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PKR.nr.224/14 

 

    NE EMER TE POPULLIT  

 GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË,-Departamenti për Krime te Rënda,  ne 

Trup Gjykues te përbërë nga Gjyqtari  Shaqir Zika, Kryetari i Trupit Gjykuese dhe Gjyqtareve, 

Besarta Doli dhe Manduhije Syla, anëtar te Trupit Gjykuese, ne pjesëmarrjen e sekretares 

juridike,  Bute Ramosaj, ne lëndën  penale kundër të akuzuarit  B. D. G. nga fshati  G. K- 

Gjakovë, për shkak te veprës penale  te vrasjes se rëndë nga neni  179 para 1 pika 1. 5 te  KPRK-

se,  dhe veprës penale  mbajtje ne pronësi, kontroll ose posedim te pa autorizuar te armëve nga 

neni 374 para 1 te KPRK-se,   dhe te   akuzuarit  S. I. D.  nga fshati  H. K- Gjakove,  për shkak te 

veprës penale  lëndimi i lehte trupore nga neni 188 para 2  lidhur me para 1 te  KPRK-se,  të 

akuzuar me  aktakuzës e  Prokurorisë  Themelore ne Gjakove,  Departamenti për  Krime të 

Rënda,  PP/I.nr. 255/13, të dt. 06.11.2014,  pas mbajtjes së seancave te shqyrtimeve kryesore  

dhe publike ne praninë e prokurorit te Prokurorisë Themelore ne Gjakovë, - Departamenti për 

Krime te Rënda,  Ali Uka, të akuzuarve dhe mbrojtësve te tyre Avokateve, N. Sh. nga Prishtina,  

për te akuzuarin B. G., dhe avokati N. D., për të akuzuarin S. D.,  dhe  Avokati Rr. K., 

përfaqësuesit i të dëmtuarës Gj. K., me dt. 28.08.2015, maurë dhe publikisht shpalli ketë:  

     

     

A K T G J Y K I M 

                1. I AKUZUARI:  B. G., nga i ati D. dhe ëma M.  e lindura F., i lindur me  dt. ...,  ne 

fshatin G.  K- Gjakovë, ku dhe jeton, i martuar, i ati i dy  fëmijëve, punëtor,  i pa gjykuar, i 

gjendjes se mesme ekonomike,  Shqiptarë  Shtetas i Republikës se  Kosovës,  gjendët në 

paraburgim prej dt. 21.12.2013. 

       2. I AKUZUARI: S. D., nga i ati I.  dhe ëma Z. e lindura S., i lindur me  dt. ...,  ne  

Gjakove,  tani jeton ne fshatin H. K- Gjakove,  i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, Shqiptarë Shtetas i Republikës së Kosovës, ka qene ne paraburgim 

prej dt. 21.12.2013, gjere me 22.10.2014, dhe prej dt. 23.10.2014, e gjere me dt,  09.03.2015, ne  

Arrest  Shtëpiak.  

 

 

 

 



 
 

 

 2 

I. 

      1. I akuzuari   B. G.,  

    ËSHTË FAJTOR  

Me dt.  16.12.2013, rreth orës  13:55 min,  në Gjakovë,  në peronin e Stacionit te  

Autobusëve  pikërisht ne autobusin e firmës  “ D. “ me pronar  U. L.,  nga  fshati B. K- 

Gjakovë, i akuzuari  B.  duke dashur ta privoi nga jeta  te dëmtuarin K. R., nga fshati R. K- 

Gjakove, ka privuar  nga jeta  tani te nderin V. K., i lindur me  ...,  ne fshatin R. K- Gjakove,  ku 

dhe ka pasur  vendbanimin e  fundit  dhe me atë rast ka vene ne rrezik jetën e personave tjerë – 

pasagjereve, në atë mënyrë që për shkak te një  konflikti qe kohe me parë  këtu i dëmtuari  K. 

R.,  kishte pasur  me I. M.,  nga fshati L.  e H.  K- Prizren,  i  akuzuari B.  pasi me pare  afrohet 

tek autobusi  dhe me atë rast  bindet se i dëmtuari K. gjendet  brenda ne autobus  i ulur  se 

bashku me tani te ndjerin  V. K.  te cilin nuk e ka njohur me parë,  hynë ne autobus  nga dera e 

pasme  ku gjendeshin shume pasagjere  dhe ne qasëtin kur arrin kah mesi i autobusit  nxjerrë një 

revole nga  brezi “ T. T. ..” te  kalibrit  7.62 x 25 mm,  me numër serik  EE 2608,  dhe shtënë  

me te dy here përpjetë duke e qëlluar  tavanin e autobusit dhe me pas vazhdon duke ecur  ne 

drejtim te pjesës së përparme te  autobusit  dhe ne qasëtin kur afrohet  tek  ulësja ku ishin te ulur  

i dëmtuari K., dhe tani i ndjeri V. shtëne edhe një here duke  dashur te privoi nga jeta te 

dëmtuari K.,  dhe me dashje eventuale  me atë të shtënë e qëllon  tani te ndjerin V.  duke i 

shkaktuar  lëndime  vdekje prurës e qe nga raporti i autopsisë  mbi shkakun e vdekjes rezulton 

se si pasoje e goditjes me armë zjarri  ne regjionin e  supit te majtë me thyerje te kockës se 

krahut te majtë  dhe dëmtimeve te  organeve  vitale ne kraharorë ( mushkërive ) është  përcjellur 

me gjakderdhje masive  ne hapësirën e lire te kavitetitë te kraharorit, ashtu qe i pandehuri  me 

pas me shpejtësi  del nga autobusi  duke u larguar nga vendi i ngjarjes ne drejtim te pa njohur 

dhe me rastin e autopsisë  dhe ekspertizës së balistikës është  konstatuar se predha e plumbi i 

tërhequr nga trupi i viktimës  është shkrepur nga  pistoleta e të  akuzuarit  B. G., te markës “ T. 

T. ..” te  kalibrit  7.62 x 25 mm,  me numër serik  EE 2608. 

 -këso dore ka kryer vepër penale të vrasjes se rëndë nga neni 179 para 1 pika 1.5  te 

KPRK-së 

          

2. I akuzuari: B. G., me parë ka siguruar e gjere me dt.  16.12.2013, pa autorizim  ka 

mbajtur armën  dhe municion dhe atë një pistoletë te  tipit  “  T. T. ..” te  kalibrit  7.62 x 25 mm,  

me numër serik  EE 2608, si dhe  5 fishekë të të njëjtit  kalibër  ne atë mënyre qe ditën kritike  

rreth orës  13:55 min,  të njëjtën armë e ka përdorur  në mënyrën e  përshkruar  si ne dispozitivin  

I, te këtij aktgjykimit, e të cilën armë i akuzuari e ka dorëzuar ne seancën e shqyrtimit kryesore te 

dt. 13.05.2015, se bashku me  5 fishekë  duke  privuar na jeta tani te ndjerin V. K..  
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-këso dore ka kryer vepër penale mbajtje ne pronësi kontroll ose posedim te pa 

autorizuar te armëve nga neni 374 para 1 te KPRK-se  

 

 

 

II. 

            I akuzuari S. D., 

           Me dt. 16.12.2013, rreth orës 13:55 min, ne Gjakovë, ne peronin e  Stacionit te  

Autobusëve  pikërisht ne autobusin e  firmës  “ D. “  me pronarë  U. L.,  nga fshati B. K- 

Gjakovë,  tjetrit i shkakton lëndime te lehta trupore ne dëmtime te përkohshme te shëndetit  te 

atij personi, në atë mënyrë  për shkak te një  konfliktit qe kohe me parë ku i dëmtuari K. R., 

kishte pasur  me I. M., nga fshati L. e H.  K- Prizren, i afrohet autobusit,  dhe pasi me pare  

bindet se i dëmtuari K. R.,  gjendet brenda ne  autobus  i akuzuari  S.  nga dera e pasme hynë 

brenda  ofrohet tek vendi ku ishte i ulur  i dëmtuari se bashku me tani te ndjerin V. K.  te cilët 

ishin te ulur ne pjesën e përparme te autobusit  menjëherë e sulmon  te dëmtuarin K. R., me një 

shufër metali  duke e goditur disa here ne kokë dhe pjesë të tjera te trupit e njëkohësisht me 

shqelma   dhe të dëmtuarit  K. i shkakton lëndime  kontuzione ne pjesën  zverk orë ne koke te 

shkaktuara  nga ndonjë mjetë mbetës,  dhe këto  lëndime janë te karakterit te përkohshëm që  

klasifikohen si lëndime te lehta trupore e të përshkruar ne ekspertizën e ekspertit mjeko- ligjore  

dr. N. H., te dt. 25.12.2014.   

-këso dore ka kryer vepër penale lëndimi i lehte trupore nga nenin  188 para 2 

lidhur me para 1  te KPRK-së,  

 

Prandaj Gjykata ne mbështetje te neneve  6, 17, 41,43, 62, 73, 80, 83,  dhe neneve 179  para 1  

pika 1.5  , nenit 374 para 1 , 188 para 2 lidhur me para 1  të KPRK-së,  dhe neneve  359,  365, 

366, të KPPK-së,  te akuzuarit B. G.. 

 

     

I     SH Q I P T O N 

 

-  për vepër penale te vrasjes  se rëndë   nga neni 179 para 1  pika 1.5  te KPRK-së,  dënim 

me burgim ne kohëzgjatje prej 15 ( pesëmbëdhjetë ) vite, ndërkaq  

 

- për  vepër penale  mbajtje ne pronësi, kontroll ose posedim te pa  autorizuar te armëve 

nga neni  374 para 1 të KPRK-së,  i shqiptohet dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 1  ( 

një ) vite,  e   6 ( gjashtë) muaj.  

