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Numri i lëndës: 2018:031823 

Datë: 24.06.2020 

Numri i dokumentit:     01014175 

 

PKR.nr.51/2019 

                                           
NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda, 

trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Mentor Bajraktari – kryetar i trupit gjykues, Besarta Doli 

dhe Besnik Bislimaj – anëtar të trupit gjykues, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare 

juridike pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit E.B. nga Gjakova, për shkak 

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1  të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda, 

PP/I.nr.99/2017, të datës 26.06.2018, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit gjyqësor  me 

datë 22.06.2020, në prezencën e Prokurorit të shtetit Ali Uka, të dëmtuarit N.H. mbrojtëses së 

viktimave në Gjakovë – F.B-Q, të akuzuarit si dhe mbrojtësve të tij avokatëve Besnik Berisha 

nga Prishtina dhe Teki Bokshi nga Gjakova, me datën 24.06.2020 mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datën 08.07.2020 e përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

  

I akuzuari: 

 

E.B., nga i ati S., e ëma F., e gjinisë K., data e  lindjes... në Pejë, tani me vendbanim në 

Gjakovë, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar 

– shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal..., gjendet në paraburgim nga data 

01.11.2017 e tutje. 

 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

 

 I. Sepse me datën 01.11.2017, rreth orës 09:40 minuta, në Gjakovë, pikërisht në lokalin 

e qebaptores “T.B”, me dashje ka privuar nga jeta tani të ndjerin A.H nga Gjakova, i moshës 30 

vjeçare, në atë mënyrë që për shkak të një mosmarrëveshje që i akuzuari kishte pasur kohë më 

parë me tani të ndjerin A., dhe atë rreth motrës së tij të mitur E.B., ditën kritike rreth orës 09:40 

minuta, i akuzuari E..,hynë në lokalin - qebaptoren e tani të ndjerit, ka vazhduar të qëndrojë në 

lokal gjersa janë larguar të gjithë klientët dhe në çastin kur ka ngelur vetëm me viktimën, i 

akuzuari nxjerr nga brezi revolen e tipit “CZ” prodhim YU,  e kalibër 9 mm, dhe me të njëjtën 

shtënë tri herë në drejtim të viktimës, ashtu që si pasojë e këtyre të shtënave tani i ndjeri mbetet 
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i vdekur në vendin e ngjarjes duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse të përshkruara më për së 

afërmi në raportin e autopsisë për tani të ndjerin A.H. të përpiluar nga eksperti mjeko-ligjor 

Dr.F.D. të datës 23.11.2017, ashtu që i akuzuari me të shpejtë largohet nga lokali dhe revolen 

me të dal e hedhë në rrugë jo shumë larg vendit të ngjarjes dhe lajmërohet në polici. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së. 

 

 

II. Sepse më parë ka siguruar e gjerë me datën 01.11.2017, pa autorizim ka poseduar 

armën në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët e tilla dhe atë 1 (një) revole të tipit 

“CZ”, të prodhimit YU, me numër serik 127740, e kalibrit 9 mm, si dhe 1 (një) karikator  së 

bashku me 5 (pesë) fishek, të cilën armë e ka përdorë si në dispozitivin I të aktgjykimit duke e 

privuar nga jeta tani të ndjerin A.H. nga Gjakova, të cilën armë i akuzuari e hedhë në rrugë jo 

fortë larg vendit të ngjarjes menjëherë pas kryerjes së vrasjes e të cilën e sekuestrojnë policia.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 6, 7, 17 paragrafi 1, 41, 42, 43, 45, 62 paragrafët 

1 dhe 2 nënparagrafi 2.7,  69, 73, 74, 178, 374 paragrafi 1 të KPRK-së si dhe nenit 365 të KPP-

së, të akuzuarit ia shqipton dënimet si në vijim: 

 

 

 Për veprën penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së të përshkruar në pikën.I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 15 

(pesëmbëdhjetë) vite e 6 (gjashtë) muaj, 

 

 Për veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së të përshkruar si në pikën.II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti.  

 

 

 Andaj, Gjykata konform neneve 80 dhe 83 të KPRK-së, të akuzuarin e: 

 

GJ  Y  K  O  N 

 

 ME DËNIMIN UNIK ME BURGIM në kohëzgjatje prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) viteve, 

në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 01.11.2017 e tutje, 

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

 

Ndaj të akuzuarit E.B. vazhdohet paraburgimi deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit, 

por jo më shumë se dënimi i shqiptuar unik me burgim.  

