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Numri i lëndës: 2021:015747 

Datë: 27.05.2021 

Numri i dokumentit:     01822987 

 

PKR.nr.62/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Krimeve të Rënda, 

nga kryetari i trupit gjykues Drilon Haraçia, me zyrtaren ligjore Arbënore Basha, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit C. (H.) I. nga në fshatin S. . ., Komuna e Tropojës-Republika e 

Shqipërisë, për shkak të veprës penale të vrasjes së rëndë nga neni 173 parg.1 nën parg. 1.4 të 

KPRK-së, veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe 

veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 parg.1 nën parg.1.4 të KPRK-së, i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda, me numër 

PP/I.nr.73/2020, të datës 31.03.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 16.04.2021, në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit Ali Uka, i dëmtuari K.M., e dëmtuara D. M. dhe përfaqësuesi i 

autorizuar avokati Prek Kola nga Gjakova,  i akuzuari C. I. dhe mbrojtësi i tij avokati Meshari 

Selimaj nga Gjakova, me autorizim në lëndë, dhe eksperti i psikiatrisë Dr. A. B. nga Prishtina, 

me datën 21.05.2021 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa e përpiloi me dt.27.05.2021, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarit: 

 

C. I., i biri H.it, nënës F., e gjinisë H., data e lindjes . . . në fshatin S., Komuna e Tropojës-

Republika e Shqipërisë, ku edhe tani banon, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i pa martuar, 

me numër personal . . . shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, gjendet në paraburgim nga 

data 07.07.2020 e tutje.  

        

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

I.Sepse me datë 07.07.2020  rreth orës 03:00 minuta, në fshatin . . ., Komuna e 

Gjakovës, pikërisht  në shtëpinë e tani të ndjerit N. M. me dashje në mënyrë mizore dhe për 

motive të panjohura ka privuar nga jeta tani atë ndjerin N. M. i moshës 60 vjeçare në atë 

mënyrë që tani i ndjeri derisa ishte duke fjetur së bashku me bashkëshorten e tij të dëmtuarën 

D. M., i pandehuri pasi më parë e merr një thikë në kuzhinë dhe një çekan hekuri, e thyen 

derën e dhomës me çekan, hyn në dhomën e tyre e cila gjendet në katin e dytë të shtëpisë dhe 

së pari e godet të dëmtuarën D. me mjetë të mprehtë (thikë ) dhe atë në krahun e majtë si dhe 

në regjionin e gishtit të dorës së djathtë e më te parë këtë situatë tani i ndjeri Nd. fillon të dal 



 Numri i lëndës: 2021:015747 
 Datë: 27.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01822987 
 

2 (10)  

   
2
0
2
1
:0
6
1
1
1
5

 

nga dhoma dhe në çastin kur kalon korridorin e shtëpisë në katin e dytë, i pandehuri e godet 

me thikë edhe atë disa herë në kokë dhe pjesë të tjera të trupit duke i shkaktuar lëndime vdekje 

prurës të përshkruara më së afërmi në raportin e autopsisë për tani të ndjerin, e më pas me të 

shpejtë largohet nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur dhe pas një pune operativo-taktike 

arrihet të arrestohet nga ana e policisë rreth orës 08:00 minuta. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale Vrasje e rëndë nga neni 173 par. 1 nën parg. 1.4  

të KPRK-së. 

 

II. Sepse në  kohë, vend dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitivin e parë të këtij 

aktgjykimi i pandehuri C., pasi më parë e privon nga jeta tani të ndjerin N. M. dhe i shkakton 

lëndime  të lehta trupore të dëmtuarës D., hyn në dhomën ku ishin duke fjetur i dëmtuari M. 

M. së bashku me vëllain e tij dëshmitarin e mitur D. dhe menjëherë fillon ta godasë disa herë 

me thikë të dëmtuarin M. duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ashtu që i dëmtuari 

dërgohet për në QKUK në Prishtinë, për ofrimin e ndihmës mjekësore. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale Vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 

28 të KPRK-së. 

