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                                                                                                                     PKR. nr. 104/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

          GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda- 

gjyqtari Nikollë Komani, kryetar i trupit gjykues, Besarta Doli dhe Mentor Bajraktari anëtar të 

trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. 

A. nga fshati S. Komuna Gjakovë, për shkak të veprës penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-

së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP/I. nr.256/2013 të datës 07.08.2014, 

në shqyrtimet gjyqësore të mbajtuara më datë 15.11.2016, 16.11.2016, 07.12.2016, 23.12.2016 

në prezencën e prokurorit Afrim Shefkiu, përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit H. A., avokatit 

N. D., të akuzuarit A. A. dhe mbrojtësit të tij G. K. avokat në Pejë, më datë 29.12.2016  mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari A. A., i biri i A. dhe i Z., e gjinisë B., i lindur me datë ... në fshatin S., Komuna 

Gjakovë, ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën e fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

martuar, atë i pesë fëmijëve, pensionist-invalid i luftës, shqiptar, shtetas i Republikës të Kosovës, 

gjendet në paraburgim nga data 21.12.2013. 

 

 

ËSHTË   FAJTOR 

       Sepse me datë 16.12.2013 rreth orës 18:15 në shtëpinë e vet në fshatin S. Komuna 

Gjakovë, në gjendje të tronditjes së fortë mendore e shkaktuar nga sulmi dhe fyerja e të ndjerit e 

ka privuar nga jeta tani të ndjerin A. A., i lindur me datë ... në fshatin S., në atë mënyrë që pas 

një fjalosje me tani të ndjerin A., lidhur me djalin e tij B. i cili ka shkuar në varrimin e M. A., 

pasi që me djalin e tij N. i ka pasur raportet e këqija dhe derisa kanë qenë brenda në sallon i 

ndjeri e ka fyer të akuzuarin dhe e ka goditur tavolinën me dorë, ka dalë nga dhoma jashtë në 

ballkon, ka filluar të vesh këpucën e parë dhe në atë moment i akuzuari A. i ka thënë A. që 

herëve tjera mos të vjen këtu as për të mirë e as për të keq, i ndjeri e ka sulmuar të akuzuarin dhe 

pas përleshjes në mes tyre, e pasi i ndjeri e ka kapur për jaka-fyti të akuzuarin, i akuzuari A. nga 

brezi ka nxjerrë revolen e tipit “Pietro Bereta” me numër serik A01332W të kalibrit 7.65 mm dhe 

ka gjuajtur 4 herë në drejtim të ndjerit A. A. duke goditur në anën e djathtë të sipërme të kokës 

dhe duke shkaktuar plagë në anën e majtë të regjionit të qafës, plagë e shkaktuar në anën e majtë 

të regjionit të shpinës, plagë në anën e pasme të sipërme të krahut të majtë dhe se shkaku i 

vdekjes së të ndjerit A. A. i ka ardhur si rezultat i veprimit dinamik të predhës, pasojë e goditjes 

me armë të zjarrit në kraharor, me ç’ rast janë dëmtuar rëndë organet vitale në kraharor e përcjell 

me gjakderdhje masive në hapësirën e lirë torakale. 

 

- me çka ka kryer veprën penale të vrasjes së kryer në gjendje të tronditjes së fortë 

mendore nga neni 180 të KPRK-së. 

 

          Gjykata në bazë të nenit 6, 17, 41, 43, 45, 73, 74, 83, 180 të KPRK-së, dhe nenit 365 të 

KPP-së, e : 
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GJ Y K O N 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) vite, e 4 (katër) muaj në të cilin 

dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 21.12.2013. 
 

 

 I dëmtuari H. A. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 

1009,oo €, dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 500,oo €, në afat prej 15 ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

 

 

A r s y e t i m 

            Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën PP/I. 

nr.256/2013 të datës 07.08.2014, ka akuzuar A. A. nga fshati S. Komuna Gjakovë, për shkak të 

veprës penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së. 

  Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Pml. nr. 148/2016 të datës 28.07.2016, 

është miratuar kerkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e parashtruar nga ana e mbrojtësit të dënuarit 

A. A. dhe është anuluar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë  PKR. nr. 152/2014 i datës 

19.11.2015 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR. nr. 58/2016 i datës 

03.03.2016, në pjesën që ka të bëjë me veprën penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së dhe 

lënda në këtë pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, ndërsa pjesa e 

aktgjykimit perkitazi me veprën penale mbajtja një pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 374 të KPRK-së, ka ngel e pa shqyrtuar. 

 Prokurori Afrim Shefkiu në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë aktakuzës nga se edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore pa medyshje është vërtetuar se i 

akuzuari A. A.  e ka kryer veprën penale vrasja nga neni 178 të KPRK-së. Ka shtuar se gjendja 

faktike e përshkuar si në dispozitiv të  aktakuzës është  vërtetuar qartazi nga administrimi i 

provave materiale  e veçmas  ka potencuar raportin e autopsisë për të  ndjerin A. A. me të cilin 

vërtetohet se shkaku i vdekjes së  të ndjerit ka qenë si rezultat i veprimit dinamik  të predhës si 

pasojë e goditjes me armë zjarri në krahëror me qrast janë dëmtuar organet vitale  në krahërorë të 

përcjellura me gjakderdhje  masive në  hapësirën torakale. Ka shtuar se nga raporti i balistikës  

është vërtetuar se pistoleta “Pietro Beretta” është funksionale dhe tri gëzhojat e gjetura në vendin 

e ngjarjes dhe katër predhat janë shkrepur nga e njëjta pistoletë. Ka shtuar se nga dëshmitë e 

dëshmitarëve Z. A. e I. A. të cilët të ndjerin e kanë dërguar në spitalin e Gjakovës nuk qëndrojnë  

pretendimet e mbrojtjes se i ndjeri ka pasur revole me veti, pasi këtu dëshmitarët kanë arritur të 

parët në vendin e ngjarjes. Ka shtuar se ekspertizat psikiatrike përkitazi me shkallën e aftësisë 

për të gjykuar për të akuzuarin janë kontradiktore pasi ekspertiza e parë ka konstatuar se i 

akuzuari në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë në shkallë të lartë të afektit mendor, 

ndërsa ekspertiza e dytë psikiatrike e bërë nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë, është 

konstatuar se është eliminuar mundësia që i akuzuari me rastin e kryerjes së veprës penale ka 

qenë në gjendje të afektit mendor. Ka theksuar se e konsideron konstatimin të mangët nga ekipi 

jo komplet profesional në mungesë të psikologut ekspertizën e tretë psikiatrike dhe e bënë të pa 
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qëndrueshme konkludimin e dr. S. R. se kinse i akuzuari ka vepruar në gjendje të qrregullimit 

mendor. Ka shtuar se gjatë  shqyrtimeve gjyqësore është vërtetuar se raportet  në mes të 

akuzuarit  dhe viktimës kanë qenë shumë të  mira e për të ekzistuar vrasja në gjendje të tronditjes 

së fortë mendore duhet të ekzistoj sulmi, keqtrajtimi, fyerja e rëndë dhe duhet të ekzistoj lidhja 

kauzale nëmes tyre, e në rastin konkret ka pasur shkëputje kohore nga konflikti verbal deri në 

momentin  kur ka ndodhur ngjarja, andaj nuk mund të qendroj vendimi i ekspertit psikiatër dr. S. 

R. se kinse i akuzuari nuk ka mundur që ta kontrolloi rëndësinë e veprës për shkak të qrregullimit 

të perkohshëm mendor-afektit nga se nga dëshmia e dëshmitarëve dhe provat materiale e veçmas 

nga raporti i autopsisë rezulton që të gjitha plagët të ndjerit i janë shkaktuar nga ana e pasme, pra 

nuk ka pasur konflikt të drejtë për drejtë dhe një plagë në kokë, i është shkakutar nga një mjetë i 

fortë. Ka shtuar se mbrojtjes së të akuzuarit se kinse në rastin konkret ka vepruar në rrethana të 

mbrojtjes së nevojshme për ta zprapsë sulmin e të atë çasshëm fizik nga ana e të ndjerit me 

pretendimin se i ndjeri e ka vu dorën në brez tek revolja, e konsideron si jo logjike, kontradiktore 

me gjendjen faktike dhe provat e administruara dhe nuk është e rastësishme që i akuzuari pasi 

është kthyer në shtëpi revolën e ka mbajtur në brez, nuk e ka vendosur në orman si zakonisht për 

të vepruar në drejtim  të përgatitjes dhe dashjes për ta privuar nga  jeta tani të ndjerin A. A. .Ka 

theksuar se i propozon gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj me dënim meritor 

sipas Kodit Penal për këtë vepër penale. 

 Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit H. A., avokati N. D. në fjalën e tij përfundimtare 

ka deklaruar se e mbështet fjalën përfundimtare të prokurorit dhe si përfaqësuesi i palës së 

dëmtuar nuk ka përgatitur fjalë përfundimtare në formë të shkuar, pasi konsideron se nuk ka 

ndryshim nga gjendja e fakteve ashtu që mbetet në fjalën e tij përfundimtare të dhënë në 

shqyrtimin gjyqësor të datë 16.11.2015, me një shtesë të shkurtë ku kërkon nga trupi gjykues ta 

vlerësoi me kujdes mbrojtjen e të akuzuarit në raport me provat e administruara sepse janë në 

kundërshtim të tërësishëm e sidomos me provat materiale. Ka shtuar se i akuzuari dhe mbrojtja 

në shqyrtimet e mëparshme kanë pretenduar se veprimet e të akuzuarit kanë qenë afektive e rreth 

kësaj çështje bëri edhe elaborimin edhe prokurori, por thekson se për të ekzistuar afekti nëse i 

referohemi praktikes gjyqësore-psikiatrike dhe materiale shkencore, mbrojtja e të akuzuarit është 

totalisht  në kundërshtim me këto të arritura shkencore, sepse aty ku ka raporte të mira në mes të 

akuzuarit dhe viktimës, ku s’ka akumulim të afektit janë raste të rralla apo nuk beson që ka 

ndodhur, se mund të veprohet në afekt, ashtu siç është vepruar ditën kritike. Ka theksuar se është 

me rëndësi një detal tjetër, kur i akuzuari thotë se i ndjeri e ka kapur për fyti, e kur një njeri kapet 

dhe shtrëngohet aq shumë për fyti, nuk ka mundësi teorike që menjëherë të veproi e ta vrasë 

dikën e sidomos në rastin konkret kur i akuzuari ka theksuar se ka probleme me frymëmarrje, në 

këtë rast është dashur që të akuzuarit të jepet ndihma që të kthehet në gjendjen e mëparshme, e jo 

ai ta privoj nga jeta dikën, sepse vetëdija ka mund që të humbet kur i akuzuari është shtrënguar 

për qafe ashtu siç ka deklaruar edhe vet ai. Ka theksuar se pos këtyre kontradiktave që ekzistojnë 

në mes të mbrojtësit dhe shkresave të lëndës është edhe fakti se i akuzuari ka theksuar se i ndjeri 

kur ka dalë në ballkon ka qenë duke i mbathur këpucët e  provat materiale flasin për një situate 

krejt tjetër pasi realisht ka pasur të mbathur puma, e puma tjetër ka qenë në fund të shkallëve në 

oborr, çka jep me kuptuar se në ballkon nuk ka pasur fare përleshje por viktima kur është goditur 

ka qenë në ikje e sipër pasi është goditur në kokë e këtë e vërtetojnë edhe vrimat në plagët hyrëse 

dhe dalëse, e nëse i referohemi edhe plagës në kokë qe ka i ndjeri nuk ka asnjë gjasë që ai të jetë 

lënduar duke rënë në tokë, e këtë e ka shpjeguar edhe raporti i autopsisë e cila është veprime 

mekanik nga goditja. Ka theksuar se si përfaqësues i palës dëmtuar është mendim i tij personal 

ndoshta mund të jetë në kundërshtim me elaborimin e prokurorit por është i mendimit se trupi 

gjykues e ka më të vështirë ta shpall fajtor të akuzuarin se sa ta liroi pasi që i akuzuari nuk është 

kryes i kësaj vepre penale. Ka shtuar se sa i përket shkresës së dr. G. H. është i mendimit se kjo 
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shkresë nuk i ka eliminuar dyshimet e mëparshme rreth kredibilitetit të super ekspertizës, pasi 

është një shpjegim shumë abstrakt, shpjegon më tepër për kredibilitet të institutit për 

profesionalizëm të ekspertëve dhe nuk ofron asnjë argument të qartë pse psikologu nuk merre 

pjesë dhe nuk mund të arsyetohet me arsyetimin se ka ndërruar vendin e punës, kur dihet se 

eksperti në dhënien e mendimit është i pavarur dhe pavarësisht ku gjendet ai mendimin e vet e 

nënshkruan, pasi nuk ka të dhëna se kjo ekspertizë a i është dërguar ekspertit për nënshkrim dhe 

është vetëm një mbulesë formale, pasi vet drejtori i  Institutit në brendinë e tij e ka frikën se mos 

dyshohet dikush për falsifikim për mendimin e dhënë si ekspert, pasi kjo ekspertizë nuk është 

përpiluar sipas kërkesë së gjykatës, prandaj kjo shkresë e drejtorit nuk mund ti eliminoi këto të 

meta. 

