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PKR.nr.91/21  
 
                                          

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda, 

trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Shaqir Zika – kryetar i trupit gjykues, Ilir Rashkaj dhe 

Manduhije Syla– anëtar të trupit gjykues, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare juridike 

pranë kësaj gjykate, në lëndën penale  kundër  të akuzuarve R.P., nga fshati M., Komuna e 

Gjakovës,  për shkak të veprës penale  të vrasjes në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të 

KPRK-së, dhe të akuzuarit Z.P.  nga fshati M., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale 

lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 382 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtje në 

pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së,  të 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë- Departamenti  për Krime të 

Rënda, me numër PP/I.nr.41/2021, të datës 06.07.2021, pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit 

gjyqësor me datën 22.09.2021, 18.10.2021, 09.11.2021,  19.11.2021, 31.01.2022, 15.02.2022, 

në prezencën e Prokurores së  shtetit Ardita Beqiri-Hyseni, të dëmtuaritL.G.,  të akuzuarit R.P., 

dhe mbrojtësi i tij av. Haxhi Millaku nga Prishtina,  si dhe i akuzuari Z.P. dhe mbrojtëses së tij 

av. Feride Xani, me datën 21.02.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 01.04.2022 

e përpilojë këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  
1.R.P. i lindur me... në fsh. M. K. Gjakovë, ku edhe tani jeton, nga i ati M. dhe e ëma Gj. 

e gjinisë D., student, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa martuar, me nr. Personal...,shqiptar 

shtetas i R. së Kosovës, gjendet në paraburgim deri me dt.21.07.2021. 

 

 

2. Z.P. data e lindjes  . . . në Gjakovë, me banim në fshatin. J. K-Gjakovë, ku edhe banon,  

nga i ati M. dhe nëna Gj. e gjinisë D., i pa martuar, të kryer shkollën e lart, me profesion 

infermier, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal..., shqiptar, shtetas i R. së Kosovës. 

 

 

 

                                           JANË FAJTOR : 
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I pandehuri R.P.: 

 

I. Më 26.04.2020 rreth orës 19:40 min, në fsh. J. K-Gjakovë, me dashje tenton të privoj 

nga jeta të dëmtuarin L.G., nga fshati M. K Gjakovë, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari se 

bashku me shokët e tij, te pandehurin Z.P. dhe dëshmitarin D.P. ndodheshin në vendin e cekur 

më lartë dhe atë në një zonë fushore- malore ku kishin dalë për të ecur, i pandehuri fillimisht e 

kontakton Z. e me pas dëshmitarin D. dhe qe te dy i pyet për vendndodhjen e pas kuptimit të 

vendndodhjes shkon aty  futet në pyll pret deri sa kalon i dëmtuari nen shoqërinë e personave të 

cekur me lartë, dhe me një arme automatike AK-47 me nr.serik 040847-87 në një distancë 10-

20 metra shtënë një herë ne drejtim te dëmtuarit L., të cilin e qëllon ne regjionin mbi kockën e 

urëzës (klavikulës) së majtë, me çrrastë i dëmtuari pëson plagë të rënda trupore me rrezikshmëri 

për jetë, ku fillimisht dërgohet në spitalin Rajonal “Isa Grezda” Gjakovë, e më pas dërgohet në 

QKUK në Prishtinë ku i nënshtrohet operimit e pas disa muajve edhe operimit tjetër.    

 

               - Me çka ka kryer veprën penale vrasje në tentativë nga neni 172 parg.1 lidhur me 

nenin 28 të KPRK-së. 

       

             I pandehuri Z.P.: 

 

II  Me datë 18.05.2020, në stacionin policor në Gjakovë, bënë lajmërim të rremë tek 

personi zyrtar i ngarkuar me detyrë për të hetuar duke lajmëruar veten si kryes i veprës penale 

se kinse i njëjti e kishte plagosur të dëmtuarin L.G., në atë mënyrë që pas bastisjes së bërë në 

shtëpinë e tij me gjetjen e armës në të cilën është tentuar të vritet i dëmtuari L.G., nga i pandehuri 

R.P., lidhur me këtë çështje i pandehuri Z., para zyrtarëve policor deklaron se ai vetë nga 

pakujdesia kishte shtënë me armë dhe kishte lënduar të dëmtuarin L., me të cilin kishin dalë së 

bashku për të ecur në fshatin M. Komuna e Gjakovës, me ta ndodh edhe D.P. 

 

  - Me çka ka kryer veprën penale lajmërim apo kallëzim i rremë  nga neni 382 par.1 

lidhur me par.3 të KPRK-së. 

       
III. Më parë e deri me dt.18.05.2020 në fsh. J. K-Gjakovë, pa autorizim ka poseduar armë 

dhe municion në kundërshtim me nenin 4 par.1 nënpar.1.1 të Ligjit për Armët të Republikës së 

Kosovës, të cilat me ligj kategorizohen si armë zjarri të ndaluara, pas bastisjes në shtëpinë e tij 

në bazë të urdhëresës së Gjykatës me nr. PN.KR.nr.7/20 të dt.15.05.2020 janë gjetur dy armë 

automatike të tipit AK-47 me nr. Serik 040847-87 dhe tjetra me nr. Serik 0107917-90, një 

karikator me 15 fishekë dhe tre karikator me 76 fishekë, pushkë gjuetie kalibër 12 mm. e 

konfiskuar nga policia me dt.27.04.2020. 

 

-me çka ka kryer vepër penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim  të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 te KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 6, 7, 17 par.1,  21,  38, 42, 69, 70, 71, 72, 76, 79,  

172 par.1 lidhur me nenin 28 te KPRK-se. 382 par.1 dhe neni 366 par.1,  dhe nenit 365 të KPP-

së, të akuzuarit i : 

 

 

   G J Y K O N  

 

Të akuzuarit R.P., ia përcakton dënimi si në vijim: 
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 Për diapozitivin I të akuzës, për veprën penale vrasje ne tentative nga neni 172 

parg.1 lidhur me nenin 28 te KPRK-se, i  shqiptohet dënimi me burgim ne kohëzgjatje prej  tre 

(3) vite e   gjashtë (6) muaj,  e në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga 

data 23.04.2021, i cili paraburgim vazhdohet deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi por jo 

më shumë se dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim. 

 

Të akuzuarit Z.P., ia përcakton dënimet si në vijim:  

 

 Për dispozitivin II të akuzës, për veprën penale lajmërime apo kallëzimi i rremë 

nga neni 382 par.1 lidhur me par.3të KPRK-së,  i shqiptohet Dënim Me Burgim në kohëzgjatje 

prej tre(3) muaj. 

 

 Për dispozitivin III të akuzës, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, i shqiptohet dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej shtatë (7) muajve,  

 

Andaj gjykata konform nenit 76 par.1 dhe 2 nënpar.2.4 të KPRK-së të akuzuarit R.P.  i 

shqipton: 

 

    DËNIMI UNIK ME BURGIM në kohëzgjatje prej  nëntë (9) muaj, në të cilin dënim 

do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 18.05.2020 e gjerë me datën 

15.10.2020 dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej datës 16.10.2020 e gjerë me datën 

14.02.2021. 

 

I dëmtuari: L.G. nga fshati M., Komuna e Gjakovës, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil 

 

Detyrohen që të akuzuarit  të paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sa do të 

jenë sipas llogarisë së kësaj gjykate dhe në emër të  ekspertizave mjeko-ligjore shumën prej 

njëqind (100) Euro, për të akuzuarin R.P.,  ndërsa në emër të paushallin gjyqësor  shumën me 

nga 100 (njëqind) €uro, secili veç e veç, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën me nga 50 (pesëdhjetë) €uro, secili veç e veç, të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr.41/2020, të datës 06.07.2021, kundër të  

akuzuarve R.P., nga fshati Meje, Komuna e Gjakovës,  për shkak të veprës penale  të vrasjes në 

tentativë nga neni 172 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe të akuzuarit Z.P.  nga fshati 

M., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale dhënia e ndihmës të vrasjes së mbetur në 

tentativë nga neni 172 par.1 lidhur me nenin 28 dhe nenit 33 të KPRK-së, dhe veprës penale 

mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-

së. 

 

Pas ngritjes së aktakuzës, menjëherë është caktuar shqyrtimi fillestar, i cili është mbajtur 

më datën 19.07.2021, në Departamentin e Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 

i akuzuari R.P. është deklaruar i pafajshëm për veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 172 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së, ndërsa i akuzuari Z.P., është deklaruar  i fajshëm për veprën 



 Numri i lëndës: 2021:091213 
 Datë: 01.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02885527 
 

4 (17)  

   
2
0
2
1
:1
4
8
5
9
4

 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të 

KPRK-së,  ndërsa për veprën penale dhënies së ndihmese vrasjes së mbetur në tentativë nga neni 

172 par.1 lidhur me nenin 28 dhe 33 të KPRK-së, është deklaruar i pafajshëm.  

 

Shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale ka filluar më datën 22.09.2021,Prokurorja e  

shtetit Ardita Beqiri Hyseni, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës 

kundër të akuzuarve, andaj ka propozuar që të njëjtit të shpallen fajtor për veprat penale dhe të 

dënohen sipas ligjit. 

 

I akuzuari R.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale për 

të cilat është ngarkuar me aktakuzë. 

 

I akuzuari Z.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka pranuar fajësinë për dispozitivin II të 

akuzës, mirëpo pas rikualifikimit të veprës penale nga ana e prokurores nga vepra penale e e 

dhënies së ndihmës të vrasjes së mbetur në tentativë nga neni 172 par.1 lidhur me nenin 28 dhe 

33 të KPRK-së, në veprën penale  lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 382 par.1 lidhur me 

par.3 të KPRK-së, të akuzuarit Z.P. i është dhënë mundësia që prapë të deklarohet lidhur me 

pranimin e fajësisë i njëjti pas konsultimeve me mbrojtësen e tij av. Feride Xani, ka deklaruar që 

pasi prokurorja në fjalën përfundimtare ka bërë rikualifikimin e veprës penale, tani unë sa i përket 

kësaj vepre penale që tani po akuzohem jam konsultuar mjaftueshëm me mbrojtësen time dhe e 

pranoi fajësinë si dhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së të cilën vepër edhe në seancën e shqyrtimit fillestar 

jam deklaruar i fajshëm. 

