprehje  instituti i mbrojtjes së nevojshme pasiqë i 

pandehuri J.  as në pjesën e parë gjatë rrahjes e as në të dytën nuk ka tentuar që ta privoj nga jeta të 

dëmtuarin E., por disa veprime i ndërmerr si rezultat  i mbrojtjes së nevojshme për t’iu shmangur sulmit 

të atëçasshëm dhe të vërtetë nga i dëmtuari E., andaj edhe deklaratës së të njëjtit nuk duhet falur 

besimin. 

Deklarata e të dëmtuarit Ngadhnjim është kundërthënëse me vetvetën dhe me prova tjera, duke shtuar 

se i pandehuri ka pas thikë e në fakt sipas CD-ve të shikuara në gjykatore përfshirë edhe deklaratën e 

dëshmitarit B. B., në asnjë rrethanë i pandehuri J. nuk ka pasur qëllim që ta kryej veprën penale e cila i 

vihet në ngarkesë – vrasjen në tentativë. 

Eksperti mjeko ligjor  në ekspertizë nuk ka përcaktuar saktë dimensionet e plagëve dhe nuk ka vërtetur 

se plagët e tilla kanë prekur organet vitale – arteriet e mëdha në regjionin e qafës, venat apo tufat e 

nervave apo edhe në organet e tjera, andaj edhe nuk mund të thuhet se plagët e shkaktuara kanë qenë të 

rrezikshme për jetën e të dëmtuarit, edhe pse si të tilla janë konsideruar si lëndime të lehta trupore. 

 

Duke ia falur besimin e plotë video-inqizimit, deklaratës së dëshmitarit B. B., gjykata duhet t’ia fal 

besimin e plotë edhe mbrotjjes së të pandehurit J., meqë mbrojtja e tij përputhet në përmbajtje me këto 

dëshmi, e përmes të cilave edhe vërtetohet pafajësia e të pandehurit në fjalë.Vlen të theksohet se i 
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pandehuri J. sipas ekspertizës mjeko-ligjore i ka humbur dy dhëmbë, mirëpo mungon konstatimi se me 

çfarë mjeti i janë shkaktuar këto plagë. 

Andaj edhe për arsyet e lartcekura gjykatës i ka propozuar që në mungesë të provave të mjaftueshme 

dhe të besueshme për të vërtetuar kryerjen e veprës penale lëndore të vrasjes në tentativë, në pajtim me 

nenin 364 paragrfi 1 dhe 2 të KPRK-s të pandehurin ta liroj nga përgjegjësia penale për veprën penale e 

cila i vihet në  ngarkesë. 

Sa i përket veprën penale në dispozitiv II gjykatës i është propozuar që me rastin e vendosjes të merrë 

parasysh rrethant lehtësuese sipas nenit 69, 70 paragrafi 3 e veçanërisht dëshminë për provokim  nga 

ana e viktimës, pasiqë i pandehuri J. ishte fyer dhe provokuar për babain e tij, pastaj se i pandehuri ditën 

kritike ka luajtur rol relativisht të  vogël në kryerjen e veprës penale pasiqë në asnjë rrethanë nuk i ka 

pri konfliktit, se vullnetarisht ka bashkëpunuar  për zhvillimin e procedurës për ndjekje penale, se ka 

pranuar fajësinë në gjykatë, ka shprehur keqardhje duke ia zgjatur dorën  aty për aty të dëmtuarëve  

duke kërkuar nga ata pajtim duke përfshirë edhe sjelljen e të pandehurit pas konfliktit lëndor. 

 

I akuzuari J. S. gjatë fjalës përfundimtare ka deklaruar se e pranon në tërësi fjalën përfundimtare të 

mbrojtëses së tij , me përmbajtjen e së cilës paraprakisht e ka njoftuar e njëjta, andaj edhe asgjë nuk ka 

për ë shuar , përveç asaj se me bindje ë plotë deklarohe se ditën kritike nuk ka pasur për qëllim që ta 

privoj nga jeta E. Z.. 

 

Të dëmtuarit E. dhe N. Z. edhe pse nuk ishin të pranishëm në seancë të shqyrtimit gjyqësor me rastin e 

dhënies së fjalëve përfundimtare, konstatohet se me rastin e dhënies së deklaratave të tyre kanë 

theksuar se i bashkëngjiten ndjekjes penale dhe se kanë kërkesa pasurore juridike ndaj të 

akuzuarit J. S., edhe pse të njëjtat nuk i kanë precizuar sa i përkat bazave dhe lartësisë së tyre, duke 

mos i ofruar prova përkatëse për mbështetjen e tyre, andaj edhe gjykata të njëjtit i ka udhëzuar në 

kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesave të tyre pasurore juridike. 

 

Meqë palët nuk kanë pasur propozime tjera kryetari i trupit gjykues ka shpallur të përfunduar 

shqyrtimin gjyqësor lidhur me çështjet penale lëndore duke caktuar datën  për shpalljen e aktgjikimit, e 

me rastin e komunikimit gjykata ka shpallur aktgjykimi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, duke i 

udhëzuar palët për të drejtën në ankesë sipas nenit 368 të KPP-s, duke filluar  nga dita e marrjes së 

aktgjykimit me shkrim nga kjo gjykatë. 

 

 

3. Administrimi i provave  

 

Trupi gjykues gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar provat personale dhe materiale si në vijim : 

 

 -mbrojtjen e të akuzuarit J. S. i cili gjer në përfundim të shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar 

fajësinë  për veprën penale vrasje në tentativë ndërsa gjatë seancës së shqyrtimit fillestar ka pranuar 

fajësinë për veprën penale lëndim i lehtë trupor, i cili është aprovuar me aktvendim procedural, e të 

cilin palët nuk e kanë kundërshtuar. 

 

-me dëgjimin e dëshmitarit okular B. B. për ndryshe pronar i B. M. me seli në fshatin ..,  

 

-me dëgjimin e të dëmtuarve në cilësi të dëshmitarve okular : E. Z. dhe N. Z. që të dy nga Gjilani 

(për ndryshe  vëllezër biologjik mes veti, por edhe ish banor i fshatit ... – si bashkëfshatarë të të 

akuzuarit në fjalë),  

 

Vlen të theksohet se në cilësi të dëshmitarit B.S. nuk është dëgjuar, pasiqë si vëlla biologjik i të 

akuzuarit J. S. në kuptim të nenit 127 të KPP-s është liruar nga dëshmimi për çështjen penale të të 

akuzuarit në fjalë. 

 

Po ashtu propozimi i prokurorit të shtetit dhe i mbrojtëses së të akuzuarit është aprovuar nga ana e trupit 

gjykues për t’u dëgjuar në cilësi të dëshmitarit V. Z. me arsyetim se është vëlla biologjik i dy të 

dëmtuarve të lartcekur duke konsideruar se ka prova të mjaftueshme tjera e të cilat janë administruar me 
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të cilat vërtetohet bazueshmëria e akuzave lëndore ndaj të akuzuarit J. S. . Këtë aktvendim nuk e kanë 

kundërshtuar palët përfshirë e as të dëmtuaritnë fjalë. 