 

III.Sepse në  kohë, vend dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitivin e parë të kësaj 

aktgjykimi i pandehuri C. hyn në dhomën ku ishin duke fjetur tani i ndjeri N. M. si dhe e 

dëmtuara-bashkëshortja e të ndjerit D. M. dhe menjëherë e godet me mjet të mprehtë (thikë) 

të dëmtuarën D. dhe atë në krahun e majtë si dhe në regjionin e gishtit të dorës së djathtë, 

duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për  shëndetin, ashtu që 

menjëherë e dëmtuara dërgohet për në Spitalin Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë, për ofrimin 

e ndihmës mjekësore. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 parg.1 nën parg. 

1.4 të KPRK-së. 

 

  Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par. 1, 38, 39, 40, 42 parg.2, 69, 70, dhe nenit 

76, 79, dhe neneve 173 parg.1 nën parg.1.4  të KPRK-së, nenit 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-

së dhe nenin 185 parg.1 nën parg 1.4 të KPRK-së, të akuzuarin i shpall dënimet si vijim: 

             

Të akuzuarin C. I.; i shqipton veç e veç dënimet për secilën vepër penale dhe atë: 

 

 Për veprën penale nën. I të dispozitivit të këtij vendimi me Dënimin me Burgim 

në kohëzgjatje prej 23 (njëzet e tre) vite.  
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 Për veprën penale nën II, të dispozitivit të këtij vendimi me Dënimin me Burgim 

në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite, e 6 (gjashtë) muaj.  

 

 Për veprën penale nën III, të dispozitivit të këtij vendimi me Dënimin me Burgim 

në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj.  

 

Andaj gjykata konform nenit 76 lidhur me nenin 42 parg.2 të KPRK-së, të akuzuarin e: 

 

G J  Y  K O N 

 

ME DËNIMIN UNIK ME BURGIM në kohëzgjatje prej 27 (njëzet e shtatë) vite, në 

të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej dt.07.07.2020 e tutje, por 

koha në paraburgim nuk mund të jetë më shumë se sa dënimi i shqiptuar me burgim. 

  

Të dëmtuarit: M. M. dhe D. M. që të dy nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 Detyrohet i akuzuari C. I., që të paguajë shpenzimet procedurale penale dhe atë për 

ekspertizë mjeko ligjore në shumën prej 20.00 €, për ekspertizë psikiatrike në shumën prej nga 

600.00 € si dhe për përfaqësim të ekspertit në seancë gjyqësore në shumën prej 50.00 €, në 

shumën e përgjithshme në emër të shpenzimeve procedurale 670.00 €, si dhe në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 100.00 € si dhe shumën prej pesëdhjetë 50.00 €, në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit, konform neni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin 

e viktimave të krimit, e cila shumë duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Krimeve të Rënda, pranë kësaj 

Gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr.73/2020, të datës 31.03.2021, kundër të akuzuarit 

C. (H.) I. nga fshati G. - Tropojë, Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës penale të vrasjes 

së rëndë nga neni 173 parg.1 nën parg. 1.4 të KPRK-së, dhe veprës penale të vrasjes në tentativë 

nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

185 parg.1 nën parg.1.4 të KPRK-së. 

 

Prokurori i Shtetit Ali Uka gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar mbesim në tersi pranë 

akuzës ndaj të akuzuarit të lartcekur, duke i propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe 

ta dënoj në bazë të ligjit.  