 

Prokurorja e shtetit Ardita Beqiri Hyseni, pas deklarimin e të akuzuarit për pranimin e 

fajësisë e njëjta deklaron se pajtohem me pranimin e fajësisë të bërë nga këtu i akuzuari Z.P. për 

veprën penale të ri kualifikuar sot në fjalën time përfundimtare, pasi që ky pranim të fajësisë ka 

mbështetje të plotë në provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe gjykatës i propozoi 

që këtë pranim të fajësisë të e aprovoi. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit av. Feride Xani, ka deklaruar se pas rikualifikimit të bërë nga 

prokurorja e shtetit në fjalën e sajë përfundimtare unë jam konsultuar mjaftueshëm me të 

mbrojturin tim, i kam sqaruar për të gjitha Beni fitet dhe favoret e pranimit të fajësisë ky pranim 

i fajësisë mbështetet në provat që janë procedura gjatë shqyrtimit gjyqësorë, i mbrojturi imë 

pranimin e fajësisë e ka bërë me vullnet të plotë, andaj i propozoi gjykatës që këtë pranim të 

fajësisë ta aprovoi. 

 

Trupi gjykues pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor ka 

marr aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë, pasi që janë përmbushur kushtet ligjore nga neni 

326 par.1 pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës në shqyrtimin 

gjyqësorë dhe janë përmbushur kushtet ligjore nga neni 248 par.1 të KPPK-së, pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij, i 

akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë mbështetet në 

faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokuroria gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë, andaj aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qatë ligjore apo gabime 

faktike.  

 

Prokurorja e shtetit Ardita Beqiri Hyseni, në fjalën përfundimtare të cilën e kishte 

përgatitur me shkrim dhe e njëjta ka bërë preciz imin në pikën I dhe II të dispozitivit të akuzës 

dhe kualifikimin juridik të veprave penale, kështu që tani të akuzuarin R.P. e ka akuzuar për 

veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 173 par.1 nënpar.1.5 e lidhur me nenin 
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28 të KPRK-së, ndërsa të akuzuarin Z.P., ka bërë rikualifikimin e dispozitivit II të akuzës tani të 

akuzuarin Z. e ka akuzuar për veprën penale lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 328 par.1 

lidhur me par.3 të KPRK-së.  

 

E njëjta në fjalën e sajë përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësorë të kësaj 

çështje penale, me provat personale dhe materiale të administruara siç janë: raporti i këqyrjes së 

vendit të ngjarjes dt. 26.04.2020, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, të datës 

20.04.2020, procesverbali mbi kontrollin e personit dhe banesës të datës 18.05.2020, raporti 

informues të sektorit të hetimeve rajonale në Gjakovë, datës 28.04.2020, raporti i hetuesit G.L. 

dt. 27.04.2020, raporti i policit K.Th., datës 26.04.2020, raporti i hetuesit E.J.  dt. 27.04.2020, 

lista e dëshmive e datës 18.05.2020, flet lëshimi nga QKUK-ja Klinika e Kirurgjis Vaskulare  në 

Prishtinë, me numër të amzës 2436, të datës 01.05.2020, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes 

dt. 18.05.2020, akte ekspertimi mjeko ligjor i lëshuar nga Dr.D.H., i datës 21.06.2020, për të 

dëmtuarin L.G., si dhe fletë lëshimi me numër 2436 të datës 01.05.2020, raporti ekzaminimit 

nga AKF-ja, datës 02.10.2020, si dhe raporti i AFK-së i datës 02.02.2021, vërtetimi mbi 

sekuestrim të përkohshëm të sendeve dt. 25.10.2020, procesverbali mbi rikonstruimin e vendit 

të ngjarjes së bashku me foto dokumentacion po ashtu nga mbrojtja e dhënë të pandehurit gjatë 

procedurës paraprake dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor në tërësi u vërtetua se këtu të akuzuarit kanë 

kryer veprat penale për të cilën tani akuzohen, në mënyrën e përshkruar sikurse në dispozitivin 

e akuzës për të precizuar gjatë kësaj seance të shqyrtimit gjyqësor, dhe pikat tjera të dispozitivit 

II dhe III për të akuzuarin Z.P.. 

 

Me prova materiale u provua faktet e pa kontestueshme se i dëmtuari L.G., me datë, kohë, 

të cekur si më lartë është tentuar të vritet nga i pandehuri R.. Me procesverbalin mbi kontrollin 

e personit dhe banesës të datës 18.05.2020, e cila bastisje është kryer me urdhëresë të gjykatës, 

ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të pandehurve R. dhe Z.P., në dhomën e të pandehurit Z., 

pikërisht nën krevatin e tij është gjetur e fshehur pushka automatike ASH-78 e kalibrit 7.62x39 

mm me numër serik 040847-87 armë kjo me të cilën është kryer vepra penale nga i pandehurit 

R.P.. 

 

Nga akt ekspertimi mjeko ligjorë, i Dr.D.H., i datës 21.06.2020, rezulton se i 

dëmtuariL.G. ka pësuar plagë nga arma e zjarrit në regjionin mbi kockën e unazës së majtë, 

grumbullimi i gjakut dhe ajrit në hapësirë në mes të cipave të mushkërisë së majtë, ndërprerja 

apo këputja e plotë traumat ike e arteries subklavija të majtë e shoqëruar me grumbullim të gjakut 

në indin përreth, me besueshmëri të shkaktuara nga veprimi dinamik i predhës së hedhur nga 

arma e zjarrit, dhe si të tilla në tërësi paraqesin dëmtime të rënda trupore me rrezikshmëri për 

jetë në momentin e shkaktimit. 

 

Nga raporti i ekspertimit balistik i lëshuar nga AKF-ja, i datës 02.10.2020, rezulton se tre 

gëzhoja të kalibrit 7.62x39 mm, të evidentuara nga dëshmia 5,9 dhe 10, janë gjuajtur-shkrepur 

nga arma e kalibrit 7.62x39 mm, dhe në bazë të krahasimeve mikroskopike të bëra në mes të tri 

gëzhojave si më lartë me gëzhojën e gjetur testuar nga arma dëshmia Z.P.#1 Z.P.#3, rezulton se 

këto tri gëzhoja të kalibrit 7.62x39 mm, janë gjuajtur nga pushka automatike ASH-78 tipi 

versioni i AK-47, e kalibrit 7.62x39 mm, me numër serik: 040847-87, e sjell nga dëshmia Z.P.#3. 

Po ashtu nga raporti i ekspertimit nga AKF-ja e datës 20.02.2021, jep konstatimin se dëshmia e 

dorëzuar D#L.G, një plumb i dëmtuar pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x39 mm, është zbuluar 

përputhshmëria në mes të një plumbi i kalibrit 7.62x39 mm, të ruajtur në laborator si raste të 

hapura me numër referues C-2774, me numër të hetimeve 2020-EA-461, me numër të laboratorit 

2020-2206 me plumbat (predhat) e gjuajtura gjatë gjuajtjeve testuese nga pushka automatike 

ASH-78, me numër serik 040847-87.  
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Ekspertja e balistikës  në deklaratën e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 

09.11.2021, në pyetje të gjykatës rreth asaj se nga pozicioni ku ka qenë i vendosur i pandehuri a 

mund të goditet caku respektivisht a ka pasur mundësi të goditet i dëmtuari në atë pjesë pra 

trajektori i qarkullimit të plumbit-lëvizjes së plumbit, e njëjta decidivisht është përgjigjur se po 

mundet ngase gjuajtësi ka qenë në një pozitë më të lartë se viktima dhe ka pasur mundësi që të 

qëllohej. 

 

Vlerësojmë se gjykata me rastin e analizimit dhe vlerësimit përfundimtar një nga një dhe 

të gjitha së bashku, të këtyre dëshmive, deklaratës së dëshmitarëve dhe deklaratës së dëmtuarit, 

duhet ti fali besimin plotësisht, sepse janë dëshmi okulare të cilat për së afërmi kanë parë, 

përjetuar ngjarjen e ndodhur me 26.04.2020, pasi deklaratat e tyre janë konsistente, janë bindëse, 

dhe kanë përputhshmëri në provat materiale por edhe nga deklarata e vetë të pandehurve të cilët 

në asnjë mënyrë nuk e kundërshtojnë veprimin e marr por mohojnë dashjen për kryerjen e veprës 

për të cilën akuzohen.  