 

 

Në mbështetje te nenit 80 te KPK-së, Gjykata te akuzuarin B. G., e  
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G J Y K O N 

 

Me dënim unik te burgimit ne kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjete) vite,  e  6 ( gjashtë ) 

muaj, ne te cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar ne paraburgim nga dt. 21.12.2013,  i cili do 

te zgjasë gjerë në plotfuqishmëri te këtij  aktgjykimi por jo me tepër se dënimi i shqiptuar. 

 

Të akuzuarit B. G.  i shqiptohet dënimi plotësues i konfiskohet revolja e tipi “ T. T. ..” te  

kalibrit  7.62 x 25 mm,  me numër serik  EE 2608, si dhe  5 fishekë te te njëjtit kalibër. 

 

    II. 

Të akuzuarin S. D.,  për vepër penale  lëndimi i lehte trupore nga neni 188 para 2 lidhur 

me para 1 te  KPRK-se, i shqipton dënim  me burgimi ne kohëzgjatje prej  2( dy ) vite, i cili 

dënim do te ekzekutohet ne afat prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimit, 

në të cilin do te llogaritet koha e kaluar ne paraburgim nga dt. 21.12.2013,  gjere me dt.  

22.10.2014, dhe nga  data  23.10.2014  e gjere  me dt.  09.03.2015,  koha e kaluar ne Arrest 

Shtëpiak.  

 

Të dëmtuarit Gj. K.  nga fshati D. K- Gjakove,  dhe i dëmtuari K. R., nga fshati R. K- 

Gjakovë,  udhëzohen ne kontest te rregullte civile për realizimin e kërkese pronësore juridike.  

 

Të akuzuarit janë te obliguar te paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sa do 

te  jene sipas llogarisë se kësaj gjykate,  dhe do te nxirret aktvendimi i veçantë, si dhe ne emër te 

paushallit gjyqësore i akuzuari i parë B. G. , shumen prej 400( katërqindën) €, ndërsa i akuzuari 

S. D.  shumen prej 100( një qind) €, të gjitha këto ne afate prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimit nen kërcenim te ekzekutimit te dhunshëm. 

 

 

    A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë, - Departamenti për Krime te Renda, me aktakuzën e 

ngritur  PP/I.nr. 255/13, të dt. 06.11.2014, kundër të akuzuarit  B. D. G. nga fshati G. K- 

Gjakovë, për shkak te veprës penale  te vrasjes se rëndë nga neni  179 para 1 pika 1. 5 te  KPRK-

se,  dhe veprës penale  mbajtje ne pronësi, kontroll ose posedim te pa autorizuar te armëve nga 

neni 374 para 1 te KPRK-se, dhe te akuzuarit S. I. D. nga fshati  H. K- Gjakove,  për shkak te 

veprës penale  lëndimi i lehte trupore nga neni 188 para 2  lidhur me para 1 te  KPRK-se,  dhe te  

akuzuarit A. Th. nga  fshati H. K- Gjakove,  për shkak te veprës penale  shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 365 para 3 lidhur me para 1 te KPRK-se,  dhe veprës penale mbajtje ne 

pronësi,  kontroll, ose posedim te pa autorizuar te armëve nga neni 374 para 1 te KPRK-se.  
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I akuzuari A. Th. nga fshati H. K- Gjakove, një ditë para vazhdimit te shqyrtimit  

gjyqësor, me dt. 17.08.2015,  është arratisur, Trupi Gjykuese ka lëshuar urdhëresën  për  urdhër 

arrest  dhe i njëjti  është ne arrati ka qene i pa kapshëm për organet e ndjekjes andaj  ne seancën e 

fundit te shqyrtimit kryesore me dt. 27.08.2015,  me propozim të  përfaqësuesit te  akuzës,  dhe 

pajtimin e palëve  në procedurë penale  kundër te  akuzuarit  A. Th., është  veçuar,  dhe për të 

njëjtin do te merren masa te parapara Ligjore për sigurimin e prezencën e tij.  

 

 Prokurori i Shtetit Ali  Uka , gjerë në fund te shqyrtimit gjyqësore ka ngel ne tërësi 

pranë aktakuzës së parashtruar duke theksuar se ne veprimet e te akuzuarit B. G., i  akuzuar për 

vepër penale si ne aktakuzë,   si dhe i  akuzuari S. D., për shkak te veprës penale  lëndimi i lehtë 

trupore nga neni 188 para 2 lidhur me 1 te KPRK-se,  pa mëdyshje  nga provat e administruar  

gjatë shqyrtimeve  gjyqësore  dhe atë nga dëshmitë e të dëmtuarit  K. R., të dhëne ne polici dhe 

Prokurori, e cila deklarata e tij është lexuar gjate këtij shqyrtimi  gjyqësore nga se i njëjti ka qene 

i pakapshme për organet e ndjekjes, për te  prezantuar ne shqyrtimin gjyqësore,  gjendet jashtë  

Kosove,  dëshmitë e dëshmitareve  D. H., B. H.,  Sh. H., M. L.,  si dhe F. Th.  nga mbrojtja e të 

pandehurit S. D.,  i cili ne te gjitha  fazat e procedurës  si dhe ne shqyrtimin  gjyqësore  pranoi 

veprat për te cilën akuzohet, nga ekspertiza e ekspertit mjeko- ligjore,  dr. M. G.,  nga raporti i 

autopsisë te Departamentit te Mjekësisë Ligjore ne Prishtinë, për të ndjerin V. K., i përpiluar nga  

eksperti mjeko-ligjore  dr. M. G.,  si dhe mendimin e dhëne mbi shkakun e vdekjes,  për të 

ndjerin, nga raporti i ekspertizës  balistike  Agjensioni i Kosovës për Forenzike, si dhe 

ekspertizës plotësuese nga i njëjti agjension  ku ne  konstatimin dhe mendimin përfundimtare  

eksperti i balistikës  Q.  T.,  si dhe nga raportet policore,  nga skica dhe legjenda e vendit te 

ngjarjes,  raporti i këqyrjes se vendit te ngjarjes, foto albumi i vendit te ngjarjes, si dhe foto e 

armëve te konfiskuara  nga ekspertiza e ekspertit  mjeko-ligjore për lëndime qe ka pësuar  K. R., 

pa mëdyshje është vërtetuar  se ne veprimet e te  akuzuarit  B. G., formohen te gjitha elementet 

qenësore te veprës penale te vrasjes se rendë  nga neni 179 para 1 pika 1. 5  te KPRK-se,  dhe 

vepër penale  mbajtje ne pronësi kontroll ose posedim te pa  autorizuar te armëve nga neni  374 

para 1 te KPRK-se, si dhe  ne veprimet e te  akuzuarit  S. D.,  qëndrojnë të gjitha elementet 

qenësore te veprës penale  lëndimi i lehte trupore nga neni  188 para 2  lidhur me para 1 te 

KPRK-se.  

I akuzuari  B. G., gjerë ne seancën e parafundit te këtij shqyrtimit  gjyqësore ne tërësi  ka 

mohuar vepra penale për të cilat është  akuzuar,  dhe atë në mënyrë kategorike  duke u deklaruar 

se as qe ka qene ne vendin e ngjarjes. Ne seancën e parafundit e sidomos ne seancën e fundit  

dhe atë pasi qe i njëjti  pas ekspertizës se  ekspertit te balistikës  Q. T.,  i cili e ka përpiluar  

ekspertizën me shkrim, dhe te njëjtën e ka  mbrojtur pranë këtij  Trupi Gjykuese,  nga kjo 

ekspertizë  u vërtetua se me një plumë të shkrepur nga pistoleta e tipit   “ T.  T. ..”  te kalibrit  

7.62 x 25 mm,  e të  cilën armë i  akuzuari  B. e ka  dorëzuar me dt. 13.05.2015, dhe nga raporti i 

ekspertit te balistikës  përket armë me dt. 22.05.2015,  si dhe  deklarimit të  ekspertit  te 

balistikës  Q. T., është zbuluar  përputhje në mes te armës  “ T. T. ..” te dorëzuar nga i akuzuari  

me dëshminë  EV # F, me dëshminë e  ruajtur ne rastin e hapur  C-1484, i cili është ekzaminuar 

me numër te njëjtë të hetimeve te  Policisë së  Kosovës, 2013- DB- 1996,  te dt. 31.01.2014. 



 
 

 

 6 

Po ashtu edhe ne veprimet e të  akuzuarit  S. D., nga fshati H.  K- Gjakovë,  formohen te 

gjitha elementet  qenësore lëndimi i lehte trupore nga neni 188 para 2 lidhur me para 1 te KPRK-

se,  e kjo është vërtetuar  nga raporti mjekësore për lëndimet e të dëmtuarit K. R.,  dhe ekspertiza 

e ekspertit  mjeko- ligjore, andaj i ka propozuar  Trupit Gjykues, qe te akuzuarit te shpallen  

fajtore për vepra penale qe  ngarkohen sipas aktakuzës,  te gjykohen sipas  Ligjit,  dhe te  

obligohen ne pagesën e shpenzimeve te procedurës penale.  

 

Komform nënti 374 para 3 te KPRK-se,  ndaj te  akuzuarit  B. G. te shqiptohet dënimi 

plotësues  ti konfiskohet arma e përshkruar  si ne dispozitiv te  aktakuzës.  

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar Avokati Rr. K.  nga Prishtina,  sipas autorizimit  ne fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e ka  përkrahur  fjalën  përfundimtare të Prokurorit, qe e 

ka përpiluar me shkrim,  dhe e ka elaburuar  dhe gojarisht ne seancën e sotshme te shqyrtimit  

gjyqësor  dhe ndaj te  akuzuarit i bashkëngjitëm ndjekjes penale  dhe parashtrojmë kërkesë  

pronësore – juridike ne emër te demit  moral dhe materiale ne shume prej  337.800€, si dhe  

shpenzimet e përfaqësimit te  avokatit.  

