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                                                                               PKR.nr.4/20 

 
 

     NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti për Krime të Rënda – Kryetari i 
trupit gjykues, Islam Thaçi, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Zahide Rexhepi - 
procesmbajtëse,  në çështjen penale, kundër të pandehurit A.M, për shkak të veprës  penale, 
Vrasje në tentativë nga neni 172 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, të cilin e mbron, av.Taulant 
Ismajli me autorizim, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti për 
Krime të Rënda, PP.I.nr.241/2019, të dt. 21.01.2020, përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit, 
Shaban Spahiu, pas shqyrtimit fillestar dhe publik, mbajtur më datë 12.06.2020, në prani të 
Prokurorit të shtetit, Shaban Spahiu, të dëmtuarit S.J, përfaqësuesit me autorizim, av.Vasilja 
Arsica, më datë 15.06.2020, në prani të palëve, publikisht shpalli, ndërsa më dt. 17.06.2020, 
përpiloi  këtë: 
 
 

                       A K T GJ Y K I M 
 

 
I Pandehuri A.M, nga babai N... dhe e ëma Sh.... e lindur D...., i lindur ..., në Gjilan , me 
vendbanim në fshatin ...., komuna  e Gjilanit, me nr, personal. ..., ka të kryer shkollën e mesme, 
i papunë, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës, 
 

              Ë SH T Ë  FAJTOR      

 
Sepse me datë 30.12.2019, rreth orës 16:20 minuta, me qëllim të privimit nga jeta, ka goditur 
gjashtë herë më thikë, në pjesën e shpinës, në shpatulla, tani të dëmtuarin S.J, para derës së 
hyrjes së  shtëpisë së të dëmtuarit në fshatin ..., pas një konflikti verbal me të njejtin, me ç’ 
rast i dëmtuari dërgohet fillimisht për ndihmë mjeksore, në Emergjencën e Spitalit Rajonal të 
Gjilanit, e pastaj  në QKUK, në Prishtinë, ku është trajtuar për një kohë , duke i mbijetuar 
plagëve të marrura, ashtu që vepra penale e privimit nga jeta, ka mbetur në tentativë, me ç’ 
rast i dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda trupore,  
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Me çka ka kryer veprën penale, vrasje në tentativë, nga neni 172 e lidhur me nenin   28 të 
KPRK-së.  

Andaj, gjykata duke u bazuar në  dispozitën e sipërtheksuar ligjore si dhe neneve 4,  7, 17, 38, 
39, 40, 42,  69, 71 dhe 72 të KPRK-ës, si dhe nenit  365 të KPPRK-së, të pandehurin, e   
                           

    GJ Y K O N 
 

Me Dënim me burgim në kohëzgjajtje prej tri (3) vite, i cili dënim do të ekzekutohet  pas 
plotfuqishmërisë së  aktgjykimit. 

Në dënimin e shqiptuar  të pandehurit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
, nga data 31.12.2019,  e deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit, por jo më shumë se sa koha e 
dënimit të shqiptuar me këtë aktgjykim. 

Të pandehurit A.M, i vazhdohet masa e paraburgimit me aktvendim të veçant, deri në 
plotëfuqishmëri të aktgjykimit, por jo më shumë se koha e dënimit të shqiptuar me aktgjykimin 
e kësaj gjykate. 

I dëmtuari S.J, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil.  

Gjykata, të  pandehurit i konfiskohon  armën- thikën, me të cilën është kryer vepra penale, e 
cila duhet të asgjësohet - shkatrrohet konform dispozitave ligjore në fuqi.   

Detyrohet  i pandehuri që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 30€,  në afat  prej 15 
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë  së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 
A R S Y E T I M 

 
 
1.Rrjedha e çështjes dhe fjala përfundimtare e palëve 
Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzën, PP.I.nr.241/2019, të dt. 21.01.2020, 
kundër të pandehurit  A.M , për veprën  penale, Vrasje në tentativë nga neni 172 e lidhur me 
nenin 28 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilanë- Departamenti për 
Krime të Rënda. 
 

Gjykata,  ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datën 30.01.2020, në të cilën kanë 
prezentuar prokurori i shtetit Shaban Spahiu,  i pandehuri A.M, i shoqëruar nga ana e Njësitit 
për Transportimin e të paraburgosurve në Lipjan, nga Qendra e Paraburgimit në Pasjak, të cilën 
e ka mbrojtur av. Begzad Hajrillahu, sipas detyrës zyrtare, si dhe eksperti neuropsikiatër 
Dr.Q.R. 
 