 

Po ashtu vlen të theksohet se mbrojtësja e të akuzuarit shprehimisht gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se heq dorë nga dëgjimi i dëshmitarit K. H. i cili gjendet jashtë vendit  në adresë të panjohur 

dhe ka gjasa reale që i njëjti për një kohë të gjatë të mos kthehet në Kosovë. 

 

3.1. Provat personale  

 

3.1.1. Mbrojtja e të akuzuarit J. S. 

 

I akuzuari J. S. – ditën kritike ka dal nga lokali i tij dhe ka shkuar me pi cigare tek marketi ... “ në 

fshatin .., ku kanë qenë të pranishëm kusherinjët e tij por edhe E. Z.. Derisa ishte duke folur me një 

kusheri të tij, E. ja ka nis me disa fjalë duke thënë se babain e  tij ( J. ) e kanë zanë t’u pre dru dhe e 

kanë rreh për këtë shkak, e këto fjalë gjithnjë i përseriste, kurse të njëjtit pastaj i ka thënë  mos fol pa 

lidhje  dhe nëse të intereson atëherë shkojmë e ta vesim babain tim. Atëherë E. ka filluar edhe me e sha 

–fye, kurse i akuzuari e ka toleruar  me qëllim që mos ë vije tek ndonjë mosmarrëveshje. Mirëpo E.i 

prapë ka vazhdu e pastaj edhe ia ka sharë edhe familje dhe e ka sulmu duke e goditur me grushte dore 

në kokë, kurse pastaj i akuzuari është mbrojtur, e din se E. e ka rrëzue në okë dhe pastaj e ka goditur me 

dy shkelma në gojë. Pastaj i kanë ndar dhe del nga dal ka shkue në lokalin e tij dhe aty ka qenë i 

pranishëm vëllai i tij B., e të cilin e ka njoftuar për këtë  mosmarrëveshje që e ka pas me E. dhe N.. 

Meqë isha i nervozuar në N. Z.  që me shqelma ia ka thze dhëmbët është kthyer  tek B. dhe ka marrë 

një ( copë ) llamarin që e ka pas në lokalin e tij dhe ajo llamarinë ka mujt me qenë 2-3 cm e gjatë. 
Këtë e ka marrë prej nervozës  dhe qëllimi i tij ka qenë me e goditë Ngadhnjimin që ia ka thye dhëmbët. 

Nuk e dinë se ku ka mbetur ajo copë e llamarinës. 

Kur është kthye te marketi me vëllaun e tij e ka vërejtë në oborr të këtij lokali  që ishte afër Qeshmës E., 

e pasi që ishte i mllefosur me N.  ka hyrë në lokal së bashku me vëllaun e tij B. , i cili ka qenë pas tij, 

mirëpo paraprakisht e ka goditur personalisht Ngadhnjimin, mirëpo pasi që ka filluar me e goditur 

vëllau i tij B. , ju ka dhimtë dhe ka ndërhy për t’i ndarë e kjo edhe shihet në kamerë. E. kur ka hy në 

lokalin .  ,,,,E. ka mundur me e pa . E.. para 3-4 vjete e ka rrahur por me te janë pajtuar. 

Në lokalin ( ... ) e ka godit me letfe druri vëllain tim B. E. e masandej e ka godit edhe atë -akuzuarin 

edhe atë mu në të dal nga lokali ..., kështu që pastaj i akuzuari është mbrojtur  e siç u pa edhe në 

videoincizim  me llamarinë e ka goditur  disa herë E... Qëllimi ka qenë me u mbrojtur nga sulmi i E.. 

 

I ka rae pishman që u kthye  në vend të ngjarjes , por është e vërtetë që ju kam drejue me fjalë duke ju 

kërkue falje për veprimin e pamatur  ndaj tyre por vërtetë ka qenë i provokuar nga ata. 

Nga video inqizimi shihet se E. i kam shkaktuar lëndime edhe atë me llamarinën  që e kishte në dorë. 

Çdo herë E., N.dhe V. por edhe familjes së tyre i ka ndihmuar  dhe në vend të ngjarjes , për shkak të 

veprimeve të mia të pamatura edhe pse i provokuar  prapë ka tentu (personalisht ) që të ju kërkoj falje 

por ata nuk kanë pranuar e kjo shihet edhe në video incizim. 

 

 

3.1.2.Deklarata e dëshmitarit B. B.  

 

I njëjti fillimisht ka deklaruar se mbetet pranë deklaratave të cilat i ka dhënë në Polici dhe prokurori 

duke shtuar : se rrahja ka ndodh më 27.08 2021 edhe atë para marketit “ .. “ në fsh. ... dhe se e gjithë 

ngjarja  që ka ndodh mes J.. dhe E.. është e incizuar në kamaret e sigurisë të këtij marketi dhe se kur i 

ka nxjerr incizimet policia faktikisht të njëjtën – ngjarjen e ka parë. 

Për me nis sefte E. e ka godit J.  e masandej ka filluar rrahja mes tyre, nël këtë ngjarje kanë ndërhyrë 

vëllazërit e .E. e masandej ka ardh edhe vëllau i J. B. S. 

Se si është zhvuilluar ngjarja e ka parë drejtë për drejtë por edhe në kamerat e sigurisë. Pasiqë ka 

ndërhyrë së bashku me disa të tjerë për t’i ndarë, J.  ka dal prej marketit se ku ka shkue nuk e dinë, 

kurse E. ka mbet para marketiot ... Masandej J. dhe B. kanë ardhë mbrenda në market, N.. kanë godit B. 

dhe J. por saktësisht për J. nuk është i sigurtë. 
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E. masandej ka Ardh dhe ka hyrë mbrenda në market me një drrrasë dhe e ka godit B. ndërsa J. Jo  dhe i 

ka pa që janë rreh prapë J. dhe E.  jashtë marketit. Këta kanë qenë shokë dhe kanë nejt bashkë, se a kanë 

pas mosmarrëveshje më parë mes veti nuk është në dijeni. 

Në fund të ngjarjes e ka dëgju me vesht e vet J. që ka lyp hallallak  për rrahjen që ka ndodh nga E. 

ndërsa V. u poërzi veç pak 

Me rastin e ballafaqimit me daklaratën e tij të dhënë në prokurori me tekst: “ ... dhe me këtë rast kam 

vërejtur se J. i pari e ka goditur N., e pastaj E. e ka sulmuar me dërras B. ... “, në pyetjen e 

prokurorit se cila është e vërteta, dëshmitari është përgjigjur : se e vërtetë është ajo që e ka 

deklaruar në Prokurori, meqë vërtetë ka harruar se si ka ndodh ngjarja. Rrahja ka ndodh me grushta në 

përjashtim që E. me drrasë kur ka ardh heret e dytë  në market J. e ka sulmu B. – vëllain e J.. 

Në ngjarjen e rrahjes nuk i ka pa asgja që ka pas në dorë J.. Po ashtu në këtë ngjarje ka pa se B. 

ka pas gjakderdhje edhe atë në kokë, por edhe N. ka pas gjakderdhje në maicë. 