 

I akuzuari B. G., në mbrojtje te vete  ka deklaruar se me dt. 16.12.2013, ku për fat te keq 

ka ndodhur dhe ngjarja kritike për mua ka qene një ditë e rëndomtë e punës,  dhe se atë ditë  kam 

qene i ftuar  te marr pjesë ne ndërrimin e pushteteve ne  Komunën e  Gjakovës. Ndër kohe me ka 

marr ne telefon S., A. dhe  F., për tu  takuar. Jemi takuar ne restorantin  “ K. “ apo “ K. i K “  

dikur rreth orës  13:00,  dhe arsye e takimit ka qene kërkesa e tyre,  kemi pasur  biseda private. 

Gjatë bisedës  kam treguar se  K. R., me dt.  15.12.2013,  ka qene mysafirë ne fshatin H.,  dhe se 

unë me K. R., kam pasur një  konfrontim me dt.  29.10.2013,  e ka thirr ne telefon  nga numër im  

049-...,   dhe  gjate bisedës me te i njëjti me ka fyer me ka shajtur e aty ka qene prezent edhe  A.  

dhe prej tij kam numrin e telefonit te  K.,  dhe prej A. kam ditur se i njëjti ka qene ne  H.. Pasi qe 

kemi ndejtur ne  restorantin  “ K. i K. “  A. Th.,  S. D., dhe  F. Th.,  kanë shkuar ne drejtimin e 

vetë dhe unë ne drejtimin tim,  dhe i kam porositur se nëse e shihni K.  të me njoftoni se kam me  

biseduar  diçka me te. Pas një orë të njëjtit e kanë parë  rreth  Stacionit te  Autobusëve, unë kam 

marrë  makinën time dhe kam shkuar dhe se përket me ka njoftua S..  Kam shkuar te Stacioni i  

Autobusëve  dhe i kam takuar qe te tre  A., S. dhe  F.,  dhe kam pyetur se ku është.  Ata me kanë 

treguar se është ne  autobusë. Kam shkuar te  autobusi ne Stacionin e  Autobusëve,  ku ka qene i 

ulur ne pjesën e përparme te anës së  djathtë ne  ulësen e dytë kah dritarja  dhe nga i njëjti kam 

kërkuar  qe te zbres nga autobusi, ai ka refuzuar  dhe unë  i kam thënë këtyre qe te hynë ne 

autobusë që të nxjerrin jashtë. Kanë hyrë  brenda ne autobusë  A., S. dhe  F.,  dhe unë kam hyrë 

pas tyre, nga pjesa e prapme   dhe këta kanë  filluar qe te rrahën ne mes veti, ka qene  guzhëm ne 

autobusë,  janë quar njerëzit  ne këmbë  unë kam nxjerr revolen dhe kam qitur  tri here përpjetë 

ne tavan te  autobusit, kam kërkuar qe njerëzit te ulën  në atë momente kam dëgjuar te shtëna  

edhe ne pjesën e përparme dhe ne ketë momente kanë filluar me u hap dyert dhe njerëzit  kanë 

filluar qe te dalin nga autobusi, e po ashtu dhe unë kam dalur.  Gjatë  daljes nga autobusi  ne 

drejtim te stacionit te vjetër kam takuar  A., e kam vetur se  çka ka ndodhur, bluzën e ka  pasur 

me gjake dhe i njëjti me ka thëne se me duket se dikush është plagosur.  F.  ka ikur me makinën e 
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vet, ndërsa A. ka mbetur aty. E kam marrë A. ne  makinë,  dhe ka kërkuar nga unë qe te  qoi deri 

te  TV- syri , se aty e ka një  tezak,  të njëjtin  e kam quar  e kam lënë aty  dhe unë kam vazhduar 

rrugën për ne  shtëpi ne fshatin G..  Përmes  portalit  Index – online,  kam mare vesh se ka 

mbetur i vdekur V. K., e pas kësaj kam kuptuar se  ka mbetur i vdekur  V. K., nga te shtëna nuk 

kam mujt me ditë se cila nga të shtënat ka mbetur i vdekur V.,  dhe se me dt.  13.05.2015, unë e 

kam dorëzuar armën time qe e kam përdorur ditën kritike  për të kristalizuar këtë  ngjarje  

tragjike, dhe pas marrjes se raportit nga  eksperti i balistikës, ku është thënë se një predhe e 

evidentuar EV # VK, është autentike me armën time, andaj  shprehi keq ardhje  dhe ngushëllime 

te mija te sinqerta, i shprehi  familjes K.,  ku me familjen e të ndjerit nuk kam pasur kurë fare te 

keqe. Është e vërtetë që unë i kam shkrepur  tre fishekë  përpjetë  por me keq ardhje  tani shoh se 

njeri prej plumbave nga arma ime qe kam shkrepur sigurisht plumbi është  kthyer  rikoshe  apo 

rikthimi i trajektores për ndryshe arma jem nuk ka qene e drejtuar nga askush, e me se  paku ndaj 

V. K., te  cilin as qe e kam njohur me herët. Armën e kam mbajtur me vete  nga se jetoi ne fshat  

është vija kufitare  dhe se jam pronarë i një kompanie  dhe herë pas here te njëjtën e kam mbajtur  

dhe te njëjtën e kam pasur vetëm për  siguri personale. Në polici jam ftuar me vonë, njëherë jam 

marr ne  cilësinë e dëshmitarit, e më  vonë ne cilësinë e të pandehurit, dhe atë pas dy ditëve, në 

polici  dhe Prokurori  nuk kam pranuar  veprën e pas marrjes se ekspertizës se  balistikës  atëherë 

kam pranuar dhe dorëzuar armën vullnetarisht  Trupit Gjykuese,  dhe pas ekzaminimit te kësaj 

arme  nga ekspertiza  balistike  i kam kërkuar  falje  familjes se te dëmtuarit, dhe i kam shprehur 

keqardhje.  

Të dëmtuarin  K. R., e njoh nga  29 tetor 2013,   dhe kam marre vesh qe i njëjti ka pasur 

probleme me  gjysmën e Rrafshit te  Dugagjinit, ka pasur lëndë te lëndimeve  dhe kam kuptuar 

se ka pasur një mosmarrëveshje me djalin e  Xh. M., - I.. Dhe se  problemi qe kanë pasur me K.  

nuk ka te bëjë  kurrgjë qe i njëjti ka pasur me I. M.,  ajo çështje është mbyllur me dt.  

02.11.2013,  unë kam pasur një  konflikte  personal me  K. R.,  dhe kjo nuk ka te beje  kurrgjë 

me  I.  M., në  ditën e pajtimit te  faljes  ka qenë i pranishëm dhe  daja i të ndjerit  V. K.,  I.  G.,  

si dhe  baba i K. R.,  Q.  R.,  ku është falur ky rast nga  prindi i  I.,  Gj. M.. 

  

Mbrojtësi i te  akuzuarit  B. G., avokati N. Sh. nga Prishtina, ne fjalën e tij përfundimtare 

ka deklaruar se ka pritur qe  përfaqësuesi i  akuzës  ne fjalën e  tij përfundimtare te beje  ri 

cilësimin e veprës penale nga vepra penale e vrasjes se rende nga neni  179 para 1 pika 1. 5 te  

KPRK-se, ne vepër penale  vrasje nga  pakujdesia  nga neni 181 te  KPRK-se.  

Mbrojtja konsideron  se  është e pa qëndrueshëm dhe i kundërligjshëm pretendimi i 

Prokurorisë,  se i mbrojturi im ka kryer vepër penale te  vrasjes se rende nga neni 179 para 1 pika 

1.5  te KPRK-se,  nga se pa  ekzistimi i kësaj vepre  duhet te ekzistoi  dashja e parapare nga neni 

21  para 1 te  KPRK-se, e cila i ka dy forma  dashje direket  apo eventuale,  e qe  te  i mbrojturi 

im mungojnë këto dy  forma, nga se  i  njëjti nuk ka dashur pasojat  thëne shkurte  mungon 

elementet e  figurës së veprës penale  qofte  subjektiv  apo objektiv i kësaj vepre penale.  

Nëse i referohemi dispozitivit  I te  aktakuzës, ne faqen e dyte  rreshti i  trete  citoi:  “  

duke  dashur ta privoi nga jeta  të dëmtuarin  K.  R.,  ka privuar nga jeta  tani te ndjerin V. K. 

....”,   nga  ky test   qartazi rezulton se nuk ka ekzistuar  dashja për të privuar nga  jeta tani te 
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ndjerin   V. K..  Ne  rastin  konkret  ka munguar  motivi  për privimin nga jeta,  por duke u  

bazuar ne  predhën  e  cila  ka  hasur ne pengesën  ne tavanin e autobusit  e cila predhe  ne 

mënyrë  rikoshe  është kthyer prej pengese,  ka përfunduar  ne trupin e te ndjerit  ne pasoja fatale 

, e qe kjo është vërtetuar  dhe nga  ekspertiza balistike  se dëshmia e dorëzuar  EV # VK,  është  

një predhe e dëmtuar,  çka do te thotë se i mbrojturi ime nuk ka shtëne tani te ndjerin.  

Është fakt i pa kontestueshëm se ne këtë qështje penale  juridike  kontribut thelbësor  për 

zbulimin e së vërtetës  ka dhëne  klienti ime,  i cili ne shqyrtimin kryesor  te dt. 13.05.2015,  para 

këtij  Trupi  Gjykuese, i njëjti  publikisht ka kërkuar nga  Trupi Gjykuese qe te  dorëzoi armën  te 

cilën e ka përdorur ditën kritike me dt.  16.12.2013,  ne  Stacionin e  Autobusëve ne  Gjakovë, e 

që ka  qene  fatale për të ndjerin.  

Klienti im  ditën kritike  kur është  zhvilluar ngjarja ka qene ne derën e pasme, te  

autobusit  afër  karriges së gjashtë, nga aty ka shtëne  tri here me revolen e tij, ne drejtim te  

pjesës së  tavanit te  autobusit, dhe prej   tri predhave  njëra predhe me siguri nga rikosheja ka 

qëlluar te ndjerin  dhe se i mbrojturi ime  viktimën fare nuk e ka njohur  e as qe ka pasur ndonjë 

te keqe me te, andaj i njëjti as qe e ka dashur  pasojën, por deri te pasoja ka ardhur ne mënyrë 

aksidentale.  