Kryetari i trupit gjykues pas njoftimit të të pandehurit me të drejtat e tij, në kuptim të nenit 246 
të KPPRK-së, e ka pyetur të njejtin se a je në gjendje të mirë fizike dhe mendore para leximit të 
aktakuzës. I pandehuri e ka njoftuar gjykatën se për momentin nuk kam probleme të natyrës 
shëndetsore, por më parë kam pasur probleme të natyrës mendore, dhe për këtë arsye kam qenë 
duke u trajtuar në Gjilan, te Dr. A.C dhe Q.R. 
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Andaj, kryetari i trupit gjykues paraprakisht ka kërkuar mendimin e neuropsikiatrit Dr.Q.R. 
Eksperti në fjalë pas konsultimit dhe bisedës me të pandehurin A.M ka deklaruar me sa vijon: 
se i njejti që nga viti 2017 ka qenë në 3 ose 4 herë në vizita psikiatrike tek ne në Gjilan, për 
shkak të problemeve të natyrës emocionale të tij, të cilat kanë rezultuar me nervozë, duke mos 
mundur t’i kontrolloj veprimet e tij. Një kohë të gjatë i pandehuri ka konsumuar pije alkoolike, 
e pastaj edhe konsumues i substancave narkotike.Edhe babai i të pandehurit, N.M ka deklaruar 
se i njejti ka probleme të natyrës psiqike-mendore.   
Në fund eksperti i çështjes, ka propozuar gjykatës që i pandehuri duhet të dërgohet në 
ekzaminim psikiatrik në mënyrë që të vërtetohet saktësisht, se në kohën e kryerjes së veprës 
penale, a ka qenë në gjendje të paaftësisë mendove, apo zvoglimit të aftësisë mendore.  
Po ashtu pas dëgjimit të mendimit të mjekut psikiatër, Dr.Q.R dhe dëgjimit të prindit të të 
pandehurit A.M, mbrojtësi i të pandehurit, av. Begzad Hajrullahu i ka propozuar gjykatës që të 
bëhet paraprakisht një ekzaminim psikiatrik nga ana e institucionit përkatës, me qëllim që të 
vërtetohet se me rastin e kryerjes së veprës penale, a ka pasur mundësi që i pandehuri A.M  ti 
kontrolloj veprime e tij. 
Edhe prokurori i çështjes nuk e ka kundërshtuar propozimin nga të sipërtheksuarit që për të 
pandehurin të bëhet një ekzaminim i tillë me qëllim që të konstatohet se i pandehuri në 
momentin e kryerjes së veprës penale në ç’far niveli ka qenë aftësia mendore e tij. Për një 
ekzaminim psikiatrik është pajtuar edhe vet i pandehuri A.M.  
 

Gjykata pas dëgjimit të palëve, duke u bazuar në nenin 508 parag 1 të KPPRK-së, ka marrur 
aktvendim, që të pandehurin në fjalë ta dërgoj për ekzaminim psikiatrik me qëllim që të 
konstatohet se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë 
së zvogluar mendore në kohen e kryerjes së veprës penale. 
 

Instituti i psikiatrisë fonezike të Kosovës, duke vepruar sipas urdhërit të gjykatës me datën 
25.02.2020, i ka dërguar gjykatës raportin, lidhur me ekzaminimin direkt spitalor në Institurin e 
Psikiatrisë Fonezike nga data 07.02.2020 e deri më datën 26.02.2020, dhe pas anamezës 
personale, ekzaminimeve mjeksore të kryera në institucion, statusit psiqik, mendimit dhe në 
fund konstatimit, ka ardhur në përfundim se bëhet fjalë për një person i cili si pasoj e abuzimit 
shumë vjeqarë me alkool dhe substancave të ndryshme psikoaktive, vuan nga qrregullimi 
mendor dhe i sjelljes si pasoj e përdorimit të substancave të ndryshme psikoaktive i koduar me 
shifren F.19.0, sipas klasifikimit ndërkombëtarë të sëmundjeve mendore ICD 10, i cili 
qrregullim nuk e përjashton përgjegjëshmërinë, megjithatë aftësia e tij mendore e të kuptuarit 
dhe kontrollës së veprimeve të veta në momentin e kryerjes së veprës për të cilën ngarkohet i 
pandehuri ka qenë e zvogluar por jo në shkallën esenciale, por i njejti është i aftë për t’u 
përballur me gjykimin. Duke i propozuar gjykatës që të njejtit ti shqiptohet masa e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik  ambulantor /nga liria/ në Qendrën e Shëndetit Mendorë në Gjilan, në 
rast të mosrespektimit, të  shqiptoj masën e trajtimit të detyrueshëm me ndalim.  
Pas pranimit të raportit të ekzaminimit psikiatrik nga ana e Institutit Psikiatrisë Fonezike të 
Kosovës, gjykata ka caktuar dhe mbajtë seancën e shqyrtimit fillestar me datën 12.06.2020, në 
cilën kanë prezentuar Prokurori i çështjes, i pandehuri, si dhe mbrojtësi e tij av.Taulant Ismajli 
me autorizim, i dëmtuari S.J si dhe përfaqësuesi i tij me autorizim av.Vasilja Arsica.   