 Mbrojtësi i të akuzuarit A. A., avokati G. K. në fjalën e tij përfundimtare të cilën e ka 

përgatitur dhe e ka dorëzuar në formë të shkruar ka deklaruar se i mbrojturi i tij me aktakuzë 

akuzohet se ka kryer veprën penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së dhe veprën penale armë 

mbajtje pa leje nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, si dhe sipas aktakuzës i akuzuari akuzohet se me 

dashje ka privuar nga jeta të ndjerin A. A., pas një fjalosje që është bërë në mes tyre, edhe pse i 

mbrojturi i tij asnjëherë nuk e ka mohuar, se ditën kritika ka ardhur deri te fjalosja dhe është 

privuar nga jeta i ndjeri, po çdo herë ka potencuar se fjalosja është bërë nga ana e të ndjerit dhe 

çdo herë e ka mohuar se tani të ndjerin e ka privuar nga jeta me dashje dhe kur ka filluar fjalosja 

siç thuhet në aktakuzë, i mbrojturi i tij është mbrojtur nga sulmi fizik që është bërë nga ana e të 

ndjerit, si dhe është mbrojtur nga sulmi që është tentuar të bëhet nga ana e të ndjerit me armë 

zjarri. Ka shtuar se me nenin 21 të KPRK-së, është e paraparë se vepra penale kryhet me dashje, 

me dashje direkt dhe eventuale dhe nëse nuk ka dashje për një vepër penale, atëherë nuk ka as 

vepër penale, si dhe kusht esencial përveç dashjes është edhe motivi i kryerjes së ndonjë vepre 

penale, e i mbrojturi i tij nuk ka pasur kurrfarë motivi për ta privuar nga jeta djalin e vëllait të tij, 

e këtë e tregojnë deklaratat e gjithë dëshmitarëve që janë dëgjuar gjatë shqyrtimeve gjyqësor 

duke filluar nga deklarata e nënës së të ndjerit A. e cila në seancën e datës 18.12.2014 ka 

deklaruar, se i ndjeri A. me A. nuk ka pasur asnjë herë problem dhe vet në shtëpinë e të akuzuarit 

ka shkuar para ngjarjes kritike dy orë, ka pirë kafe dhe qaj në shtëpinë e të akuzuarit, e vet i 

akuzuari e ka pyetur për të ndjerin se çfarë është duke bërë. Ka theksuar se edhe dëshmitari G. A. 

i cili është vëllai i të ndjerit ka deklaruar se i ndjeri nuk ka pasur asnjëherë mos marrëveshje me 

të akuzuarin, e gjithashtu edhe dëshmitari Z. A. ka pohuar se i ndjeri dhe i akuzuari nuk kanë 

pasur asgjë në mes veti, por dëshmitari Z. ka theksuar se edhe baba i të ndjerit H. me të 

akuzuarin A. nuk kanë pasur probleme, veç që nuk kanë folur në mes veti. Ka shtuar se po ashtu 

edhe dëshmitari B. A. i cili është djali i të akuzuarit, ka theksuar se i akuzuari i ka pasur raportet 

shumë të mira me të ndjerin A. dhe ka shtuar se së bashku me A. kanë ndërhyrë që ta pajtojnë të 

ndjerin A. në rastin e S., që i ndjeri ka pasur problem me djalin e Z. H., e po ashtu i akuzuari ka 

ndërhyrë edhe për një rast të ndodhur në Gjakovë, ku i ndjeri ka pasur problem me një polic të 

cilin e ka plagosur rëndë, e i cili polic si pasojë e plagosjes ka mbetur invalid tërë jetën. Ka 

theksuar se i akuzuari me të ndjerin i kanë pasur raportet e mira e ka treguar edhe prindi i të 

ndjerit H., i cili ka theksuar se A. me të ndjerin çdo herë i kanë pasur marrëdhëniet shumë të mira 

dhe se raportet  në mes të akuzuari dhe të ndjerit kanë qenë të mira, e vërteton edhe vet deklarata 

e të akuzuarit e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 12.11.2015, por edhe gjatë këtij 

shqyrtimit gjyqësor i cili ka theksuar, se me të ndjerin i ka pasur raportet më të mira se me djalin 

e tij, e se këto raporte i kanë pasur të mira e tregojnë edhe rastet ku vet i akuzuari A. ka qenë 

iniciator dhe ka marrë pjesë në pajtimin e të ndjeri A. në familjen e M. A. nga fshati M., për 

rrahje me familjen e Z. A. nga fshati B. për veprën penale të vrasjes në tentative dhe në familjen 

e Z. H. dhe me familjen e A. Gj. nga S., pra nga të gjitha këto dëshmi vërtetohet se i akuzuari 

nuk ka pasur asnjë motiv që ta privoj nga jeta të ndjerin A., nga se të njëjtin e ka dashur, e ka 
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respektuar, i ka dal në ndihmë dhe e tërë ngjarja është zhvilluar pa dëshirën e të akuzuarit, këtë e 

përshkruan edhe vet eksperti dr. N. P. dhe se e tërë ngjarja ka ndodhur pa dëshirën e A. tregon 

edhe deklarimi i ekspertit dr. S. R., i cili ka bërë ekzaminimin psikiatrik të akuzuarit, i cili ka 

theksuar se gjendja emocionale e të akuzuarit ka treguar një brengosje të thellë dhe frazën që e 

ka përsëritur shumë herë gjatë bisedave ka qenë ”do të dëshiroja që unë të ndodhem në vendin e 

tij” e kjo në aspektin psikologjik tregon se i akuzuari është në një fazë të një vet akuzimi të 

rëndë, e i cili perceptohet shumë më vështirë se një dënim i shqiptuar prej tjetër kujt. Ka theksuar 

se dëshmitari I. A., dëshmia e të cilit e dhënë në prokurori është lexuar me pajtimin e tyre, këtë 

deklaratë e ka kundërshtuar sepse ky dëshmitarë ka theksuar se nuk beson se motivi ka qenë 

pjesëmarrja e B. në varrimin e M. A., por motivi ka qenë personal, inatin që ka pasur i akuzuari 

A. ndaj vëllait të tij H. se nuk është kështu, vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit Z. A., i cili ka 

theksuar se një natë para natës kritike në shtëpinë e A., i ndjeri A. ka thënë se donë me shkuar te 

familja e A. dhe me i pyet pse kanë shkuar në varrim, vet dëshmitari Z. së bashku me vëllain 

tjetër A. e kanë sugjeruar të ndjerin që të mos shkoi dhe dëshmitari Z. ka theksuar se nuk i ka 

treguar për këtë të akuzuarit, e për këtë fakt edhe vet i akuzuari A. ka deklaruar se nuk ju bënë 

hallall vëllezërve të tij që nuk i kanë treguar se ditën kritike do të shkoi i ndjeri A. në shtëpinë e 

tij, sepse me sigurinë më të madhe tri javë kishte shkuar në Tiranë, për të mos u takuar me të 

ndjerin. Ka shtuar se i akuzuari A. si në procedurë parapenale te prokurori i çështje, ashtu edhe 

gjatë shqyrtimeve gjyqësore çdo herë ka cekur se i ndjeri A. ka shkuar në shtëpinë e tij dhe 

derisa ka qenë në sallon, i ndjeri ka filluar me zë të lartë të diskutoi për çështjen pse B. ka shkuar 

në varrimin e M. A., pasi i ndjeri i kishte  raportet e këqija me familjarët e M. A., e ka goditur me 

grusht tavolinën i ka ofenduar familjen e të akuzuarit dhe pasi është tensionuar situata, i ndjeri ka 

dal nga salloni i shtëpisë i përcjellur nga ana e të akuzuarit dhe deri sa i ndjeri ka qenë duke e 

mbathur njërën këpucë, i akuzuari i është drejtuar të ndjerit që në shtëpinë e tij mos të vije as për 

të mirë e as për të keq, pasi ka qenë shumë i ofenduar nga i ndjeri, e në atë rast i ndjeri e kap për 

fyti të akuzuarit dhe e përplas për derë të hyrjes, tenton ta godas me dorën të djathtë të akuzuarin 

e kur i akuzuari arrin ta largoi nga vet vetja vëren se i ndjeri tenton ta nxjerr armën nga brezi, e 

këtu i akuzuari nën afektin e lartë mendor dhe nga frika se do të jetë i privuar nga jeta, nxjerr 

revolen nga brezi dhe siç thekson edhe vet i akuzuari nuk e dinë se si ka shtënë, pasi ka humbur 

në tërësi dhe se me të vërtetë ka ndodhur kësisoj ngjarja, vërtetohet nga deklarata e dëshmitarëve 

okular A. dhe A. A. të cilët shpjegojnë se si ka ndodhur ngjarja ditën kritike. Ka shtuar se 

ekspertiza e parë psikiatrike e përpiluar nga ekspertët e Shëndetit M. në Pejë, se i akuzuari në 

kohë e kryerjes së veprës penale  ka qenë në shkallë të lartë të afektit, ndërsa në ekspertiza e dytë 

e punuar nga ekspertët e Institutit të Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë, në pikën e dytë të kësaj 

ekspertize është e konstatuar se në kohën e kryerjes së kësaj vepre penale i akuzuari nuk ka qenë 

në gjendje afektive, ndërsa në pikën e tretë të këtij konstatimi është e konstatuar se 

llogaritshmëria për veprën e cila i ngarkohet duke marrë parasysh moshën, tendosjen e 

mëparshme emocionale është e zvogëluar, pra pika 2 dhe 3 kanë qenë kontradiktore ndërsa me 

ekspertizën e tretë psikiatrike, është e konstatuar se i akuzuari A. A. në momentin e kryerjes së 

veprës penale nuk e kuptuar rëndësinë e veprës penale dhe nuk ka mund ti kontrolloi veprimet e 

tij për shkak të afekti, e këtë e ka dëshmuar edhe dr. S. R. i cili ka theksuar se në momentin e 

kryerjes së veprës penale ka qenë në gjendje të rëndë emocionale-afekti, i cili për kah intensiteti 

dhe impulsiviteti ka bërë që i akuzuari të jetë në një gjendje të errësuar të vetëdijes, në të cilën e 

ka humbur arsyen e vet, pra ka konstatuar se i akuzuari ka qenë në afekt të fuqishëm, i cili i ka 

ulur në tërësi llogaritshmërinë apo arsyen e të akuzuarit në momentin e ngjarjes. Ka shtuar se 

Gjykata Supreme e Kosovës në Prishtinë duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e 

ligjshmërisë ka konstatuar, se për të ekzistuar vepra penale e vrasjes në gjendje të tronditjes së 

fortë mendore, pozita në mes të pjesëmarrësve nuk është e domosdoshme sepse ekzistimi i sulmit 

me të cilën i akuzuari është vënë në gjendje të tronditjes së fortë mendore pa fajin e vet ndodhë 
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përpara ndërmarrjes së veprimit inkriminues, dhe kjo gjykate në aktgjykimin e saj ka kërkuar që 

në rivendosje duhet të vërtetohet tri fakte qenësore dhe ata a ka ekzistuar sulmi fizik, a është sjell 

i dënuar pa fajin e tij në gjendje të tronditjes së fortë mendore dhe veprimi inkriminues, e ka 

ndërmarrë duke qenë në këtë gjendje apo jo. Ka theksuar se a ka ekzistuar sulmi fizik i të ndjerit 

ndaj të akuzuarit nuk është fare kontestues, nga se edhe në vet aktakuzë është e konstatuar se në 

mes të akuzuarit dhe të ndjerit ka pasur përleshje, e këtë e ka vërtetuar edhe vet dëshmitari okular 

A. i cili ka theksuar se i ndjeri A. e ka sulmuar të akuzuarin A. duke e kapur për fyti dhe duke 

mbështetur për muri,  ndërsa sa i përket pikës tjetër se a është sjellë i akuzuari pa fajin e tij në 

gjendje të tronditjes së fortë mendore, kjo rrethanë është vërtetuar nga super ekspertiza e 

mjekëve lidhur me gjendjen mendore të akuzuarit A. dhe pika e tretë që është kërkuar të 

vërtetohet nga Gjykata Supreme se i akuzuari veprimin inkriminues a ka ndërmarrë duke qenë në 

gjendje të tronditjes së fortë mendore edhe kjo rrethanë është vërtetuar nga ekspertiza e parë dhe 

super ekspertiza ku është vërtetuar se i akuzuari A. A. në momentin e kryerjes së veprës penale 

nuk e ka kuptuar rëndësinë e veprës dhe nuk ka mund ti kontrolli veprimet e tija, për shkak të 

afektit. Ka shtuar se Gjykata Supreme e Kosovës ka kërkuar që në rigjykim të vërtetohet se plaga 

në kokën e të ndjerit a është shkaktuar me mjet të topitur apo nga predha e revoles dhe  fakti se 

plaga në kokë është shkaktuar nga mjeti i fortë i mprehtë është vërtetuar edhe nga dëgjimi i 

mjekut ligjor dr. M. G., i cili duke u përgjigjur në pyetjet e prokurorit ka theksuar se plaga në 

kokë dhe ballë ka mund të shkaktohet në njërën nga dy momentet njëri moment i mundshëm kur 

trupi lëviz në drejtim të mjetit dhe momenti tjetër i mundshëm kur mjeti lëvizë në drejtim të trupi 

dhe  eksperti duke u përgjigjur në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues, a ka pasur mundësi që 

këto dy plagë të jenë shkaktuar të ndjeri duke u rrëzuar nga shkallët dhe kur ekspertit u janë 

ofruar në shikim fotot nga numri 27-30 eksperti është përgjigjur se pas shikimit të këtyre fotove 

nuk përjashtohet kjo mundësi, andaj nga ky konstatimi i ekspertit vërtetohet se plagët në kokë tek 

i ndjeri janë shkaktuar gjatë rrëzimit nëpër shkallë, pra nga ana e ekspertit të mjekësisë ligjore në 

mënyrë shumë profesionale është shpjeguar mundësia e shkaktimit të plagës në kokë tek i ndjeri. 