 

Gjykata para fillimit të shqyrtimit fillestar ndaj të akuzuarin  C. I., i ka dhënë mundësi që 

për shkak të disa kërkesave të drejtuara nëpërmjet Qendrës së Paraburgimit në Pejë të bisedojë 

lidhur me gjendjen e tij psikike me ekspertin e psikiatrisë Dr. A. B. i cili edhe është prezentë në 
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këtë seancë, ku Gjykata para se të fillojë shqyrtimin pyete ekspertin se i njëjti a është në gjendje 

të e ndjekë shqyrtimin gjyqësor. Eksperti i psikiatrisë Dr. A. B. ka deklaruar se me lejen e 

Gjykatës është bërë intervistimi me të pandehurin C. I. sot para fillimit të kësaj seance me të cilin 

është vu kontakti, është mbajtur kontakti, është i vetëdijshëm për arsyen e ardhjes në Gjykatë 

dhe është i vetëdijshëm për venin se ku gjendet, i njëjti më njeh mua si mjek vlerësues gjatë 

kohës së qëndrimit të tij në IKFK, prandaj edhe mund të konstatojmë se i njëjti sot mund të marrë 

pjesë në seancë, i kupton pyetjet e parashtruara dhe mund të përgjigjet në ato pyetje. 

 

I akuzuari C. I., gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën 

penale të vrasjes së rëndë sipas pikës I të aktakuzës. Po ashtu i njëjti e pranon fajësinë për veprën 

penale të vrasjes në tentativë sipas pikës II të aktakuzës. Po ashtu e pranon fajësinë për veprën 

penale të lëndimit të lehtë sipas pikës së III të aktakuzës, shton se është penduar ndërsa këtë e 

kam bërë për shkak se kam qenë i sëmurë, ku i ndjeri i ka thënë babit që unë ta shërojë djalin 

dhe nuk po di se çka të shtojë. 

 

Prokurori i Shtetit Ali Uka, duke dhënë mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana 

e të akuzuarit ka deklaruar se duke u mbështetur në deklarimet e të pandehurit se e pranon 

fajësinë për tri veprat penale nga aktakuza, e po ashtu edhe deklarimeve të ekspertit të psikiatrisë 

Dr. A. B. i cili  pas kontaktit që ka pasur me këtu të akuzuarin C. I. ka deklaruar se i pandehuri 

është në gjendje që të përcjelli shqyrtimin gjyqësor, të kuptojë aktakuzën dhe se mund të 

vazhdojë të jetë prezentë  përkatësisht mund të marr pjesë në këtë shqyrtim gjyqësor, unë 

mendojë se bazuar në të gjitha këto  dhe kërkojë nga gjykata që ky pranim i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit të aprovohet, meqenëse aktakuza ka mbështetje  në provat të cilat janë siguruar gjatë 

procedurës se hetimeve dhe të propozuara në aktakuzë, deklarojmë se  po ashtu  me urdhëresën 

e kësaj gjykate këtu të akuzuarit iu është bërë një ekzaminim psikiatrik dhe se  nga ai ekzaminim  

i cili është bërë nga ekspertët mjekësor Dr. A. B. – psikiatër, Dr. V. B. R. – psikiatër si dhe Dr. 

B. O.-psikiatër dhe në atë ekzaminim është konstatuar se në kohën e kryerjes së vepre penale i 

akuzuari nuk ka pasur çrregullime të përhershme dhe të përkohshme, i pandehuri ka qenë i 

vetëdijshëm në kohën e kryerjes së veprës penale. 

 

I dëmtuari K. M., duke dhënë mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit ka deklaruar se nuk e kundërshtojë pranimin e fajësisë, çdo gjë dihet se e ka bërë me 

paramendim dhe me qëllim, duke i parë rrethanat, kohën kur e ka bërë veprën dhe ikjen që e ka 

bërë nga vendi i ngjarjes aq mençur për mbrojtjen e vetvetes, në anën tjetër në mënyrën më 

denjitoze e pranon fajësinë duke i kuptuar rregullat e KPRK-së, duke i kuptuar rrethanat 

lehtësuese, duke shtuar se i bashkëngjitëm ndjekjes penale kërkojë kompensimin e dëmit në 

mënyrë maksimale. 