 

Për të pandehurin Z.P., kemi ri kualifikuar veprën penale në lajmërim apo kallëzim i 

rremë nga neni 382 par.1 lidhur me par.3 të KPRK-së, pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor ishte e 

pa mundur të vërtetohet se i njëjti ka ditur që vëllai i tij i pandehuri R., të ketë planifikuar kryerjen 

e veprës penale  në dëme të dëmtuarit L.G., apo ti ketë premtuar për dhënien e ndihmës pas 

kryerjes së veprës penale, pa mëdyshje janë vërtetuar të gjitha elementet e veprës penale për të 

cilën tani akuzohet.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor lidhja kauza le në mes të veprimeve të të akuzuarit në drejtim 

të veprës penale, të vrasjes së rëndë në tentativë dhe veprës penale lajmërimi apo kallëzimi i 

rremë dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, e 

shprehin qartë provat e elaboruara më lartë, dhe provat tjera të administruara para gjykatës të 

cilat së bashku formojnë elementet e veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 173 

par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. I akuzuari R. pasi kishte kuptuar nga fotografia 

e publikuar në Rrjetin Social Snapchat, dhe me të vërtetuar vende ndodhjen merr pushkën 

automatike ASH-78, shkon në vendin ku ndodhej i dëmtuar me shokun e tij D. dhe të pandehurin 

Z., pozicionohet në një vende më të lartë- kodër, që të vërejte sa më mirë kur kalon i dëmtuari 

dhe duke u kujdesur për secilin veprim të tij, në momentin kur i dëmtuari L. përkrahu kishte 

dëshmitarin D., dhe me të ndodhej dhe i pandehuri Z. duke ecur nga rruga më e ulët fushore, ku 

dukshmëria ishte mjaftë e mirë dhe pasi që siguron cakun shtënë një herë në drejtim të dëmtuarit 

L. duke e goditur në regjionin mbi kockën e unazës së majtë,  dhe duke rrezikuar jetën e 

personave që ndodheshin me te, e sidomos të dëmtuarin D.P., i cili ishte i kapur për krahë me të 

dëmtuarin L., fakte ky i vërtetuar nga deklarata e të dëmtuarit, dëshmitarit dhe të pandehurit. 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat konsideroj se janë vërtetuar në tërësi pretendimet e 

prokurorisë të dhëna si në aktakuzë të ri kualifikuara dhe mbi këtë bazë nga kjo gjykatë kërkoj 

që të njëjtit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.  Gjatë shqiptimit të dënimit gjykata 

duhet të ketë parasysh sidomos rrethanat rënduese, shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin 

e rrezikut apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur.  

 

I dëmtuariL.G. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e përkrah fjalën 

përfundimtare të prokurores së shtetit ndaj të akuzuarve iu është bashkangjitur ndjekjes penale 

dhe ka parashtruar kërkesë pasurore-juridike.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit  R.P. av. Haxhi Millaku, në fjalën e tij përfundimtare të cilën e 

kishte përgatitur me shkrim e të cilën e ka elaboruar në shqyrtim gjyqësorë ka deklaruar se duke 

u bazuar në gjendje faktike të vërtetuar gjatë shqyrtimeve gjyqësore, sipas mbrojtjes në këtë 
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çështje penale kemi të bëjmë me veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm nga neni 

365 par.1 lidhur me par.6 të KPRK-së, e jo të veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë nga 

neni 173 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, ngase i mbrojturi imë  akuzohet nga 

prokuroria se me datë 26.04.2020, rreth orës 19:40 minuta, në fshatin J., K Gjakovë, derisa ishin  

duke  u shëtitur në zonën malore,L.G., D.P. dhe vëllai i tij Z.P., i pandehuri fillimisht e kontakton 

Z. e më pas dëshmitarin D., dhe që të dy i pyet për vende ndodhjen e pas kuptimit të vende 

ndodhjes shkon aty futet në pyll pret derisa kalon i dëmtuari në shoqërinë e personave të lartcekur 

dhe me armë automatike AK-47, nga një distancë prej 10-20 metra  shtënë një herë në drejtim të 

dëmtuarit L., me çrrastë i shkakton lëndime, plagë të rënda trupore të rrezikshme për jetë në 

momentin e shkaktimit.  

 

Sipas deklaratës së dëshmitarit: të dëmtuaritL.G., dëshmitarit D.P. dhe të pandehurit Z.P., 

ekspertit mjeko ligjor dhe ekspertizës së AKF-së, ekspertes së balistikës L.H., sidomos në 

procesverbalin e datës 31.01.2022, e njëjta vërteton pamundësinë e pamjes nga ana e të akuzuarit 

sipas terrenit në vendin e ngjarjes dhe caku nuk ka qenë i caktuar, por pamundësia të sheh 

viktimën vërteton se mungon dashja me rastin konkret, eksperti mjeko ligjor, përshkroi vrimën 

hyrëse të predhës dhe mbetjen e predhës në afërsi të boshtit kurrizor, kjo vërteton intensitetin 

dhe dinamikën e ulët të predhës e cila ka mbetur në trupin po aty ku ka përshkruar mjeku. Andaj 

kjo vërteton pa mëdyshje dhe sjellja dhe veprimet e të mbrojturit tim kanë qenë pa dashje, në të 

gjitha trajtat dhe format siç e parasheh ligji, dhe se objektivisht predha para se të godas të 

dëmtuarin ka pasur një rikoshe-apo goditje në një vend apo sende të fortë, pasi që nuk ka mundur 

të depërtoj- plaga nuk ka qenë tej shpuese, konstatimet e mbrojtjes nga dëshmitë e dy ekspertëve 

që kanë dalë dhe në vendin e ngjarjes dhe mbi bazën shkencore që përfaqësojnë, pra në rastin 

konkret ka ndodhur një shkrepur e rastësishme të armës së të mbrojturit tim nga pakujdesia, 

aksidentalisht dhe kemi vetëm një të shtënë (një predhë) dhe një person të lënduar, për të cilin 

vëllai i tij Z. dhe ky person personalisht interesohet për shëndetin e tij, duke shkuar dhe në 

spitalin e Gjakovës, dhe rrugës për në spitalin e Prishtinës.  I mbrojturi imë gjatë deklarimeve të 

tija është konsekuent dhe me ngjashmëri deri në detaje, tregon ngjarjen si në polici, prokurori 

dhe në vendin e ngjarjes gjatë ri konsumimit dhe në shqyrtim gjyqësor. 

 

Dallimet në mes gjendjes faktike dhe të pretenduara nga prokuroria dhe të atyre që u 

vërtetuan në gjykatë, janë ngase sa i përket gjendjes faktike nuk duket se ka dallime të mëdha në 

mes të prokurorisë dhe mbrojtjes, dallimet të cilat janë shumë të rëndësishme të shpjegohen në 

rastin konkret ku prokuroria pretendon se të pandehurit R. ka pasur dashje apo qëllimin për të 

dëmtuar L.G. apo për  të vrarë, por prokuroria në tezen e sajë, nuk pranon faktin se nuk ka pasur 

as mundësi objektive –tereni konfiguracioni i tokës, ku ka qenë i akuzuari dhe vendi ku ishin tre 

personat, njëri prej tyre vëllai i tij, pozita dhe pamundësia ta sheh cakun...,gjithashtu as me 

ndonjë veprim të tij subjektiv, të dashjes, që ta vijë në rrezik jetën e tyre prej armës që 

aksidentalisht kishte shkrepur. I akuzuari dhe i dëmtuari si dhe dëshmitarët pohojnë se kurrë nuk 

kanë pasur të keqe në mes veti, për hire të respektimit të familjes G., me të cilin jemi shokë 

personal me të dëmtuarit që të dy vëllezërit Prendaj si dhe si komshi të mirë me gjenerata, pastaj 

të gjitha këto vetë i kanë dëshmuar palët në procedurë dhe dëshmitari.  Mbrojtja paraqet se R.P. 

nuk ka ndërmarrë këto veprime me vetëdije apo me dashje, apo në çfarëdo forme apo trajte të 

ketë dashur një gjendje të tillë, sepse me një vetëdije të shëndoshë duke ditur se pranë të 

dëmtuarit është edhe vëllai i tij Z., një logjikë e shëndosh e mendjes nuk mund të akceptoi 

pretendimet e prokurorisë si të tilla, ngase pretendimet e prokurorisë se vrasja në tentativë siç e 

cilësojnë në akuzë dhe fjalën përmbyllëse është kryer në mënyrën se si e përshkruan R., nuk 

qëndron, dhe se nuk është e bazuar dhe e logjikshme dhe nuk ka mbështetje në prova dhe fakte 

të cilat janë administruar në këtë gjykatë, sepse nuk kishte pasur çfarëdo qëllimi apo motivi 

përveç një shkrepje e ndodhur aksidentale nga pakujdesia. 
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Prokuroria nuk e vëren apo nuk donë ta vërej faktin se kurrë është bërë rikonstruimi i 

vendit të ngjarjes, bindja ka qenë drejtpërsëdrejti për çfarë tereni apo konfiguracioni bëhet fjalë 

në vendin e ngjarjes, pozitat e personave dhe të mbrojturit tim. Distanca e tij, këtë e vërteton 

edhe eksperti i forenzikës, skica dhe foto dokumentacioni, nga dëshmitë e ekspertit si dhe 

vlerësimet reale të gjendjes faktike. 

 

Prokuroria në aktakuzë pretendon se i akuzuari R. ka kryer veprën penale të vrasjes së 

rëndë në tentativë nga neni 173 par.1 për shkak se sipas prokurorisë vrasja në tentativë është 

kryer ndaj viktimës dhe ka rrezikuar personat tjerë (pika 1.5 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së). 

Në aktakuzë prokuroria pretendon se kjo vrasje në tentativë është kryer “ me dashje”, kjo nuk 

qëndron sepse asnjë situatë dhe me asnjë provë nuk është vërtetuar elementi subjektiv si dashja 

në asnjë formë apo trajtën e sajë. I akuzuari nuk ka vepruar në mënyrën se si përshkruhet në 

aktakuzë, ndërsa tipari subjektiv  nuk është plotësuar ngase relacioni në mes viktimës dhe të 

pandehurit janë respektuar të paktën nga i mbrojturi imë. Andaj në rastin konkret nuk kemi të 

bëjmë me veprën penale siç pretendon prokuroria por kemi të bëjmë me veprën penale shkaktimit 

të rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.1 lidhur me par.6 të KPRK-së.  

 

Me rastin e caktimit të dënimit nga ana gjykatës duhet të merren parasysh rrethanat 

lehtësuese, i mbrojturi imë është i moshës së re, jetën e ka përpara, është student, i njëjti është 

dorëzuar vullnetarisht tek organet e ndjekjes, ka pasur sjellje korrekte në polici, prokurori dhe 

gjykatë, i njëjti ka shprehur keqardhjen për rastin, andaj i propozoi gjykatës që ti shqiptohet një 

dënim sa më i butë i paraparë me ligj. 