Ka shtuar se nga të gjitha provat e nxjerrura gjatë rigjykimit të kësaj çështje penale gjithmonë 

duke u bazuar edhe në udhëzimet e Gjykatës Supreme të Kosovës me sigurinë më të madhe është 

vërtetuar, se në këtë çështje penale nuk ka të bëjë me veprën penale të vrasjes nga neni 178 të 

KPRK-së, por në rastin më të pavolitshëm për të mbrojturin e tij ka të bëjë me veprën penale të 

vrasjes së kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore nga neni 180 të KPRK-së, nga se të 

gjitha provat e nxjerra gjatë rigjykimit të kësaj çështje e vërtetojnë këtë rikualifikim. Ka shtuar se 

trupi gjykues e mëparshëm është bazuar në mendimin e ekspertizës së dytë se i akuzuari A. në 

momentin e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë në gjendje afektive, Gjykata Supreme e 

Kosovës ka shpjeguar shumë qartë se një konstatim i tillë i ekspertit nuk është i bazuar dhe nuk 

është dashur të merret si provë materiale, nga se sipas kësaj gjykate se reagimi aty për aty nuk 

kërkohet me ligj, por që veprim inkriminuar të ndërmerret deri sa tronditja e fortë mendore ende 

ekziston dhe nëse trupi gjykues i mëparshëm gabimisht ka kuptuar, se të gjitha plagët e të ndjerit 

kanë qenë në pjesën e pasme të trupit, konsideron se eksperti mjeku ligjor duke u përgjigjur në 

pyetje e tija në mënyrë figurative ka treguar se një plagë ka qenë në qafë përfund laprës së veshit, 

dy plagë kanë qenë në dorën e majtë, e bazuar në të gjitha këto ka propozuar që gjykata të mos e 

pranoi kualifikimin juridik të aktakuzës dhe të akuzuarit bazuar në rrethanë lehtësuese gjendjen 

shëndetësore, keqardhjen, vuajtje që është duke i përjetuar pas ngjarjes kritike ti shqiptohet një 

dënim minimal i paraparë me nenin 180 të KPRK-së. Pas fjalës përfundimtare të prokurorit dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të palës dëmtuar ka deklaruar se prokurori në fjalën e tij 

përfundimtare në faqen numër 3 pasusi dytë ka theksuar ” se për të ekzistuar vrasja në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore duhet të ekziston sulmi, keqtrajtimi, fyerje e rënde dhe lidhja kauzale 

në mes tyre “dhe një konstatimi i tillë i prokurorit është në kundërshtim me provat materiale  nga 

se nga vet dispozitivi dhe dëshmitarët okular thuhet se ka pasur përleshje, ka pasur fyerje, ndërsa 
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sa i përket konstatimit se konflikti verbal ka pasur shkëputje kohore, Gjykata Supreme ka 

shpjeguar shumë bukur, duke cekur se për të pasur afekt nuk është e rëndësishme a ka pasur 

shkëputje apo jo. Ka theksuar se sa i përket fjalës përfundimtare të përfaqësuesit të autorizuar të 

palës dëmtuar i cili ka kundërshtuar afektin, me arsyetimin se afekti vjen pas akumulimit të tij 

dhe pasi i akuzuari dhe i ndjeri kanë pasur çdo herë marrëdhënie të mira nuk mund të konstatohet 

afekt për këtë pretendim Gjykata Supreme dhe dr. S. R. shumë mirë i kanë shpjeguar duke thënë 

se, për të arritur shkalla e afektit nuk ka nevojë me dikë të keni marrëdhënie të këqija nga se 

afekti vjen aty për aty. Ka shtuar se përfaqësuesi i palës dëmtuar ka theksuar se sikur ta kishte 

kapur për fyti i ndjeri të akuzuarin me sigurinë më të madhe se të akuzuarit është dashur që ti 

jepet ndihma e parë, edhe vet si mbrojtës por edhe i akuzuari kishin pasur dëshirë që të ndodhë 

kjo, e të rrëzohet por siç e ka shpjeguar edhe eksperti i psikiatrisë, dëshira për jetë të jep fuqi, për 

ta zbrazë sulmin nga vetja e këtë i akuzuari e ka shpjeguar shumë bukur, kur ka deklaruar se 

sikur ta kishte mbajtur edhe 5 sekonda të shtrënguar për fyti i ndjeri A. me sigurinë më të madhe 

do të kishte vdekur. 

  I akuzuari A. A. që në fillim të shqyrtimit gjyqësor të datës 15.11.2016, duke u deklaruar 

lidhur me fajësinë ka theksuar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale të vrasjes. Gjatë 

mbrojtjes së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 22.12.2016 duke u përgjigjur fillimisht 

në pyetjet e mbrojtësit të tij avokati G. K. ka deklaruar se ka për dijeni për deklaratën që e ka 

dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 12.11.2015 dhe mbetet pranë atij deklarimi. Ka shtuar se 

me datë 16.12.2013 rreth orës 17,30/h, ka qenë në shtëpinë e tij të vjetër, pasi djali i tij B. 

afërsisht një javë përpara ka hyr në shtëpinë e re por që të dy shtëpitë gjenden në të njëjtin oborr 

dhe vet zakonisht në këtë kohë e lëshoja qenin, i cili ka qenë i sharit, i vështirë, e zakonisht kur e 

lëshoja qenin e merrja kërrutën dhe revolen, por edhe kur e lidhja i merrja që të dyja, pasi përmes 

kërrutës e ka bërë hapjen e derës e atë natë gjersa ishte duke zbritur shkallëve të shtëpisë nipi i tij 

A. e ka thirre o Agë hajde se ka ardh A., e atëherë është kthyer dhe ka shkuar te shtëpia e re. Ka 

shtuar se i ndjeri A. kishte hyr brenda në sallon e pastaj kur ka shkuar ka porositur kafe, e i ndjeri 

A. e ka pyetur ku është “B.” pasi djalin e tij B. e quanin B. e kur i ka treguar se nuk është  në 

shtëpi i ndjeri e ka pyetur pse B. ka shkuar në varrimin e M. A. pasi e keni ditur se nuk i ka 

raportet e mira, e vet i është përgjigjur se për të shkuar në varrim e kishin pas fjalën D. T. dhe H. 

S. e pastaj e kanë marrë me veti pasi B. me N. i cili është djali i M. A. kanë qenë në luftë. Ka 

shtuar se i ndjeri sërish e ka pyetur pse keni shkuar, i ka thënë ju jeni të poshtër, pse keni shkuar 

në varrim, kur e keni ditur se i ka raportet e këqija me të, e ka sharë, e ka goditur tavolinën me 

dorë e vet i ka ngritur të dy duart përpjetë e i ka thënë ka shkuar burrë, e mos fol kështu se 

gjithmonë me B. te kemi ardhur prapa, mirëpo i ndjeri pasi ka goditur tavolinë me dorë ka dal 

jashtë, vet ka shkuar pas tij e kur kanë dalë te shkallët në ballkon ai ka qenë duke i mbathur 

këpucët e që është e vërteta i ka thënë të ndjerit për kështu mos eja ma në shtëpi, e  pastaj i  

ndjeri A. është ngritur dhe ka kapur me dy duart në fyt e ka shtrënguar duke mbështetur për derë 

të hyrjes e vet e ka shtyrë kur i ka ardhur ”Zavali i shpirtit” te qoshi i shkallëve e atëherë i ndjeri 

A. e ka hequr dorën e djathtë nga fyti ku e kishte kapur dhe e ka goditur në atë moment e ka 

shtyrë të ndjerin te shkalla e parë, e ka parë të ndjerin që e vendos dorën në brez e nga ky 

moment është shkëputur dhe nuk i kujtohet asgjë. Ka shtuar se me të  ndjerin A. kurrë nuk kanë 

pasur probleme dhe po thuaj më shumë i kanë bërë dertet–kanë biseduar në mes veti se sa me 

djalin e tij B., sepse i ndjeri të gjitha problemet që i ka pasur i ka biseduar me të, pasi i ndjeri ka 

pasur probleme me njerëz tjerë, bile në tri raste ja ka mshelur si atë me H. Z., nga fshati B., të 

cilin e ka plagosur natën e vitit të ri, pastaj me A. V. nga fshati S. si dhe djalin e M. A. nga fshati 

M. e ka gjuajtur me revole por nuk e ka plagosur pasi për fat ai kishte pasur të veshur jelek anti-

plumb, por pasi kanë qenë miq, ditën e nesërme janë pajtuar. Ka shtuar se vëllai i tij dëshmitari 

Z. A. nuk i ka treguar se një natë përpara i ndjeri A. ka qenë te shtëpia e A. i cili është vëllai 



8 
 

tjetër dhe në prezencën e dëshmitarit Z. kanë biseduar për rastin e M. A. ku i ndjeri A. ka thënë 

se nesër do të shkoi te A., e për këtë fakt pse vëllai Z. nuk i ka treguar nuk do të ja bëjë hallall 

sepse një telefonat me ja pas bërë që ti tregoi deri në Shqipëri nuk ishte ndalur për të mos u 

takuar me të ndjerin A.. Ka shtuar se është i sëmur qe 25 vite nga asma dhe zemra ashtu edhe për 

frymëmarrje, e pompën  për frymëmarrje e mban në vazhdimësi  me veti. Ka shtuar se për rastin 

që e ka ndodhur i vije shumë keq, njëjtë sikur ta kishte vrarë djalin e tij B. dhe më mirë vetë të 

ishte në vend  të ndjerit A. i vdekur, e ai të ishte i gjallë. Duke u përgjigjur  në pyetjet e 

prokurorit ka theksuar se revolen e ka marrë me veti prej frikës nga qeni, për të cilin vet është 

kujdesur dhe qeni e rrezikon edhe të zotin e shtëpisë pasi vëllai i këtij qeni e ka kafshuar djalin e 

tij B. në fytyrë. Ka shtuar se revolen e ka marrë në orman të shtëpisë së vjetër e ka vendosur në 

brez kur ka shkuar për ta lëshuar qenin e kur e ka thirr nipi i tij A. ka shkuar në shtëpinë e re e 

revolen e ka pasur në brezë. Ka theksuar se i ndjeri A. e ka goditur  në fytyrë me shuplakë, gjak 

nuk ka qitur, por ta kishte mbajtur edhe pesë sekonda për fyti do ta kishte lëshuar shpirti, por nuk 

ka shkuar te mjeku pasi ka qëndruar pesë ditë në mal. Ka shtuar se të ndjerit A. ja parë armën në 

brez pasi ka theksuar se pështyjë përpjetë e të bije fytyrës i ndjeri A. pa armë nuk ka ndenjur 

asnjëherë, as në oborrin e tij nuk ka dalë pa armë, por si u bë kush ja ka marrë armën nuk e dinë, 

pasi aty kanë shkuar  shumë veta e aty ka qenë edhe vajza e djalit B. e ajo ka mund ta vërej. Ka 

shtuar se kur ka shkuar te shtëpia e re pasi e ka thirrur nipi i tij A., kërrutën e ka mbështetur për 

murin e shtëpisë  së vjetër dhe me të ndjerin A. kanë ndenjur afërsisht 12-13 minuta dhe largësia 

prej sallonit  ku kanë qenë duke ndenjur deri te ballkoni është afërsisht pesë metra. Ka theksuar 

se me të ndjerin A. i ka pasur raportet e mira dhe në raport me axhallarët tjerë me te i ka pasur 

raportet  më të mira dhe asnjëherë përpos kësaj nate nuk  ka ndodhur që i ndjeri ta ofendoj. Duke 

u përgjigjur në pyetjen  se si e ka pësuar i ndjeri A. lëndimin në pjesën e sipërme të kokës ka 

theksuar se nuk e dinë, pasi nga shkalla e parë deri në shkallën  e fundit janë 11 shkallë të cilat 

janë të mbrehtë. Në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se ka dhimbje për këtë që i ka 

ndodhur, e ndien vetën keq, nuk e ka ditur që  i ndjeri A. ka shkuar në shtëpinë e tij për shkak të 

M. A., armën nuk e ka marrë për këtë qëllim por vetëm që ta lëshoj qenin dhe asnjë fjalë nuk e 

ka shmangur veç si ka qenë realiteti, beson në drejtësi dhe shpreson se drejtësia do të vije në 

vend. 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor me rastin e procedimit të provave, vlerësimit dhe analizimit të 

tyre një nga një, e pastaj në lidhje me njëra tjetrën, Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

Se i akuzuari me datë 16.12.2013 rreth orës 18:15 në shtëpinë e vet në fshatin S. Komuna 

Gjakovë, në gjendje të tronditjes së fortë mendore e shkaktuar nga sulmi dhe fyerja e të ndjerit e 

ka privuar nga jeta tani të ndjerin A. A., i lindur me datë 25.03.1984 në fshatin S., në atë mënyrë 

që pas një fjalosje me tani të ndjerin A., lidhur me djalin e tij B. i cili ka shkuar në varrimin e M. 

A., pasi që me djalin e tij N. i ka pasur raportet e këqija dhe deri sa kanë qenë duke biseduar në 

sallon i ndjeri e ka fyer të akuzuarin dhe e ka goditur tavolinën me dorë ka dalë nga dhoma jashtë 

në ballkon, ka filluar të vesh këpucën e parë dhe në atë moment i akuzuari A. i ka thënë A. që 

herëve tjera mos të vjen këtu as për të mirë e as për të keq, i ndjeri e ka sulmuar të akuzuarin dhe 

pas përleshjes në mes tyre, e pasi i ndjeri e ka kapur për jaka-fyti të akuzuarin, i akuzuari A. nga 

brezi ka nxjerrë revolen e tipit “Pietro Bereta” me numër serik A01332W të kalibrit 7.65 mm dhe 

ka gjuajtur 4 herë në drejtim të ndjerit A. A. duke goditur në anën e djathtë të sipërme të kokës 

dhe duke shkaktuar plagë në anën e majtë të regjionit të qafës, plagë e shkaktuar në anën e majtë 

të regjionit të shpinës, plagë në anën e pasme të sipërme të krahut të majtë dhe se shkaku i 

vdekjes së të ndjerit A. A. ka ardhur si rezultat i veprimit dinamik të predhës, pasojë e goditjes 

me armë të zjarrit në kraharor, me ç’ rast janë dëmtuar rëndë organet vitale në kraharor e përcjell 

me gjakderdhje masive në hapësirën e lirë torakale. 

 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore si dëshmia ekspertit të balistikës L. R. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 
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15.11.2016, dëshmia e dëshmitarit B. A. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 15.11.2016 si 

dhe në prokurori dhe në gjykatë në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.12.2014, dëshmia e 

dëshmitarit G. A. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 15.11.2016 si dhe në prokurori dhe 

në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.12.2014, dëshmia e dëshmitares-të miturës A. A. e dhënë në 

prokurori me datë 12.03.2014, dëshmia e dëshmitarit-të miturit A. A. e dhënë në prokurori me 

datë 26.03.2014, dëshmia e dëshmitarit I. A. e dhënë në prokurori me datë 25.03.2014, dëshmia e 

të dëmtuarit H. A. e dhënë në prokurori me datë 31.03.2014, dëshmia e dëshmitares H. A. e 

dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 18.12.2014, dëshmia e dëshmitarit Z. A. e dhënë në 

prokurori me datë 23.05.2014 dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor me datë 18.12.2014, dëshmia e 

ekspertit mjekut ligjor dr. M. G. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 16.11.2016, dëshmia e 

ekspertit të psikiatrisë dr. S. R. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 16.11.2016, raporti i 

ekspertizës Njësia për Ekspertimin e Armëve të Zjarrit e datës 17.01.2014, raportet e hetuesit M. 