 

 

3.1.3. Deklarata e dëshmitarit dhe të dëmtuarit E. Z. 

 

 

Ditën kritike derisa kanë qenë te Marketi i B..në fsh. .. – pronar i së cilës është B. B., K. H., vëllëzërit e 

tij N. dhe .. por edhe disa persona tjerë, mirëpo J. dhe B.. fillimisht nuk kanë qenë së bashku me ne.  

Pas 10-15 minutave para marketit ka ardhur J. Fillimisht Kosovari e masandej edhe unë ( E. ) i tham J. 

sipas fjalëve që i kem ndëgju edhe atë t’u ba hajgare se “  gjoja babai i tij ( J. ) ia ka pre malin një 

personit me emrin Sh, e këtë e kem folur më tepër në formë hsjgare sepse çdo herë kemi nejt së bashku. 

J. ju ka drejtu  edhe atë tue sha  çka i ardhke në gojë edhe atë robtë e familjes. Derisa ai ( J. e ka sharë, 

ka reague ( E. ) duke u nis në drejtim të J. kurse J. e ka godit ( E. ) me grusht në kokë edhe atë në anën e 

djathtë, e pastaj edhe ky ( E. ) ia ka mëshue atij me grusht. Kanë ndërhyrë të pranishmit dhe i kanë 

ndarë. 

 

J. është nis në drejtim të shtëpisë së tij e afërsisht pas 10 minutave  është kthyenë market  me vëllain e 

tij B. S.. Në market ... brenda ka qenë vëllai i tij N. kurse ai ( E. ) ka qenë jashtë marketit tek një 

qeshme jashtë marketit. 

 

Kur ka ardh te marketi J.  e ka pas një thikë në dorë kurse B. e ka pas një çelës çka i çel pijet në 

dorë. E ka pa kur J. e ka godit me thikë N., në anën e majtë apo të djathtë të gjoksit, kurse B. e ka 

godit me çelës në kokë në anën e majtë . Kur e ka pa J. me thikë në dorë e ka marrë ( E.) një letfe që ka 

qenë afër marketit dhe ka dashtë me e mbrojtë vëllain e tij N. sepse J. hyri me thikë  në dorë në market 

ku ishte N.. Kur ka hyrë në market me letfe e ka godit B. në kokë një herë. Personat e pranishëm kanë 

ndërhyrë për me e nda, e masandej e ka shfrytëzue rastin J. dhe e ka godit me thijkë  një herë në qafë, 

në krah, një herë në këmbë dhe nën bel nga ana e djathtë, e për shkak të këtyre lëndimeve ka shku te 

mjeku dhe ka marrë raport mjekësor, e në spital ka qenë afërsisht dy orë, sa i kujtohet J. e ka godit 

gjashtë herë me thikë. 

Me fjalë fyese i pari ka fillu J. edhe atë me fjalë të rënda duke ia sharë nënën dhe robt, kurse unë ( E. ) 

është nis për me shku me i tregu babait të tij, kurse J. e ka goditur me grusht në kokë.Më tepër atij i 

ardhke inat që ja thojke ato fjalë K. sa sa unë mirëpo aui mu kap dhe më goditi siç thash më heret me 

grusht në kokë. 

 

Me pas pas thikë me veti J. dhe mem godit aty për aty ia kisha fal menjëherë, por J. ka shku në shtëpi  

dhe e ka marrë thikën, sipas mendimit të tij ktë e ka bërë me qëllim të keq sepse e ka godit me thikë 

përveç pjesëve tjera të trupit edhe në qafë. 

 

Dshmitari po ashtu ka shtuar se: të gjitha lëndimet që i janë shkaktuar në trup janë me thikë sepse 

personalisht ia ka pa thikën në dorë J. S.. Në fund ka deklaruar se I bashkëngjitet ndjekjes penale dhe ka 

kërkesë pasurore juridike  për lëndimet që i ka marrë  nga i njëjti edhe atë duke siguruar prova 

përkatëse. 
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3.1.4. Deklarata e dëshmitarit dhe e të dëmtuarit N. Z. 

 

Ditën kritike ja qenë me vëllaun e J.  B. S. duke luajtur lojna  edhe atë në dyqanin e J. në fshatin …. Ka 

dal përjashta përme pi një cigare dhe e ka pa kur J.me E.. që ishin rrok në mes veti dhe se unë I kam ni 

që ata kanë bo hajgare në mes veti e masandej J. e ka godit me grusht vëllaun e tij E. 

 

Pasiqë që unë kam ndërhy ata dy janë ndarë dhe J. ka shku te shtëpia e tij dhe atë e kam pa me sytë e 

mi. Thënë të vërtetën dyqani i J. ku kem qenë unë dhe B.  t’u luajtë është larg marketit …  afërsisht 20-

30 m. Aty për aty J. nuk ka pas thikë dhe ka ardh  te … market  ku unë jam kanë mbrenda në lokal, ka 

hy mbrenda dhe më ka goditë me thikë në kokë dhe në gjoks duke treguar me gisht në pjesën e 

përparme të gjoksit. Thënë të vërtetën në gjoks më ka godit J. kurse B. me çelësa më ka godit në kokë. 

Pastaj ka hy vëllai i tij E. dhe me një letfe të drurit e ka godit B. në kokë edhe atë një here ndërsa J. nuk 

e ka godit.. 

 

E ka pa J. kur e ka godit me thikë në pjesë të ndryshme të trupit villain e tij E. edhe atë në krahun e 

majtë, vesh – sepse ai e ka pas veshin e qam, në pjesën e pasme të trupit edhe atë në anën e majtë të 

belit e din se edhe në këmbë sepse këta dy tu u kacafyt në mes veti janë rrëzu në tokë dhe pas 

ndërhyrjes së persponave të pranishëm unë dhe vëllau im E. kemi shkuar në Spital në Gjilan . Me sa e 

ka pa J. e ka godit pesë here me thikë në pjesë të ndryshme të trupit dhe asnjë here nuk e ka godit me 

grusht apo me këmbë. Nuk e ka pa që vëllau I tij  ta ketë goditur ndonjë here J. qoftë me letfe qoftë me 

shkelëm. 

 

Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues dëshmitari përgjigjet : është e vërtetë se unë e kam pa tehun e 

thikës që e ka pas në dorë J. sepse mbajtësen e ka pas të kapur në dorë kurse unë e kam pa veq 

tehun me të cilin e ka godit vëllain tim E. edhe atë në dorën  djathtë e ka pas thikën. 

Mosmarrëveshja me J. dhe E. ka ndodh për shkak të një mali  por unë afër tyre nuk kam qenë , 

por me sa e ka kuptu ka pas të baj me një mal. Sipas tij provokimet I ka filluar J. edhe atë tue sha 

E.edhe atë me fjalë të ndryshme duke ia sha robtë, familjen etj. I pari e ka pa që e ka sulmue J. 

vëllaun e tij duke e goditur  me grusht në kokë.  

 

Për të dytën herë kur ka ardhur J. me thikë në dorë më ka sulmu menjëherë me thikë mua si vëlla I E., 

edhe atë derisa E. ka qenë jashtë marketit. 

Mendon se J. me vëllain e  tij  B. kur kanë hy në market vëllau im nuk u konë në market por jashtë 

marketit, kështu që J. nuk e ka pa E., mirëpo E. u kanë me marr një letfe për me e mbrojtur atë ( N. ) e 

që edhe ashtu ka vepruar, sepse me letfe ka hyrë në market dhe e ka goditur B.. 