 

I autorizuari i të dëmtuarës D. M., av.Prek Kola lidhur me pranimin e fajësisë ka 

deklaruar se nuk e kundërshtojmë pranimin e fajësisë nga ana e tij, konsiderojmë se ky pranim 

është bërë me vullnet të plotë, pa ndikim, duke i kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë , prandaj 

i propozojë gjykatës që ta  aprovojë këtë pranim të fajësisë, po ashtu i bashkëngjitëm ndjekjes 

penale po ashtu i bashkëngjitëm kërkesës pasure juridike. 
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E dëmtuara D. M., lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se e mbështesë në tërësi 

deklarimin e të autorizuarit tim avokatit Prek Kola, tjetër nuk kam çka të shtojë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit C. I. avokati Meshari Selimaj lidhur me pranimin e fajësisë ka 

deklaruar se ekziston një ekspertizë psikiatrike e cila të akuzuarit iu është bërë 5 muaj më parë 

dhe e dijim konstatimin se çka përmban ajo ekspertizë psikiatrike, në konsullatën që e bëri 

eksperti i psikiatrisë me të akuzuarin isha prezentë edhe unë aty si mbrojtësi i të pandehurit ashtu 

që eksperti-psikiatër siç më deklaroje edhe mua konstatojë se për këtë seancë i akuzuari mund ta 

përcjelli shqyrtimin fillestar, ndërkaq për rrjedhën e mëtutjeshme do të shohim nga informacionet 

që i kanë pranuar nga Burgu i Dubravës, unë habitem me prokurorin e shtetit se si në këto 

rrethana pajtohet me pranimin e fajësisë së këtij njeriu i cili dyshohet se i ka kryer 3 vepra të 

rënda penale, për të cilat rrezikon edhe burgimin e përjetshëm, sepse në bazë të KPP-së ekziston 

mundësia edhe e ekspertimeve tjera  psikiatrike për të pandehurin pavarësisht asaj se çka vendos 

gjykata. Për një moment po e lëm anash gjendjen momentale të të pandehurit, e cila është e 

paqëndrueshme kjo bazohet edhe në mjekun e burgut i cili të njëjtin e shikon për çdo ditë, i kemi 

kërkuar dokumentacionin mjekësor sidomos prej periudhës prej kur ka përfunduar ekzaminimi 

psikiatrik në forenzikë i të njëjtit  muaji tetor 2020 e deri në muajin prill 2021 për shkak se 

mendimi i mjekëve të burgut për sa kam mësuar verbalisht e ka një diagnozë  këtu i akuzuari. 

Duke i lënë anash këtë dimension dhe duke e shtjelluar aktakuzën në pikat 1, 2 dhe 3 të saj, 

pavarësisht gjendjes psikike të tij, gjykata nuk duhet ta bëjë pranimin e fajësisë për dispozitivin 

e parë të kësaj aktakuze si Vrasje e rëndë e kryer në mënyrë mizore për shkak se, përgjatë 

zhvillimit të hetimit në këtë çështje, me intervistimin e të njëjtit në polici dhe në prokurori dhe 

të gjitha palëve në procedurë, duke përshirë edhe të dëmtuarin asnjë moment nuk përfytyrohet i 

qartë i motivit, i ekzistimit të ndonjë motivi për të, për shkak se të njëjtit kurrë nuk kanë pasur 

probleme në mes vete, bile në fillim në Kosovë i pandehuri ka ardhur me vet kërkesën e të ndjerit 

N.. Pra motivi si komponent psikologjik i jetës shpirtërore i këtu të akuzuarit nuk dihet, për 

veprimet të cilat i ka bërë, ku kemi një njeri të vdekur prej thikës, tjetrin të lënduar dhe tjetrin të 

lënduar, andaj cilësimi si vrasje mizore nuk ekziston në gjendje faktike kjo vepër sepse për tu 

përmbushur ky kriter duhet të ekzistojë dhuna në mënyrë ekstreme e rëndë, siç janë rastet p.sh. 