I akuzuari  vullnetarisht  dhe  publikisht ka shprehur  keq ardhjen  dhe dhimbjen e thellë e 

pranon veprën penale te  vrasjes nga  pakujdesia  nga neni 181 te  KPRK-se,  e jo veprën penale  

e cili i vihet ne barre sipas  aktakuzës.  

Gjykata  duhet ti  fale  besim te plote  mbrojtësit te  akuzuarit  e cila mbrojtje është 

bindëse  e argumentuar dhe reale  si dhe objektive  sepse  i mbrojturi im  te ndjerin fare nuk e ka 

njohur  nuk ka pasur asgjë te keqe me te,  dhe i njëjti është gjetur ne vendin e  gabuar  sepse  

qëllimi i shkuarjes se klientit tim me te   akuzuarit  A. Th. dhe  S. D., ne stacionin e  autobusëve  

ishte për shkak se  K. R.,  me pare  e kishte  fyer tani te  akuzuarin B. G.,   dhe qëllimi i tyre ishte  

qe ti sqarojnë ne mes veti një mosmarrëveshje e cila kishte   filluar me herët,  gjegjësisht ti japin 

disa  shuplaka K. R.,  por assesi nuk kishin  qellim qe te privojnë askënd nga jeta.  

Andaj mbrojtja konsideron se ne veprimet e të  akuzuarit  B. G.,  kemi te beje me  figurën 

e veprës penale te  vrasjes nga  pakujdesia nga se ne rastin  konkrete nuk kemi dashje  por ai  ka 

privuar nga jeta  te ndjerin  V. K., nga pakujdesia  dhe pa vetëdija.  

Andaj Gjykata  duhet ne mënyrë  analitike te analizoi  mbrojtjen e te   akuzuarit  B. G.,  

dhe provat materiale  te cilat gjenden ne shkresat e  lëndës dhe të  akuzuarin  ta shpalli  fajtore  

për vepër penale te  vrasjes nga  pakujdesia nga neni 181  te  KPRK-se, dhe me rastin e matjes se  

llojit dhe lartësisë së dënimit  Gjykata te ketë parasysh te  gjitha rrethanat  lehtësuese  dhe atë 

pendimin e thelle  për veprën e kryer te vrasjes nga  pakujdesia,  premtimin  se ne te ardhmen 

nuk do te bije ndesh me Ligjin, me  herët nuk ka qene i Gjykuar,   dhe ndaj tij nuk zhvillohet 

ndonjë procedure tjetër penale, është  pronari i një kompanie, mbajtësi i vetëm i familjes,  i 

martuar  babë i dy  fëmijëve,  ka  kontribuar  gjate procedurës penale ne zbardhjen e  fakteve dhe 

te vërtetës, ka dorëzuar vullnetarisht armën, e të gjitha këto janë rrethana lehtësuese qe  

qëndrojnë ne anën e të  akuzuarit,  andaj i propozojmë  Trupit Gjykuese qe ndaje te njëjti ti 

shqiptoi një dënim sa me te bute dhe te arsyeshëm qe i përgjigjet shkallës se  përgjegjësisë 

penale te tij.  



 
 

 

 9 

Ndërsa sa i përket veprës penale  mbajtje ne pronësi,  kontroll ose posedim te pa  

autorizuar te armëve nga neni  374 para 1 te  KPRK-se,  i propozon Trupit Gjykuese qe ne 

kuptim te nënti  46 te KPRK-se, ti shqiptohet një dënim me gjobe.  

Po ashtu i ka propozuar  Trupit Gjykues qe ndaj  klientit te tij,  te ndërprite masa e 

paraburgimit nga se i njëjti është ne paraburgim nga dt. 20.12.2013,  dhe sipas mbrojtjes kanë 

pushuar arsyer at të  cilat është caktuar dhe vazhduar paraburgimi. 

I akuzuari S. D., në mbrojtje te  vetë  ka deklaruar  se ne te gjitha  fazat e procedurës  qe 

nga  fillimi jam  deklaruar i fajshëm kam pranuar  fajësinë  për veprën  qe  akuzohem, por Trupi 

Gjykuese nuk e ka  aprovuar   pranimin e  fajësisë  dhe unë në tërësi ngeli pranë mbrojtjes se 

dhëne ne  Polici  dhe  Prokurori,   dhe tani ne këtë seancë te shqyrtimit  gjyqësor.  

  

Mbrojtësit i te   akuzuarit  S. D. av. N. D.,  ne fjalën e tij  përfundimtare ka deklaruar se  

aktakuza e  Prokurorisë lidhur me te mbrojturin tim  S.  D.,  nuk është  kontestuese,  janë  

vërtetuar te gjitha  faktet  qe i vihet ne barre te mbrojturit tim  mbasi ka mbështetje ne provat  qe 

janë në shkresat e lëndës  dhe nga pranimit i të pandehurit  kështu që  i propozoi Gjykatës qe me 

rastin e  caktimit te llojit  dhe lartësisë së dënimit Gjykata te ketë parasysh te gjitha rrethanat  

lehtësuese, pranimin e  fajësisë në të gjitha fazat e procedurës  është i moshës se re,  dhe i 

propozoi Trupit Gjykuese qe ti shqiptohet një dënim sa me i bute i parapare me Ligj, me te cilin 

te  arrihet qëllimi i dënimit.  

 

Ne fjalën e tij  përfundimtare  i  akuzuari  S. D., ka deklaruar se ne tërësi e mbështet   

fjalën  përfundimtare te mbrojtësit te tij.  

 

Gjykata ne shqyrtimin Gjyqësore ka nxjerrë të gjitha provat e propozuara  në aktakuzë,  

ka lexuar  deklaratën e të dëmtuarit  K. R.,  ka marrë ne pyetje dëshmitarët, B. H., M L., D. H., 

dëshmitarja  Sh. H.,  dëshmitarja  R. R., dëshmitari  F. Th.,  është mare ne pyetje  eksperti 

mjeko- ligjore  dr. M. G., eksperti i balistikës  Q. T., i cili është rimarr ne pyetje pas  urdhërese  

për ekspertize plotësuese pas dorëzimit te  armës nga i  akuzuari,  dhe pas vlerësimit te secilës 

provë veç e veç vërtetoi ketë gjendje faktike: 

 

Se i  akuzuari  B. G.,  me dt. 16.12.2013,  rreth orës  13:55 min,  ne  Stacionin e  

Autobusëve ne  Gjakove,  ne autobusin  e  firmës   “ D. “ me pronar  U. L.,  i  akuzuari B. G.,   

duke  dashur ta privoi nga jeta te dëmtuarin K. R.,  nga fshati  R. K- Gjakove, ka privuar nga jeta  

tani te ndjerin V. K., nga  fshati R. K- Gjakove,   me dashje  eventuale  dhe me  këtë rast ka 

rrezikuar jetën e personave tjerë – pasagjereve, ne atë mënyrë që për shkak te një  konflikti qe 

kohe me pare këtu i dëmtuari K. R., ka pasur  me  I. M., i  akuzuari B.  pas me pare  afrohet  te  

autobusi  dhe me atë rast   bindet se i dëmtuari K.  gjendet  brenda ne autobusë  i ulur se bashku  

tani me te ndjerin V. K., hynë ne autobus  nga dera e pasme  ku gjendeshin  shume pasagjere  

dhe me atë çast kur arrin kah mesi i autobusit  nxjerre nga brezi një revole  te tipit  “ Tulla  

Tokarev  33”  te kalibrit 7.62x25 mm, dhe shtëne me te  dy herë përpjetë  duke qëlluar  tavanin e 

autobusit  e më pas vazhdon duke ecur  ne drejtim te pjesës së përparme  te  autobusit  dhe ne 
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qastin  kur afrohet te ulësja ku ishin te ulur i dëmtuari K. R.,  dhe  tani i ndjeri V.  K., shtëne 

edhe një herë  dhe duke dashur ta privoi nga jeta te dëmtuarin K. R., me një të shtëne qëllon tani 

te ndjerin V. K. me dashje  eventuale  duke i shkaktuar  lëndime  vdekje prurës  si ne raportin e 

autopsisë   dhe nga ana e  mjekeve  konstatohet  vdekja e tij. 

 

Ndërsa i akuzuari S. D., me dt. 16.12.2013, ne Stacionin e  Autobusëve ne  Gjakovë, rreth 

orës 13:55 min,  pikërisht ne  autobusin e  firmës  “ D. “  me pronar U. L.,  tjetri i ka shkaktuar 

lëndime te lehta trupore me  dëmtim të përkohshme të  shëndetit,  ne atë mënyrë që për shkak te 

një  konflikti që ka pasur këtu i dëmtuari  K. R., me  I. M.,  afrohet  autobusit  e pasi me pare  

bindet se i dëmtuari  gjendet  brenda ne  autobus, i pandehuri S. hynë nga dera e pasme e 

autobusit, i afrohet vendit ku ishte i ulur i dëmtuari K. R.,  dhe te njëjtin menjëherë e sulmon me 

një  shufër te metalit,  duke e  goditur disa here ne koke,   dhe pjesë tjera te  trupit,   duke 

shkaktuar lëndime te lehta trupore me afër te  përshkruar ne mendimin e ekspertit mjeko-ligjore. 

 

Gjykata ka marr ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitarit, B. H., i cili ka deklaruar: 

Se ditën kritike me 16.12.2013,  ka qene  ne vendin e punës  ne shkollën e mesme  

teknike  “ N. N. “ ne Gjakove,  ku është  si mësim dhënës.  Në punë ka shkuar me automjetin e 

tij  “ Reno Megana “ dhe te njëjtin e  ka parkuar para shkollës. Diku rreth orës  13:00,  kane 

ardhur  A. Th.,  dhe  S. D.,  dhe  i kanë kërkuar veturën  duke i thënë se  veturën e kërkon  D.,  

dhe te njëjtëve i kanë dhënë  qelësat e veturës. Me vone ka kuptuar  nga  familja se  policia e ka 

kërkuar ne shtëpi,  ka thirr  D. ne telefon   dhe e ka vetur se çka ka ndodhur me automjetin tim. 