Pasiqë vëllau im E. e ka godit  me grusht në kokë, J.. është larguar dhe ka shkuar në shtëpi të tij, u kthye 

prapëtek marketi “ .. “ pas pesë deri dhjetë minutave. Nuk e ka pa që ka qenë i lënduar J.. 

Kurr kurëfarë mosmarrëveshje nuk kanë pas as ai ( N. ) e as vëllezrit e mi, pra as E. me J. apo me 

vëllain e tij B., e unë siç e thash më herët se paraprakisht jam konë t’u luajt me B. në dyqanin e J. 

I bashkëngjitet ndjekjes penale kundër J. dhe ka kërkesë pasurore juridike ndaj tij. 

 

Në deklaratën e tij të dhënë në Prokurori më datën 15.09 2021, dëshmitari si i dëmtuar N. Z. ndër të 

tjera ka deklaruar: Në pyetjet e prokurorit të shtetit dëshmitari është përgjigjur: unë derisa isha bashkë 

me vëllezërit e mi E., V.  pranë marketit ... kam vërejtur se J. ka qenë duke bërë shaka me vëllain  tim, 

ndërkohë ka vërejtur se J. e ka sulmuar me grushta vëllaun tim e po ashtu edhe ai i aka kthzer duke e 

shtyer dhe në ato momente ka ndërhyrë K. H. dhe G. H.  nga .. dhe I kanë ndarë. J. ka shku te shtëpia që 

është diku larg rreth 10 m. pastaj menjëherë është kthyer me vëllain e tij B. dhe në ato caste kur unë 

isha duke qëndruar brenda në lokal afër derës ndërsa vëllai E. ishte duke i larë duart jashtë 

marketit, menjëherë më ka goditur edhe atë në pjesën e pasme të kokës dhe poashtu më kanë 

goditur edhe në gjoks dhe menjëherë më ka filluargjakderdhja në kokë, dyshon se e kanë goditur 

me mjet të forte por  n u k   j u  k a m  p a r ë ( pra nuk ju ka parë asgjë në duarë ) dhe e din që 

edhe B. e ka goditur në kokë me grusht. Është e vërtetë se i kam goditur që të dy ( J.dhe B. ) por 

këtë e ka bërë në mbrojtje meqë isha i sulmuar nga ata dy dhe dua të sqaroj se pasi ata më 

sulmuan mua dhe unë ju kundërvëha atyre, ata pastaj të dy e kanë sulmuar vëllaun tim E., të cilit 

i kanë shkaktuar gjashtë plagë në trup dhe dyshoj që sulmin i aka bërë më shumë J. me ndonjë 
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mjet të forte meqë kam vëretjur se E. I ka rrjedhur gjaku, por nuk e din me çfarë mjeti sepse nuk ka 

arritur t’i sheh mjete në dorë. 

 

Në pyetjen e prokurorit të shtetit se: meqë tani po thoni se e kanë goditur me mjet të forte vëllaun 

tuaj E., atëherë cila është arsyeja  që në Polici keni thënë se J. e ka goditur me thikë E. 

Dëshmitari është përgjigjur: unë përsëri po e them që thikë nuk i kam pare, është e vërtetë që në 

polici kam thënë me thikë por këtë e kam bërë në bazë të asaj se kam pare duke I rrjedhur gjaku dhe 

kam menduar se është goditur me thikë. 

Në pyetjen e prokurorit të shtetit se : a ka mundur që J. ta privoj nga jeta vëllaun tuaj E., dëshmitari 

është përgjigjur : ndoshta ka mundur por unë nuk e di a e ka pas atë qëllim apo jo, por e di se janë 

ndarë vetë. 

 

 

3.2. Provat materiale  

 

Palët janë pajtuar që të konsiderohen si të lexuara dhe të shiquara provat materiale pasiqë të njëjtat me 

kohë i ka siguruar mbrojtja, mirëpo të njëjtat në vijim do të prezentohen se me çka kanë të bëjnë sa i 

përket ngjarjeve penale lëndore edhe atë si në vijim :  

 

3.2.1-gjatë shiqimit të video inqizimeve në CD-t A dhe B ashtu të riprodhuara por vetëm përmes 

fotografivee lëvizëse konsatohet përmbajtja e tyre si në vijim : 

 

Në CD “A” sipas videoincizimit të nxjerr nga kamerat e sigurisë – në .. market me seli në fshatin ... 

shihet : se në hapësirën e brendshme të saj në videoinqizim të datës 27.08 2021 në ora 21:05:59 shihet 

kur në këtë lokal hynl i akuzuari J. me vëllain e tij B., edhe atë fillimisht B. e sulmon të dëmtuarin N., 

duke e goditur në kokë me grushta e nuk shihe se çfarë mjeti i njëjti ka në dorë. Po ashtu shihet edhe i 

akuzuari J. S. duke e sulmuar të dëmtuarin N., mirëpo kurrëfarë mjeti në dorën e të akuzuarit J. nuk 

vërehet përkatësisht nuk shihet. Gjatë përsëritjes së riprodhimit të videoinqizimit  edhe pse i akuzuari J. 

shihej se ishte me vëllain e tij B. nuk shihet prapë në videoinqizim që ta keë goditur N. Po ashtu në 

videoinqizim shihet se me një letfe – drrasë i dëmuari E. e ka goditur B. Gjatë përsëritjes së video 

inqizimit nuk vërehe i akuzuari J. që ta keë goditur me ndonjë mjet, me grusht  dore apo edhe me 

shqelëm të dëmtuarin N., ndërsa vëllai i tij B. vërehe kur hynë në lokal ( .. ) duke e sulmuar mnenjëherë 

të dëmtuarin N., bile edhe duke e godiur me grushta dore. Po ashu gjatë përseritjes së vodeoinqizimit, 

vërehet kur e godet me një letfe i dëmuai E. vëllain e të akuzuarit J. edhe aë B. bile në kojkë por vetëm 

një herë. 

Gjatë riprodhimit të CD-s me shkronjën B, në videoinqizim shihet kur i dëmtuari E. e sulmon të 

akuzuarin J. duke e goditur me grushta në kokë por edhe duke u kacafytur me të njëjtin . 

Vërehet kur ndërhyjnë pjesëmarrësit për t’i ndarë të njëjtit në mes vei edhe aë në ora 21:04: 25.   
 

Po ashtu shihwet në videoinqizim kur i dëmtuari E. e rrëzon për tokë të akuzuarin J. kur edhe atë duke 

qëndu  me trup mbi te, por nuk shihe se a e ka godit në një formë apo formë tjetër më tutje të akuzuarin 

J. Shihet një person që është identifikuar me emrin F. por edhe persona tjerë duke ndërhyrë për ta ndarë 

E. Shihet një person duke e goitur në kokë të akuzuarin J. gjersa i njëjti ka qenë i shtrirë në tokë e që 

është identifikuar se është N. Z.. 