privimi i gradual nga jeta i njeriut, apo shembulli tjetër prerja e gjymtyrëve nga trupi i viktimës, 

para se të shkaktohet  vdekja, hedhja e  viktimës në zjarre  apo ujë duke i zënë frymën apo raste 

të tilla, pra vrasja mizore e ka intensitetin e atillë, e cila e karakterizon atë vrasje ashtu që  

prokuroria më shumë ka rënë pre e indinjatës që ka shkaktuar rasti si rast i ndodhur por nuk 

mund të cilësohet si mizore në rastin faktik lidhur me veprimet e këtu të akuzuarit. Edhe për 

dispozitivin e dytë vlejnë të njëjtat kritere sikur për të parin, ku ekziston ajo dashje për t’ia marr 

jetën të riut M., për çka kur deri në orët e vona ishin bashkë, sa i përket dispozitivit të tretë 

gjykata duhet t’ ia pranojë fajësinë për lëndimin e lehtë trupor që i ka shkaktuar mbesë së familjes 

së vet D.. Duke u bazuar në të lartcekurat , duke u bazuar në faktin se për mua si mbrojtës 

ekzistojnë dilema që vazhdojnë të ekzistojnë për gjendjen psikike të akuzuarit dhe cilësimit 

juridik të bërë në pikat 1 dhe 2 të aktakuzë  i kërkojë gjykatës që të mos e bëjë pranimin e fajësisë 

për këto dy vepra, sepse një gjë e tillë mendojë se nuk është në vullnetin e të akuzuarit, sepse 

nuk ka bazë juridike në cilësimin e veprës pavarësisht vdekjes së ndodhur të viktimës dhe 

plagosjes së dy personave tjerë. 
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Pas marrjes së mendimit të palëve në procedurë lidhur me pranimin e fajësisë, Gjykata 

edhe njëherë ka marr mendimin nga eksperti i psikiatrisë Dr.A. B., lidhur me se atë se i akuzuari 

a është i vetëdijshëm lidhur me deklarimin e tij në këtë seancë, ku eksperti i psikiatrisë Dr. A. B. 

ka deklaruar se ashtu siç e ceka edhe më herët në momentin e pikërishëm personi është i 

vetëdijshëm, është i orientuar në kohë dhe hapësirë, e dinë arsyen e ardhjes në seancë, prandaj 

edhe mendojmë që të gjitha deklaratat e tij munden me qenë valide. 

 

Nga ana e mbrojtësit së të akuzuarit av.Meshari Selimaj nga Gjakova, pas pranimit të 

fajësisë në shqyrtimin fillestar ka kërkuar përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues dhe pastaj me 

parashtresë është kërkuar edhe përjashtimi i Kryetarit të Gjykatës, ku Gjykata e Apelit e Kosovës 

me seli në Prishtinë me aktvendim ka refuzuar kërkesën e mbrojtësit për përjashtimin e kryetarit 

të Gjykatës, ku pastaj kryetari i gjykatës me aktvendim po ashtu ka refuzuar kërkesën për 

përjashtimin e kryetarit të trupit gjykues për vendosje në këtë çështje, si të pa bazuar ku 

aktvendimet në fjalë iu janë dërguar palëve në procedurë dhe gjykata me dt.21.05.2021 ka 

caktuar shpalljen e vendimit pasi që në shqyrtimin fillestar, i akuzuari ka bërë pranimin e fajësisë 

për veprat penale për të cilat ngarkohet. 

 

Gjykata gjatë kohës sa kjo çështje ka qenë duke u vendosur lidhur me kërkesat për 

përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës dhe Kryetarit të Trupit Gjykues dhe pas vendosjes se tyre 

dhe pas caktimit të datës së shpalljes së vendimit, Gjykata ka pranuar një raport nga IFK – 

Prishtinë nga Dr.A. B. me dt.19.05.2021, ku është njoftuar Gjykata se i akuzuari ka qenë duke u 

trajtuar në IFK, ku gjatë qëndrimit te tij ne IPFK, ku gjendet aktualisht gjendja e tij është e mire, 

i vetëdijshëm,  kontakti vihet dhe mbahet, ne pyetjet e parashtruara jep përgjigje adekuate, 

kujdesi për veten relativisht i ruajtur, vërehet një ngadalësim psiko motorik, disponimin e 

përshkruan te mire me raport afektiv adekuat, nuk manifeston mendime suicidale dhe 

homocidale. I njëjti, referuar gjendjes se tanishme munde të merr pjese në seance, te e përcjellë 

seance dhe te jep përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

 