 

Ndaj të akuzuarit konfiskohet: 1 (një) revole të tipit “CZ”, të prodhimit YU, me numër 

serik 127740, e kalibrit 9 mm, së bashku me 1 (një) karikator dhe 5 (pesë) fishek si objekt i 

kryerjes së veprës penale.  Urdhërohet Stacioni Policor në Gjakovë, që pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi të bëjë shkatërrimin e armës dhe municionit të konfiskuar, që në polici 

evidentohen sipas numrit të rastit 2017-EA-1217. 
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Detyrohet i akuzuari që ti paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 1521,68 

€uro, shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 400 €uro, si dhe në emër të programin 

për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 50 €uro, të gjitha këto në afat prej 15 

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

 

I dëmtuari N.H. nga Gjakova, lidhur me realizimin e kërkesës pasurore-juridike për 

shpenzimet gjyqësore udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

1. Ecuria e procedurës penale dhe fjala përfundimtare e palëve 

 

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

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr.99/2017, të datës 26.06.2018, kundër të akuzuarit 

E.B nga Gjakova, për shkak të veprës penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së dhe veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 

1 të KPRK-së. 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.31/18 të datës 21.05.2019, i akuzuari është shpallur fajtor për veprat penale të 

lartpërmendura dhe i njëjti është gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 18 

(tetëmbëdhjetë) viteve, mirëpo me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.292/2019 të datës 29.08.2019, është aprovuar ankesa e mbrojtësve të akuzuarit 

avokatëve Teki Bokshi dhe Korab Bokshi që të dy nga Gjakova, ashtu që është anuluar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.31/18 i 

datës 21.05.2019, dhe çështja penale është kthyer në rigjykim dhe vendim. 

 

Gjykata caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 22.06.2020, në të 

cilën kanë marr pjesë Prokurori i shtetit Ali Uka, i dëmtuari N.H. mbrojtësja e viktimave në 

Gjakovë – F.B.Q, i akuzuari E.B. si dhe mbrojtësit e tij avokatët Besnik Berisha nga Prishtina 

(mbrojtës kryesor) dhe Teki Bokshi nga Gjakova.  

 

Prokurori i shtetit Ali Uka, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarit, andaj ka propozuar që i njëjti të shpallët fajtor për veprat penale 

dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

I akuzuari E.B. gjatë shqyrtimit gjyqësor pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit 

e tij avokatët Besnik Berisha dhe Teki Bokshi ka deklaruar se: e pranon fajësinë për veprat penale 

për të cilat ngarkohet sipas aktakuzës dhe ka theksuar jam penduar për këtë veprim thellë ngase 

po ti kisha 100 jetë nuk do ta bëja këtë veprim do ta falja, do të kisha dëshirë që A.. të ishte gjallë 

dhe unë të isha në vendin e tij ngase unë edhe tani jam duke vuajtur dënimin dhe përveç vuajtjes 

së dënimit kam edhe vuajtjet shpirtërore për rastin që ka ndodhë prandaj, jam i penduar me jetë 

dhe i kërkoj falje nga zemra familjes së të ndjerit A.H. 

  

 

Prokurori i shtetit Ali Uka, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: i akuzuari E.B në 

këtë shqyrtim gjyqësor pranoi fajësinë për dy veprat penale nga aktakuza ashtu që ky pranim i 

fajësisë nga ana e tij është bërë me vullnet dhe pa presion i njëjti i ka kuptuar pasojat dhe benifitet 

e pranimit të fajësisë të cilat ia referoi gjykata. Ky pranim i fajësisë ka mbështetje edhe në provat 
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të siguruara gjatë procedurës së hetimeve, të njëjtat të propozuara në aktakuzë andaj deklaroj se 

mbetem në tërësi pranë aktakuzës dhe kualifikimeve juridike të dhëna në të ashtu që i propozoi 

gjykatës që të njëjtin ta shpallë fajtorë për veprat penale nga aktakuza, ta dënohet sipas ligjit  dhe 

të obligohet në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale. Konform nenit 374 par.3 i KPRK-

së, propozojë që ndaj të njëjtit të shqiptohet dënimi plotësues konfiskim i armës dhe municionit 

të përshkruar si në dispozitivin II të aktakuzës. Rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit 

i propozojmë gjykatës që si rrethanë lehtësuese ta merr për bazë pranimin e fajësisë nga ana e ti 

dhe njëkohësisht pendimin e thellë për veprat penale të kryera.  