Në vazhdim të videoinqimit në CD B shihet duke vrapuar vjen i akuzuari J. S. dhe ende pa hy në 

marketin “ ...” siç e pam më heret vërehe kur i njëji e sulmon N. Z. e pastaj duke dal nga marketi J. S. 

shihet kur e gode me letfe i dëmtuari E.. Në inqizim shihet kur i akuzuari J. S. del prej marketit  

“...“dhe duke e sulmuar të dëmtuarin E., duke e goditur të njëjtin në pjesë të ndryshme të trupit i 

dëmtuari E. rrëzohet për tokë, mirëpo në videoinqizim nuk shihet se çfarë mjeti kishte J. në dorë. 

 

Njëherit, shihet duke e goditur edhe B. S. ( vëllai i të akuzuarit J. ) të dëmtuarin E. por shihet edhe i 

dëmtuari N. duke e goditur të akuzuarin J. në pjesën e mbrapme të tij. 

 

Derisa i akuzuari J. shihej duke e goditur të dëmtuarin E., dorën e majtë e kishte të lirë bile të hapur 

duke u vërejtur edhe gishtat e dorës së tij  të cilët nuk ishin të mbledhur si boks ndërsa dora e djathtë 
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shihet se është me bishta të mbledhur në formë boksi dore mirëpo nuk shihet kjart se çfarë mjeti 

kishte në dorë. Në bazë të lëvizjeve që i bënte me dorë i akuzuari J. mund të vihej në përfundim 

se i njëjti mbante ndonjë mjetë në dorë  dhe me të njëjtin e godiste në pjesë të ndryshme të trupit 

të dëmtuarin E. Mirëpo, në vazhdim shihet i dëmtuari E. duke e marrë një karrige kurse vëllai i tij V. 

kishte në dorë një letfe ( drrasë druri ) dhe të njëjtit tentontin për ta sulmuar dhe të akuzuarin H. edhe 

vëllain e tij B.S., mirëpo pjesëmarrësit tjerë të njëjtit i pengonin. 

Në video incizim të riprodhuar më tutje shihet se i dëmtuari E. ishte i gjakosur në veshin e majtë edhe 

atë duke vazhduar edhe jashtë veshit të majtë – pra pas veshit të mjatë. Shihej edhe i akuzuari J. duke u 

ofruar afër të dëmtuarëve për t’ju kërkuar falje mirëpo i njëjti nuk lejohej që t‘ju ofrohej atyre. Po ashtu 

i dëmtuari N. shihej se ishte i gjakosur në gjoks, i cili e ngrit maicen dhe e zbulon gjoksin në 

pjesën ku ishte i lënduar nga goditja. 

 

Gjatë shiqimit të videoincizimit, i akuzuari J. S. shprehimisht ka deklaruar se është e vërtetë se 

ka pas në dorë një pjesë të llamarinës , e këtë fakt e ka pranuar edhe në polici, por kjo u vërejtë 

edhe në videoincizim, meqë nuk ka pas në dorë ndonjë thikë apo brisk. 

 

3.2.2. Nga Raporti i oficerit të Policisë së Kosovës E.S.  me KPS # 10807 të datës 28.08 2021 rezulton 

se në bazë të informatës së pranuar nga C-baza për dy persona të pranuar në Qendrën Emergjente  të 

Spitalit Regjional në Gjilan nën dyshimin se janë përfshirë në rrahje e cila ka ndodhur në fshatin .. afër 

M. B.. Në Qendrën Emergjente ishin të shtrirë dy persona që ishin vëllezër mes veti N. dhe E. Z., të 

cilët ishin përfshirë në rrahje. Ndërkohë janë sjell edhe dy persona tjerë të përfshirë në rrahje J.dhe B. S. 

që të dy vëllezër mes veti. Këta perdona kanë konfirmuar se ka pas kamera të sigurisë tek marketi në 

fjalë. Është siguruar një deklaratë nga një dëshmitar i rastit B. B. . Në vend të ngjarjes  është bërë nga 

njësiti i hetimeve regjionale  vendshiqimi dhe janë nxjerr foto nga vendi i ngjarjes, duke bërë edhe 

sigurimin e kamerave të sigurisë për dëshmi eventuale  në lidhje me hetim-procedimin e rastit policor 

2021 – CA-1148. .N. E.. dhe B. pas marerjes së tretmanit mjekësor  janë liruar nga Qendra emergjente 

me raporte përkatëse mjekësore të cilat i janë dorëzuar Hetuesit të NJHR A.K., e të cilët pastaj edhe 

janë intervistuar  kurse J. S.  në orën 22:19 minuta është niisur për në QKUK në Prishtinë për 

shkak të lëndimeve të rënda  të marrura në incidentin në fjalë. 

 

3.2.3. Nga Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes të Njësisë së Forenzikës  të datës 27.08 2021 

rezulton se në këtë datë rreth orës 22:10 minuta nga operativa regjionale e policisë është informuar se 

në fshatin ... ka ndodh një rrahje mes disa personave dhe është kërkuar  dalje në vend të ngjarjes nga 

ekipa e forenzikës. Rastit i jan[ë përgjigjur rr...... së bashku me hetuesin rr.... të cilët në vend të ngjarjes 

kanë arritur në ora 23,00 edhe atë në fsh. ... para marketit ...dhe të një kafiterie  dhe se vcendui i ngjarjes 

ishte duke u siguruar nga patrolla policore e Stacionit Policor në Gjilan nga zyrtart ... dhe F. S..  

Fillimisht është bërë fotografimi i vendit  ku ka ndodhur ngjarja dhe së bashku me hetuesin është bërë 

kontrollimi i kamerave të sigurisë të cilat ndodheshin në marketin ..., para të cilit edhe kishte 

ndodhur rrahja mes disa personave, ku kishin pësuar lëndime katër persona të cilët kishin 

kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën Emergjente  në Gjilan.Edhepse në video incizimet e 

kamerave të sigurisë shihej se gjatë rrahjes ishin përdorur edhe mjete të forta dhe të mprehta, në vend të 

ngjarjes nuk janë gjetur mjetet  të cilat ishin përdorur gjatë rrahjes.  

Si dëshmi nga vendi i ngjarjes janë marrë videoincizimet ku edhe shihet ngjarja ashtu që në ora 

23:45 minuta ekipa është larguar nga vendi i ngjarjes. 

 

3.2.4 Nga fotodokumentacioni me nr. të dosjes së hetimeve NJHP#126-21 të datës 27.08 2021 ( si 

datë e kryerjes së fotografimit nga zyrtari policor S. Z. posedues i PK# 0350 rezultojnë gjashtë fotografi 

bardhë e zi të vendit të ngjarjes në fshatin .... Pra ku ka ndodhur rrahja para marketit ... dhe kafiterisë në 

këtë fshat, vend ky ku kishin qenë të dyshuarit  para marketit në fjalë. 

Nga fotodokumentacioni pasues rezulton se jsnë fotografuar bardhë e zi të dëmtuarit Ngadhnjim tek i 

cili në pjesë e përparme në gjakos të maices së bardhë shihet njël njollë e zezë, pastaj e shpaluar dhe 

shihet vendi në gjoks të të dëmtuarit N. i Fsahuar me dy fasha, pastaj  shihet një fashë e bardhë në kokë 

edhe atë në pjesën e prapme ( nën majen e kokës ), në forografin 5, 6, 7 dhe 8, 9 dhe 10, por edhe në 

foton nr. 11 shihet me ngjyrë bardhë e zi i dëmtuari E., me lëndime të fashuara në krahun e majtë – mbi 
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brryl, në vesh të majtë por edhe në parakrah të majtë  nën brryl, por edhe qepja e lëndimit në veshin e 

majtë duke vazhduar edhe pas veshit të mjatë. 