2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, kryetari i trupit gjykues pas dëgjimit të palëve dhe 

ekspertit të psikiatrisë, ka marr aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë 

në pajtim me nenin 248 të KPP-së, gjatë pranimit të fajësisë kryetari trupit gjykues konstatoi se 

i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga 

i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në 

nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës penale përkatësisht hedhjen 

e aktakuzës, pra Gjykata ka marr Aktvendim, duke ia Pranuar fajësinë të bërë nga i akuzuari C. 

I. nga fshati S., Komuna e Tropojës, Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës penale Vrasje 

e rëndë nga neni 173 par.1 nënprg.1.4 të  KPRK-së, po ashtu ia ka pranuar pranimin e fajësisë 

për veprën penale Vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe veprës 
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penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 nën parg. 1.4 të KPRK-së. - Pasi që janë 

plotësuar kushtet për një gjë të tillë, Kryetari i trupit gjykues -gjyqtari konstaton se pranimi është 

bërë në kuptim të dispozitave të nenit 248 të KPP-së. - I akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajit. - Pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i akuzuari, po ashtu i akuzuari ka 

pasur kohë të mjaftueshme për konsultime me mbrojtësin e tij avokatin Meshari Selimaj nga 

Gjakova. - Po ashtu aktakuza mbështet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. - Po ashtu para dhe pas deklarimit të 

fajësisë nga ana e të akuzuarit gjykata ka marrë mendimin e ekspertit të psikiatrisë Dr. A. B. nga 

Prishtina. Lidhur me kundërshtimin e mbrojtësit të akuzuarit avokatit Meshari Selimaj që gjykata 

mos të bëjë pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për shkak të gjendjes psikike dhe motivit 

për kryerjen e veprës penale, Gjykata një propozim të tillë nuk e mori për bazë për faktin se 

deklarimi i të akuzuarit i cili e ka pranuar fajësinë është deklarim i vullnetit të lirë, i njëjti nuk 

ka pasur presion, është i vetëdijshëm për pasojat dhe natyrën e pranimit të fajësisë duke u 

mbështetur edhe gjendjes psikike kjo vërtetohet në bazë të ekspertizës psikiatrike të përpiluar 

nga ana e tre ekspertëve pranë Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës në Prishtinë Dr. A. 

B., Dr.V. B. R. dhe Dr.B. O., po ashtu edhe me vet deklarimin e ekspertit në këtë seancë Dr. A. 

B., ndërsa sa i përket kualifikimit ligjor për pikën I dhe II të aktakuzës gjykata konsideron se nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, ndërsa sa i përket dilemave të 

mbrojtësit kjo gjykatë duke marrë për bazë provat e cekura më lartë si ato psikiatrike si dhe ato 

të cilat e mbështesin aktakuzën, si dhe vet deklarimit të mbrojtësit i cili njëherit deklaron se kam 

dilema lidhur me gjendjen psikike të akuzuarit dhe motivin e kryerjes së veprave penale, Gjykata 

vlerëson se shumë vepra penale kryhen dhe vërtetohen ndërsa motivi nuk zbulohet asnjëherë,  

ndërsa në anën tjetër gjykatës i propozon që pikën III të aktakuzës ta aprovojë pranimin e fajësisë 

ndërsa për pikën I dhe II kërkon që mos ta aprovojë, Gjykata vendosi si më lartë. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë kryetari i trupit gjykues ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike: se i akuzuari C. I., me dashje ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga 

neni 173 parg.1 nën parg. 1.4 të KPRK-së, veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 172 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 parg.1 nën 

parg.1.4 të KPRK-së, ne kohën, vendim dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin I, II dhe III 

të këtij Aktgjykimi. 