 

I dëmtuari N.H. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: meqenëse i akuzuari ka pranuar 

fajësinë kërkoi nga i akuzuari që të më kompensoi shpenzimet gjyqësore mirëpo sa i përket 

kërkesë pasurore-juridike nuk parashtroi pasi që jemi pajtuar me familjen e të akuzuarit dhe për 

këtë kërkojmë nga gjykata që të merret parasysh dhe ti lehtësohet dënimi. 

 

Mbrojtësja e viktimave në Gjakovë F.B.-Q, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e 

mbështes në tërësi fjalën përfundimtare të dhënë nga Prokurori i shetit dhe po ashtu edhe nga i 

dëmtuari lidhur me kompensim dëmit nuk kam çka të shtojë tjetër. 

 

Mbrojtësi kryesor i të akuzuarit av.Besnik Berisha, në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se: fillimisht edhe një herë në emër të familjes B...dhe unë personalisht por edhe për kolegun 

tim, shprehim keqardhje pa funde për palën e dëmtuar me ngushëllimet më të sinqerta. Është 

provuar se në nëntor të vitit 2017, u shënuar si tragjedia më e madhe për të dy familjet e në 

veçanti për familjen H., e cila si rezultat i kësaj tragjedie nuk do ta ketë më në mesin e saj tani të 

ndjerin A.H. po ashtu për familjen B., një plagë e pa shërueshme shpirtërore, ndien fajin që do e 

ngrryen tërë jetën, e në veçanti E., i cili sot para jush këtu deklaroi se edhe sikur 100 herë të 

lindte të gjitha do ti falte po që se do të kishte mundësi për ta kthyer në jetë A., qoftë edhe duke 

e zëvendësuar vetën me tani të ndjerin. E.B. në kohën e kryerjes tashmë të kësaj vepre penale 

kishte veç 21 vjeçare, i dënuar asnjë herë e as i gjykuar për ndonjë vepër penale paraprakisht. 

Rrethanat në të cilat u krye kjo vepër penale ishin të tilla që edhe ky vetë i dënon sikurse sjellja 

e tij ishte dhe mbetet në kufitë maksimal të pendimit që një njeri mund ta ketë. Na u komunikua 

neve mbrojtësve e po ja ri përsërisim gjykatës po të ishte në vullnetin e E., kjo çështje tani do 

ishte e përfunduar qysh më herët pra në fazën e hetimeve apo edhe në gjykimin e parë. Si çdo i 

ri e në veçanti si çdo i akuzuar nganjëherë përballet me situata kur duhet të iu besoi 

profesionistëve dhe të ndjekë rrugën që trasohet nga ana. Por më lejoni që ta nënvizoi se ky 

deklarimi imi këtu nuk është në asnjë mënyrë për të fajësuar kolegun apo kolegët paraprakë që 

ishin të përfshirë si mbrojtës në këtë çështje por është detyrimi ynë etik dhe ligjor për të përçuar 

atë që e kërkon klienti ynë nga ne. Në emër të E., ne sot iu apelojmë që pranimin e fajësisë ta 

merrni me sinqeritetin më të madh të tij dhe assesi jo vetëm si një bensificion që e ofron ligji, 

sepse siç edhe gjykata e din pranimi i fajësisë nuk ndodhi në prokurori jo për fajin e E., ndërkaq 

sot këtu u bë dhe bëhet pa asnjë garancion se cili do të jetë vendimi i kësaj gjykate. Kjo duhet të 

përkthehet vetëm në gatishmëri dhe sinqeritet për tu përballur me të keqen e shkaktuar dhe të 

keqen që e pretë, pra  

dënimin me burgim. Gjykatës me respekt i parashtrojmë që faktin kjo fajësi nuk është pranuar 

në fazat e mëhershme mos ta përdorë kundër të akuzuarit si rrethanë renduese për shkak se nuk 

ishte ai që kishte fuqinë dhe njohurinë për të vendosur drejtë në kohën kur duhej të vendosej 

drejtë.  E.B. është djalë i vetëm, jeton me prindërit e tij dhe dy motrat që ushqehen me një pagë 

të vetme 300 Euro, nuk është duke kërkuar mëshirë përtej asaj çka aplikon ligji, por si i ri, si 

dikush që meriton shansin e dytë gjykatës i kërkon që dënimi ndaj tij të reflektoi minimumin 

ligjor përball rrethanave që do të peshohen në këshillim dhe votim.  Siç u deklarua edhe nga pala 

e dëmtuar tashmë ka një pajtim sipas traditave, ka qenë vullneti i palës së dëmtuar edhe në 

gjykatën e apelit që ti ulej dënimi meqenëse ekzistonte edhe atëherë pendimi. Mund të kemi një 
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male rrethanash të cilat do të dëshironim ti parashtronim pranë kësaj gjykate, mirëpo të gjitha të 