Ai i ka treguar qe dy tezakët e tij ja kane marr veturën  duke ju prezantuar se ky e ka kërkuar 

veturën, e me vone ka kuptuar se ne këtë veturë  kanë shkuar  te stacioni i autobusëve ku ka 

ndodhur rasti e me vone pas  rastit  te njëjtën e ka  braktisur dhe policia e ka gjetur.  

Gjykata ka marr ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitarit  M. U. L., i cili ka deklaruar se  është 

pronari i autobusit  dhe ai se bashku me  babën që është  vozitës i autobusit  e kanë firmën  për 

transport   te udhëtareve  “ D. “.  

Ditën kritike  autobusin e kanë pasur te parkuar ne  Stacionin e autobusëve ne  Gjakove,  

diku rreth orës  13: 00 , 13.05,  dhe   autobusi ka pasur qe te niset ne ora  14 :00. Kanë  filluar  

udhëtaret që te hyjnë ne autobus, ndërsa  unë  e kam qelur gepekun  qe ti fusin sendet,  ndërsa  

baba ime nuk ka qene i  hypur ne  autobus  fare ka qene  me kolege te vete. Në autobus kanë 

udhëtuar  zakonisht  nxënësit dhe dera  e pasme e  autobusit ka qene e hapur ndërsa  dera e 

përparme ka qene e mbyllur. Në një  moment  gjersa kam qene  duke i  vendosur sendet ne  

gepek,  kam dëgjuar krismat   dhe ne  fillim kam menduar  se  kanë qene  fishekë zjarre  e pasi 

kam dëgjuar prapë krisma  kam dëgjuar  dhe britmën e  udhëtareve  ku te njëjtit kanë  filluar qe 

te dalin nga  autobusi. Pas dëgjimit te krismave te dyta kam pare qe edhe dera e përparme  është 

qelur  dhe nga kjo derë kanë ikur edhe udhëtar, dhe ne këtë moment kam vërejtur K. R., te  cilin 

e njohur  nga se ka qene  udhëtar i përhershëm i cili ka qene i rrezuar   dhe këta personat qe kanë 

qene  duke e sulmuar dhe nga  sulmi K. ka  ra ne tokë, nga dera e përparme e autobusit, dhe njeri 

prej tyre  i ka mëshuar dhe me këmbë,  e njeri prej sulmuesve ka pasur  edhe  shufër te metalit. 

Më vone kam  kuptuar se personi qe ka qene i ulur me K. ne karrigen e dyte ne anën e djathtë  ka 
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qene i  plagosur me armë zjarri,   dhe unë së bashku me  K.  dhe dy persona tjerë  të njëjtin e 

kemi qitur jashtë  autobusit  dhe e  kemi quar ne spital,  dhe ne spital është  konstatuar vdekja e 

tij.  

Në momentin  kur kam dëgjuar  krismat kam mshelur gepekun pas kësaj kam  dëgjuar 

dhe dy krismat  dhe menjëherë ka vrapuar ne derën e parë te  autobusit  kam  filluar te  dalin 

pasagjerë  dhe kam  vrapuar qe te hapi derën e shoferit  e kam qitur këmbën  dhe jam zgjatur qe 

te shohë se çka po ndodh kam vërejtur se kanë  zbritur  udhëtarë ne tokë, ne mesin e tyre ka qene 

K., ku ishte shkaktuar një tollovi brenda   dhe në atë moment  kam vërejtur se një person ka 

shtëne me  revole te cilin nuk e kam njohur,  dhe pas kësaj krisme jam larguar nga  frika  ndërsa 

K. ka qene i shtrire  aty, dhe unë nuk kam mundur ti identifikoi se kush e ka plagosur  personin 

qe  ka qene  me K.,  por dy prej tyre  personave kanë pasur armë  dhe te  njëjtat i kanë përdorë,  e 

pas kësaj kanë ikur nga  vendi i ngjarjes.  

Gjykata ka marrë ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitares Sh. H., e cila ka deklaruar se me dt.  

16.12.2013, ka qene ne shkollë, dhe rreth orës 13:35 min,  kam shkuar ne Stacionin e  

Autobusëve  ne Gjakovë,   dhe kam  pritur  autobusin e relacionit  Gjakovë- Cermjan-Jabllanicë.  

Kur është vendosur  autobusi ne peron kam hyrë në autobus  dhe ne ndërkohë ka ardhur i ndjeri  

V. K. dhe K. R.,  dhe se unë kam qene e ulur  ne karrigen e dytë apo te trete te  autobusit nga 

dera e pasme nga ana e  djathte. V. me ka përshëndetur  dhe i njëjti ka  dalur jashtë  se bashku 

me K.  diku rreth orës  13:45  min, ne autobus kanë hyrë dhe pasagjere te tjerë,  dhe disa minuta 

para se te niset autobusi  kam vërejtur se dikush ka hyre ne autobus  kam pare qe ka  nxjerrë 

armën prej  shokës,  dhe me armë  ka qitur përpjetë kah tavani,  dhe unë ketë momente e kam  

ulur kokën dhe kam dëgjuar te shtënat e tjera qe janë shkrepure,  kam dëgjuar  tri apo katër te 

shtëna  kam ngritur  kokën  dhe kam parë që ky person qe ka gjuajtur me armë prape ka dalur 

nga dera e pasme. Ky person menjëherë posa ka hyrë nga dera e pasme ka  bërë disa hapa dhe 

menjëherë ka shtënë,  dhe ne atë moment kam vërejtur  V., nga se e kam pasur shoke te shkollës,  

qe e ka kapur kokën me duar. P. qe ka shtënë me armë ka qene i plotë i ka pasur  teshat  serioze 

te zeza zeshkan gati pa  flokë,  dhe i moshës  përafërsisht  40 vjeçare. Menjëherë kur kanë  filluar 

te shtënat  pasagjeret kanë dalur jashtë  dhe kam pare qe njeri prej tyre ka pasur një shipkë te 

metalit qe ka qene  afër K. dhe V.,  dhe se  ne momentin kur ka ndodhur kjo ne  autobus  kane 

qene përafërsisht 20 pasagjere, pas kësaj  unë kam shkuar  nga pjesa e përparme e autobusit,  

kam vërejtur se janë duke u rrahur dy persona te dera e shoferit  dhe kjo rrahje ka ndodhur me K. 

R.. Këta persona që kanë hyje ne autobus dy veta kanë pasur  armë zjarri dhe një ka qenë me 

shipkë. Pas atyre te shtënave  nga  autobusi kanë  filluar te dalin pasagjere. Kur ai person qe ka 

shtëne me armë pra ishte  fjala për personin qe ka shtëne përpjetë e kam vërejtur  V. duke e 

kapur me dy duart kokën. Ky person qe ka shtëne menjëherë është larguar nga dera e prapme dhe 

ka dalur nga autobusi. Pasi qe kanë zbritur shumica e pasagjereve  dhe unë kam dalur nga  

autobusi me motrën time,  kam  vazhduar rrugën ne drejtim te pjesës së përparme te  autobusit 

kam vërejtur ata persona duke e rrahur  K. R.,  i cili ka qene i shtrirë , këmbët i kishte jashtë  

autobusit ne tokë, ndërsa  trupin e mbështetur ne shkalle te derës se  shoferit. Ai person qe ishte 

duke e rrahur K. është larguar nga aty dhe ka shkuar ne drejtim te pa njohur. Gjate kësaj ngjarje  

unë nuk kam ditur se çka ka ndodhur me V.,  por ne ndërkohe  gjersa isha  duke  shiquar ne  
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brendi te  autobusit kam dëgjuar nga te tjerët se një person kam mbetur i shtrire ne autobusë,  dhe 

menjëherë kam dyshuar se është  fjala për V.. Në ndër kohe disa persona kane hyre brenda ne 

autobus  dhe kam pare qe është ne pyetje V. K.,  e ne ndërkohe K. me disa persona tjerë e kane 

nxjerr nga autobusi e kane  futur ne një taksi  dhe e kanë dërguar ne  spital, e me vone kam 

kuptuar se i njëjti veç ka vdekur.  

Po ashtu Gjykata ne  cilësinë e dëshmitares ka marr ne pyetje R. R., e  cila ka deklaruar 

se   ditën kritike me dt. 16.12.2013,  rreth orës  14:00, kam shkuar ne Stacion te  autobusëve qe te 

shkoi ne shtëpi,  ne fshatin tim,  dhe kam hyre ne autobusin e firmës  “ D. “,  jam ulur prapa  

shoferit dhe në një moment kam dëgjuar të shtënat qe kanë ardhur prapa meje, ne fillim kam 

dëgjuar vetëm dy te shtëna, e pas kësaj dhe të shtënat e tjera. Unë kam qene i frikësuar tepër dhe 

nuk kam shiquar se çka është  duke u bërë, i kam mbyllur sytë. Pas kësaj është krijuar një tollovi,  

dhe kanë dalur jashtë pas këtyre te shtënave,  dhe se ne autobus kanë qene  shumë pasagjere  por 

për numër nuk kam mundur te deklarohem. Unë gjate daljes nga autobusi jam lënduar  dhe me 

kanë dërguar ne  spital, dikush nga pasagjeret. Nuk kam  qene ne  gjendje qe te identifikoi se 

cilët nga personat kanë gjuajtur ne  autobus  pasi qe ka qene  tollovi e madhe. 