Ndërsa në fotot nr. 15 dhe 16 shihen lëndimet në gojë të të akuzuarit J. S. e  neqë fotot janë me ngjyrë 

bardhë e zi shihet edhe në pjesën e përparme një hapsirë e lirë në nofullën e epërme, 

 

3.2.5.Sipas mendimit dhe konstatimit nga eksperti mjeko-ligjor lidhur natyrën e lëndimeve 

trupore sipas ekspertizës mjeko-ligjore me nr. të references Gjil-08 të dates 04.09 2021 të të 

dëmtuarëve : 

-E. Z. sipas ekspertizës mjeko ligjore  në bazë të dokumentacionit mjekësor i janë shkaktuar : plagë 

shqyese ndrydhëse në regjionin e laprës së veshit të majtëdhe regjionin për rreth veshit të majtë, 

regjionin e krahut të majtë, regjionin e shpinës së shuplakës së dorës së djathtë, regjionin e krahrorit, 

regjionin e të ndenjurave të anës së djathtë dhe regjionin e pasëm të kërcirit të djathtë. Dëmtimet janë 

shkaktuar si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të forte, m b rr e t ë s ( jot ë mprehtë ). Dëmtimet e 

tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. 

 

N. Z. sipas ekspertizës mjeko ligjore  në bazë të dokumentacionit mjekësor i janë shkaktuar : plagë 

prerëse në regjionin e majtë muroro-tëmblor të regjionit të kokës, plagë prerëse në regjionin e poshtëm 

të djathtë të krahrorit. Dëmtimet janë shkaktuar si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të forte dhe të 

mprehtë. Dëmtimet e tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në 

shëndet. 

I akuzuari J. S. - sipas ekspertizës mjeko ligjore  në bazë të dokumentacionit mjekësor i janë shkaktuar 

: ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës dhe krahrorit dhe shkulje traumatike e një dhëmbi ( në 

raportin mjeklsor të Spitalit në Gjilan konstatohen dy dhëmbë I dh II kurse në raportin e SHSKUK-së 

dhëmbi i 11-të në anën e djath 

 

4. Faktet kontestuese dhe jokontestuese  

 

4.1. Faktet jokontestuese 

 

-i akuzuari J. me të dëmtuarit E. dhe N. Z. nuk kasnë pasur mosmarrëveshje serioze mes veti 

paraprakisht, 

 

-se të dëmtuarit E. dhe N. Z. kanë qenë banorë të fshatit ... më pare kurse tani janë banor të komunës së 

Gjilanit, 

 

-se gati çdo ditë të dëmtuasrit në fjalë shkojnë në ... për të pirë kafe, 

 

 

4.2.Faktet kontestuese 

 

-fillimisht a ishte shkak ajo që i dëmtuari E. i tha të askuzuarit J. në prani të të pranishmve para marketit 

.. në fshatin .. se po thonë se babai i tij Sh. ka vjedh dru në mal, 

 

-a u ndie i fyer me fjalët që ia tha i dëmtuari E., i akuzuari J., lidhur me vjedhjen e malit nga babai i tij, 

përkatësisht ato fjalë ishin shaka apo serioze, 

 

-kush e sulmoi i pari fizikisht i dëmtuari E. të akuzuarin J. apo ka ndodh e kundërta dhe kush kend e 

goditi dhe me çka e goditi, 

 

-ku shkoi pastaj i akuzuari J. pasi të pranishmit e ndanë nga i dëmtuari  E., 

 

-a u kthye tek marketi .... prapë i akuzuari J., me kend u kthye dhe a kishin ndonjë mjet të fortë apo të 

mprehtë në dorë, 

 

-a e goditi pasi që u kthye prap tek marketi .. në fshatin ... ndokend i akuzuari J. me vëllain e tij B., 
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-kush ju shkaktoi lëndime trupore dhe çfarë natyre kishin ato lëndime ndaj të dëmtuarve E. dhe N. Z. 

dhe me çfarë mjeti, 

 

-kush  e goditi të akuzuarin J. dhe me çfarë mjeti tek marketi ... kur u kthye me vëllain e tij B.. 

 

-çfarë mjeti të fortë kishte në dorë kur u kthye i akuzuari J. përsëri tek marketi .. në fshatin .. ditën 

kritike,  

 

-cila ishte arsyeja e kthimit të të akuzuarit J. me vëllain e tij B. tek marketi ..., 

 

-cili ishte qëllimi kriminal i të akuzuarit J. ditën kritike ndaj të dëmtuarve E. dhe N. Z. 

 

 

5. Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit dhe provave personale dhe materiale të administruara 

dhe nxjerrja e përfundimeve lidhur me faktet relevante të vërtetuara apo e kundërta lidhur me 

çështjet penale objekt akuzash sipas aktakuzës lëndore 

 

Lidhur me faktet jokontestuese gjakata nuk do të jap arsyetim mbi bazën se të njëjtat nuk janë 

kontestuese mes palëve, pëveç asaj se këto fakte çfarë reflektimi kanë për të vërtetuar përtej dyshimit të 

bazuar mire se i akuzuari J. ka kryer veprat penale që i vihen në barrë apo jo, edhe pse për njëren vepër 

penale e ka pranuar fajësinë gjatë seancës së shqyrtimit fillestar. 

 

Gjykata ia fali besimin e plotë prov;s materiale - videoincizimit të riprodhuar gjatë seancës së 

shqyrtimit gjyqësor të nxjerr nga kamerat e sigurisë tek marketi “ ...“ në fshatin ..., deklaratës së 

dëshmitarit B. B. pronar i marketit ... në fshatin .., i cili gjatë deklarimit të tij çdo herë është thirrur se 

me rastin e nxjerrjes së videoincizimit nga kamerat e sigurisë e ka parë ngjarjen lëndore tek marketi i tij 

se si është zhvilluar. 

 

Gjykata ia ka falur besimin pjesës së mbrojtjes së të akuzuarit J. lidhur me ngjarjen kriminale fillimisht 

që ka ndodhur para marketit .. në ...., e që ajo pjesë e mbrojtjes së tij përputhet përmbajtësisht me 

videoincizimin e riprodhuar në seancë të shqyrtimit gjyqësor, ku kjart shihet se diçka i ka thënë i 

dëmtuari E. të akuzuarit J. e ajo ishte sipas të akuzuarit lidhur me fjalët fyese që ia ka thënë atij  i 

dëmtuari E. kinse lidhur me vjedhjen e malit nga babai i tij, edhe pse sipas deklaratës së të dëmtuarit 

ishte kinse shaka, e pastaj duket kjartë kur i dëmtuari E. e sulmon të akuzuarin J. duke e goditur me 

grushte dore e bile edhe duke e rrëzuar për tokë, mirëpo me ndërhyrjen e të pranishmëve ata ndahen, 

edhe pse në videoincizim shihet edhe i dëmtuari N. duke e goditur me shqelma të akuzuarin J. 