dërgojnë në një lutje të vetme që vjen nga E.B. që përkrahet nga ne si mbrojtës “ma jepni një 

dënim sa më të butë duke ju premtuar se kurrë asnjë herë jo vetëm që nuk do të përfshihem në 

vepra të tilla dhe të ngjashme por do të punoi pafundësisht që të risocializohem sa më shpejtë që 

ti rikthehem familjes dhe ta marr jetën nga e para”. Gjykatë e nderuar ne si mbrojtës sot ju ftojmë 

që me rastin e këshillim dhe votimit të keni parasysh ato çfarë ne i parashtrojmë si rrethana 

lehtësuese, të merrni për bazë një fakte të pa mohueshëm, nuk ka forcë që mund ta kthej në jetë 

tani të ndjerin, por ka mundësi që nga një i ri të dalë një qytetarë i edukuar i risocializuar pas 

vuajtjes nga ajo që e pret. Në emër të kolegut dhe të timen ne falënderojmë gjykatën për kohën 

që na ka mundësuar paraprakisht të negocionim me prokurorinë, ani pse një tentativë e tillë ka 

dështuar dhe sot.  E.B. dhe fatin e tij për pjesën e jetës së mbetur e lëmë në duar të këtij trupi 

gjykues për të vendosur së paku në shkallë të parë se kur ai mund ti bashkohet familjes së tij. Për 

fund fare nuk po referohemi në norma ligjore që flasin për rrethana lehtësuese dhe ato eventuale 

rënduese por çfarëdo rrethane që ky trup gjykues e gjen si rënduese ju lutemi që të përballni me 

numrin e madhe të atyre lehtësuese e në veçanti fjalën jam fajtor.  

 

I akuzuari E.B. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: në tërësi pajtohem me fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim kryesor av.Besnik Berisha dhe desha të shtoj se edhe në gjykimin 

e parë kam dashur të shkoi me pranim të fajësisë dhe nuk kam gjetur harmoni me mbrojtësin 

paraprak prandaj edhe nuk i kam ditë rrethanat dhe nuk kam pasur përvojë se si mund të shkoi 

në gjykim, prandaj edhe një herë kërkoj falje nga zemra palës së dëmtuar dhe do ta kem brengë 

tërë jetën gabimin më të madh të jetës që kam bërë dhe kisha pas dëshirë që unë të isha sot në 

vendin e A.. 

 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, trupit gjykues pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit E.B. për veprat penale 

për të cilat është ngarkuar me aktakuzë, ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga 

ana e të akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë trupi 

gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi 

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

avokatët Besnik Berisha dhe Teki Bokshi, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që 

përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se nuk ekziston asnjë 

nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës 

penale përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

 

 

 

 

3.Gjendjet faktike të vërtetuara 

 

 Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë trupi gjykues ka vërtetuar këto gjendje faktike: 

 

- se i akuzuari E.B. me dashje ka kryer veprën penale: të vrasjes nga neni 178 të KPRK-

së dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.1 të KPRK-së, në kohërat, vendet dhe mënyrat e përshkruara si në dispozitivin I dhe II 

të këtij Aktgjykimi. 
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4. Elementet e veprave penale 

 

Në nenin 178 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale të 

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

vjet burgim. Ndërsa në nenin 374 paragrafi 1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore 

të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të  armëve e kryen: 

“Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm 

lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) €uro ose me 

burgim deri në pesë (5) vjet”. 

 

5. Vendimet e trupit gjykues 

 

 Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, trupi gjykues të akuzuarin E.B. e ka 

shpallur fajtor për veprat penale për të cilat është ngarkuar me aktakuzë, ngase në veprimet e të 

akuzuarit të përshkruara në dispozitivin I të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës 

penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së, ndërsa në veprimet e të akuzuarit të përshkruara në 

dispozitivin II të aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, dhe për 

këtë kanë vendosur që të akuzuarin ta gjykojnë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

 