G. të datave 16-17-21.12.2013, lista e armëve të konfiskuara e datës 17.012.2013 dhe vërtetimi 

mbi konfiskim i datës 21.12.2013, raporti informues i policit I. F. i datës 17.12.2013, raporti i 

oficerit I. A. i datës 16.12.2013, procesverbali mbi bastisjes e banesave dhe personave i datës 

16.12.2013, raporti i repartit të emergjencës për të ndjerin A. A. i datës 16.12.2013, shkresa me 

emërtimin gjëra personale të cilat oficeri policor M. G. ja ka dorëzuar Sh. A. e të cilat kanë qenë 

të ndjerit A. A., CD-ja ku janë të regjistruar hyrje–daljet telefonike dhe mesazhet e numrave të 

telefonit të viktimës, të akuzuarit dhe djalit të tij B. A., ekspertiza psikiatrike për të akuzuarin A. 

A. e kryer nga ekspertit e psikiatrisë të Shëndetit Mentor në Pejë me datë 07.02.2014, raporti i 

policit I. F. i datës 16.12.2013, lista e dëshmive të marrura në vendin e ngjarjes, raporti i këqyrjes 

së vendit të ngjarjes së bashku me skicën dhe foto-albumin e vendit të  ngjarjes e datës 

16.12.2013, raporti i autopsisë dhe foto-albumi i autopsisë, shkresa e datës 07.11.2014, me 

emërtimin njoftimi i prokurorit lidhur me të kaluarën kriminale për të ndjerin A. A., ekspertiza 

psikiatrike për të akuzuarin A. A. e  datës 16.03.2015, e kryer në Institutin i Psikiatrisë Forenzike 

në Prishtinë, super ekspertiza psikiatrike  për të akuzuarin A. A. e datës 03.07.2015, e kryer nga 

Instituti i Psikiatrisë Forenzike, shkresat e drejtorit dr. G. H. të datës 17.11.2015 dhe 08.12.2016, 

si dhe pjesërisht nga vet deklarimi i të akuzuarit A. A. të dhënë gjatë mbrojtjes së tij i cili ka 

pranuar se ka privuar nga jeta të ndjerin A. A.  edhe pse nuk ka pranuar fajësinë. 

Eksperti i balistikës L. R. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.11.2016, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e prokurorit ka deklaruar se si ekspert ka 

hartuar një raport-ekspertizë lidhur me këtë rast dhe në tërësi mbetet pranë atij raporti pa ndonjë 

ndryshim apo plotësim. Ka shtuar se është i sigurt se gëzhojat dhe predhat janë të armës që janë 

përdorë në këtë rast si dhe ka theksuar se nuk mund të japë mendim se në çfarë pozite ka qenë i 

akuzuari kur ka shtënë nga arma e zjarrit, pasi i duhet që të bëjë një analizë të shkresave të lëndës 

dhe foto-dokumentacionit, skicës së vendit të ngjarjes e për të ditur pozitën e gjuajtësit duhet të 

bëhet rikonstruimi i vendit të  ngjarjes. Duke u përgjigjur në pyetje e përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar avokati N. D. ka theksuar se nëse gëzhojat janë gjetur nga ana e majtë si e shikojmë në 

fotografi tani gjuajtësi ka qenë në anën e djathtë për shkak se ky lloj armës pas shkrepjes i hedh 

gëzhojat në anën e djathtë përpara me një kënd të hedhjes rreth 30 shkallë e distanca e hedhjes së 

gëzhojave pas qitjes është 2-4 metra. Duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit të akuzuarit ka 

theksuar se fusha e balistikës është një fushë e gjere e cila mbërthen me veti katër disiplina siç 

është balistika e brendshme, e jashtme, përfundimtare dhe plagëve dhe për këto katër fusha janë 

certifikuar që të bëjnë ekzaminime të tilla. Ka shtuar se kur ka dhënë konstatimin se ky lloj 

armës gëzhojat i gjuan në anën e djathtë në një kënd prej 30 shkallë në largësi prej 2-4 metra janë 

konstatime për kushte normale, pra kjo armë i gjuan gëzhojat 2-4 metra në kushte normale por 

nëse gëzhoja bie në një pllakë apo zë dikë mund të shkoi me larg apo më afër varësisht si e ka 
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kontaktin. Eksperti edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 21.01.2015 ka përshkuar gjegjësisht 

ka dhënë të njëjtin mendim si atë të dhënë gjatë këtij shqyrtimit gjyqësor. 

Dëshmitari B. A. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.11.2016, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e prokurorit ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë deklarimeve të cilat i ka dhënë në prokurori dhe gjykatë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

18.12.2014. Ka shtuar se në momentin kur ka ndodhur incidenti ka qenë në Gjakovë në lokalin 

“Taphone” dhe për rastin e ka njoftuar djali i tij dhe në vendin e ngjarjes ka shkuar për afërsisht 

për 15-20 minuta, ka qenë me automjet vet i dyti dhe në vendin e ngjarjes ka shkuar po thuaj në 

të njëjtën kohë me policinë, pasi në oborr kanë hyr në të njëjtën kohë me policinë dhe sa i 

kujtohet kanë qenë 3-4 policë dhe e dinë që tërë kohën ka kontaktuar me oficerin policor S. T. . 

Dëshmitari ka përshkuar të njëjtën gjendje faktike edhe në deklaratën e tij të dhënë në prokurori 

me datë 12.03.2014, si dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 18.12.2014.  

Dëshmitari G. A. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datë 

15.11.2016, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e prokurorit ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë deklarimeve të dhëna në prokurori dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 18.12.2014. Ka 

shtuar se kur ka ndodhur incidenti ka qenë në shtëpinë e tij në fshatin S. dhe se nuk e ka parë 

ngjarjen direkt dhe pasi ka ndodhur ngjarja ka shkuar në oborr e ka marrë vëllain e tij të ndjerin 

A. A. dhe e ka dërguar në spital, e i cili ka pasur shenja jete deri sa kanë hyr në spitalin e 

Gjakovës. Ka theksuar se i ndjeri A. me të akuzuarin ka pasur raporte shumë të mira dhe kur 

kanë shkuar në vendin e ngjarjes aty ka qenë A., gruaja e B. dhe gruaja e të akuzuarit dhe të 

ndjerin në spitalin e kanë dërguar me I. A. . Ka theksuar se kur ka ndodhur ngjarja ka qenë para 

dyerve të shtëpisë së tij, i ka dëgjuar krismat dhe nga shtëpia e tij e deri ku ka ndodhur ngjarja 

largësia është afërisht 200-300 metra, si dhe para se të dëgjoi krismat nuk ka dëgjuar fjalosje dhe 

ka shtuar se vëllai i tij i ndjeri A. e ka dashur axhën këtu të akuzuarin më shumë se sa babën e 

vet apo axhallarët tjerë. Dëshmitari ka përshkuar të njëjtën gjendje faktike edhe në deklaratën e 

tij të dhënë në prokurori me datë 21.01.2013, si dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

18.12.2014. 

 Eksperti mjeko ligjor dr. M. G. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës 16.11.2016, duke u përgjigjur  fillimisht në pyetjet e prokurorit ka theksuar se e ka hartuar 

raportin e autopsisë lidhur me rastin e të ndjerit A. A. si dhe mbetet në tërësi pranë këtij raporti. 

Ka shtuar se nga raporti i autopsisë te i ndjeri kanë konstatuar plagë prerëse shpuese evidenca 

numër 1 e lokalizuar në anën e djathtë të sipërme të kokës në gjatësi 7.6 cm, dhe thellësi 1 cm, të 

shkaktuar nga mjeti i mprehtë si dhe në anën e djathtë të regjionit ballor të kokës kanë konstatuar 

dërrmishje dhe ndrydhje dhe dëmtimet e evidentuar në kokë nuk kanë qenë vdekjeprurëse. Ka 

theksuar se në regjionin e qafës janë konstatuar plagë nga arma e zjarrit  evidenca numër 5 e po 

ashtu në regjionin e shpinës janë konstatuar plagë nga arma e zjarrit evidenca numër 4 si dhe në 

pasme të sipërme të krahut të majtë është evituar plagë nga arma e zjarrit evidenca numër 2 dhe 

nga dëmtimet e organeve vitale ka pasur gjakderdhje masive dhe në bazë te karakteristika të 

plagëve është konstatuar se distanca e gjuajtës me armë është nga afërsia që nënkupton jo 

gjuajtje me puthitje por distancë rreth një metër, çka nënkupton se gjuajtja nga afërsia 

konsiderohet distanca nga afër indit në largësi deri në 1 metër dhe si përfundim në trupin e 

viktimës ka qenë një plagë prerëse dhe shpuese, katër plagë hyrëse një plagë dalëse dhe tri 

predha të gjetura në organizëm. Ka shtuar se nga plagët e shkaktuar nga arma e zjarrit  

përjashtim bënë plaga prerëse në kokë dhe dëmtimi në ballë ku plaga prerëse në kokë është e 

shkaktuar nga mjeti i mprehtë me kontakt direkt të mjetit me indet e po ashtu edhe dëmtimi në 

ballë ka kontakt direkt të mjetit me indet por dërrmishja në regjionin ballor është shkaktuar nga 

mjeti jo i mprehtë. Duke u përgjigjur në pyetjen  se në çfarë pozite ka qenë i ndjeri kur i ka marrë 
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këto plagë prerëse në kokë dhe dëmtimit në ballë ka theksuar se plaga në kokë dhe ballë mund të 

jetë shkaktuar në njërën nga këto dy momente kur trupi lëviz në drejtim të mjetit dhe momenti 

tjetër kur mjeti lëviz në drejtim të trupit. Duke u përgjigjur në pyetjen tjetër se në çfarë pozite ka 

qenë viktima me rastin e marrjes së plagës me numër 4, ka theksuar se sa i përket fushës së 

mjekësisë ligjore nuk mund të lëshohet në konstatimi se në çfarë pozite ka qenë viktima por 

ndoshta ekspertizat e lëmive tjera mund të flasin për pozicionin. Duke ku përgjigjur në pyetjet e 

mbrojtësi të akuzuarit avokati G. K. se keni theksuar se plaga e evidentuar me numër 5 ka shkuar 

prej laprës se veshit në mënyrë paralele poshtë nga ngjitja e laprës së veshit të majtë, pra i bie në 

fund të qafës gjegjësisht afër klavikulës kurse plagë numër 2 dhe 3  janë në pjesën e pasme të 

regjionit të supit të krahut të majtë dhe për arsye se ekziston me shumë se një mundësi se si ka 

mund të jetë në pozicion i ndjeri ka theksuar se nuk mund të deklarohet lidhur me pozicionin e të 

ndjerit në raport me të akuzuarin, por nuk përjashtohet mundësia që plaga numër 4 të jetë 

shkaktuar në momentin kur i ndjeri ka qenë duke u rrëzuar poshtë shkallëve. Ka shtuar se plaga 

në pjesën e sipërme të kokës ka qenë në formë të pjerrët me gjatës 7.3 cm, me thellësi rreth 1 cm, 

dhe për shkak të pozitës së kokës në dy skajet e plagës thellësia është me e vogël dhe nuk mund 

të konstatoi se cila pjesë është fillimi dhe mbarimi i plagës, si dhe nuk mund të jep konstatimin 

dhe ta përcaktoi renditjen e plagëve, mirëpo pas shikimit të fotografive nga numër 27-30, ka 

theksuar se nuk përjashtohet mundësia që këto plagë të jenë shkaktuar në momentin kur është 

rrëzuar i ndjeri si dhe ka shtuar se plaga prerëse në pjesën e sipërme të kokës nuk përjashtohet 

mundësia që të jetë shkaktuar nga një mjet jo i mprehtë duke pasur parasysh se indet e buta në 

këtë regjion të kokës janë 1 cm mbi indin e fortë dhe kontakti i një mjeti jo të  mprehtë në këtë 

regjion mund të shkaktoi plagë prerëse të ngjashme sikur është shkaktuar me mjet të mprehtë, 

pra nuk përjashtohet mundësia që një mjet jo i mprehtë që ka kënde ta shkaktoi një plagë të tillë, 

por edhe mjeti i gjatë në formë të rrumbullakët mund të shkaktoi në plagë të tillë. Duke u 

përgjigjur në pyetjen e prokurorit se në procesverbalin e datës 23.01.2015 në faqen e 8 pasues 3 

keni theksuar se nuk mund të specifikoni më shumë se cili ka qenë ai mjet i mprehtë dhe nga 

avokati është përmendur këndi i shkallës nuk shkakton plagë prerëse në pyetjen cila është e 

vërteta ka theksuar se nuk e di se si është konstatuar atëherë por e vërteta është ajo që thekson 

tani, që këndi i një mjeti të fortë mund të shkaktoi plagë prerëse sikur mjeti i mprehtë në 

regjionin e kokës, pasi indet e buta e kanë përfund indin e fortë, kjo është e mundur ndërsa në 

raste tjera jo dhe sërish sqaron se te kjo plagë ekziston indi i butë në mes të veprimit të mjetit të 

fortë dhe indit të fortë kockor nën indin e butë. Duke u përgjigjur sërish në pyetjen e 

përfaqësuesit të autorizuar të palës dëmtuar se plaga në kokë dhe dërrmishja në ballë nuk janë 

shkaktuar nga i njëjti mjet e këtu ekziston një i akuzuar dhe një viktimë a ekziston mundësia që 

këto dy dëmtime të jenë shkaktuar nga i njëjti person, ka thekson se fillimisht bënë përmirësimin 

lidhur me mjetin që ka shkaktuar lëndimin në kokë, pasi më herët ka deklaruar se këto dy 

dëmtimi në kokë nuk mund të jetë shkaktuar nga i njëjti mjet por nga shikimi të fotografive të 

vendit të ngjarjes deklaron se këto dy dëmtime në kokë nuk përjashtohet mundësia të jenë 

shkaktuar nga i njëjti mjet, pra të jenë shkaktuar nga i njëjti mjet mprehtës ndërsa sa i përket 

numrit të personave pjesëmarrës nuk mund të deklarohet si dhe bazuar në thellësinë e plagës në 

kokë ka pasur mundësi të gjenden gjurmët në mjetin me të cilin është shkaktuar plaga qoftë qime 

floku apo gjak. 