 

I akuzuari  R.P., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e mbështes fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit av.Haxhi Millaku, duke shtuar se unë  nuk kam dashur ti shkaktoi 

lëndime këtu të dëmtuarit komshiut tim e lere më ta vras, dhe tani publikisht i kërkoj falje palës 

së dëmtuar, dhe shpresoi që edhe ai ta kuptoi që kjo që më ka ndodhur ka qenë aksidentale. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit  Z.P. av.Feride Xani, në fjalën e sajë përfundimtare ka deklaruar 

se pas pranimit të fajësisë për të mbrojturin tim pasi që prokurorja bëri rikualifikimin e veprës 

penale, i mbrojturi imë pranoi fajësinë për veprën e ri kualifikuar sot andaj e lus gjykatën që me 

rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata të ketë parasysh pranimin e fajësisë nga i 

mbrojturi imë të ketë parasysh rrethanat nën të cilat është kryer vepra penale pasi që qëllimi i tij 

kryesor ishte që ti del në mbrojtje familjarit të tij, ashtu siç e ka cekur edhe në mbrojtjen e tij 

duke u munduar ti ndihmoi vëllait të tij dhe me këtë ka bartur dhe pasojat pasi që vëllai i tij kishte 

krijuar një lidhje me një vajzë e cila jeton në Austri, dhe për këtë arsye kishte marr përgjegjësin 

mbi vete duke mos qenë i vetëdijshëm për pasojat juridike të kësaj vepre penale. Po ashtu si 

rrethanë lehtësuese gjykata të ketë parasysh faktin se i njëjti është i pa punë, nuk ka të ardhura 

vet anakë, asnjëherë deri me tani nuk ka ra ndesh me ligjin, dhe i njëjti ka shprehur pendimin e 

thellë për veprimin që e ka kryer, ka shprehur keqardhje ndaj gjykatës dhe ndaj të dëmtuarit, dhe 

ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme penale.  

 

I akuzuari Z.P. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e përkrah fjalën 

përfundimtare të mbrojtëses së tij, i ka kërkuar falje publikisht këtu të dëmtuarit, dhe ka shprehur 

pendesën e thellë për veprimet që i ka ndërmarr, i ka propozuar gjykatës që ti shqiptoi një dënim 

sa më i butë i paraparë me ligj.  

 

Meqenëse i akuzuari  R.P. nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale si në  dispozitivin I 

të akuzës, gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar 

këto prova: ka marr në pyetje në cilësi të dëshmitarit këtu të dëmtuarinL.G., nga fshati Meje K 

Gjakovë, si dhe dëshmitarin D.P., të cilët kanë qenë dëshmitarë okularë si dhe ka bërë leximin e 
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provave materiale siç janë: raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dt. 26.04.2020, vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, të datës 20.04.2020, procesverbali mbi kontrollin e 

personit dhe banesës të datës 18.05.2020, raporti informues të sektorit të hetimeve rajonale në 

Gjakovë, datës 28.04.2020, raporti i hetuesit G.L. dt. 27.04.2020, raporti i policit K.Th., datës 

26.04.2020, raporti i hetuesit E.J.  dt. 27.04.2020, lista e dëshmive e datës 18.05.2020, flet 

lëshimi nga QKUK-ja Klinika e Kirurgjisë Vaskulare në Prishtinë, me numër të amzës 2436, të 

datës 01.05.2020, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dt. 18.05.2020, akte ekspertimi mjeko 

ligjor i lëshuar nga Dr.D.H., i datës 21.06.2020, për të dëmtuarinL.G., si dhe fletë lëshimi me 

numër 2436 të datës 01.05.2020, raporti ekzaminimit nga AKF-ja, datës 02.10.2020, si dhe 

raporti i AFK-së i datës 02.02.2021, vërtetimi mbi sekuestrim të përkohshëm të sendeve dt. 

25.10.2020, procesverbali mbi rikonstruimin e vendit të ngjarjes së bashku me foto 

dokumentacion po ashtu nga mbrojtja e dhënë të pandehurit gjatë procedurës paraprake dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor në tërësi u vërtetua se këtu të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilën 

tani akuzohen, në mënyrën e përshkruar sikurse në dispozitivin e akuzës për të precizuar gjatë 

kësaj seance të shqyrtimit gjyqësor, dhe pikat tjera të dispozitivit II dhe III për të akuzuarin Z.P.. 

 

- Ka  dëgjuar mbrojtjen e të akuzuarit R.P., dëshminë e dëshmitarit - të dëmtuarit,L.G., 

dhe dëshmitarit D.P.. 

 

Dëshmitari – i dëmtuariL.G.- gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: me datën 

26.04.2020, diku nde rreth orës 14:00/h, me shokë kemi qenë në restorantin e D.P.t, në fshatin 

Meje, së bashku me D., këtu të pandehurin R. dhe A.D., dhe aty kemi ndenjur përafërsisht 2 orë, 

pasi kemi përfunduar A.D., e ka quar R. me automjetin e tij tek shtëpia e tij ndërsa unë kam 

mbetur me D. dhe i kam thënë D. që ta thirr Z.N., vëllain e këtu të akuzuarit të parë pasi që unë 

me Z. kam qenë shok i pandashëm dhe kemi dalë që të ecim së bashku, Z. në fillim ka qenë i 

zënë ka qenë duke peshkuar, dhe i kemi thënë që ta merr pushkën e gjuetisë me vete, ka ardhur 

dhe jemi takuar tek “lugu i Majës” ora ka qenë 16-17 saktë nuk e di, dhe kemi vazhduar që të 

ecim, kah fabrika e tjegullave ngase aty ka pasur që të gjuajmë shota. Nuk kemi gjuajtur kurrgjë 

sepse nuk ka pasur, dhe jemi kthyer që të shkojmë për në shtëpi. Rrugës duke u kthyer vendi ka 

qenë mall, dhe kur kemi ardhur tek “Lugu i Majës” D. e ka thirr R. dhe e ka pyetur se ku jeni. 

Çka ka fole nuk e di. Kemi vazhduar rrugës dhe ka filluar me u bë terr, kemi dalë tek “Lugu i 

Majës” kemi ecur në drejtim të lisit, ku gjuajnë gjuetarët, kur kemi ardhur këtu dhe i kam thënë 

D., është mirë ta bëjmë një vikendicë tek ky lis me ndenjtë për qejfe, dhe D. tha jo se këtu 

vikendicën e kallin dhe e prishin dhe kemi vazhduar edhe disa metra dhe D. më ka treguar dhe 

më ka thënë se javën e kaluar këtu kemi bërë grill, pastaj jam kthyer unë me qafë në drejtim ku 

më ka thënë D. ku ka bërë grill dhe shumë pak metra kemi ecur dhe kam ndier krismën dhe më 

ka kapur një plumb. I pari ka ecur Z., pas dy metrave kam qenë unë dhe pas meje ka ecur D., pra 

unë kam qenë në mes. Vendi ku kemi ecur ka qenë fushë, ndërsa në skaje ka qenë mal, ku ka 

pasur lisa shumë afër ndoshta 10-15 metra prej neve. Krisma ka ardhur nga ana e majtë, ndërsa 

lisat kanë qenë prapa pra krisma ka ardhur nga ana e malit, dhe në bazë të krismës personi  që ka 

shti me armë ka qenë shumë afër.  Pasi që më ka rrokur plumbi, i kam thënë shokëve që më kapi 

mua, D. bërtiti qysh more ty, Z. ka qenë disa metra para meje, dhe i njëjti është kthyer që të më 

ndihmoi dhe të më qojnë në spital. Unë kam filluar ta humbi kontrollin, më ka lëshuar forca, kam 

ra në gjumë dhe Z. me D. më kanë marr më kanë quar deri tek automjeti dhe nga aty në Spitalin 

e Gjakovës. Pas dhënies së ndihmës mjekësore në spitalin e Gjakovës, jam udhëzuar për në 

QKUK në Prishtinë, ku është intervenuar e pas disa muajve më është hekur plumbi në shpinë 

dhe këtë operim e kam bërë në Prizren.  Gjersa kam qëndruar në spital nuk e kam ditur se kush 

më ka gjuajtur, por kur jam lëshuar nga Spitali, në fillim kam dyshuar që ka gjuajtur Z., e jo R., 

kjo ka qenë në fillim, por më vonë kam kuptuar që këtë gjuajtje e ka bërë R. dhe ky është 

deklaruar se e ka bërë aksidentalisht, por sipas meje kjo nuk ka ndodhur aksidentalisht por ka 

qenë me qëllim dhe Z. nuk ka pasur mundësi ta bëjë këtë pasi që i njëjti ka qenë me pushkën e 
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tij të gjuetisë para meje, e unë jam plagosur nga kallashi, dhe Z. e ka pranuar në fillim veprën 

me qëllim që ta mbroj vëllain e vet. Unë nuk kam mundur ta kuptoi motivin se pse R. më ka 

plagosur me armë, dhe kisha pas dëshirë për këtë ta kuptoi, dhe më vonë kam kuptuar që ka pasur 

problem me familjen LL., dhe ky këtë gjuajtje ndaj meje e ka bërë që ta fus në telashe familjen 

Ll. me mua. Që në fillim e kam ditur që këtë vepër nuk e ka kryer Z., pasi që atë e kam pasur 

shokë të ngushtë dhe menjëherë më ka shkuar mendja se ka mundur të jetë R., pasi që i njëjti ka 

thirr në telefon para se të ndodhë plagosja ime, së pari e ka thirr vëllain e vet dhe pastaj dhe 

dëshmitarin D. Po ashtu R. ditën kritike është nisur që të vij për në Prishtinë, por kur është takuar 

tek ura e Kramovikut, me vëllain tim nuk ka ardhur por ka shkuar me veturë tjetër. Me të 

pandehurin R., raportet nuk i kam pasur të mira edhe para rastit, pasi që i njëjti ka qenë 

provokator, e pas rastit që i ka ndodhur ka dërguar njerëz, ka kërkuar falje dhe ka kërkuar që të 

ia fali rastin por nuk ja kam falur dhe nuk jam pajtuar.    