  

4. Elementet e veprave penale 

 

Në nenin 172 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale të 

vrasjes e kryen: “Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta, dënohet me jo më pak se pesë (5) 

vjet burgim”. Ndërsa neni 173 parasheh vrasjen e rëndë ku në parg.1 parasheh “Me dënim me 

jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm dënohet personi i cili: ku sipas 

nën parg.1.4 “privon nga jeta personin tjetër në mënyrë mizore apo dinake”. 

 

Në nenin 172 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale të 

vrasjes e kryen: “Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta, dënohet me jo më pak se pesë (5) 
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vjet burgim”. Ndërsa në nenin 28 është paraparë “Tentativa” ku në parg.1 të këtij neni është 

paraparë “Kushdo që me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës penale por vepra nuk 

është kryer ose elementet e veprës penale nuk janë realizuar, konsiderohet se ka tentuar të kryejë 

vepër penale. Ndërsa parg.2 i po këtij neni parasheh se “Tentativa për të kryer vepër penale për 

të cilën mund të shqiptohet dënimi me tre ose me shumë vjet burgim dënohet. Tentativa për të 

kryer ndonjë vepër penale tjetër, dënohet vetëm nëse shprehimisht e parashihet me ligj” ndërsa 

në parag.3 të po këtij neni parashihet se “Personi që tenton të kryejë vepër penale dënohet si të 

kishte kryer veprën penale, por dënimi mund të zbutet”.   

 

Në nenin 185 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale  

lëndimi të lehtë trupor e kryen: “Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor”, 

ndërsa nën paragrafi 1.4 ka përcaktuar se “kur kemi dëmtim të përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”.  

 

5. Vendimet e kryetarit të trupit gjykues 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, Kryetari i Trupit Gjykues të 

akuzuarin C. I., e ka shpallur fajtor sipas aktakuzës, ngase në veprimet e të akuzuarës në pikën I 

të dispozitivit të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale të vrasjes së rëndë nga 

neni 173 parg.1 nën parg. 1.4 të KPRK-së, po ashtu në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 

28 të KPRK-së, dhe në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e 

veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 parg.1 nën parg.1.4 të KPRK-së, dhe për këtë 

ka vendosur që edhe ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale 

juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të 

akuzuarit me rastin e matjes së dënimit, gjykata ka marrë për bazë disa rrethana rëNd.se dhe 

lehtësuese. Si rrethana rëNd.se për të akuzuarin C. I., i ka marrë për bazë këto rrethana: Shkallën 

e lartë të dashjes, pasi që i akuzuari ka qenë mysafir tek viktimat ku ka qëndruar aty dhe viktima 

tani i ndjeri e ka dërguar tek mjekët për mjekim të akuzuarin (shtuar faktin se bashkëshorten e 

viktimës e ka kushërire të babait), ku i akuzuari duke shfrytëzuar kohën ku e tërë familja ishin 

duke fjetur merr thikën nga kuzhina dhe një çekan dhe në ora 03:00 të natës e thyen derën e 

dhomës ku ishin duke fjetur viktima dhe e dëmtuara D., ku i akuzuari hynë dhe e kryen aktin e 

vrasjes duke e goditur disa herë viktimën me thikë, po ashtu e godet me thikë edhe të dëmtuarën 

D. duke i shkaktuar lëndime te lehta trupore, po ashtu pastaj e sulmon të dëmtuarin M. M. në 

prezencë të vëllain e tij dëshmitarin e mitur D. dhe menjëherë fillon ta godasë disa herë me thikë 

duke e goditur me thikë në pjesë vitale të trupit dhe pastaj e ndjek dhe stallë shtuar faktin se 

prezentë ka qenë edhe fëmija i mitur, mirëpo i dëmtuari M. mbijeton, prandaj kjo tregon 

vendosmërinë e të akuzuarit për të kryer veprat penale, po ashtu veprat penale i ka kryer ne 
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shtëpinë e te ndjerit dhe në prezencë të anëtareve të familjes së të ndjerit, po ashtu faktin se 