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

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

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

akuzuarit me rastin e matjes së dënimit, trupi gjykues i ka marrë për bazë disa rrethana rënduese 

dhe lehtësuese. Si rrethana rënduese për të akuzuarin i ka marrë për bazë këto rrethana: Shkallën 

e përgjegjësisë penale i akuzuari ka qenë i përgjegjshëm dhe veprën penale të vrasjes e ka kryer 

me formën më të rëndë të fajit me dashje direkte, ai ka qenë i vetëdijshëm për veprimin dhe 

pasojat e veprimit të tij, por i kishte dëshiruar dhe i dëshironte pasojat e veprës penale. Motivin 

për kryerjen e veprës penale që ishte rreth një mosmarrëveshje lidhur me motrën e tij të mitur që 

i akuzuari kishte pasur kohë më parë me tani të ndjerin. Vendosmërinë e të akuzuarit për të kryer 

veprën penale që vërtetohet se i njëjti ka shtënë tri herë në drejtim të viktimës për ta privuar nga 

jeta. Mënyrën e kryerjes së veprës penale të vrasjes të cilin e ka kryer në vendin e punë të 

viktimës që vërtetohet se njëjti fillimisht e kishte përcjellë-vëzhguar vendin dhe viktimën e pastaj 

kishte hyrë në lokalin ku punonte viktima dhe kishte privuar nga jeta. Rrezikimin dhe dëmtimin 

e  vlerës së mbrojtur – pra i akuzuari me veprimet e tij ka cenuar vlerat me të larta dhe themelore 

të mbrojtura pra cenuar jetën e njeriut. Moshën e viktimës i cili ka qenë në moshë relativisht të 

re 30 vjeçare. Ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata i ka marrë për bazë këto: rrethanat personale 

të akuzuarit: se është i moshës realtivisht të re 24 vjeçare, sjella e tij gjatë seancave të shqyrtimit 

gjyqësore ka qenë e mirë ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij të thellë i cili gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka shprehë keqardhje për rastin që ka ndodhur dhe publikisht ju ka kërkuar 

falje familjes së të ndjerit A.H. për rastin e ndodhur. Pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

në shqyrtimin gjyqësor për veprat penale për të cilat ngarkohet si dhe faktin se më parë nuk ka 

qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale. Prandaj duke marrë për bazë të gjitha këto gjykata 

ardhur në përfundim se me dënimin unik me burgim të shqiptuara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-së dhe ky dënim si i 
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tillë i  shqiptuara sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryera dhe 

me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të 

shprehë gjykimin  shoqëror  për  veprën  penale,  ngritjen  e  moralit  dhe  forcimin  e  detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

 

7. Vendimi lidhur me paraburgimin. 

 

Duke u bazuar në nenin 367 paragrafët 1, 2 dhe 7 të KPP, trupi gjykues ka vendosur që 

ndaj të akuzuarit E.B. të vazhdohet paraburgimi derisa ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, 

por jo më shumë se dënimi i shqiptuar unik me burgim, për shkak se ndaj tij është shqiptuar 

dënim mbi 5 (pesë) vjet burgim. Duke u bazuar në nenin 83 paragrafët 1 dhe 4 të KPRK, të 

akuzuarit E.B. koha e kaluar në paraburgim prej datës 01.11.2017 deri sa ky aktgjykim të bëhet 

i formës së prerë, do t’ju llogaritet në dënimin e shqiptuar. Llogaritja e paraburgimit do të bëhet 

në atë mënyrë që 1 (një) ditë e qëndrimit në paraburgim do të barazohet me 1 (një) ditë të dënimit 

me burgim. 

 

 

8. Vendimi mbi konfiskimin e armës 

 

Duke u bazuar në nenin 62 paragrafët 1 dhe 2 nënparagrafi 2.7,  nenin 69 dhe nenin 374 

paragrafi 3 të KPRK, si dhe në nenin 282 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 të KPP-së, trupi gjykues 

ka vendosur që të konfiskohet 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. 

 

 

9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

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

paragrafi 1 dhe 453 të KPP-së dhe konform nenit 39 paragrafi.3 nënpararagrafi.3.2 të Ligjit 

Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, trupi gjykues ka vendosur që i akuzuari 

t’i paguaj 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. 

  

 

 

 

 

10.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Duke u bazuar në nenin 463 paragrafët 1 dhe 2 të KPP, trupi gjykues ka vendosur që të 

dëmtuarin N.H. për realizimin e kërkesës pasurore juridike për shpenzimet gjyqësore të 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil, ngase këtë kërkesë e ka paraqitur gjatë fjalës 

përfundimtare pa e përcaktuar shumën dhe të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk kanë 

paraqitur bazë të sigurt për gjykimin e plotë e as të pjesërishëm të kësaj kërkese.                      I 

dëmtuari N.H. ka parashtruar kërkesë tjetër pasurore-juridike. 
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 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.51/2019, me datë 24.06.2020 

 

 

Procesmbajtësja,                                 Kryetari i trupit gjykues, 

Nushe Kadrija                                                                             Mentor Bajraktari 

 

 

 

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

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

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 