 

  Dëshmitari –D.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se meL.G.n dhe Z.N., jemi marr 

vesh që me datën 26.04.2020, të dalim në mal, të bëjmë grill, tek “lugu i Majës” aty ku dhe ka 

ndodhur rasti, sepse aty është vende ku qytetarët dalin të ecin dhe vrapojnë, ne kemi pasur të 

takohemi rreth orës 15:00/h, për shkak se unë deri në atë kohë punoi në restorantin tim në fshatin 

M. Para kësaj kohe 15 minuta, ka ardhur L. dhe për shkak se moti ka qenë me reshje, kemi hy 

në restorant dhe aty ka ardhur dhe R.P. me A.D. R. e kam bashkëfshatar, ndërsa A. shokë i R. 

dhe L., dhe është shoku imë. Aty kemi qëndruar rreth 2 orë e gjysmë dhe të parit janë larguar R. 

me A., ku A. e ka dërguar me veturën e tij R. tek shtëpia e tij. Me kërkesën e L., unë i kam 

telefonuar Z. i cili ishte duke peshkuar në lumin e fshatit M., dhe insistoi që të mos del për shkak 

se ishte i lagur dhe i lodhur, por prapë me insistimin e L., që ne të dalim të ecim, me kërkesën 

tonë ka ardhur dhe Z.. Fillimisht kemi shkuar unë dhe L.i, bashkë tek “Lugu i Majës”  e në 

ndërkohë ka ardhur edhe Z., sepse i njëjti e ka shtëpinë afër, kemi shkuar afër Fabrikës së B., në 

kodrën e Q., dhe pas kësaj jemi kthyer në drejtim të veturës ku e kemi lënë të parkuar dhe gjatë 

rrugës e kemi shikuar një liqe, dhe në anën tjetër të liqenit kemi vërejtur tre persona që ishin 

duke pirë dhe ngrënë. Gjatë kthimit të rrugës është zonë malore, por ka edhe fushë, rruga ku 

kemi ecur në mes të malit gjatë ecjes në rrugën e malit është dashur që të ecim në vij vertikale, 

njëri pas tjetrit, sepse rruga është e ngushtë dhe herë pas here jemi ndalur duke biseduar dhe pasi 

kemi kaluar malin është një pjesë fushore dhe sa po kemi dalë në këtë rrafsh, ku është rreth 100 

metra, ne ishim duke biseduar me L. dhe Z., që të punojmë një kasolle verore, që ta shfrytëzoi 

rinia e fshatit, dhe në humor e sipër në është drejtuar L. me fjalët “a kishe muajt me jetua në këtë 

vend,” unë i thashë se “në mal mundet me na gjuajt ndo kush”, ku menjëherë e kemi dëgjuar një 

krismë e që unë nuk e kam idenë se prej cilit drejtim ka ardhur, unë kam bërtitur se kush është 

me qëllim që ta paralajmëroi që ka njerëz këtu, sepse në të dy anët është mal dhe unë mendova 

se është duke gjuajtur dikush në shenjë. L. pas krismës i ka bërë 4-5 hapa dhe ka thënë “o kush 

më murr në qafë” dhe ka vendosur dorën në plagë, nuk ka pasur gjuajtje tjera. Unë L. i kam 

vendosur dorën në bel dhe i kam ndihmuar me ecë, Z. ka qenë afër neve, dhe shi kojkë prapa 

gjatë gjithë kohës sepse unë i thash këqyrë mos po na gjuajnë prapë. Pas kësaj L. e ka humbur 

forcën, e kanë lëshuar këmbët, e kemi kapur unë dhe Z. dhe e kemi bartur deri tek vetura. E kemi 

dërguar në urgjencë në Gjakovë dhe pastaj në Prishtinë. Z. ka pasur me vete armën e gjuetisë, 

dhe i njëjti këtë pushkë të gjuetisë çdo herë e merr kur dalim me ecë. L. e njoh qysh prej femërisë, 

jemi rritur bashkë dhe i kemi shtëpitë afër dhe jemi të njëjtit fshatë po ashtu marrëdhëniet 

shoqërore i ka pasur edhe me Z..  Po ashtu ka deklaruar se atë ditë R. e ka thirr dy ose tri herë, 

dhe nuk e ka quar telefonin pasi e ka pasur në dridhje. Të parin person lidhur me plagosjen e L., 

e kemi njoftuar R. e më pas L., vëllain e L.it, dhe kur i kemi telefonuar R., i njëjti ka qenë shumë 

i shqetësuar, dhe ka ardhur në spital, gjatë ecjes L. mund të them se ka qenë duke më rrok për 

krah, kështu shumë afër kemi qenë, ndërsa Z. ka qenë gjysmë metër para neve. 
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  Pas rastit unë së bashku me Z. kemi qenë të ndaluar për 48 orë, dhe pasi që është bastisur 

shtëpia ime, nuk është gjetur asgjë e dyshimtë, unë jam lëshuar ndërsa Z. është paraburgosur, 

pasi që i është gjetur pushka e gjuetisë dhe arma me të cilën dyshohet se është kryer vepra. 

 

  Sipas propozimit të mbrojtjes gjatë shqyrtimit gjyqësor është marr në pyetje dëshmitari 

A.D., i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 09.11.2021, ka deklaruar se të pandehurin 

R.P. e njeh, po ashtu edhe vëllain e tij, dhe deri para plagosjes me ta ka pasur raporte të mira, 

dhe kanë pasur mosmarrëveshje gjerë sa kanë ndenjur në restorantin e Z.P., në fshatin M., ku 

kanë ndenjur së bashku me shokun L., R. dhe D.P.n, dhe pas ndejës R. e kam quar deri në shtëpi 

dhe kur kam dëgjuar për plagosjen eL.G.t, menjëherë e kam ditur që këtë vepër e ka kryer R. 

Vëllezërit R. dhe Z. kanë pasur raporte jo të mira me N.Ll., dhe R. këtë akte e ka kryer që të ia 

veshë N. që ky e ka plagosur.  

 

 Po ashtu gjykata sipas propozimit të mbrojtjes ka marr në pyetje në cilësi të dëshmitarit 

N.Ll. nga fshati O. P., Komuna e Gjakovës,  i cili ka deklaruar se me R. ka pasur një 

mosmarrëveshje ngase ky ka pasur  një lokalin “Sh.” në Qarr shin e Vjetër  në Gjakovë, dhe me 

R. ka pasur një mosmarrëveshje një vit para rastit lidhur me një vajzë, dhe me të njëjtit është 

fjalosur verbalisht dhe këtë rast nuk e kam raportuar në polici dhe me të njëjtin nuk jemi pajtuar 

por të njëjtin e kam takuar pasi që unë jam në vuajtjen e dënimit në Qendrën e Paraburgimit në 

Pejë, dhe jemi përshëndetur dhe i njëjti nuk është në dijeni lidhur me lëndimet që i ka pësuar 

këtu i dëmtuariL.G..  

 

  Eksperti mjeko-ligjor Dr.D.H., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se  në bazë të 

urdhëresës së prokurorisë kam kryer ekspertizën mjeko-ligjore në bazë dokumentacionit 

mjekësor fletë lëshimit nga Klinika e Kirurgjisë Vaskulare e QKUK-së në Prishtinë, ku janë 

konstatuar diagnozat e plagës nga arma e zjarrit në regjionit mbi kockën e klaviturës së majtë, 

ku është grumbulluar gjaku dhe ajri, në hapësirën në mes cipave të mushkërisë së majtë, 

ndërprerje e plotë traumatike të arteries subklovale të majtë. Përveç sajë në CD të kokës, qafës, 

dhe tarakasit, është konstatuar prezenca e predhës metalike në afërsi të boshtit kurrizor si dhe 

dëmtimi i arteries verebrale dhe venës aksilare të majtë. Të gjitha këto dëmtime bëjnë pjesë në 

dëmtimet të rënda trupore, të cilat në momentin kur janë shkaktuar kanë qenë të rrezikshme për 

jetë. Ndërsa sa i përket kohëzgjatjes së këtyre dëmtimeve, neve na duhet dokumentacioni 

plotësues mjekësore që është grumbulluar gjatë kohës në mënyrë që të deklarohemi rreth 

pasojave eventuale.  Po ashtu ka deklaruar se dëmtimi i artieries subklavia është një arterje e 

madhe në trup dhe gjakderdhja nga ajo qon shpesh në shok hemorragjik, prandaj nevojitet 

intervenimi i shpejtë mjekësor që të parandalohet kjo pra vdekje. Në këtë raste po mos të ishte 

ofruar ndihma e shpejtë mjekësore pacienti do të kishte përfunduar me fatalitet. Po ashtu nga 

raporti i Qendrës Diagnostifike “B.” në Prizren, ku është bërë intervenimi kirurgjik dhe është 

nxjerrë predha nga trupi i të dëmtuarit, ku nga gjykata është kërkuar që eksperti të përcaktoi se 

në çfarë pozite ka qenë predha dhe  nga cila pjesë e trupit është nxjerrë,  i njëjti ka deklaruar se 

pozita e saktë e predhës nuk është përshkruar përveç pjesës ku është nxjerrë e që në këtë raste ka 

qenë në afërsi të boshtit kurrizorë, në mes të unazës së dytë dhe tretë të kraharorit, dhe predha e 

larguar ka qenë përmes shpinës duke e nxjerr predhën nga vendi i përshkruar siç deklarova më 

herët ku nuk është përshkruar pozicioni apo drejtimi i predhës në saktësi. 