 

Po ashtu Trupit Gjykuese sipas propozimit të përfaqësuesi te  akuzës  ka marr  aktvendim 

qe ne cilësinë e dëshmitarit te merret ne pyetje  F. Th., i cili ka  deklaruar se të akuzuarin B. e 

njeh, nëpërmjet tezakut te tij  D.,  dhe ka  theksuar se  ditën kritike me dt. 16.12.2013, ka pasur 

një vizitë të rregullt mjekësore ne spitalin e  Gjakovës, ku ka qene se bashku me vëllain e tij  A.   

dhe me bashkëfshatarin S. D.. Pasi qe e kemi kryer punën ne  spital  kemi shkuar ne  kafiterin “ 

K. i K. “ dhe pasi qe jemi ndare unë  jam nisur për ne Prizren, me automjetin  tim  “ GOLF 4 “ , 

ndërsa  vëllai  im ka shkuar qe ti hjeki  flokët. Rrugës  duke shkuar ne Prizren   me ka thirr  S. ne  

telefon  dhe me ka thëne se jemi te  stacioni i autobusëve me  A.,  dhe unë  tani jam  frikuar se 

çka është bërë,  pasi qe  vëllain e kam  lënë që ti hjeki flokët, e kam kthyer  automjetin  dhe kam 

shkuar  te  stacioni i autobusëve. Në hyrje te  stacionit e kam takuar  S., A.  dhe B., i kam pare qe 

janë duke u  futur ne  autobusë, dhe unë kam ngajtur pas vëllait tim, qe te parandaloi kam hyre ne  

autobus  kam qene te pushimorja poshtë  ne pjesën e prapme dhe kam parë që  B. ka qene i hipur  

naltë  afër  shkalleve ne pjesën e  mbrapme,  ja kam pare një revole  kam dëgjuar krismat  pastaj 

e kam kthyer kokën kah  autobusi  kam pare S.  dhe  A., duke u rrahur me një djalë, dhe unë kam 

shkuar qe te hjeki  vëllain ne pjesën e përparme te  autobusit  dhe  aty kam parë  një  djalë që 

është quar ne këmbë dhe kam dëgjuar  krismat dhe pash  B. qe e ka  drejtuar  revolen ne 

drejtimin e atij  djalit, e kam  kthyer kokën  dhe i kam thëne  B. se pse, e ky ne ketë momente ka  

filluar që të iki,  dhe  nuk e kam pare se ku ka shkuar. Pas kësaj  tollovie unë kam dale nga pjesa 

e prapme ku dhe  kam hyre, dhe  jam larguar nga vendi i ngjarjes. Po ashtu ka  theksuar se e ka 

pare  A. me revole  duke e drejtuar poshtë ne tokë.  

 

Trupi Gjykuese me propozim të përfaqësuesi te  akuzës  e pasi qe me herët ka lëshuar  

urdhërese për  sjelljen e dhunshme te dëmtuarit  K. R., ku T. Gjykuese ka marrë  konfirmim nga  

policia  se i njëjti gjendet jashtë  Kosove, andaj Gjykata  ka bërë leximin e  deklaratës se tij, qe 
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ka dhëne ne  Prokurori ne prani te mbrojtësve te akuzuarve dhe prani te palës së dëmtuar, te 

autorizuarit  av. Rr. K.,  i cili ka deklaruar:  

 

Se S. D. dhe A. Th., i njeh  ndërsa B. G. e njeh si figurë, të ndjerin  V. K.  po ashtu e një 

nga shkolla e mesme  dhe ka qene  shoke, pasi qe është njoftuar  ne shkolle  nëpërmjet internetit. 

Jam takuar ne  stacionin e autobusëve dhe kam hipur ne autobusin e firmës “ D. “,  autobusi ka 

pasur për tu nisur rreth orës  14:00,  dhe para nisjes  5 minuta kemi hyre brenda ne autobus dhe 

unë jam ulur ne karrigen e dyte nga   ana e djathte e autobusit,  afër  gjamit te  autobusit, ndërsa 

V. krahas meje.  

Para kësaj  ka qene një  ditë e Ejte,  disa persona te pa njohur  me kanë ndjekur ngase unë 

kam pasur një probleme me herët me I. M.. Më të vërejtur se këta persona qe me kanë ndjekur 

disa dite me herët të Viva Freshi, kam  ikur nga ata,  jam ngjitur ne katin e dyte  dhe kam pare qe 

janë duke me përcjell ure  dhe kam ikur nga aty.  

 

Në momentin kur kam  hyrë ne autobus jam ulur së bashku me V. me telefonin tim kam 

biseduar me  B. H., i cili me veti se ku gjendëm, i  tregova  dhe ai me tha se jam duke ardhur ne 

Gjakovë, e unë i ktheva përgjigjen se jam duke shkuar për ne shtëpi. Përmes dritares se  

autobusit kam vërejtur 7 persona, te cilët kanë kaluar me te shpejte skejë  autobusit  e kam njohur 

njeri prej tyre personave ka qenë  po i njëjti qe me ka përcjellë te Viva Freshi. Kanë kaluar  pranë  

autobusit njeri pas tjetrit  dhe të njëjtit kanë hyrë brenda ne autobusë  dhe në çastin kur e kam 

kthyer kokën nga ana e majte  duke shikuar ne pjesën e përparme te  autobusit kam dëgjuar një 

krismë,  dhe kam hetuar  se me është nxehur veshi i djathte  si dhe koka, koka me ushtonte dhe 

nuk kam dëgjuar asgjë,  kam prekur me dore kokën ne pjesën e prapme te veshit te  djathte   dhe 

kam vërejtur se dora më është bërë me gjak. Pas këtij momenti  gjersa isha duke u ngritur ne 

këmbë e kam kapur ne  dorën e majtë V.,  për ta shtrirë për  karrige me qellim qe te mos e rrok 

ndonjë plumb,  dhe jam kthyer ne drejtim të  S.  përball tij  i cili ka pasur  një  shipktë të hekurit 

ne dorë, pas  ati ka qene A.  si dhe një person tjetër, njeri prej tyre ka pasur allti  gjersa personi 

tjetër i katërti prapa tyre ka pasur një jakne te zezë i plote me trup, flokët i ka pasur te prera,  dhe 

ne pjesën e përparme i ka pasur te ramë, i moshës për afërsisht  43-44 vjeç. I njëjti ka ngjitur  

dorën larte dhe ka  gjuajtur me  allti ne drejtimin tim, dhe atë plumb,  dhe ka gjuajtur  tri herë 

njëra pas tjetrës. Unë kam ngritur dorën te koka ime,  për të mbrojtur veten  S. me ka  goditur me 

shipkë ne koke nuk e dijë sa here. Kur me ka goditur ne anën e majte te kokës  unë me duart e 

kam kapur kokën  aq sa kam mujtur për tu mbrojtur  dhe pas atyre goditjeve mezi kam qëndruar 

ne këmbë,  dhe më është errësuar pamja. Në ato qaste  gjate atyre  goditjeve  dikush me ka 

goditur me shqelm të brinjët nuk kam mundur te vëreje se kush  dhe nga këto goditjet jam 

rrezuar  tek ulësja e  shoferit te autobusit,  dhe duke  qene i shtrirë  unë kam dëgjuar  ne atë 

moment edhe dy – tre te shtëna,  unë kam hetuar se kam te këmba ime e djathte me është nxehur  

dhe  kam kapur me duar  duke menduar se jam  plagosur  dhe aty te ndërruesi i shpejtësisë së 

autobusit kam rrëshqitur  tek dera e parë e autobusit kah ana e  shoferit  dhe dikush e ka qelur 

derën  dhe jam rrezuar kam ra te poshtë ne toke,  dhe atë ne kokë,  ku nga koka me rrjedhtë  gjak, 

dhe ne ato momente  ka nisur me mu kthyer pamja  dhe vetëdija,  dhe dikush ne këto momente e 
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ka  kapur S. dhe e ka larguar prej meje. Pasi ky person e ka larguar S. nga unë,  unë jam ngjitur 

ne këmbë  dhe menjëherë kam shiquar se  ku është V.,   dhe kam filluar te thërras me emër  “ V., 

V. “   dhe kam hyrë ne autobusë,  kam vërejtur  V., vetëm këmbët te  cilat  i kishte te shtrire ne 

ulëse, tjetër nga ana e majte te autobusit,  kur jam  afruar afër  kam vërejtur  se kokën e kishte 

mbështetur ne mbështetësen e karriges afër gjamit,  e kam kapur për dore   duke e shkundur  dhe 

e kam thirr disa here, kam tentuar qe ta kapi, por ishte i peshës se rëndë  dhe kam kërkuar 

ndihmë,  dhe një person i panjohur me ka ndihmuar,  e kemi kapur   dhe e kemi quar ne një  

automjet  taksi për ne  spital. Me të hyrë ne automjet  unë jam ulur ne ulësen e prapme, e kam 

prekur ne gjoks, por ai nuk fliste  dhe rrugës për ne spital ka filluar te qes shkume  dhe gjak nga 

goja. Dhe ne pjesën e  përparme te  flokëve i ka pasur te lyera me gjak, dhe ne spital është  

konstatuar  vdekja e tij. 

 

Në pyetje e Prokurorit te çështjes  se a dinë se sa revole janë përdorur ne rastin dhe kush 

kanë qene ata persona i njëjti ka deklaruar se  dikush ka pasur një revole dhe atë pikërisht ai  

personi i katër qe ka shtëne ne drejtimin tim, duke e ngritur dorën mbi kokat tona  por duke qene 

se  ne atë moment  ngjarja zhvilluar shume shpejte  ne atë momente  kam dëgjuar edhe te shtëna 

tjera nga afërsia dhe nuk ka qene ne gjendje te deklarohet se a kanë qene ne pyetje një apo dy 

armë.  

   

Po ashtu ka deklaruar se këtu i pandehuri  B. G., ka shkuar  tek familja e K. Gj. ne fshatin 

Planqor e këtë i kanë treguar  familjaret e K., B. ua ka thëne se nëse e lejoni djalin e juaj qe te 

shoqërohet me K. nuk jap përgjegjësi çka do të ndodh edhe me djalin e juaj. Për problemin qe ka 

ndodhur me Sh. e L.  ai ka  thëne se nuk ka nevoje qe te ndjeke ketë punë. Nga se unë një muaj e  

gjysme  para këtij rasti kam pasur një probleme me nipin e  Shehut nga L. e Hasit,  si dhe djalin e 

tij I. M.. Po ashtu ka deklaruar në qasëtin kur është  sulmuar nga  S. me  shufër te metalit,  dhe 

nga ana e  A. me  grushta  kur unë e kisha dorën e majtë të vendosur ne kokë  për tu mbrojtur, e 

kam dëgjuar kur  V. ka thënë  “ O nuk jam  ai “  dhe pastaj kam dëgjuar  A. kur ka thënë  “ se  

nuk është ai “ e pastaj kam  dëgjuar edhe krisma tjera.  