 Eksperti i psikiatrisë dr. S. R. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës 16.11.2016, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e prokurorit ka deklaruar se qëndron në 

tërësi pranë raportit të përpiluar me shkrim dhe konstatimeve të dhëna në këtë raporti. Ka shtuar 

se ky klienti i tyre i akuzuari ka qëndruar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë nga 

data 04.05.2015, deri me datë 23.06.2015, dhe gjate kohës së qëndrimit është bërë ekzaminimi i 

tij me çrast nuk kanë konstatuar se klienti më parë ka vuajtur nga ndonjë sëmundje mendore 
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kronike apo ndonjë retardim. Ka shtuar se gjatë qëndrimit të tij në Institut  te i njëjtë është parë 

një shkallë e theksuar e depresionit e përcjellë me pagjumësi kronike dhe me një ndjenjë të 

theksuar të vet fajësimit dhe kjo gjendje nuk ka qenë e mundur të korrigjohet apo të trajtohet 

plotësisht përkundër farmakoterapisë e cila i është përshkruar dhe për shkak të natyrës së punës 

në Institut nuk ka qenë  mundësia e ofrimit të psikoterapisë sepse vet natyra e punës në Institut 

është etile kur klientët vinë për shkak të përdorimit të  madh të barnave, në Institut mundohen që 

këto barna të ua zvogëlojnë në minimum në mënyrë që klienti të jetë vetvetja mirëpo terapia e 

cila i është përshkuar klientit këtu të akuzuarit është marrë nga i njëjti dhe kryesisht ka qenë 

terapi anti-depresive dhe këtë terapi e ka përdorur klienti. Duke u përgjigjur në pyetjen se në 

momentin e kryerjes së veprës penale a ka qenë i akuzuari në gjendje ti kuptoi veprimet e tija ka 

theksuar se nëse përgjigjet me po dhe jo do ti mbetet borxh psiko-dinamikes së veprës dhe 

sqaron se nga të dhënat të cilat i ka marrë nga vet klienti me anamnezë dhe ato të dhënë të cilat  

kanë qenë në shkresat e lëndës, kanë kuptuar se klienti dhe viktima kanë pasur një konflikt 

verbal brenda në dhomë dhe në momentin kur dalin nga dhoma në korridor apo ballkon klienti i 

akuzuari është kapur për fyti e për të cilin ka të dhëna mjekësore se është i sëmur kronik prej 

asmës bronhiale dhe në momentin e kapjes për fyti te personat e tillë fillon një mekanizëm i cili 

aktivizon spazmën bronikiale dhe në atë moment fillon e ndien si ngulfatje apo vdekje dhe faktin 

se i akuzuari është kapur për fyti e kanë shikuar nga anamneza dhe shkresat e lëndës pra nuk ka 

qenë vetëm një burim pasi dosja ka qenë shumë voluminoze dhe detyrë e tyre si ekspert është që 

ta sqarojnë psiko-dinamikën e ngjarjes. Ka shtuar se  si pasojë e ngulfatjes e cila e ka zgjuar një 

instikt për jetën në momentin kur ka ndodhur ngjarja i akuzuari ka qenë në gjendje të afektit të 

rëndë dhe një afekt i tillë e ngushton shumë arsyen, ashtu që llogaritshmëria ka qenë shumë e 

vogël apo nuk ka ekzistuar fare, por ka munguar arsyeja për veprën. Ka theksuar se është 

bashkëpunëtor i jashtëm i Institutit dhe këtu e ka të pranishëm eksperti tjetër dr. Sh. H. i cili ka 

sqaruar se kur klientët vinë nga qendrat e paraburgimit, nga e cila qendër ka ardhur edhe i 

akuzuari dhe i njëjti e ka pasur të përshkuar terapinë nga mjekët e institucionit të paraburgimit. 

Duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit të akuzuarit ka theksuar se në literaturën profesionale 

afekti përshkruhet si një lidhje e shkurtë kur për një moment të shkurtër kohës zbrazet një sasi e 

madhe e energjisë dhe për të ekzistuar një veprim nën ndikimin e afektit të fuqishëm, nuk duhet 

që dikush të ketë keq më herët i sëmur psiqik, por ajo është një zbrazje që mund të ndodhë në se 

cilin në momente dhe kushte të caktuara. Ka theksuar se gjatë kryerjes së kësaj ekspertize të dy 

ekspertizat psikiatrike kanë qenë në dosjen e lëndës, por parimisht nuk i konsulton ekspertizat 

paraprake pa e nxjerr mendimin e tij dhe sa i përket të akuzuarit ka theksuar se mbetet në tërësi 

pranë konstatimeve të dhënë lidhur me gjendjen psiqike, se te i akuzuari në momentin e kryerjes 

së veprës penale afekti ka ndodhur në ngushtimin e arsyes dhe në rast të afektit shumë të 

fuqishëm ngushtohet apo humbet arsyeja dhe ndjenja e thellë e vet fajësimit tregon për raportin 

shumë të afërt emocional në mes të akuzuarit dhe viktimës. Ka theksuar se në rastin konkret bënë 

fjalë për një dinamik e cila ka filluar në dhomë dhe ka përfunduar në oborr dhe nuk ka të bëjë me 

një konflikt që ka ndodhur disa orë apo disa ditë më herët dhe në këtë rast është fjala për një 

zhvillim dinamik të vazhdueshëm dhe sa përket akumulimit të afektit ekziston mundësia me urrej 

dikend me 100 vite dhe mos me përfunduar me vrasje.  

Dëshmitarja e mitura A. A. gjatë dëshmisë së saj të dhënë në prokurori me datë 

12.03.2014, në prezencën e përfaqësuesit të saj ligjor babës B. A., ka deklaruar se ditën kritike  

me datë 16.12.2013 rreth orës 16,oo/h, ka qenë në shtëpi së bashku me vëllain e saj A., nënën H. 

dhe motrën A., ndërsa gjyshi i saj ka qenë jashtë shtëpisë në oborr. Ka shtuar se ka ardhur A. A. 

në shtëpi ka hyr brenda, e ka kërkuar babanë e saj B., e kur e kanë njoftuar se ai nuk është në 

shtëpi por në Gjakovë, ka pyetur për gjyshin A., e vëllai i saj A. e ka thirr gjyshin në telefon, i 

cili ka qenë në oborr për ta lëshuar qenin, e pastaj gjyshi është kthyer ka hyr brenda, ndërsa vet 
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me motrën kanë shkuar në bodrum ku aty zakonisht luajnë, e pas 10-15 minutave kanë dëgjuar 

krismat e armës, e kur ka  dalë jashtë te shkallët e kanë takuar vëllain e saj A., e ka pyetur çka u 

bë ai nuk ka folur fare, por ka tentuar që ta thërrasë në telefon axhën Z. të cilin e thërrasin Lalë, e 

kur ka dalë në ballkon e ka parë të shtrirë një person përfund shkallëve, një herë nuk e ka ditur 

kush është e pastaj e ka vërejtur se është A., i cili ka qenë në pozitë si barkas dhe ja ka vërejtur 

armën që e ka pasur në anën e majtë në brez, i njëjti e ka shikuar është munduar që të flas por 

nuk ka mundur dhe pas 2-3 minutave kanë ardhur axhallarët Z., I., vajzat e axhallarëve dhe vëllai 

i të ndjerit G. A. si dhe djali i axhës A. A. . Ka theksuar se kur ka shkuar i ndjeri A. në shtëpi nuk 

i ka treguar se për çka po i nevojitet B. apo gjyshi i saj dhe sa i kujtohet ka dëgjuar 2-3 krisma 

dhe kur ka dal në ballkon të shtëpisë, nuk e ka vërejtur gjyshin e saj A. për vetëm të ndjerin A. 

dhe gjyshi i saj i akuzuari ka banuar në shtëpinë e vjetër, e cila është afër me shtëpinë e re, në të 

cilën shtëpi ka jetuar me gruan dhe nënën e tij. Ka shtuar se gjyshit të saj asnjëherë nuk i ka parë 

ndonjë armë dhe atë natë kur ka ndodhur rasti nuk e ka parë gjyshin në shtëpi dhe gjyshin e ka 

parë para se dorëzohet në polici dhe ka qenë 3-4 ditë pas ndodhjes së ngjarjes. 

Dëshmitari i mituri A. A. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në prokurori me datë 26.03.2014 

në prezencën e përfaqësuesi të tij ligjor babait B. A. ka deklaruar se ditën kritike me datë 

16.12.2013, ka qenë në shtëpi me nënën, gjyshen dhe motrën, e pastaj ka shkuar edhe i ndjeri A. 

e ka pyetur ku është B., është fjala për babanë e tij B., e kur i ka treguar se është në Gjakovë, e ka 

pyetur ku është aga është fjala për gjyshin e tij A., e pasi gjyshi ishte në oborr për ta lëshuar 

qenin, e ka thirrur gjyshin, i ka thënë hajde se ka ardhur A. dhe pasi ka ardhur gjyshi, ata janë 

përshëndetur dhe menjëherë i ndjeri A. i ka thënë “pse B. ka shkuar në varrimin e M. A. ”, e 

gjyshi është përgjigjur se B. e ka pasur bashkë luftëtar djalin e tij N.. Ka shtuar se i ndjeri A. 

sërish i ka thënë pse ka shkuar në varrim, pasi ai nuk është mirë me djalin e M. dhe i ka thënë 

gjyshit nuk ja lë atë flliçtihane dhe i ndjeri i ka thënë “hapi mirë sytë dhe këqyrëm në sy” e pastaj 

të dy kanë filluar të nxehen e i ndjeri e ka përplasur tavolinën dhe në momentin kur e ka 

përplasur gotën vet ka dal nga salloni në korridor e pastaj edhe ata të dy kanë dal në korridor e 

më pas jashtë, e kur kanë dal jashtë i ka parë duke u kacafytur i ndjeri A. e kishte kapur të 

akuzuarit A. për jaka dhe e ka mbështetur për muri, e në atë moment vet ka hyr brenda është 

ngjitur shkallëve lartë dhe ka dëgjuar krismat e armëve të zjarrit e kur kanë dalë jashtë ai dhe A. 

e kanë parë të ndjerin të shtrirë në fund të shkallëve dhe në atë moment fare nuk e ka vërejtur 

gjyshin e tij të akuzuarin A. A.. Ka shtuar se të ndjerit nuk i ka vërejtur asgjë në dorë por kur ka 

dalë nga shtëpia e mbante dorën në brez dhe në oborr kanë qenë edhe gjyshja, nena e tij ka qenë 

në oborr e menjëherë kanë ardhur edhe Z., I., gruaja e I. dhe djali i tij Sh. dhe vet e ka lajmëruar 

përmes telefonit Z. e këta se bashku e kanë marrë të ndjerin dhe kanë dalë jashtë e të nesërmen 

vet ka shkuar te teza e tij në G., si dhe ka theksuar se asnjëherë gjyshit të tij të akuzuarit A. nuk i 

ka parë armë. 

  I dëmtuari H. A. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në prokurorit me datë 31.03.2014, ka 

theksuar se ditën kritike kur ka ndodhur ngjarja ka qenë në Gjermani me familje, pasi në 

Gjermani gjendet nga viti 1992, e për rastin i ka lajmëruar vajza e tij F. e cila jeton në Gjermani 

edhe e ka njoftuar duke i thënë ”babë aga e ka vrarë A”, e pastaj së bashku me vajzën e tij kanë 

ardhur në shtëpi në fshatin S.. Ka shtuar se vëllai i tij i akuzuari A. nuk ka pasur ndonjë konflikt 

me djalin e tij të ndjerin A. A. dhe raportet i kanë pasur të mira. Ka theksuar se janë pesë vëllezër 

dhe i akuzuari A. nuk i ka pasur raportet i mira me te asnjëherë, deri sa kanë qenë së bashku në 

një shtëpi në fshatin S. është rrahur me te për problemet e familjes. Ka theksuar se pas luftës vet i 

ka pasur 48 ari livadh, në vendin që quhet N., dhe ky livadh kufizohet me malin në pronësi të 

shtetit e këtu i akuzuari A. i ka pushtuar 4 hektar mal të shtetit dhe deri sa vet thurte livadhin me 

thupra e ka thirre djalin e të akuzuarit B. në telefon e i ka thënë ato katër ari tokë qe e ndan 



14 
 

livadhin e tij me mal mos ma uzurponi se e thuri e B. i ka thënë se me kone toka e babës ty nuk 

ta ndali e për këtë arsye nuk e ka thirrur A. sepse me te nuk ka mund të merret vesh, e i akuzuari 

A. i ka thënë djalit të tij B. për jetë nuk e lëshoi malin atëherë e ka thirre vëllain tjetër Z. i ka 

thënë fol me A. që të largohet prej livadhit të tij, e po ashtu kanë pasur edhe problem për një 

paluajshtmëri më lartë se paluajtshmëria e përmendur e i akuzuari A. ka dashur që ti prenë 

drunjtë në atë mal dhe të kaloi nëpër tokën e tij e vet nuk e ka lejuar që të kaloi, gjithashtu i ka 

thënë djalit të tij A. mos shko te A. se ka me të vrarë, por djali i tij i ka thënë se prej axhëve me  

së shumti e donë A., djali nuk e ka dëgjuar dhe djalin ja ka vrarë në shtëpi të vet duke i mbathur 

këpucët njërën e ka pasur të mbathur e tjetrën jo. Ka shtuar se pasi i është vrarë djali daja i tij S. 

S. dhe vëllai i tij I. A. i kanë kërkuar që djali i A. S. me ardhur në të pame e ka lejuar e ka ulur në 

ballë të oxhakut ja ka shëndoshur kryer, ndërsa B. nuk ka kërkuar me ardhur në të pame, i 

bashkëngjitet ndjekjes penale, por nuk kërkon kompensim dëmi.  