 

 

 -Nga procesverbali mbi kontrollin e shtëpisë dhe banesës së të pandehurit Z.P., i datës 

18.05.2020, e cila bastisje është kryer me urdhëresë të gjykatës, ku gjatë bastisjes dhe kontrollit 

të shtëpisë së të akuzuarve R. dhe Z.P., në dhomën e të akuzuarit Z., nën krevatin e tij është 

gjetur e fshehur pushka automatike ASH-78, e kalibrit 7.62x39 mm,  me numër serik 040847-

87, armë kjo me të cilën është kryer vepra penale nga i akuzuari R. 
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 - Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të datës 27.04.2020, dhe datës 

18.05.2020, ku përshkruhen sendet e konfiskuara si mjetë i kryerjes së veprës penale, janë dy 

armë e tipit AK-47-Kllashnikov me numër serik:040847-87 dhe tjetra me numër serik:0107917-

90, një karikator me 15 fishek, dhe tre karikator me 76 fishekë, si dhe një pushkë gjuetie me 

numër serik: 127985 e kalibrit 12 mm, me 4 fishek të kësaj arme. 

 

-  Nga Raporti për ekspertim i Agjencia e Kosovës për Forenzikës me numër AKF 2020-

1038/2020-855,  të datës 02.10.2020, të ekspertimit balistik rezulton se tri gëzhojat të kalibrit 

7.62x39 mm, të evidentuara si dëshmitë 5,9,10, janë gjetur shkrepur nga arma e kalibrit 7.62x39 

mm, dhe në bazë të krahasimit mikroskopik të bërë në mes të tri gëzhojave si më lartë, me 

gëzhojat e gjetjeve testuese nga arma,  dëshmia Z.P#1 dhe Z.P#3, rezulton se këto tri gëzhoja të 

kalibrit 7.62x39 mm, janë shkrepur nga pushka automatike ASH-78, tip 1 vizioni AK-47 të 

kalibrit 7.62x39 mm, me numër serik: 040847-87 e sjellë nga dëshmia Z.P#3. 

 

-Po ashtu nga raporti i ekspertimit nga AKF-ja e datës 02.02.2021, me numër AKF/2020-

2206/2020-1920 jep konstatimin se dëshmia e dorëzuar D#LG një plumb i dëmtuar pjesë e 

fishekut të kalibrit 7.62x39 mm, është zbuluar përputhshmëria në mes të një plumbi (predhe) të 

kalibrit 7.62x39 mm, të ruajtura në laboratorin e rasteve të hapura me numër të referencës C-

2774 me numër të hetimeve 2020-EA-461, me numër të laboratorit 2020-2206 me plumbat 

(predhat) e gjetura gjatë gjuajtjeve testuese nga pushka automatike ASH-78 e kalibrit 7.62x39 

mm, me numër serik 040847-87, me numër të hetimeve 2020-EA-461, dhe me numër të 

laboratorit 2020-1038.  

 

-Nga raporti i hetuesit G.L. i datës 27.04.2020, rezulton se me datën 26.04.2020, rreth 

orës 20:40 minuta, zyrtarët policor janë njoftuar për një vrasje në tentativë që ka ndodhur në 

fshatin J., K Gjakovë, ku hetuesit A.D. dhe V.J., janë njoftuar se viktimaL.G., ka pësuar një plagë 

në krahërorë që ka pësuar nga ana e zjarrit dhe është dërgua në QKUK për trajtim, ku me të 

dëmtuarin kanë qenë Z.P. dhe D.P.  dhe Z. ka pasur me vete një armë të gjuetisë me katër fishek, 

e cila armë është konfiskuar nga ana e zyrtarëve policor.  

 

-Nga raporti i hetuesit E.J. i datës 27.04.2020, i njëjti së bashku me krim teknikun D.M., 

me datë 27.04.2020, ka qenë në QKUK për të u interesuar për gjendjen shëndetësore të 

dëmtuaritL.G., i cili është plagosur me datë 26.04.2020, në fshatin J., K Gjakovë, dhe i njëjti ka 

pësuar plagë të rënda dhe nga shefi i emergjencës janë njoftuar se i njëjti i është nënshtruar 

operimit në repartin e kirurgjisë vaskulare, ku nga i dëmtuariL.G., janë njoftuar në lidhje me 

rastin si ka ndodhur.   

 

- Nga raporti i shikimit të vendit të ngjarjes me numër të forenzikës NJRTK-20-23 të 

datës 26.04.2020, se me datë 26.04.2020, në fshatin M., Komuna e Gjakovës, ku kishte ndodhur 

tentim vrasja, janë nisur në drejtim të vendit të ngjarjes me hetuesin G.L., dhe është përshkruar 

vendi i ngjarjes, është bërë fotografimi i vendit të ngjarjes, është bërë fotografimi i pushkës së 

gjuetisë me numër serik 127984, ku kjo pushkë kishte dy fishek të kalibrit 12 mm, dhe në afërsi 

të sajë kishin qenë dy fishek të të njëjtit kalibër, dhe të nesërmen prapë kanë vazhduar me 

shikimin e vendit të ngjarjes ku kanë arritur dhe njësiti K-9,  për të kërkuar dëshmi, ku në hyrje 

të rrugës ku kishte qenë e parkuar vetura e të dëmtuarit, janë gjetur disa njolla gjaku, nëpër barrë, 

dhe në vendin kur është goditur viktima janë gjetur shënuar si dëshmitë D#3, në afërsi të një lisi 

ku kishte qenë vendi ku ishte goditur viktima nga predha, në një perimetër më të gjerë janë gjetur 

një gëzhojë e kalibrit 7.62 të AK-47, dhe në afërsi të lisit janë gjetur edhe 2 gëzhoja të kalibrit 

7.62 të AK-47.  
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-Po ashtu gjykata sipas propozimit të palëve ka bërë ri konstruimin e vendit të ngjarjes, 

ku në vendin e ngjarjes ka dalë së bashku me palë njësitin e kriminalistikës dhe eksperten e 

balistikës H.H. nga AKF-ja, me qëllim të eliminimin e dilemave rreth ecjes së këtu të 

dëmtuaritL.G., dëshmitarit D.P. dhe të akuzuarit Z.P., pozitat e tyre ku kanë qenë dhe ku ka qenë 

i akuzuari R.P.. Në vendin e ngjarjes tek “Lugu i Majës” në fshatin J., dëshmitari D.P., i 

dëmtuariL.G. dhe Z.P., kanë marr pozitat se si kanë ecur ditën kritike, ku në anën e majtë ka 

qenë D.P., në mes tyre i dëmtuariL.G., ku ka shpjeguar i dëmtuari se si i ka treguar D. për grill, 

dhe kur i dëmtuari L. e ka kthyer kokën në këtë moment ka ardhur predha dhe është plagosur.  

 

            - Nga shikimi i fotoalbumit i përpiluar nga njësia e forenzikës nga krim tekniku rreshter 

Sh.Z.,  datës 27 dhe 28.04.2020,  shihen fotografitë që janë bërë në vendin e ngjarjes në fshatin 

M., ku ka ndodhur rasti, ku në fotografin shihet pushka e gjuetisë, ku në tytë të kësaj pushke 

gjendjen dy gëzhoja të cilat janë të pa zbrazura, po ashtu edhe dy gëzhoja tjera që kanë qenë në 

afërsi të sajë, po ashtu shihet vendi i ngjarjes ku ka ndodhur rasti, ku në fotografin nr.4 janë 

fiksuar gjurmët e gjakut ku dyshohet se  janë të viktimës.   

 

 I akuzuari R.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë. Ndërsa në mbrojtje 

të tij, ka deklaruar se ditën kritike diku rreth orës 15-16, është takuar me të dëmtuarinL.G., i cili 

kishte qenë me D.P.n, dhe një shok tjetër, ku janë takuar në restorantin “Vendlindja” në fshatin 

M., që të hanin drekë. Më vonë ka ardhur dhe A.D., me të cilin pas ndejës në restorant e ka kthyer 

në shtëpi. Meqenëse e kam hobi ecjen nëpër mal, ku shpesh eci, unë e kam thirr vëllain tim Z., 

dhe e kam pyetur që ku janë, po ashtu e kam ftuar dhe D., linja e telefonit nuk ka qenë e mirë 

dhe të dyve iu thash ndoshta vij. Kam shkuar në drejtim të malit dhe me vete e kam marr armën 

automatike AK-47,  dhe nuk kam ditur saktë se ku janë duke ecur L., Z. dhe D. Me të arritur tek 

vendi ku ka ndodhë rasti jam futur në një rrugë të malit, kam qenë i lodhur jam ulur për të 

pushuar, isha lodhur për shkak se prej shtëpisë kam ecur në këmbë deri tek ky vend, armën e 

kisha të vendosur në prehër, unë në këtë moment nuk kam dëgjuar asnjë zë dhe nuk kam parë 

askënd, ashtu si isha i ulur, duke u ngritur në këmbë arma më ka shkrepur. Pas sajë kam dëgjuar 

një bërtitmë nga dikush, por nuk kam ditur se kush është por e di faktin që aty mund të ketë edhe 

persona tjerë dhe mund të kenë pasur armë me veti dhe në atë moment më ka kapur paniku sepse 

nuk e kam kuptuar se çka ka ndodhur. Pas disa sekondave i kamë dëgjuar zërat që janë larguar 

nga ai vend, dhe kam vazhduar të dal tek vendi ku kam dëgjuar zë, dhe kam dalë aty, nuk kam 

parë askënd, por pas disa minutash më ka thirr D. në telefon dhe më ka thënë “o na ka vra dikush”, 

dhe më ka treguar se është plagosur dikush nga ata, dhe menjëherë pas kësaj kamë shkuar me 

vrap për në shtëpi, kam marr makinën dhe kam shkuar drejtë për në Spital, dhe armën e kam 

pasur në makinë me veti, sepse e kisha për qellim të lajmëroi rastin në polici. Fillimisht jam 

takuar me vëllain e L., L., dhe në këtë moment ata ishin për në Prishtinë, dhe unë direkt kamë 

vazhduar me L. që të shkojmë për në Prishtinë, dhe pasi që isha i stresuar dhe në panik, kam 

vazhduar rrugën deri në fshatin M., dhe në atë moment jam takuar me disa shokë të L. të cilit 

ishin duke shkuar në Prishtinë dhe i kam thënë L., a po vazhdon rrugën me ta se unë nuk jam 

diçka mirë. Gjatë kohës sa kam qenë të ndaluar në ndalim policor vëllai im Z. dhe shoku im D., 

nuk kanë pasur informacione për gjendjen e L., dhe më vonë kanë kuptuar që është jashtë rrezikut 

për jetë. Nuk kam shkuar që ta vizitoi në Spital në Prishtinë, por e kam dërguar vëllain tim Z. 

dhe e ka vizituar dy herë. R. mes meje dhe L., kanë qenë të mira sepse jemi rritur bashkë, kemi 

pasur hyrje dalje në mes familjeve, dhe kjo që më ka ndodhur ka qenë pa dashje, nga pakujdesia. 