 

Në videoincizimin e riprodhuar gjatë seancës shihet kjartë kur tek marketi ... kthehet i akuzuari J. me 

vëllain e tij B., ashtu që i akuzuari fillimisht e godet të dëmtuarin N. në gjoks me një pjesë të llamarinës 

– mirëpo nuk shihet me sy të lirë se çfarë mjeti kishte në dorë – edhe pse disa herë është përsëritur 

incerti i videoinqizimit përkitazi me të dëmtuarin N., por nuk i është vërejtur ndonjë mjet në dorë  të 

akuzuarit, edhe pse i akuzuari J. e ka pranuar fajësinë për veprën penale të lëndimit trupor të shkaktuar 

të dëmtuarit N. dhe se me rastin e goditjes me dorën e djathtë gishtat i kishte të mbledhur në formë 

grushti dore, mirëpo sipas ekspertizës mjeko-ligjore dhe zbulimit të pjesës së gjoksit shihet plaga e 

përshkruar dhe e shkaktuar me mjet të mprehtë e që në të vërtetë ishte pjesë e llamarinës që e kishte në 

dorë i akuzuari J. ditën kritike. 

 

Gjykata nuk ia ka falur besimin pjesës së deklaratës së të dëmtuarit N. sepse deklaratat e tij janë 

kontradiktore mes veti, meqë derisa në polici ka deklaruar se i akuzuari ka pas thikë në dorë kur është 

kthyer në market ..., në Prokurori ka deklaruar se thikë nuk i ka parë në dorë të akuzuarit J., kurse 

gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se lëndimet trupore vëllait të tij E. ia ka shkaktuar me thikë i 

akuzuari J. dhe  se me të njëjtin mjet i ka shkaktuar lëndime trupore edhe atij në gjoks. Lidhur me 

mjetin e përdorur nga i akuzuari J. ditën kritike gjykata nuk ia ka falur besimin as të dëmtuarit E., 

sepse derisa ai shprehimisht deklaron se atij dhe vëllait të tij N. lëndime trupore ju ka shkaktuar me 
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thikë i akuzuari J., kjo pjesë e deklaratës së tij është në kundërshtim me mbrojtjen e të akuzuarit J., i cili 

qysh nga fillimi edhe në polici, edhe në prokurori edhe gjatë séances së shqyrtimit gjyqësor ka pranuar 

se në dorë ka pas një pjesë të llamarinës dhe se me te ju ka shkaktuar lëndime trupore dy vëllezërve E. 

dhe N., e në anën tjetër edhe vëllai i tij N. ka dhënë deklarata kundërthënëse siç u cek më lart duke 

thënë në Prokurori se nuk i ka pa J. ndonjë mjet në dorë – thikë apo brisk. 

  

Vlen të theksohet se mbi këtë bazë edhe prokurori i shtetit me rastin e përgjigjes në parashtresën e 

parashtruar gjatë afatit ligjor pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar ka precizuar mjetin të cilin e ka 

përdorë ditën kritike i akuzuari J. e ajo ishte një copë llamarine e jo thikë.  

 

Meqë as gjatë procedures së hetimeve e as në fazat të mëvonshme organet e drejtësisë – policia nuk 

kanë arritur që të gjejnë mjetin me të cilin të dëmtuarve në fjalë i akuzuari ju ka shkaktuar lëndime 

trupore, gjykata ia ka falur besimin mendimit dhe konstatimit të ekspertit mjeko-ligjor duke 

vërtetuar se, duke pasur parasysh natyrën e lëndimeve trupore të shkaktuara të dëmtuarëve në fjalë dhe 

pasojave të shkaktuara me këto lëndime, ka ardhur në përfundim se i akuzuari J. të njëjtëve ju ka 

shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin e tyre me një pjesë të 

llamarinës e cila si e tillë sipas përshkrimit të të akuzuarit ka qenë me maje dhe e mprehtë, ashtu që si 

mjet i tillë në pjesët e ndieshme të trupit me të njëjtën mund të shkaktohen lëndime të rënda trupore ose 

të dëmtohet rëndë shëndeti.  

 

Pra, me provat e administruara përjashto deklaratën e të dëmtuarit E. gjykata nuk ka arritur për të 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari J. në rastin konkret ka pasur për qëllim që ta 

privoj nga jeta të dëmtuarin E., edhe pse këtë ka mundur ta bëjë duke e goditur në pjesë të ndieshme 

të trupit siç është qafa në pjesët ku gjenden arteriet për furnizim me gjak të trupit, në pjesët e ndieshme 

pas veshve, në gjoks ose pjesë tjetër të ndieshme të trupit, duke dëmtuar organet vitale të trupit të të 

dëmtuarit E., e në anën tjetër sipas ekspertizës mjeko-ligjore eksperti mjeko-ligjor në bazë të 

dokumentacionit mjekësor ka dhënë mendimin profesional se të dëmtuarit E. i janë shkaktuar lëndime 

të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin e tij edhe atë me pjesën e llamarinës që 

nuk bënë pjesë në grupin e mjeteve të mprehta por mbretëse, mirëpo si e tillë duke e pasur parasysh 

natyrën e lëndimeve të shkaktuara të dëmtuarëve në fjalë, ka gjasa më se reale se ajo pjesë e llamarinës 

ka qenë e hollë dhe me maje por që dimensioni i së cilës nuk është i njohur për gjykatën me prova 

valide, meqë as në vendin e ngjarjes e as tek lokali i dyqanit të tij – të akuzuarit nuk është gjetur nga ana 

e policisë.  

 

I akuzuari në shenjë revolte siç edhe është mbrojtur ka shkuar tek dyqani e tij dhe e ka marrë pjesën e 

llamarinës dhe së bashku me vëllain e tij B. është kthyer tek marketi ..., e në videoincizim të riprodhuar 

në seancë, kjartë shihet kur me një mjet në dorë e godet në kokë B. të dëmtuarin N. gjersa ishte në 

lokalin e marketit në fjalë, kurse i akuzuari J. duke e pasur dorën e djathtë të mbledhur ka gjasa 

reale siç e dhe e ka pranuiar edhe vet i akuzuari se ka pas një mjet në dorë e ai mjet ishte një copë e 

llamarinës.  

 

Po ashtu në video incizim shihet qart kur me një letfe në dorë hynë në lokal E. dhe e godet një herë në 

kokë B. e pastaj edhe të akuzuarin J., e ky i fundit, shihet kur e sulmon me llamarinën në fjalë të 

dëmtuarin El. duke e rrëzuar në tokë ( shihet dora me gishta të mbledhur e të akuzuarit J. duke e goditur 

në pjesë të ndryshme të trupit të dëmtuarin E., të cilit ia shkakton lëndimet e përshkruara në ekspertizën 

mjeko-ligjore ), duke i shkaktuar sipas ekspertizës mjeko ligjore lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. 

 

Në përmbajtje me provat të cilave gjykata jua ka falur besimin përputhet edhe deklarata e dëshmitarit B. 