  Dëshmitari I. A. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në prokurori me datë 25.03.2014, ka 

deklaruar se ditën kritike ka qenë në shtëpinë e tij në fshatin S., pasi nuk ka qenë mirë me 

shëndet, mirëpo të njëjtën ditë para se të shkoi në shtëpi e ka thirre të ndjerin A. A. dhe e ka 

pyetur se ku është dhe i njëjti i ka thënë se është në Pejë me një shok, e deri sa ka qenë në gjumë 

në shtëpinë e tij vajza e vogël M. e ka zgjuar nga gjumi duke bërtitur dhe i ka thënë qohu se aga 

e ka vrarë A., ka shkuar me njëherë por vëllai i tij Z. i ka shkuar para tij dhe në vend të ngjarjes i 

ka parë fëmijët e tyre A., A. dhe gruan e B. kanë qenë në ballkon duke bërtitur dhe qarë dhe 

gruaja e A. ka qenë duke lëvizur nëpër oborr. Ka theksuar se i ndjeri A. ka qenë përfund 

shkallëve nja gjysmë metra larg shkallëve nuk ka dhënë shenja se është gjallë, dhe nuk ka 

vërejtur se i ndjeri ka pasur pistoletë dhe së bashku me vëllain e tij Z., djalin Sh. dhe dy djemtë e 

vëllait A. dhe D. e kanë kapur të ndjerin e ka futur në automjetin Golf 6 dhe kanë dërguar në 

spitalin e Gjakovës dhe gjatë rrugës njëherë i kujtohet se i ndjeri ja ka shtrënguar dorën. Ka 

shtuar se i ndjeri e ka dashur shumë axhën e vet të akuzuarin A. nuk kanë pasur asgjë të keqe në 

mes veti, por nuk beson se motivi ka qenë për pjesëmarrjen e B. në varrim e M. A. pasi që të 

ndjerin A. vet e ka pajtuar me djalin e M., N. por motivi ka qenë personal inati që i akuzuari A. 

që ka pasur ndaj vëllait të tij H. për çështje pronësie. 

 Dëshmitarja H. A. gjatë dëshmisë së saj të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

18.12.2014, duke u  përgjigjur në pyetjet e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar avokati 

N. D., ka theksuar se kur është martuar burri i saj ka qenë në bashkësi familjare me vëllezërit dhe 

në bashkësi familjare kanë qëndruar 5 vite, si dhe i ndjeri A. ka lindur gjersa kanë qenë në 

bashkë familjare. Ka shtuar se djali i saj i ndjeri A. nuk ka pasur probleme me askënd, as me 

kojshi as me vëllezërit, e as me axhallarët, por as me të akuzuarin A. nuk ka pasur asnjëherë 

probleme. Ka shtuar se bashkëshorti i saj H. ka pasur problem me vëllain e tij të akuzuarin A. për 

toka, por nuk kanë qenë as të rrahur, e as të vrarë asnjëherë, por edhe pse ka 5-6 vite që 

bashkëshorti i saj nuk komunikon me të akuzuarin. Ka shtuar se kanë qenë në gërbet dhe i ndjeri 

A. e ka dashur më shumë të akuzuarin se babën e tij, edhe pse H. i ka thënë të ndjerit mos shko te 

A. se bënë fjalë me ty, si dhe ka theksuar se nuk ka për dijeni se rasti ka ndodhur për shkak të 

pjesëmarrjes së B., i cili është djali i A. për varrimin e M. A.. Ka theksuar se ditën kritike djali ka 

thirr nga P. ka qenë ora 17,35 minuta, ka pyetur çka ka për darkë, e pasi ka ardhur ka ngrënë 

bukë ka dalë dhe vetëm kur i ka dëgjuar krismat nuk i ka shkuar mendja se është vrarë djali i saj, 

kur ka dalë në rrugë i ka parë kunetërit e saj Z. dhe I. duke bërtitur rrugës së fshatit dhe kur e ka 

pyetur I. çka u bë, ai ka thënë janë gjuajtur në mes veti. Ka shtuar se pasi i ndjeri A. ka ngrënë 

bukë-darkë nuk i ka treguar se do të shkoi te axha i vet te i akuzuari A., por edhe pse burri i saj 

H. nuk ka shkuar te A., vet ka shkuar si ka pasur dy orë që ka pirë qaj dhe kafe dhe A. e ka 

pyetur a ke muajt me ardhur nga Gjermania, e ka pyetur si jeni, si është A. dhe A. kurrë nuk ka 
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pasur mosmarrëveshje me të akuzuarin, por as me dikën tjetër qoftë për M. A. apo djalin e tij, 

mirëpo i akuzuari e ka vrarë për qejf të vetin, vetëm se i ndjeri ka qenë djalë i zoti është marrë 

me biznes të vetin, 20 vite e ka pasur babanë me punë jashtë vendit. Duke u përgjigjur në pyetjet 

e mbrojtësit të akuzuarit avokati G. K., ka theksuar se edhe sikur i ndjeri me pas pasur problem 

me persona tjerë, me të akuzuarin nuk ka pasur, por e ka dashur më shumë se babanë e vet dhe i 

akuzuari nuk ka pasur nevojë që të ndjerin ta pajtoi me familjet që ka pasur problem, sepse ai e 

ka pasur babanë e vet dhe me të akuzuarin kanë qenë të ndarë prej 30 viteve. Ka shtuar se ka 

dëgjuar për familjen e M. A. nga fshati M. dhe e ka kuptuar se i akuzuari A. ka ndërhyrë për ta 

pajtuar, edhe pse thekson se problemi ka qenë për tokë, pasi burri i saj e ka blerë në fshatin N., të 

cilin livadh e ka thurur me thupra të malit dhe çdo herë kanë pasur problem me të akuzuarin, e 

për këtë ja ka dërguar të akuzuarit në shtëpi 3-4 herë vëllain tjetër Z., por i akuzuari ka thënë se 

nuk largohet pa e bërë vdekjen dhe problemi i kësaj toke të N. ka qenë që 6 vite. Ka theksuar se i 

akuzuari A. ka qenë në shtëpinë e tyre kur i kanë martuar vajzat, pasi vëllai i tyre I. i ka thënë 

bashkëshortit të saj H., çka thua ti me ta pru A. në shtëpi, e bashkëshorti i saj pasi ishte duke 

martuar vajzën ka thënë le të vijë. Ka theksuar se ditën kritike në shtëpinë e A. ka qenë me 

vajzën e saj, gruan e Z. dhe vajzën  e Z., si dhe duke u përgjigjur në pyetjen se i ndjeri A. e ka 

dashur shumë A., a e ka dashur edhe A. të ndjerin A. ka theksuar se nuk mund të përgjigjet në 

këtë pyetje. Ka shtuar se kur ka ngrënë darkë i ndjeri ora ka qenë 17,35 minuta, është pastruar, e 

pastaj ka dal ora ka qenë rreth 17,50 minuta e dikund nga ora 18,10 minuta e ka dëgjuar krismën, 

pasi ka qenë muaji dhjetor në këtë kohë ka qenë natë. 

 Dëshmitari Z. A. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

18.12.2014, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e prokurorit ka theksuar se ditën kritike ka 

qenë në shtëpi në telefon e ka thirrur A. i cili është djali i B. dhe i ka thënë hajde se është bërë 

diçka me A. dhe kur ka shkuar në fund të shkallëve e ka gjetur A. gati pa shenja jete, e atëherë ka 

shkuar edhe vëllai I. e kanë hipur në një automjet dhe e kanë dërguar në Gjakovë. Ka shtuar se i 

ndjeri A. ka qenë i rrëzuar në fund të shkallëve në cilën pozitë ka qenë nuk i kujtohet tani,  si dhe 

ka theksuar se me të akuzuarin nuk kanë pasur asgjë, por i akuzuari A. me babën e të ndjerit H. 

ka pasur probleme rreth pronave të shtetit ndërsa anëtarët tjerë të familjes kanë hyrë dhe dal te 

njëri tjetri. Duke u përgjigjur në pyetjet e përfaqësuesit të dëmtuarit avokati N. D. ka theksuar se 

së bashku me I. e kanë marrë të ndjerin dhe e kanë vendosur në automjet dhe te i ndjeri nuk kanë 

parë që ka pasur armë si dhe nuk ka për dijeni që i ndjeri ka pasur problem me familjen e M. A.. 

Duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit të akuzuarit avokatit G. K. ka theksuar se i akuzuari dhe 

baba i të ndjerit H. që nga pas lufta nuk kanë folur në mes veti për çështje të pronës, dhe në 

vendin e ngjarjes personalisht ka qenë i pari. Ka shtuar një natë para ngjarjes kritike ka qenë në 

shtëpinë e vëllait tjetër të quajtur A. dhe ka ardhur i ndjeri e i cili ka thënë se donë me shku te 

familja e të akuzuarit A. për ti pyetur pse kanë shkuar në atë  varrim, ndërsa së bashku me A. e 

kanë sugjeruar që të mos shkoi, si dhe ka theksuar se nuk i ka treguar A. apo djalit të tij B. që i 

ndjeri A. do të vie për të biseduar për pjesëmarrjen e B. në varrimin e M. A.. Ka shtuar se ditën 

kritike nuk ka dëgjuar krisma dhe kur ka shkuar në vendin e ngjarjes nuk ka parë askënd ka qenë 

i hutuar. Dëshmitari edhe në deklaratën e tij të dhënë në prokurori me datë 25.03.2014, ka 

përshkuar të njëjtën gjendje faktike. 

Nga raporti i ekspertizës Njësia për Ekspertim të Armëve të Zjarrit e datës 17.01.2014, 

është konstatuar se pistoleta “ Pjetro Bereta” është funksionale me karikator të zbrazur me 

kapacitet prej 7 fishekëve dhe gëzhojat te evidentuar si dëshmi EV #3, EV #4 dhe EV # 5 janë 

shkrepur nga e njëjta pistoletë, si dhe dëshmitë  EV# 2, EV # AS.1, EV # AS.2, dhe EV# AS.3 

janë katër predha të cilat janë shkrepur nga e njëjta pistoletë. 
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 Nga raporti i hetuesit datë 21.12.2013, është konstatuar se të njëjtën datë rreth ora 11,oo/h 

përmes telefonit janë njoftuar përmes B. A. i cili ka kërkuar që të shkojnë në shtëpinë e tyre në 

fshatin S. dhe me të shkuar në shtëpi kanë takuar të pandehurit A. A. i cili  vullnetarisht është 

dorëzuar dhe është bërë arrestimi i tij. 

 Nga raporti i hetuesit i datës 16.12.2013 është e konstatuar se rreth orës 18,oo/h janë 

njoftuar se në fshatin S., Komuna Gjakovë ka ndodhur një plagosje me armë zjarri dhe viktima 

është dërguar nga spitalin rajonal në Gjakovë dhe nga mjekët kujdestar janë njoftuar se viktima 

A. A. kishte vdekur nga plagët e marruara. 

 Nga raporti i hetuesit i datës 17.12.2013, është e konstatuar se B. A. i ka njoftuar se 

armën me të cilën dyshohet se babai i tij A. A. e ka vrarë të ndjerin A. A. e kishte në shtëpi, e i 

njëjti kishte theksuar se babai i tij A. përmes telefonit e  kishte njoftuar se ku ndodhet arma.   

  Nga lista e armëve te konfiskuar e datës  17.12.2013 dhe vërtetimi mbi konfiskimin është 

e konstatuar se është konfiskuar arma “ Bereta”, një karikator, katër fishek dhe dy predha të 

pushkës me ajër. 

  Nga raporti i policit i datës 16.12.2013, është konstatuar se pas informatës së marrë nga 

B. A. se babai i tij e ka kryer aktin dhe pasi kanë shkuar në vendin e ngjarjes e kanë takuar 

dëshmitarin B. i cili i ka  orientuar në vendin e ngjarjes ndërsa viktima me ndihmën e axhallarëve 

ishte dërguar në emergjencë. 

Nga procesverbali i bastisjes së banesave dhe personave i datës 16.12.2013 është e 

konstatuar se rreth orës 19,20/h, është bastisur shtëpia e A. A. dhe me rastin e bastisjes nuk është 

gjetur asgjë në shtëpi e tij. 

Nga raporti i repartit të emergjencës të datës 16.12.2014, është konstatuar se i ndjeri A. 

A. është sjell pa shenja jete dhe i njëjti kishte plagë nga arma e zjarrit në gjoks, krah dhe në qafë 

në anën e majtë. 

Nga shkresa me emërtimin gjëra personale të cilat i kanë takuar të ndjerit A. A. janë të 

konstatuar të gjitha gjësendet dhe të hollat të cilat oficeri policor M. G. ja ka dorëzuar Sh. A.. 

Nga CD janë të konstatuara hyrje-dalje telefonike dhe mesazhet e numrave të telefonit të 

viktimës A. A., të akuzuarit A. A. dhe djalit të akuzuarit B. A.. 

Nga ekspertiza psikiatrike e kryer nga ekspertët e Shëndetit Mendor në Pejë, është e 

konstatuar se gjatë ekzaminimit është vërtetuar se i akuzuari në kohën e kryerjes së veprës penale 

ka qenë në shkallë të lartë të afektit, me çka ka ardhur deri te shkëputje e vet kontrollës dhe 

veprimeve të tija, e cila gjendje ka zvogëluar aftësinë e të menduarit pjesërisht në kontrollimin e 

veprimeve të tij.  

Nga raporti i policisë i datës 16.12.2013, është konstatuar se oficerët policor me datë 

26.12.2013 ka shkuar në shtëpinë e të akuzuarit dhe në prezencën e B. A. kanë biseduar me 

djalin e tij A., e i cili u ka sqaruar se mbrëmjen kritike në shtëpinë e tyre kishte shkuar i ndjeri 

A., fillimisht e ka kërkuar B. e pasi i njëjti ishte në Gjakovë, e pastaj  e ka kërkuar të akuzuarin 

A. e kur i akuzuari ka ardhur në shtëpi kanë biseduar lidhur me pjesëmarrjen e B. në ceremoninë 

e varrimit të M. A., e i ndjeri A. e ka ngritur zërin e atëherë i akuzuari i ka thënë të ndjeri duhesh 

me ulë zërin dhe në atë momenti i ndjeri e ka goditur tavolinën me gotën e lëngut që  kishte pirë 

dhe kishte filluar të dal nga salloni e të ndjerit ja ka parë një revole në brez në anën e majtë, e kur 
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kanë dalë jashtë korridorit pranë shkallëve ka filluar një përleshje në mes tyre, e i ndjeri e ka 

mbështetur për derë A., e në atë moment vet kishte hyr brenda dhe pas pak ka dëgjuar disa 

krisma e pastaj e ka parë të ndjerin të shtrirë në fund të shkallëve ndërsa gjyshi i tij A. 

ishte larguar në drejtim të panjohur. 