Unë kam shkuar që të takohem me ta dhe të eci me ta dhe se vendi ku ka ndodhur ky rast është  

në “Lugun e Mejes” ku gjuajnë edhe kalimtarët të tjerë, dhe pushkën e kam pasur me veti me 

qëllim që të gjuaj në shenjë. Kur e kam thirr vëllain Z., dhe e kam pyetur se ku jeni po dua me 

ardhur me juve, Z. më ka thënë mos hajde se jemi duke u kthyer, dhe pasi që është ndalur linja 

dhe prapë kam provuar ta marr Z., nuk kam mundur të marr lidhjen e kam thirr D., dhe unë kam 

menduar që do të takohem patjetër rrugës. Pas 3-4 ditëve pasi që ka dalë vëllai imë nga ndalimi 
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policorë, unë Z. i kam treguar që unë kam qenë ai person që më ka shkrepur arma aksidentalisht.  

Vëllai imë Z. nga unë ka kërkuar që të ia dorëzoi armën dhe Z. armën e ka mbajtur në dhomën e 

vet. Vëllai imë Z. ka dashur ti tregoi fillimisht L. se si ka ndodhur aksidentalisht ky rast, pasi që 

kemi pasur raporte të mira me familjen e L., por unë kam kërkuar nga vëllai imë Z. që ai të pranoi 

fajësinë për këtë raste, sepse unë kisha disa arsye të mija personale, pasi që kam qenë në lidhje 

me një vajzë dhe kamë pasur për qëllim që të shkoj në Austri, e po ashtu kamë pasur dhe një 

procedurë penale në Shqipëri, dhe kamë pritur që kjo të përfundoi. Më Vjenë keç për rastin që 

ka ndodhur dhe deklaroj se kjo ka qenë aksidentale nga pakujdesia dhe kur nuk kam pasur motiv 

dhe as qëllim që të lëndoiL.G.n, pasi që raportet i kemi pasur shumë të mira, i kërkoi falje 

familjes së tij dhe atij, duke shtuar se edhe gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes i ka treguar 

pozicionet ku ka qenë dhe si i ka shkrepur arma aksidentalisht. 

  

Gjykata, ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat të cilat janë administruar gjatë 

seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe të njëjtat i vlerësoi një nga një dhe në lidhmëni me njëra 

tjetrën konform nenit 362 par.2 të KPP-së, ka vërtetuar këtë gjendje faktike si vijon: 

 

Se i akuzuari R.P., më 26.04.2020 rreth orës 19:40 min, në fsh. J. K-Gjakovë, me dashje 

tenton të privoj nga jeta të dëmtuarinL.G., nga fshati M. K Gjakovë, në atë mënyrë që derisa i 

dëmtuari se bashku me shokët e tij, te pandehurin Z.P. dhe dëshmitarin D.P. ndodheshin në 

vendin e cekur më lartë dhe atë në një zonë fushore- malore ku kishin dalë për të ecur, i pandehuri 

fillimisht e kontakton Z. e me pas dëshmitarin D. dhe qe te dy i pyet për vendndodhjen e pas 

kuptimit të vendndodhjes shkon aty  futet në pyll pret deri sa kalon i dëmtuari nen shoqërinë e 

personave të cekur me lartë, dhe me një arme automatike AK-47 me numër serik 040847-87 në 

një distancë 10-20 metra shtënë një herë ne drejtim te dëmtuarit L., të cilin e qëllon ne regjionin 

mbi kockën e urëzës (klavikulës) së majtë, me çrrastë i dëmtuari pëson plagë të rënda trupore 

me rrezikshmëri për jetë, ku fillimisht dërgohet në spitalin Rajonal “Isa Grezda” Gjakovë, e më 

pas dërgohet në QKUK në Prishtinë ku i nënshtrohet operimit e pas disa muajve edhe operimit 

tjetër.   

  

 Kjo gjendje faktike është vërtetuar nga dëshmia e të dëmtuarit – dëshmitaritL.G., i cili 

në mënyrë detale  ka përshkruar  se si ditën kritike me shokët e tij D.P.n dhe Z.P., kanë dalë që 

të ecin  në fshatin J., dhe kur kanë ardhur në vendin e quajtur “ Lugu i Majës” në zonën fushore 

malore, ku këtu i akuzuari R., fillimisht kontakton vëllain e tij Z., e më pastaj dëshmitarin D., 

dhe që të dytë i ka pyetur për vendndodhjen tonë e pasi ka kuptuar vendndodhjen i njëjti me armë 

AK-47, është futur në pyll, dhe derisa kanë qenë duke biseduar me dëshmitarin D., ku i pari ka 

qenë duke ecur Z., dhe gjatë ecjes për skaj malit, Z. e ka pasur para vete ndërsa D. prapa dhe e 

ka pyetur D. se a do të vjen R., ndërsa ky i ka thënë se jo, dhe ashtu duke ecur pra me Z., me tu 

ofruar tek një lis i madh tek “Lugu i Mejes” duke bërë bisedë se a kishin mundur me jetuar në 

mal me e bë një vikendicë, ku D. iu është përgjigjur se është rrezik për të jetuar në këtë vend, 

pasi që ky lis i madhe është dhe pikë shënjestrës ku njerëzit dalin dhe gjuajnë dhe në këtë moment 

duke ecur ku D. i kishte treguar se në këtë vende para disa ditëve ka bërë grill dhe në një moment 

kur kishte qenë duke shikuar atë vend, ka dëgjuar një krismë të cilin plumbi e ka goditur në 

krahun e majtë dhe ka bërtitur o më kapi plumbi, e ka hap duksin dhe ka parë plagën duke i 

rrjedh gjaku, dhe pas pak kohe e ka humbur forcën ku e kanë kapur për krahu dëshmitarët D. dhe 

Z. dhe e kanë quar deri tek automjeti dhe pastaj për në Spital në Gjakovë, e nga Gjakova është 

udhëzuar për në Prishtinë, ku i është nënshtruar dy operacioneve. Nga organet e ndjekjes ka 

kërkuar që të zbardhet rasti, në fillim nuk ka ditur se kush e ka gjuajtur dhe sipas tij R., nuk e ka 

gjuajtur aksidentalisht por ka qenë me qëllim të të njëjtin ta privoi nga jeta dhe ta le në hasmëri 

me familjen Ll., me të cilën familje R. ka pasur mosmarrëveshje të mëhershme. Deklaron se 

personalisht nuk e ka pa askënd ditën kritike por pas bastisjes së shtëpisë së të pandehurve është 
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gjetur arma me të cilën jam plagosur dhe është përputhur predha që më është nxjerrë në Spital 

në Prizren, me armën që është sekuestruar nga i akuzuari R. dhe Z. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit R.P. av. Haxhi 

Millaku, i cili  pretendon se pas administrimit të provave nuk kemi të bëjmë me veprën penale 

të vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 173 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, të 

cilin kualifikim prokurorja e ka bërë në fjalën e sajë përfundimtare ngase nga provat e 

administruara nuk është vërtetuar dyshimi i bazuar mirë se i mbrojturi i tij e ka kryer këtë vepër 

penale me dashje dhe motivet që i ka cekur prokurorja e  çështjes, po në rastin konkret kemi të 

bëjmë me veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.1 lidhur me par.6 

të KPRK-së, të cilat pretendime gjykata i ka hedhur poshtë si të pa bazuara, pasi që në rastin 

konkret nga procedimi i provave, dëgjimi i dëshmitarëve, të dëmtuarit, si dhe provave materiale 

këto pretendime të mbrojtjes janë të pa bazuara ngase nga rikonstruimi i vendit të ngjarjes si dhe 

procedimit të ekspertes së balistikës rreth asaj nga pozicioni ku ka qenë i vendosur i akuzuari, a 

mund të goditet caku, gjegjësisht i dëmtuari, në atë pjesë pra trajektoren e qarkullimit të plumbit, 

lëvizjes së plumbit, e njëjta ka deklaruar se po mundet ngase gjuajtësi ka qenë në një pozicion 

më të lartë se viktima, ku ka pasur mundësi që të qëllohet, e kjo është vërtetuar edhe nga ri 

konstruimi i vendit të ngjarjes ku i akuzuari R. ka përshkruar pozicionin ku ka qenë dhe se si i 

ka shkrepur arma, por kjo mbrojtje e tij është në kundërshtim me provat e administruara. Janë të 

pa bazuara pretendimet e mbrojtjes se këtu i akuzuari ka pasur të pa mundshme pamjen sipas 

terrenit në  vendin e ngjarjes, ka pasur të pamundur ta sheh viktimën dhe se në rastin konkret 

mungon dashja, kjo është e pa bazuar sepse i akuzuari ka shpjeguar vendin ku ka qenë në 

momentin kritik dhe se si i ka shkrepur arma por këto pretendime janë të pa baza ngase po ti 

kishte shkrepur arma nga pakujdesia sigurisht se viktima nuk do të ishte qëlluar por i njëjti ka 

qenë në një pozitë më të lartë ngase i njëjti ka pasur mundësi objektive nga konfiguracioni i 

terrenit dhe vendi ku kanë qenë tre personat, njëri pas tjetrit, i njëjti ka pasur mundësi ti vërejë 

dhe sipas trupit gjykues i njëjti me dashje e ka kryer këtë vepër me qëllim që mosmarrëveshje që 

ka pasur me N.Ll., fajin të ia hidhi këtij, ku i njëjti edhe gjatë mbrojtjes ka deklaruar se ka pasur 

mosmarrëveshje me familjen Ll., dhe i njëjti këtë shkrepje të armës e ka bërë që ta paraqes këtë 

si kryes të kësaj vepre, por më vonë nuk e ka paraqitur rastin pasi që ka parë që ka plagosur të 

dëmtuarin, ku i ka shkaktuar plagë të rënda.  