 

Gjykata ka bërë leximin e ekspertizës mjeko- ligjore,  si dhe ka marre ne pyetje  ekspertin 

mjeko- ligjore dr. M. G.,  i cili  ka deklaruar  se  në tërësi  qëndron  pranë raportit te  autopsisë 

dhe mendimit te dhënë përfundimtare për shkakun e vdekjes për të ndjerin  V. K.,  vdekja ka 

ardhur si rezultat i veprimit dinamik të predhës  pasojë e  goditjes nga arma e zjarrit  ne regjionin 

e supit te majtë me çrast kemi thyerje te kockës se krahut te majtë  dhe  dëmtime te  organeve  

vitale ne kraharorë ( mushkërive )  e përcjellur me gjakderdhje masive ne hapësirën e lirë te 

kraharorit.  

Në pyetjen e  Gjykatës  eksperti mjeko-ligjore ka deklaruar se  ne baze te karakteristikave 

te plagës  e të cilën e kemi evidentuar te i ndjeri  V. K., e me lidhje me pyetje se sa ka qene 

distanca e  qitjes ka ardhur ne përfundim se distanca e qitjes nuk ka qene ne puthitje  e as me 

gjysme puthitje  por as nga largësia  që nënkupton mbi  1 m, e ne pafundësi,  mirëpo ne baze te  

gjurma vë te blozës  te evidentuara për rreth plagës  ka ardhur ne përfundim – klonkudim se  



 
 

 

 15 

distanca e qitjes ka qene nga afërsia . E qe  goditje nga afërsia nënkupton jo goditje në puthitje e 

as ne gjysëm puthitje,  d.m.th.  arma e ngjitur ne trupin, sepse ne atë rast në plage do te kishte 

regjistruar një unazë te djegies e që ne rastin konkrete nuk e kemi, e qe eliminohet goditje me 

puthitje.  

Po ashtu  Gjykata ka proceduar ekspertizën balistike te Agjensionit Kosovare për 

Forenzikë, me numër  AKF 2014-0226/2014-167, te dt. 31.01.2014,  ku nga kjo ekspertizë  është 

dhëne konstatimin dhe mendimi përfundimtare se dëshmitë e dorëzuara    EV # 1 dhe  EV# 2,  

janë dy predha pjese te  fishekëve te kalibrit  7.62 x25 mm, e të  cilat janë të gjuajtura nga arma e 

dëshmisë  EV# 17. Predha nga  dëshmia  EV# 2,  ka qene e dëmtuar  andaj ajo është ndarë  që ti  

bëhen vjaskat  e dukshme për krahasim. Dëshmitë e dorëzuara  EV# 3, 4, 5,  dhe 16,  janë katër 

gëzhoja pjesë të fishekëve te kalibrit  7.62 x25 mm,  e të cilat  janë te gjetura nga arma e 

dëshmisë  EV # 17. Dëshmitë e dorëzuara EV# 9, 10,  dhe 11,  janë tre gëzhoja  te fishekëve te 

kalibrit  7.62 x25 mm,  të cilat  janë gjuajtur  nga një armë sigurisht pistoletë e llojit  “ TT”,  

dëshmia e dorëzuar  EV# 17,  është një pistolete “ TT” model 33, kalibrit  7.62 x 25 mm, me 

numër serik  “ X A 4779” 

Pas  dorëzimit te  armës nga ana e të  akuzuarit  B. G., ne seancën e shqyrtimit kryesore  

të datës 13.05.2015,  e njëjta armë  është dorëzuar në Njësinë  për ekspertim te armëve te zjarrit,  

dhe nga ana e laboratorit te forenzikës  ekspertit te  balistikës është përpiluar  raporti i 

ekspertizës  dhe eksperti  i balistikës  Q. T., prapë ka prezantuar ne seance   dhe i njëjti  ka dhëne 

konstatim dhe mendim përfundimtare se një pistoletë e dorëzuar për ekspertize  “ Tulla Tokarev 

“ model 33, kalibrit  7.62 x 25 mm,  me numër serik ne kornizë  dhe kafkë  “ EE 2608” arma 

është  funksionale  si dhe një karikatorë me kapacitet prej  8 fishekëve e kalibrit  7.62 x 25 mm,  i 

cili është i dizajnuar për pistoleta   “ Tulla  Tokareve “ model  33,  dhe  5  fishekë  te kalibrit  

7.62 x 25 mm,  është zbuluar  përputhja  ne mes te armës së  cekur me lart me dëshminë  EV # F, 

me dëshmitë e ruajtura me rastin e hapur  C- 1484,  i cili  është ekzaminuar me numër të njëjte të  

Policisë së Kosovës,  2013- DB-1996, te dt. 31.01.2014, dhe eksperti  Q. T., ne shqyrtimin 

kryesore te dt.  13.07.2015, ka deklaruar se i njëjti ka përpiluar ekspertizën me numër te rastit  

AKF- 2014- 0226/2014- 167, te dt. 31.01.2014,   si dhe  ka përpiluar edhe raportin tjetër te 

ekspertizës plotësuese pas dorëzimit te armës nga i akuzuari i dt. 22.05.2015,  dhe i njëjti ka 

theksuar se numër serik i armës  EE 260- 1947, ndërsa ne ekspertizë është  konstatuar se  numër 

serik i kësaj arme është  EE 2208, ka ardhur gjerë ne  lëshim teknik, nga se numri i fundit i armës 

ka qene i pa dukshëm, pra nuk është parë numri 8, sepse është i pa dukshëm  ndërsa  numër  

1947 vazhdon menjëherë pas numrit serik me një vije lidhëse  paraqet  vitin e prodhimit te armës   

dhe se  numri 8 ka qene i pa lexueshëm për shkak te korezionit te armës,  dhe se  ne baze te  

urdhërese se  Gjykatës  pas krahasimit te kësaj armë  ne rastin e hapur  ne librin e  rastit te hapur 

ne laborator me nr. AKF C 1484, dhe pavarësisht kërkesës së  Gjykatës  çdo armë që  vjen ne 

laborator ajo krahasohet me të  gjitha rastet e hapura  te kalibrit te njëjtë të armës. Rasti i hapur  

C 1484, përmbante tri gëzhoja te  kalibrit 7.62 x 25 mm, si dhe një predhe e kalibrit te njëjtë, 

këto tre gëzhoja dhe predha  ishin  ekzaminuare me herët  me numër te  AKF-se,  2014- 0226, e 

këto dëshmi te  cekura  ishin te evidentuara  ne tre gëzhoja  EV 9,10,  dhe 11,   si dhe predha  EV 

# VK , këto dëshmi janë  gjate krahasimeve  mikroskopike  te  gëzhojave dhe  predhave  te 
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gjuajtura me armën  “ Tulla  Tokareve “ model 33,  me numër serik   EE 2608,  ka rezultuar se 

kanë karakteristika te njëjta  individuale  balistike  që do te thotë qe janë te gjuajtura nga kjo 

armë, e qe me rastin e autopsisë së  viktimës  V. K., predha që është  nxjerr nga ai i përgjigjet 

kësaj  dëshmisë  EV # VK.  

Gjykata ka bërë leximin e provave raporti i oficerit policore I. F.,  më numër  2013- DB- 

1996,  te dt. 17.12.2013,  raporti i hetuesit  M. A.,  me numër dhe  datë të njëjtë , raporti i 

oficerit policorë  toger  I. A.,  me numër te date te njëjtë,  ka bërë leximin nga lista  mbi 

konfiskimin e sendeve nga i pandehuri  B. G.,  me te njëjtin  numër te dt.  20.12.2013,  ka bëre 

leximin e dy  listave te dëshmive me numër  te njëjtë te dt.  16.12.2014,  ka bërë leximin e 

raporteve të oficereve policore  I. H., dhe  A. B.,  ka bërë leximin e  raportit plotësuese me 

numër te njëjtë të dt.  16.12.2013,  skicat  dhe legjendat e vendit të ngjarjes,  raporti i këqyrjes 

së vendit te ngjarjes, raporti i autopsisë për të ndjerin  V. K.,  si dhe raportet  mbi hyrje- dalje 

telefonike  dhe mesazhe i  përpiluar nga  drejtoria  rajonale  e policisë ,- Njësia e Hetimeve ne 

Pejë, me numër   2013- DB- 1996,  te dt.  19.03.2014,  si dhe foto albumi i vendit te ngjarjes,  

dhe  foto e armëve te konfiskuar, si dhe  ka bërë leximin e ekspertizës mjeko- ligjore,  te dr. N. 

H.,  te dt. 25.12.2014.  

Gjykata pas mbajtjeve te seancave te shqyrtimit kryesore me dt. 31.03.2015,  01.04.2015,  

13.05.2015, 13.07.2015,  dhe 18.08.2015,   ka nxjerrë të gjitha provat e propozuara nga ana e 

Prokurorisë dhe mbrojtjes dhe pas vlerësimit të secilës  provë veç e veç  dhe ne lidhshmërinë 

njëra me tjetrën ka vërtetuar gjendjen faktike  si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke shpallur 

fajtor te akuzuarin B. D. G. , për shkak  te  vepër penale te vrasjes së rëndë nga neni  179  para 1  

pika 1.5 t e  KPRK-se,  dhe  veprës penale  mbajtje ne pronësi,  kontroll ose ne posedim te pa  

autorizuar te armëve nga neni  374 para 1  te  KPRK-se, ndërsa te  akuzuarin S. D., për shkak te 

veprës penale  lëndim te lehte trupore nga neni 188 para 2 lidhur me para 1 te KPRK-se.  