viktima dhe të dëmtuarit në fjalë me as të vetmen veprim nuk i kanë kontribuar kryerjes së 

veprave e penale. Mënyrën e kryerjes së veprave penale tregon një mizori për kryerjen e këtyre 

veprave penale. Rrezikimin dhe dëmtimin e vlerës së mbrojtur pra i akuzuari me veprimet e tij 

ka cenuar vlerat me të larta dhe themelore të mbrojtura pra cenuar jetën e njeriut. Shkallën e 

dëmit të shkaktuar familjes së të ndjerit, ku i akuzuari me vrasjen e të ndjerit, ka shkaktuar pasoja 

rënda duke lënë jetim (pa baba) dy fëmijët e ndjerit dhe bashkëshorten e tij të ve, dhe të lënduar 

djalin e viktimës. Ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata i ka marrë për bazë këto: gjykata ka 

vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit C. I., i pa punë, i moshën së re, pra i moshës 25 vjeçar, 

në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, sjellja e tij para kryerjes së veprës penale ka qenë 

korrekte, qytetar i rëndomtë dhe se asnjëherë nuk ka ra ndesh me ligjin nuk ka qenë i dënuar për 

vepër penale. Si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë në 

shqyrtimin fillestar për veprat penale për të cilat ngarkohet, faktin se është e gjendjes së dobët 

ekonomike, është penduar. Prandaj duke marrë për bazë të gjitha këto rrethana, dhe në 

rastin konkret parashihet se për veprat penale për të cilat është paraparë shqiptimi i 

dënimit me burgim jo më pak se 10 vjet, apo me dënim me burgim të përjetshëm, gjykata 

ka ardhur në përfundim se ndaj të akuzuarit duhet të aplikohet neni 42 parg.2 të KPRK-

së, në të cilin parashihet se “për veprat penale për të cilat ligji parasheh dënimin me burgim 

të përjetshëm, Gjykata mund të shqiptoj dënim me burgim deri ne tridhjetë e pesë (35) 

vjet” , ngase duke marrë për bazë rrethanat e lart cekura, Gjykata ka ardhë në përfundim 

se nuk ka vend që të shqiptoj dënimin me burgim të përjetshëm dhe në rastin konkret ka 

shqiptuar dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 27 (njëzet e shtatë) vite, duke 

konsideruar se edhe me dënimin unik të shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do 

të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së dhe ky dënim si i tillë i shqiptuar 

sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e 

të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjnë rehabilitimin e tij, do të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehin gjykimin shoqëror 

për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

7. Vazhdimi i paraburgimit pas shpalljes së vendimit  

 

Gjykata ndaj të akuzuarit ia ka vazhduar paraburgimin deri ne plotfuqishmëri të këtij 

aktgjykimi por jo me gjate se dënimi i shqiptuar në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 07.07.2020 e tutje, por koha në paraburgim nuk mund të jetë më 

shumë se sa dënimi i shqiptuar me burgim, meqenëse ndaj të akuzuarit të lartcekur është 

shqiptuar dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej 27 (njëzet e shtatë) vite, në rastin konkret 

gjykata ka vendosur që të njëjtit të i vazhdohet masa e paraburgimit deri ne plotfuqishmërinë e 

aktgjykimit ne kuptim te nenit 367 par.1 nenpar.1.1 lidhur par.2 të KPP-së, sepse ekziston rreziku 

i ikjes dhe se i njëjti është shtetas e Republikës së Shqipërisë, andaj kjo është bazë e mjaftueshme 

për vazhdimin e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit, por jo më shumë se koha e 

shqiptimit të dënimit të shqiptuar. 

 

 8. Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike    
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Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 lidhur me par.1 të KPP-

së. 

9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 

2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.1 të KPP-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

 Departamenti i Krimeve të Rënda  

PKR.nr.62/21, me datë 27.05.2021 

 

Zyrtarja Ligjor,                                     Kryetari i Trupit Gjykues- Gjykatësi, 

Arbënore Basha                                        Drilon Haraçia  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 