Nga lista e dëshmive të marruara në vendin e ngjarjes janë të konstatuara dëshmitë e 

gjetura në vendin e ngjarjes ato të marruara në spital, si dhe pistoleta e dorëzuar nga djali i të 

akuzuarit. 

Nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes, skica dhe foto-albumi i vendit të ngjarjes 

është konstatuar vendi ku ka ndodhur ngjarja kritike, përshkrimi i dëshmive të gjetura në vendin 

e ngjarjes, në skicën e vendit të ngjarjes janë të përcaktuara vendi ku ka ndodhur ngjarja,  ku 

është gjetur trupi i viktimës dhe dëshmitë, e po ashtu në foto-album vërehet vendi ku ka ndodhur 

ngjarja, trupi i viktimës si dhe dëshmitë e vendit të ngjarjes. 

Nga raporti i autopsisë MA 13301 për të ndjerin A. A. është e konstatuar se shkaku i 

vdekjes ka ardhur si rezultat i veprimit dinamik të predhës si pasojë e goditjes me armë zjarri në 

kraharorë, me ç’ rast janë dëmtuar rëndë organet vitale në kraharor që është përcjell me gjak, 

derdhje masive në hapësirën e lirë torakale. 

Nga shkresat me emërtimin njoftimi i prokurorit i datës 07.11.2014, lidhur me të kaluarën 

kriminale të  ndjerit A. A. është konstatuar se tani i ndjeri ka qenë i gjykuar për veprat penale të 

lëndimit të lehtë trupor në lëndët penale P.nr. 562/2006, P.nr. 488/06, P.nr. 791/2005,  pastaj për 

veprën penale sulm ndaj personit zyrtar P. nr.287/2008, si dhe me aktvendimi e prokurorit PP/nr. 

89/2010 PE  datës 18.12.2013, janë pushuar hetimet ndaj këtij të dëmtuarit për veprën penale të 

vrasjes në tentativë si dhe për shkak të veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 146  lidhur 

me nenin 20 dhe armë mbajtje pa leje me vendimin e Gjykatës Themelore P.nr. 366/2012-1 të 

datës, 05.03.2014, është hudh aktakuza për shkak të vdekjes. 

Nga ekspertiza  e psikiatrike për të akuzuarin A. A. e datës 16.03.2015, e kryer nga 

Instituti i Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë, është e konstatuar se tek i ekzaminuar nuk është 

evidentuar sëmundje mendore e përhershme apo e përkohshme, ç’ rregullim mendor apo ngecje 

në zhvillim mendor dhe në momentin e kryerjes së veprës për të cilën akuzohet i njëjti nuk ka 

qenë në gjendje afektive por duke marrë parasysh moshën dhe tendosje e mëparshme emocionale 

llogaritshmeria për veprën  e cila i ngarkohet është e  zvogëluar. 

Nga raporti i super ekspertizës psikiatrike e datës 03.07.2015, e kryer nga Instituti i 

Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë është e konstatuar se gjatë ekzaminimit te i akuzuari A. A. 

është e konstatuar ç’ rregullim i përkohshëm mendor, gjendja e afektit e manifestuar me mllef, 

kërcënim për ekzistencën biologjike i cili për pasojë ka reagim instiktiv mbrojtës, impulsiviteti i 

cili është pasojë e momentin afektiv si rezultat i zvogëlimi të aftësisë të kontrollit volativ, e kjo 

ka bërë që i akuzuari në momentin e kryerjes së veprës nuk e kuptuar rendësin e veprës si dhe 

nuk ka mund ti kontrolli veprimet e tija për shkak të afektit. Është e konstatuar se deri në 

momentin e veprimit fatal i akuzuari ka qenë i vetëdijshëm mirëpo në momentin e kryerjes së 

veprës për shkak të ç’ rregullimi të përkohshëm mendor zvogëlimit të aftësisë për të kuptuar-

gjykuar për veprën i akuzuari nuk ka mund ti kontrolli veprimet e tija,  në momentin e kryerjes 

së veprës penale. 

Nga shkresa e Drejtorit të Institutit të Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë dr. G. H. e datës 

17.11.2015 është e konstatuar se si pjesë e ekipit vlerësues ka qenë edhe psikologu klinik V. Q. e 

i cili për arsye subjektive është larguar nga puna me datë 30.06.2015, e duke qenë se komisioni 



18 
 

vlerësues i ka përfunduar punë pas kësaj date, i njëjti nuk ka mund të nënshkruhet pasi ka 

pushuar punën në këtë Institucion e si dëshmi janë të bashkëngjitura edhe kopjet nga libri–

fletorja e raportimit të vizitave të anëtarëve të komisionit që mbahet në repart me klientët, e po 

ashtu se psikologu V. Q. e ka shkëputur marrëdhënien e punës është e konstatuar edhe me 

vendimin e datës 10.07.2015, me të cilën është e konstatuar se të njëjtit i ndërprehet marrëdhënie 

e punës nga data 01.07.2015. 

Nga shkresa e drejtorit të Institutit Psikiatrisë Forenzike dr. G. H. e datës 08.12.2016, 

është e konstatuar se ekspertiza në lëndën PKR.nr. 104/2016, është kryer nga ekipi i eksperteve 

përkatës, ekspertiza është e plotë dhe e hartuar konform dispozitave ligjore të Institutit të 

Psikiatrisë Forenzike të Kosovës dhe në këtë ekspertizë nuk është inkorporuar mendimi i 

psikologut, pasi i njëjti e ka lëshuar punën, për arsye personale dhe ekspertiza e dërguar në 

gjykatë është profesionalisht e kompletuar. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorisë të parashtruara si në 

aktakuzë ashtu edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore, pretendimet e përfaqësuesit të autorizuar të 

palës së dëmtuar, pretendimet e mbrojtjes të parashtruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore, si dhe të 

gjitha provat e administruara veç e veç, e pastaj të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe ka konstatuar 

se i akuzuari A. A. veprën penale të vrasjes e ka kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore, e 

shkaktuar nga fyerja dhe sulmi i të ndjerit A. A., andaj gjykata e ka bërë rikualifikimin e veprës 

penale nga vepra penale e vrasjes nga neni 178 të KPRK-së, sipas aktakuzës, në veprën penale të 

vrasjes së kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore nga neni 180 të KPRK-së. 

Gjykata  deri te ky konstatim dhe rikualifikim i veprës penale ka ardhur pasi ka analizuar 

të gjitha provat e administruara  gjatë shqyrtimeve gjyqësore, si dëshmitë e dëshmitarëve B. A., 

A. A., A. A., H. A., I. A., G. A., Z. A., ekspertin e balistikës L. R., ekspertin mjeko-ligjor dr. M. 

G., ekspertin e psikiatrisë forenzike dr. S. R., raporti i oficerëve policor, raportin e kryerjes së 

vendit të ngjarjes dhe foto-albumi i vendit të ngjarjes, raportin e autopsisë, tri ekspertizat 

psikiatrike për të akuzuarin A. A., lista e armëve të konfiskuara, ekspertiza e balistikës si dhe nga 

vet deklarimi i të akuzuarit i dhënë gjatë mbrojtjes së tij i cili edhe pse nuk e ka pranuar fajësinë, 

e ka pranuar se natën kritike e ka privuar nga jeta të ndjerin A. A. si dhe e ka sqaruar mënyrën se 

si ka ardhur deri te privimi nga jeta i të ndjerit. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorit se raportet në mes të 

viktimës dhe të akuzuarit kanë qenë shumë të mira, e për të ekzistuar vrasja në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore duhet të ekzistoj sulmi, keqtrajtimi, fyerja e rëndë, si dhe duhet të 

ekzistoj lidhja kauzale në mes tyre, e në këtë rast ka pasur shkëputje kohore nga konflikti verbal 

deri në momentin kur ka ndodhur ngjarja kritike, e fillimisht gjykata nga dëshmitë e 

dëshmitarëve H. A., B. A., H. A. e G. A., ka konstatuar se është e vërtetë se raportet në mes të 

akuzuarit dhe të ndjerit para ngjarjes kritike kanë qenë të mira, ndërsa lidhur me pretendimet  e 

prokurorit se për të ekzistuar vrasja në gjendje të tronditjes së fortë mendore duhet të ekzistoj 

sulmi, keqtrajtimi dhe fyerja, gjykata nga dëshmia e dëshmitarit A. A. të dhënë në prokurori, e të 

cilën deklaratë me pëlqimin e të gjitha palëve gjykata e ka administruar si provë,  ka vërtetuar se 

ka ekzistuar fyerja dhe atë fillimisht deri sa i akuzuari dhe i ndjeri kanë qenë brenda në sallon, i 

ndjeri e ka fyer të akuzuarin pse djali i të akuzuarit B. ka shkuar në varrimin e M. A., e faktin e 

ekzistimit të fyerjes e ka deklaruar edhe vet i akuzuari gjatë mbrojtjes së tij, e të cilit deklarim 

gjykata ja ka falur besimin pasi edhe dëshmitari Z. A. gjatë dëshmisë së tij ka theksuar se një 

natë para natës kritike në shtëpinë e A. A. ka qenë i ndjeri A. dhe ju ka thënë se donë me shkuar 

të familja e të akuzuarit A. për ta pyetur se pse kanë shkuar në varrim, e vet dëshmitari Z. dhe 

vëllai i tij A. e kanë sugjeruar të ndjerin që të mos shkoi. 
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Gjykata faktin se ka ekzistuar sulmi po ashtu e ka vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit A. 

A., i cili ka theksuar se pasi brenda në sallon janë nxehur në mes veti i ndjeri edhe i akuzuari, i 

ndjeri i ka thënë “hapi mirë sytë e këqyrëm në sy” e pastaj e ka përplasur tavolinën dhe gotën, e 

pasi kanë dalë  jashtë në ballkon i ka parë duke u kacafytur, e ka parë kur i ndjeri A. e ka kapur 

të akuzuarin A. për jaka dhe e ka mbështetur për muri, e këtë fakt e ka deklaruar edhe i akuzuari 

A. cili ka theksuar se kur kanë dal jashtë dhe i ka thënë të ndjerit se herëve tjera mos më eja në 

shtëpi, i ndjeri është ngritur dhe e ka kapur me të dy duart për fyti dhe e ka mbështetur për derë 

të hyrjes, pra pikërisht gjykata  ka konstatuar se këtu ka ekzistuar sulmi që i ndjeri e ka 

ndërmarrë  ndaj të akuzuarit. 

Gjykata e ka analizuar pretendimin e prokurorit se ka pasur shkëputje kohore nga 

konflikti verbal deri kur ka ndodhur ngjarja dhe ka konstatuar se ky pretendim është i pa bazuar  

për faktin se konflikti verbal dhe fyerja ka ndodhur brenda në sallon, e menjëherë i ndjeri dhe i 

akuzuari kanë dalë nga salloni në ballkon ku fillimisht ka ndodhur përleshja në mes tyre, 

gjegjësisht sulmi që i ndjeri e ka bërë ndaj të akuzuarit, si dhe në të njëjtin moment ka ndodhur 

edhe privimi nga jeta i të ndjerit nga ana e të akuzuarit, pra këtu nuk ka kurrfarë shkëputje 

kohore ashtu siç pretendon prokurori. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorit se nuk është e rastësishme se 

i akuzuari pasi është kthyer në shtëpi revolen e ka mbajtur në brez, e nuk e ka vendosur në orman 

si zakonisht dhe ka konstatuar se pretendimi i tillë i prokurorit është i pa bazuar për faktin se i 

akuzuari ka deklaruar se ai me bashkëshorten dhe nënën e tij kanë jetuar në shtëpinë e vjetër si 

dhe ka sqaruar se çdo ditë kur e ka lëshuar dhe lidh qenin e tij e ka marrë revolen në orman dhe e 

ka lënë sërish aty pra në shtëpinë e vjetur ku ka jetuar, e jo në shtëpinë tjetër ku ka jetuar djali i 

të akuzuarit B. me familjen e tij, e faktin se i akuzuari ka jetuar në shtëpi të vjetër e ka dëshmuar 

edhe dëshmitarja A. A., andaj gjykata nga provat e administruara si dëshmia e dëshmitarit A. A. 

si dhe nga vet deklarimi i të akuzuarit ka konstatuar se kur i ndjeri ka shkuar në shtëpinë e B., ka 

pyetur për B. e pastaj pasi i njëjti nuk ishte në shtëpi ka pyetur për të akuzuarin e dëshmitari A. e 

ka thirrur gjyshin e tij të akuzuarin dhe i ka treguar se ka ardhur i ndjeri A., e në këtë moment i 

akuzuari ka qenë jashtë në oborr për ta lëshuar qenin e ai menjëherë ka shkuar te shtëpia e re e 

revolen e ka pasur me veti në brez dhe nuk është kthyer te shtëpia e tij ku ka qenë duke banuar. 

Faktin se i akuzuari nuk ka pasur për dijeni se do të shkoi i ndjeri për të biseduar se pse djali i tij 

B.  ka shkuar në varrimin e M. A., gjykata e ka vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit Z. A., i 

cili ka theksuar se një natë para natës kritike i ndjeri në shtëpinë e A. A. ju ka thënë se nesër do 

të shkoi te A. për tu marrë vesh për këtë çështje e dëshmitari Z. ka theksuar se për këtë fakt nuk e 

ka njoftuar të akuzuarin e ku edhe vet i akuzuari ka pohuar se nuk ka qenë në dijeni  se i ndjeri 

do të shkoi në shtëpinë e tij për këtë çështje. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar tri ekspertizat psikiatrike që i janë bërë të akuzuarit A. 