Nga provat e administruara marrjes ne pyetje dëshmitaret, leximit te ekspertizës të 

ekspertit mjeko –ligjore,  ekspertizës  balistike  si dhe nga mbrojtja e të  akuzuarit  B. G.,  Trupi 

Gjykuese ka ardhur ne përfundim  se i njëjti ka kryer vepër penale te vrasjes se rëndë nga neni  

179 para 1  pika 1.5  me dashje eventuale  nga se i njëjti  më përdorimin e revoles ne stacion te  

autobusëve ne autobus  ku kanë qene shumë pasagjere, dhe ne rastin konkret është krijuar 

rrezikshmëri konkrete, cak i sulmit  ka qene K. R., mirëpo në rastin konkret është qëlluar personi 

tjetër qe ka qene i ulur më K. dhe i akuzuari  ka qene i vete dijshëm për rrezikshmëri permanente 

, andaj me  dashje eventuale e ka kryer veprën penale, është pajtuar me një situatë të tillë.  

Gjykata  ka hedhur  poshtë tezen e mbrojtjes se te  akuzuarit   dhe mbrojtësit te tij, që  

kanë deklaruar se ne rastin konkret kemi të bëje me vepër penale te  vrasjes nga pakujdesia  nga 

neni 181 te KPRK-se,  duke theksuar se i mbrojturi i tij këtu i akuzuari B. G.,  nuk ka patur për 

qellim  te  privoi nga jeta tani te ndjerin por ai ka privuar  nga jeta te ndjerin nga  pakujdesia  dhe 

pa vete dija,  dhe se  veprimet qe i ka ndërmarr  nuk kanë qenë me dashje,  andaj nga  mbrojtja e 

të  akuzuarit dhe provat e administruar te cekura si me lartë  Trupi Gjykuese ka ardhur ne 

përfundim  se kemi te beje  me vepër penale  te vrasjes se rëndë  nga neni 179 para 1 pika 1. 5  te 
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KPRK-se, për të cilin Gjykata e ka shpallur përgjegjës , ndërsa sa i përket veprës penale mbajtje 

ne pronësi, kontroll ose posedim te pa  autorizuar te armëve nga neni  374 para 1 te  KPRK-se,  i  

akuzuari  në të gjitha  fazat e procedurës  ka pranuar  fajësinë përket  vepër penale.  

 

Mbrojtjen e të  akuzuarit  B. G., Gjykata e ka hedhur si të pa bazuar  nga se e njëjta  është 

në kundërshtim me vetveten dhe me vetë përmbajtjen e saj si dhe ne provat e nxjerra ne 

shqyrtimin gjyqësore, dhe se mbrojtja e tij qe ka deklaruar se:  ka shkuar qe te merret vesh me  

K. R.,  për një ofendim qe me herët i ka bërë ne telefon,  është ne  kundërshtim me provat e 

administruar  nga se i njëjti me paramendim me  marrëveshje me te  akuzuarit  A. Th.,  dhe  S. 

D., te përgatitur paraprakisht,  i  akuzuari i armatosur me revole se  bashku me  A. Th.,  ndërsa i  

akuzuari  S. me  shipkë ne  dore, ne   stacion te  autobusëve ne  Gjakovë, ku ka pasur shume 

udhëtar, ne autobusin e  firmës  “ D.“ se pari  kanë hije te  akuzuarit  A. dhe S.,  e kanë sulmuar 

te  dëmtuarin K. R.,  pas kësaj i  akuzuari  ka shkrepur dy here ne ajër  e më vonë  i është afruar  

dhe tani ka shkrepur ne drejtim të  K., mirëpo i njëjti ka qene i vetëdijshëm dhe i përgjegjshëm se 

ne këtë veprim  mund të vije deri te pasoja e ndaluar  nga se ne autobus kanë qenë  shume  

udhëtar  dhe me dashje  eventuale e ka privuar këtu te ndjerin V. K., andaj i njëjti ishte i 

vetëdijshëm se me ndërmarrjen e  veprimit ka krijuar  rrezikun konkrete  që mund te  shkaktoi 

pasoja e ndaluar me  gjithë atë nuk ka hequr dore nga një veprim i tillë.  

 

Gjykata duke i marrë parasysh të gjitha faktet e vërtetuara ka ardhë në përfundim se i 

akuzuari  B. G., ka kryer vepër penale te vrasjes se  rëndë nga neni  179  para 1  pika 1. 5  te  

KPRK-se, dhe veprës penale  mbajtje ne pronësi, kontroll, ose posedim te pa autorizuar te 

armëve nga neni  374 para 1 te KPRK-se, dhe këto vepra  i ka kryer më dashje eventuale  veprën 

e parë,  dhe për ketë arsye të njëjtin ka vendosur ta shpallë fajtor dhe ta gjykoi ne baze të Ligjit, 

meqenëse me parë ne tërësi  është vërtetuar se i njëjti është juridiko penalisht përgjegjës,  dhe 

nuk eksiton asnjë rrethane e cila do te përjashtoi përgjegjësinë e tij penale – juridike. 

 

Gjykata duke i marrë parasysh të gjitha faktet e vërtetuara ka ardhë në përfundim se i 

akuzuari S. D., ka kryer vepër penale  te lëndimit te lehtë  trupore nga neni  188  para 2 lidhur me 

para 1 te KPRK-se, për të  cilën vepër  i  akuzuari e ka pranuar  fajësinë, dhe për ketë arsye të 

njëjtin ka vendosur ta shpallë fajtor dhe ta gjykoi ne baze të Ligjit, meqenëse me parë ne tërësi  

është vërtetuar se i njëjti është juridiko penalisht përgjegjës, dhe nuk eksiton asnjë rrethane e cila 

do te përjashtoi përgjegjësinë e tij penale – juridike. 

 

Me rastin e vendosjes  lidhur me lartësinë e dënimit, Gjykata  i ka vlerësuar te gjitha 

rrethanat  lehtësuese dhe rëndësuese, në kuptim te nenit  73 të KPRK-së, të cilat mund të 

ndikojnë ne lartësinë dhe llojin e dënimit, për të akuzuarin  B. G., si rrethanë lehtësuese ka marrë 

parasysh  se i njëjti vullnetarisht e ka dorëzuar armën pas mbajtjes se disa  seancave  pas 

dorëzimit te armës është  vërtetuar gjendja faktike, gjendjen e tij familjare,  është mbajtës i vetëm 

i familjes, i ati i dy fëmijëve,  me herët nuk ka qene i gjykuar, sjelljen e tij gjate gjithë 

procedurës, ndërsa si rrethanë renduese ka marrë parasysh  intenzitetin e larte te rrezikimit te 



 
 

 

 18 

vlerës  së mbrojtur siç është jeta e njeriut e në rasti konkrete ka pësuar  viktima e pa fajshme e 

moshës shumë të re, armën e ka përdorure në prani të shumë udhëtareve  dhe ka krijuar rrezik 

konkrete për udhëtar   andaj  Gjykata  ka vlerësuar se  dënimet e shqiptuara  janë ne  përputhje  

me shkallën e përgjegjësisë penale e të  akuzuarit, intenzitetin e  rrezikimit te vlerës së mbrojtur 

edhe  ne këtë mënyrë  do te ndikoi ne arritjen e qëllimit te dënimit, si masë për rehabilitimi dhe  

risocializimin  e të  akuzuarit  por edhe si masë për parandalimin e të  akuzuarit  dhe personave 

tjerë qe te kryejnë vepra te tilla penale, ndërsa te  akuzuarit  te dytë S.  D., si rrethanë lehtësues 

ka marr parasysh  moshën e tij të re, gjendjen e tij  familjare është i gjendjes se varfër ndërsa si 

rrethanë renduese  ka  marrë parasysh intenzitetin e rrezikimit te vlerës së mbrojtur,  siç është 

shëndeti i njeriut  andaj   i ka shqiptuar  dënimin me burgim ne kohëzgjatje prej dy viteve, ne te 

cilin është llogaritur  koha e kaluar ne paraburgim  dhe ne  Arrest  Shtëpiak,   me shpresë dhe  

bindje se me këtë dënim do te arrihet qëllimi i dënimit i paraparë  sipas dispozitave  te nënti  41 

te KPRK-se. 

   

Gjykata po ashtu ndaj të akuzuarit B. G.,  i  ka shqiptuar dënimin plotësuese konfiskimin  

i revoles  se bashku me  pesë fishekë,   komform nenit 62  para 1 pika 2.7  te KPRK-së,  si mjete 

i kryerjes se veprës penale.  

 

Vendimi mbi vazhdimin e paraburgimit  për të  akuzuarin B. G., pas shpalljes se 

aktgjykimit  bazohet  ne dispozitat e nënti 367 para 1 lidhur me para 2 te KPPK-se,  dhe arsyet 

për një vendim te tillë janë dhëne me aktvendim te veçantë, i cili i është  dorëzuar palëve pas 

shpalljes se aktgjykimit.    

 

Vendimi mbi udhëzimin e te dëmtuarve qe kërkesën pronësore juridike te realizoi ne 

kontest te rregullt civile, bazohet ne dispozitat  e nenit 463 para 1 – 2 te KPPK-se. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësore, Gjykata i bazoi 

ne dispozitat e nenit 450 paragrafi 3 te KPPK-së. 

 

Nga arsyer at e lartë cekura  dhe na zbatim te nënti 365 para 1  te KPPK-së, është 

vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NE  GJAKOVË, 

PKR.nr. 224/13 , te dt. 18.09.2015, 

 

Procesmbajtësja                 Kryetari i Trupit Gjykuese        

Bute Ramosaj                    Shaqir Zika  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi palët e pakënaqur kanë të drejtë ankesë ne  

afate prej 15 ditëve, nga dita e pranimit nëpërmjet kësaj Gjykate, Gjykatës së Apelit ne Prishtinë 