 

Po ashtu gjykata ka hedhur pretendimet e mbrojtjes së të akuzuarit R.P., i cili mbrojtjen 

e vet të dhënë në prokurori dhe polici në seancën e shqyrtimit gjyqësor disa herë e ka nderuar 

dhe në seancën e fundit kanë ngelur pranë deklarimeve mbrojtjes që ka dhënë në prokurori, ku i 

njëjti pretendon se arma i ka shkrepur aksidentalisht, ku kjo mbrojtje e tij është në kundërshtim 

me provat materiale që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, sidomos ekspertizës balistike  

të AKF-së, të datës 02.10.2020, ku rezulton se tre gëzhojat të kalibrit 7.62x39 mm, të evidentuara 

si dëshmitë 5,9,10, janë gjuajtur-shkrepur nga arma e kalibrit 7.62x39 mm, dhe në bazë të 

krahasimeve mikroskopike të bëra në mes të tre gëzhojave si më lartë me gëzhojën e gjetur e 

gjuajtjeve testuese, nga arma dëshmitë Z.P#1, Z.P#3 rezulton se këto tre gëzhoja të kalibrit 

7.62x39 mm, janë shkrepur nga pushka automatike ASH-78, me numër serik 040847-87, e sjell 

nga dëshmia Z.P#3, po ashtu nga raporti i ekspertimit të AKF-së i datës 02.02.2021, jepet 

konstatimi se dëshmia e dorëzuar D#LG një plumb i dëmtuar, pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x39 

mm, është zbuluar përputhshmëria në mes të një plumbi, predhë e kalibrit 7.62x39 mm, të ruajtur 

në librat e rasteve të hapura me numër të laboratorit 2020-2206, ku kjo predhë është gjetur në 

trupin e të dëmtuaritL.G.. 

 

Nuk ka qenë kontestuese për gjykatën, prokurorinë dhe mbrojtjen që plumbi i shkrepur 

nga i akuzuari R.P., është shkrepur nga arma automatike AK-47 me numër serik 040847-87, dhe 

se është shkrepur vetëm një plumb, i cili plumb është nxirru nga trupi i viktimës dhe dorëzuar 
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për ekspertizë, ku kjo predhë e nxjerr nga trupi i të dëmtuarit L., e evidentuar si dëshmia D#LG, 

një plumb i dëmtuar pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x39 mm, është zbuluar përputhshmëri me një 

plumb predhë të të njëjtit kalibër të ruajtur në librat e rasteve të hapura, por ka qenë kontestuese 

se ky plumb i shkrepur a është shkrepur aksidentalisht apo është shkrepur nga i akuzuari me 

dashje duke marr në shenjë viktimën. Nga provat e administruar sipas bindjes së gjykatës këtu i 

akuzuari plumbin që e ka shkrepur e ka shkrepur me dashje duke marr pozicionin duke pas 

parasysh pozitën e terrenit që ka qenë dhe shenjës truar viktimën dhe qëllim i tij ka qenë që këtë 

ngjarje të ia m vesh familjes Ll. dhe ti shtijë në ngatërresë familjen Lleshi me familjen G., pasi 

që këtu i akuzuari R., ka pasur një mosmarrëveshje me N.Ll., për shkak të një femre, të cilën gjë 

e ka konfirmuar dhe dëshmitari N.Ll. Andaj janë të pa baza pretendimet e të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij se gjuajtja ka ndodhur aksidentalisht dhe se këtu mungon dashja që të privoi nga 

jeta këtu të dëmtuarinL.G.. Andaj në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me pretendimet e 

mbrojtjes që në këtë çështje nga provat e administruara kemi të bëjmë me veprën penale të 

shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 lidhur me par.6 të KPRK-së,  e as të 

pretendimeve të prokurorisë që në rastin konkret kemi të bëjmë me veprën penale të vrasjes së 

rëndë nga neni 173 par.1 nënpar.1.5 të KPRK-së, pasi që në rastin konkret nga i akuzuari është 

shkrepur vetëm një plumb dhe sipas bindjes së trupit gjykues  nuk është vënë në rrezik jeta e 

personave tjerë me dashje nga i akuzuari, ngase në mesin e viktimës ka qenë edhe vëllai i të 

akuzuarit Z., sipas bindjes së gjykatës është e pa logjikshme që i akuzuari R., do ta vë në rrezik 

edhe jetën e vëllait të tij, por në rastin konkret mbi bazën e konstatimeve si më lartë ka vërtetuar 

faktin se në veprimet e të akuzuarit R.P. si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi formohen 

të gjitha elementet e veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 172 par.1 lidhur me nenin 28 

të KPRK-së. 

 

  Prandaj, trupi gjykues në rastin konkret ka bërë ri cilësimin e veprës penale nga vrasja e 

rëndë në tentativë nga neni 173 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së (siç ishte 

akuzuar nga ana e prokurorisë) në veprën penale  të vrasjes në tentativë nga neni 172 par.1 lidhur 

me nenin 28 të KPRK-së, pasi që nuk është vërtetuar dashja që i akuzuari kishte vënë në rrezik 

jetën e dëshmitarëve të rastit D.P. dhe Z.P.. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve 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 R.P. , me rastin e matjes së dënimit, trupi gjykues i ka marrë për bazë disa rrethana 

rënduese dhe lehtësuese. Si rrethana rënduese për të akuzuarin R.P., i ka marrë për bazë këto 

rrethana: Shkallën e përgjegjësisë penale, i akuzuari kishte marr armën AK-47, duke ditur që 

janë duke ecur në mal vëllai i tij, Z.P., i dëmtuariL.G. dhe D.P., kontributin esencial të tij në këtë 

vepre penale, rrezikshmërinë shoqërore që paraqet kjo vepër penale, shkallën e rrezikut të vlerës 

së mbrojtur, ka rrezikuar jetën e të dëmtuaritL.G., i cili ka pësuar lëndime të rënda dhe në 

momentin e shkaktimit të lëndimeve ka pasur në rrezik jetën, ndërsa si rrethanë lehtësuese 

sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimeve gjyqësore, i njëjti nuk ka mohuar që ka përdorë armë,  

është  i moshës së re,  ndërsa për të akuzuarin  Z.P., si rrethanë rënduese ka marr parasysh 

shkallën e përgjegjësisë penale, vlera e mbrojtur ku në këtë rast nga armët që ka poseduar pa leje 

ku ka pësuar lëndime i dëmtuariL.G., ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka marr parasysh që 

në seancën e shqyrtimit fillestar ka pranuar fajësinë për veprën penale në dispozitivin III të 

akuzës,  ndërsa pas rikualifikimit të veprës penale ka pranuar fajësinë edhe për veprën penale si 

në dispozitivin II të akuzës,  është i moshës së re, më herët nuk ka qenë i gjykuar,  gjendjen e tij 

ekonomike, andaj gjykata i ka shqiptuar dënimet me burgim si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

me shpresë dhe bindje  se do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së, dhe se këto 

dënime të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprat penale të kryera nga 

të akuzuarit, dhe se dënimet e shqiptuara do të ndikojnë në të parandalimin e të akuzuarve nga 
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kryerja e veprave në të ardhmen dhe do të bëhet rehabilitimi i tyre do të parandalojnë personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehin gjykimin shoqëror për veprat penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektim të ligjit, dhe do të shprehin gjykimin 

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

 

Duke u bazuar në nenin 92 , dhe nenin 366 par.3 të KPRK, si dhe në nenin 282 par.2 

nënpar.2.1 të KPP-së, trupi gjykues ka vendosur që ndaj të akuzuarve Z.P. ka konfiskohuar arma 

dhe municioni si në dispozitiv të këtij aktgjykimi si objekt i veprës penale dhe më pas ka 

urdhëruar Stacionin Policorë në Gjakovë që pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të bëjë 

shkatërrimin e armës dhe municionit. 

 

Duke e pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe duke u bazuar në nenet 451 

par.1 dhe 453 të KPP-së dhe konform nenit 39 par.3 nënpar.3.2 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, trupi gjykues ka vendosur që të akuzuarit t’i paguajnë 

shpenzimet e procedurës penale, shpenzimet e paushallit gjyqësor si dhe shpenzimet për 

programin për kompensimin e viktimave të krimit, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në nenin 463 par.1 dhe 2 të KPP, trupi gjykues ka vendosur që i dëmtuari, 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike të udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

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

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti për Krime të Rënda - 

PKR.nr.91/2021, me datë 01.04.2022 

 

Procesmbajtësja,                               Kryetari i trupit gjykues, 

Nushe Kadrija                                                                                Shaqir Zika  

 

 

 

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

prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 