B., mirëpo i njëjti shprehimisht ka deklaruar se nuk i ka pa kurrëfarë mjeti në dorë të akuzuarit J., edhe 

pse sipas videoincizimit shihet se i njëjti i ka të mbledhura gishtat e dorës së djathtë dhe se me një 

besueshmëri të lartë kjo të qonë në përfundim se i njëjti ndonjë mjet e ka pas në dorë në vend të 

ngjarjes, e që ka rezultuar se është pjesë e llamarinës me maje dimenzionet e së cilës për rrethana 

objektive nuk janë vërtetuar me kurrëfarë prove, kështu që ka gjasa reale që dimensionet e llamarinës 
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së përdorur në vend të ngjarjes të jenë të vogla mirëpo edhe të mjaftueshme për shkaktimin e lëndimeve 

trupore lëndore ndaj të dëmtuarëve. 

 

Duke i pasur parasysh faktet relevante që nxirren nga provat të cilave ju është falur besimi e plotë, 

gjykata ka ardhur në përfundim se  

 

është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari ndaj të dëmtuarit E., duke i shkaktuar 

lëndime të lehta trupore të përshkruara sipas ekspertizës mjeko-ligjore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin e të dëmtuarit E.,  ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 

lidhur me paragrafin 1. nënparagrafi 1.4 të KPRK-s, pasiqë mjeti i përdorur me rastin e shkaktimit të 

këtyre lëndimeve trajtohet si mjet i përshtatshëm ashtu që me te po të ishin goditur pjesët trupore të 

ndieshme të të dëmtuarit E., të njëjtit do t’i shkaktoheshin lëndime të rënda trupore ose do t’i dëmtohej 

rëndë shëndeti trupor.  

 

Në anën tjetër meqë i akuzuari J. gjatë seancës së shqyrtimit fillestar ka pranuar fajësinë për veprën 

penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1. nënparagrafi 1.1 të 

KPRK-s, për shkak se lëndimet rupore të përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore lëndore i akuzuari ia 

ka shkaktuar të dëmtuarit N., me mjet – llamarinë e cila ka qenë me maje, si mjet i përshtatshëm për të 

shkaktuar lëndime të rënda trupore ose dëmtime të rënda të shëndetit të të dëmtuarit N. Z.. Në këtë 

seancë kryetari i trupit gjykues me aktvendim procedural e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari për këë vepër dhe këë nuk e kanë kundërshtuar palët.  

 

Në akuzuarit në kuptim të nenit 76 paragrafi 1 i është caktuar dënimi për secilën vepër penale veç e veç 

e pastaj në kuptim të paragrafit 2 nënparagrafi 2.2 të KPRK-s i shqipton dënim unik si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

Në kuptim të nenit 79 paragrafi 1 të KPRK-s në dënimin me burgim i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim. 

  

 

6. Rrethanat lehtësuese dhe rënduese me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit   

 

Gjykata me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit J. ka marrë parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPP-s, ashtu që si rrethana 

lehtësuese ka gjetur : pranimin e fajësisë lidhur me veprën penale të kryer ndaj të dëmtuarit Ngadhnjim, 

tentimin e të akuzuarit për t’u pajtuar në vend të ngjarjes menjëherë pas përfundimit të ngjarjes penale 

duke ndier përgjegjësinë për veprimet e pamatura të tij, se ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale 

e sa i përket të kaluares kriminale organi i ndjekjes penale gjykatës nuk i ka ofruar kurrëfarë aktgjykimi 

të plotfuqishëm ose ndonjë provë tjetër për mbajtjen e ndonjë dënimi të shqiptuar me aktgjykim të 

plotfuqishëm, se është mbajtës i vetëm i familjes me punën e tij në një lokal në fshatin ..., provokimin 

fillestar duke e përulur personalitetin e të akuzuarit përkaësisht të prindit të tij se kinse babai i tij është 

zënë në mal të huaj duke vjedhur dru ( këtë nuk ka arritur ta argumentoj i dëmtuari E. duke u 

vetmjaftuar se kinse ka bërë shaka me të akuzuarin në fjalë ), kurse si rrethana rënduese gjykata ka 

marrë shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit sepse i njëjti ka kuptuar rëndësinë e veprimit 

kriminal të tij dhe se kësaj ngjarje ka mundur me ju shmang duke mos u kthyer në vend të ngjarjes me 

vëllain e tij me mjet të përshtatshëm – për t’i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose dëm,tim të rëndë 

trupor edhe pse qëllimi i tij ka qenë që për shkak të revoltes nga fyerja me fjalë nga ana e E. dhe goditja 

me shqelma nga N. gjersa ishte rrëzuar për tokë nga E., që të njëjtëve të ju shkaktoj lëndime të lehta 

trupore siç edhe është vërtetuar ndaj të dëmtuarëve. 

Duke i pasur parasysh rrethanat e tilla dhe gjendjen faktike të vërtetuar me prova të mjaftueshme dhe të 

besueshme me theks të veçantë kontributin e konsiderueshëm për të ardhur gjer ke ngjarja kriminale të 

të dëmtuarit E., gjykata është bindur se edhe me dënimin unik prej nëntë muajve do të arrihet qëllimi i 

plotë i dënimit në kuptim të nenit 38 të KPRK-s, duke parandaluar si të akuzurin ashtu edhe qytetarët 

potencial ( përfshirë edhe të dëmtuarit në fjalë ) që në të ardhmen mos të kryejnë vepra të tilla penale 

apo të ngjashme, e me qëllim të ngritjes së moralit dhe detyrimit të tyre që të respektojnë të mirat 
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jurdike e sidomos integritetin trupor të qytetarve të vendit dhe më gjerë i cili është i mbrojtur me të 

drejtën pozitive penale. 

 

 

7. Shpenzimet e procedurës penale dhe taksa për kompensimin e viktimave të krimit 

 

Gjykata ka vendosur  që në kuptim të nenit 450 - 454 të KPP-s i akuzuari të kompensoj shpenzimet e 

procedurës penale lidhur me ekspertizat mjeko-ligjore përkitazi me të dëmtuarit në fjalë në shumën prej 

pesëdhjetë ( 50 ) Euro, dhe paushallin gjyqësor sipas ndërlikueshmërisë së kësaj lënde penale por edhe 

kohëzgjatjen e procedimit të saj në shumë prej 100 Euro  përfshirë edhe taksën për kompensimin e 

viktimave të krimit  sipas nenit 39 të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

Pas shpalljes së aktgjykimit në kuptim të nenit 368 të KPP-s palët janë udhëzuar për të drejtën në 

ankesë. 

Të dëmtuarit gjykata i ka udhëzuar në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesave pasurore 

juridike në kuptim të nenit 463 të KPP-s. 

 

Për arsyet e lartcekura u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

PKR.nr. 159/2021, më datën 27 prill të vitit  2021 

 

Sekretarja juridike,                                                                            Kryetari i trupit gjykues, 

Kadrije Zymberi                                                                                         Aziz Shaqiri, d.v. 

 

 

 

Udhëzim për mjetin juridik :  Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit – Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda, në afat prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditëve nga 

dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa i dorëzohet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë dhe 

palën kundërshtare. 

 

 

 

 