A. e ku ekspertiza e parë e kryer nga ekspertët e Shëndetit Mendor në Pejë dhe ekspertiza e tretë 

psikiatrike e kryer nga ekspertët e Institutit të Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë me datë 

03.07.2015, kanë  konstatuar se i akuzuari në momentin e kryerjes  së veprës penale nuk ka qenë 

në gjendje të kuptoj rëndësinë e veprës së tij, nuk ka mundur që ti kontrolloj veprimet e tija për 

shkak të afektit, ndërsa ekspertiza e dytë psikiatrike e kryer nga ekspertët e Institutit të Psikiatrisë 

Forenzike në Prishtinë me datë 16.03.2015, ka konstatuar se në momentin  e kryerjes së veprës 

penale  i akuzuari nuk ka qenë  në gjendje afektive, mirëpo llogaritshmëria për veprën bazuar në 

moshën, tendosjen e mëparshme emocionale ka qenë e zvogëluar. Gjykata pas analizimit të tri 

ekspertizave psikiatrike ka vlerësuar se qëndron konstatimi i dhënë në ekspertizën e parë dhe të 

tretë psikiatrike se i akuzuari ka qenë në afekt me rastin e kryerjes së veprës penale dhe si të tilla 

konstatimeve të bëra në këto dy ekspertiza ju ka falur besimin pasi konstatimi i dhënë në këto 
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ekspertiza përputhet edhe me dëshminë e dëshmitarëve për rrjedhën se si ka ndodhur ngjarja 

kritike si me dëshminë e  dëshmitarit okular A. A., pastaj edhe ekspertiza e dytë psikiatrike edhe 

pse e ka përjashtuar ekzistimin e afektit ka konstatuar se llogaritshmëria e të akuzuarit ka qenë e 

zvogëluar, sipas vlerësimit të gjykatës edhe ekspertiza e dytë është e përafërt me dy ekspertizat 

tjera, si dhe bazuar edhe në deklarimet e ekspertit të psikiatrisë  dr. S. R. i cili gjatë dëshmisë  së 

tij ka theksuar se i akuzuari është  i sëmur kronik nga asma bronhiale dhe kur i akuzuari është 

kapur për fyti nga i ndjeri, te personat që vuajnë nga  një sëmundje e tillë kapja për fyti e ngjallë 

ndjenjën e ngulfatjes  dhe te i akuzuari si pasojë e ngufatjes e ka zgjuar instinktin për jetë dhe në 

momentin kur ka ndodhur ngjarja i akuzuari ka qenë në gjendje të afektit të rëndë dhe një afekt i 

tillë i ngushton shumë arsyen, ashtu që llogaritshmëria për veprën ka qenë shumë e vogël apo 

nuk ka ekzistuar fare, pra ka munguar arsyeja për veprën, andaj gjykata konstatimeve të dhëna në 

ekspertizën e parë dhe të tretë psikiatrike se i akuzuari në momentin e kryerjes së veprës penale 

ka qenë në gjendje të afektit ja ka falur besimin, andaj edhe e ka bërë rikualifikimin  e veprës 

penale  në veprën penale të vrasjes së kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore nga neni 

180 të KPRK-së. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit  

se bazuar në praktikën gjyqësore-psikiatrike dhe materialet shkencore aty ku ka raporte të mira 

në mes të akuzuarit dhe viktimës, ku s’ka akumulim të afektit janë raste të rralla dhe nuk beson 

që ka ndodhur se mund të veprohet në afekt ashtu siç është vepruar ditën kritike dhe ka 

konstatuar se pretendimi i tillë është i pa bazuar për faktin se eksperti i psikiatrisë dr. S. R. gjatë 

dëshmisë së tij ka përjashtuar një mundësi të tillë i cili ka theksuar se ekziston mundësia që sa i 

përket akumulimit të afektit me e urrejtë dikën 100 vite dhe mos me përfunduar me vrasje dhe 

për ekzistimin e afektit nuk duhet që dikush të ketë qenë më herët i sëmur psiqik dhe afekti është 

një zbrazje që mund të ndodhë në secilin moment dhe kushte të caktuara dhe te i akuzuari 

ndjenja e thellë e vet fajësimit tregon për raportin shumë të afërt emocional në mes të akuzuarit 

dhe viktimës. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorit dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të dëmtuarit të cilët kanë theksuar se ekspertiza e tretë psikiatrike është e mangët, e 

hartuar nga ekipi jo profesional në mungesë të psikologut dhe ka konstatuar se pretendimet e tilla 

janë të pabazuara pasi në rastin konkret janë urdhëruar tri ekspertiza psikiatrike dhe atë pasi 

ekspertiza e parë  e kryer nga ekspertët e Shëndetit Mendor në Pejë dhe ekspertiza e dytë e kryer 

nga ekspertët e Institutit të Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë kanë qenë kontradiktore është 

urdhëruar edhe ekspertiza e tretë psikiatrike e cila është kryer nga ekspertët tjerë të Institutit të 

Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë. Gjykata ka vlerësuar se bazuar në dispozitat ligjore nuk është 

e përcaktuar  numri i ekspertëve që do ta kryejnë ekspertizën, por me nenin 137 par. 3 të KPP-së, 

është e përcaktuar se nëse ekspertiza mund të kryhet brenda një institucioni-organi publik të 

caktuar, atëherë  si rregull i besohet atij institucioni profesional për kryerjen  e ekspertizës, e vet 

institucioni cakton një apo disa ekspert për ta kryer ekspertimin, pra nuk është e përcaktuar 

numri i ekspertëve. Po ashtu me nenin 142 të KPP-së, është e përcaktuar se në rast të 

kundërthënieve në mes të konstatimeve të ekspertëve mund të kërkohet mendim nga ekspertet 

tjerë, ashtu siç është vepruar edhe në rastin konkret pra as me këtë dispozitë ligjore nuk është e 

përcaktuar numri, e as kush duhet ta kryen ekspertizën, por kjo i lihet në kompetencë  

institucionit të caktuar që gjatë kryerjes së ekspertizës ti eliminoj kundërthëniet në mes të 

ekspertëve, e  kështu është vepruar edhe në rastin konkret ku pasi dy ekspertizat kanë qenë 

kontradiktore është urdhëruar ekspertiza e tretë në urdhëresën e datës 03.04.2015, e lëshuar nga 

kryetari i trupit gjykues, e me këtë urdhëresë askund nuk ceket se duhet të jetë pjesëmarrës edhe 

psikologu. 
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Gjykata faktin se ekspertiza e tretë është e plotë dhe e hartuar sipas dispozitave ligjore e 

ka vërtetuar edhe nga shkresa e hartuar nga dr. G. H., Drejtori i Institutit të Psikiatrisë Forenzike 

në Prishtinë, i cili duke u përgjigjur në kërkesën e gjykatës me shkresën e datës 08.12.2016, ka 

sqaruar se ekspertiza është e plotë dhe e hartuar konform  dispozitave ligjore, andaj mbi këtë 

bazë gjykata ka vlerësuar se pretendimet e prokurorit dhe përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit 

se ekspertiza e tretë psikiatrike është e mangët-jo e plotë janë të pabazuara. 

Gjykata nga raporti i autopsisë për të ndjerin dhe deklarimet e mjekut ligjor dr. M. G. të 

dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor ka konstatuar se vdekja e të ndjerit A. A. ka ardhur si rezultat i 

goditjes nga arma e zjarrit, e ku nga lista e armëve të konfiskuara është konstatuar se arma ka 

qenë revole e tipit “Pjetro Bereta” e cila armë sipas raportit të ekspertizës së punuar nga Njësia 

për Ekspertimin e Armëve të Zjarrit të datës 17.01.2014, ka qenë funksionale dhe të gjitha 

gëzhojat e evidentuara si dëshmia  EV#3, EV#4, EV#5 janë shkrepur nga e njëjta revole, si dhe 

dëshmitë EV#2, EV#AS1, EV#AS2 dhe EV#AS3, janë katër predha të cilat janë shkrepur nga e 

njëjta revole, si dhe bazuar në dëshminë e dëshmitarëve A. A. dhe A. A. të cilët kanë dëshmuar 

se natën kritike kanë qenë vetëm i akuzuari dhe i ndjeri e bazuar edhe në deklarimin e vet të 

akuzuarit i cili jo vetëm që e ka pranuar se e ka privuar nga jeta të ndjerin por e ka sqaruar edhe 

rrjedhën e ngjarjes deri në momentin e privimit nga jeta të ndjerin gjykata e ka vërtetuar se i 

akuzuari A. e ka privuar nga jeta të ndjerin A. A. andaj bazuar në këto prova dhe dëshmi, 

pretendimin e përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit se trupi gjykues  e ka më të vështirë ta 

shpallë fajtor të akuzuarin se sa ta  liroj pasi i akuzuari nuk është kryes i kësaj vepre penale e ka 

konsideruar të pabazuar, deklarativ e të pa mbështetur në asnjë provë apo dëshmi të vetme. 

Gjykata nga provat e administruara ka konstatuar se në kokën dhe ballin e të ndjerit ka 

pasur lëndime të cilat nuk kanë qenë të shkaktuara nga arma e zjarrit dhe lidhur me këto lëndime 

eksperti mjeko-ligjor dr. M. G. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

16.11.2016, ka deklaruar se këto lëndime kanë mundur që të shkaktohen në njërën nga këto dy 

momente dhe atë kur trupi lëviz në drejtim të mjetit dhe momenti tjetër kur mjeti lëviz në drejtim 

të trupit mirëpo pas shikimit të fotove nga numri 27-30, ka theksuar se nuk përjashtohet 

mundësia që këto plagë të jenë shkaktuar në momentin kur është rrëzuar i  ndjeri, si dhe nuk e ka 

përjashtuar mundësinë që plagët të jenë shkaktuar nga i njëjti mjetë, e gjykata bazuar edhe në 

faktin se në vendin e ngjarjes kanë qenë vetëm i akuzuari dhe i ndjeri, si dhe në faktin se në 

vendin e ngjarjes nuk është gjetur asnjë mjet tjetër që është përdorur nga i akuzuari përpos 

revoles, bazuar në parimin in dubio pro reo, në rast të dyshimit në favor të pandehurit, gjykata ja 

ka falur besimin konstatimeve të mjekut ligjor që lëndimet në kokë dhe ballë tek i ndjeri janë 

shkaktuar gjatë rrëzimit të ndjerit. 

 Gjykata mbrojtjes së të akuzuarit se raportet me të ndjerin i ka pasur të mira dhe disa herë 

ka ndërmjetësuar në pajtimin e të ndjerit për problemet që i ka pasur me njerëz tjerë ja ka falur 

besimin pasi faktin se raportet në mes tyre kanë qenë të mira gjykata i ka konstatuar edhe nga 

dëshmitë e dëshmitarëve H. A., H. A., I. A., G. A. dhe Z. A. të cilët kanë theksuar se i akuzuari 

dhe i ndjeri i kanë pasur raportet e mira në mes veti, si dhe pretendimit të akuzuarit se ka 

ndërmjetësuar në pajtimin e të akuzuarit me personat e tjerë me të cilët ka pasur probleme 

gjykata po ashtu ja ka falur besimin pasi nga shkresa e prokurorisë me emërtimin njoftim i 

prokurorit i datës 07.11.2014, lidhur me të kaluarën kriminale të të ndjerit është vërtetuar se i 

ndjeri ka qenë i gjykuar për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor, veprën penale të sulmit 

ndaj personit zyrtar, ndërsa për një vepër penale të vrasjes në tentativë janë pushuar hetimet si 

dhe për një vepër penale tjetër të vrasjes në tentativë është hudhur aktakuza për shkak të vdekjes 

së të ndjerit. Pretendimin e të akuzuarit se i ndjeri natën kritike ka pasur armë me veti në brez, 

gjykata nuk ka mundur që të ja falë besimin edhe përkundër faktit se edhe dëshmitarja A. A. ka 
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theksuar se të ndjerit deri sa ka qenë i shtrirë ja ka parë armën në brez, ndërsa dëshmitari A. A. 

theksuar se të ndjerit nuk ja ka parë armën por e ka parë duke e mbajtur dorën në brez, pasi me 

asnjë provë apo dëshmi tjetër gjykata nuk ka arritur ta dëshmoi këtë fakt, e pasi edhe dëshmitarët 

I. A., Z. A. dhe G. A. të cilët menjëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes kanë theksuar se nuk 

kanë vërejtur se i ndjeri ka pasur armë me veti, e po ashtu në vendin e ngjarjes nuk është gjetur 

ndonjë armë, andaj mbi këtë bazë gjykata pretendimet e të akuzuarit se i ndjeri ka pasur armë 

natën kritike nuk ja ka falur besimin. 

Gjykata nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore një nga një, e pastaj të 

ndërlidhura me njëra tjetrën ka konstatuar se i akuzuari A. A. duke qenë në gjendje të tronditjes 

së fortë mendore si pasojë e fyerjes dhe sulmit të bërë nga i ndjeri A. A. e ka privuar nga jeta të 

ndjerin me çka ka kryer veprën penale të vrasjes së kryer në gjendje të tronditjes së fortë 

mendore nga neni 180 të KPRK-së, të përshkuar si në dispozitiv të aktgjykimit. 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, Gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin 

dhe lartësinë e dënimit. Për pos konstatimit të kryerjes së veprës penale në mënyrën, kohën dhe 

vendin si në dispozitiva të aktgjykimit si rrethanë rënduese për të akuzuarin ka gjetur faktin se i 

akuzuari pas kryerjes së veprës penale ka ikur dhe ka tentuar që të ju shmanget organeve të 

ndjekjes. Ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarin ka gjetur sjelljen korrekte të akuzuarit 

gjatë shqyrtimeve gjyqësore, shprehjen e  keqardhjes nga ana e të akuzuarit për veprën e kryer, 

moshën relativisht të vjetër të akuzuarit, gjendjen shëndetësore të akuzuarit e të cilat rrethana 

kanë ndikuar që gjykata të akuzuarit A. A. ‘ia shqiptoi dënimin me burgim në kohë zgjatje prej 9 

(nëntë) vite, e 4 (katër) muaj, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

nga data 21.12.2013, me bindjen e plotë se ky dënim është në harmoni me peshën e veprës 

penale, shkallën e përgjegjësisë  penale të akuzuarit dhe se gjykata është e bindur se me dënimin 

e shqiptuar ndaj të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-së. 

   Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është marr bazuar në nenin 463 par. 2 të KPP-së. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 

2, nën par. 2.1, 2.2 dhe 2.6 të KPP-së, ku hyjnë shpenzimet për tri ekspertizat psikiatrike në 

shumën prej 909,oo €, shpenzimet për ekspertizën mjeko-ligjore në shumën prej 100,oo €, 

gjithsej shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 1009,oo € dhe shpenzimet e paushallit 

gjyqësor në shumën prej 500,oo €. 

Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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