Kryetari i trupit gjykues, paraprakisht palët i ka njoftuar me konstatimet – përkatësisht 
përfundimet sa i përket ekzaminimit psikatrik të të pandehurit A.M, i cili raport me kohë iu 
është dërguar, dhe meqë palët nuk kanë pasur vërejtje seanca ka vazhduar me leximin e 
aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit. 
Pas leximit të aktakuzës i pandehuri A.M, ka deklaruar: e kam kuptuar veprën penale me të 
cilën ngarkohem, duke e pranuar fajësinë , konform përshktimit faktik dhe kualifikimit juridik  
si në aktakuzë.  
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Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajsisë nga ana e të pandehurit, e po ashtu i 
dëmtuari si dhe përfaqësuesi i tij, nuk e kanë kundërshtuar pranimin e fajsisë, duke iu 
bashkangjitur ndjekjes penale si dhe realizimin e kërkesës pasurore – juridike.  
 
2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
Kryetari i trupit gjykues ,  ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat 
e pranimit të fajsisë, se pranimi i fajsisë është bërë vullnetarisht, se i pandehuri nuk kanë qenë i 
detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojnë fajësinë, se pranimi i fajsisë 
mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se e njejta nuk përmban ndonjë 
shkelje ligjore e as gabime faktike, dhe mbi këtë bazë në seancën e shqyrtimit fillestar me 
aktvendim procedural, gjykata ka  aprovuar pranimin e fajsisë nga i pandehuri, nga se janë 
plotësuar kushtet ligjore në bazë të nenit 248, par. 1 nën par. 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPPRK-së. 
 
3.Gjendja faktike e vërtetuar 
Duke u bazuar në të lartëcekurat, kryetari i trupit gjykues, vërtetoi këtë gjendje faktike: i 
pandehuri A.M në kohën dhe vendim e përshkruar si në dispozitivin e aktakuzës, ka kryer 
veprën penale: Vrasje në tentativë nga neni 172 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, për çka 
është edhe penalisht përgjegjës dhe fajtor. 
Andaj, me që u vërtetua gjendja faktike, gjykata të pandehurin e shpalli fajtorë dhe të njejtin e 
gjykoi, me Dënim me burgim në kohëzgjajtje prej tri (3) vite, i cili dënim do të ekzekutohet  
pas plotfuqishmërisë së  aktgjykimit. 

Gjykata, në bazë të nenit 79 të KPRK-së, të pandehurit  në dënimin  e shqituar me burgim i 
llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim   nga data 31.12.2019,  e deri në plotfuqishmërinë 
e aktgjykimit, por jo më shumë se sa koha e dënimit të shqiptuar me këtë aktgjykim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Të pandehurit A.M, i vazhdohet masa e paraburgimit me aktvendim të veçant, deri në 
plotëfuqishmëri të aktgjykimit, por jo më shumë se koha e dënimit të shqiptuar me aktgjykimin 
e kësaj gjykate. 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
Kryetari i trupit gjykues, me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin, 
është bazuar në nenet 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së,  ashtu që si rrethana lehtësuese për të 
njejtin ka marrë parasysh faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të 
cilën akuzohet, se i njëjti është penduar, i ka kërkuar falje të dëmtuarit, duke  i premtuar 
gjykatës që në të ardhmen nuk do të kryej vepra të këtilla apo të ngjajshme penale, moshën 
relativisht të re të tij,   pastaj faktin se në momentin e kryerjes së veprës penale, aftësia 
mendore  e të pandehurit për ti kontrolluar veprimet e tija ka qenë e zvogluar, ashtu siq është 
përshkruar në raportin e Institutin e Psikiatrisë Fonezike të Kosovës të datës 25.02.2020.  
Ndërsa si rrethana rënduese për të njejtin gjykata, mori parasysh: shkallën e përgjesisë 
penale; intenzitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, e në rastin konkret lëndimet 
e shkaktuara tani të të dëmtuarit; rrethanat në të cilat është kryer vepra penale si dhe sjelljen e 
më parshme të kryesit, nga se i njejti edhe më parë kishte pasur probleme me të dëmtuarin 
përkatësisht bashkëshorten e tij.   

5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 
përgjegësisë penale së të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 
Sipas bindjes së kryetarit të trupit gjykues, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit, duke i marrë 
parasysh rrethanat e lartë përmendura, është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën dhe 
mënyrën e kryerjes së veprave penale si dhe shkallën e përgjegësisë së të njejtit. 
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Kryetari të trupit gjykues, po ashtu konsideron se me këtë dënim mund të arrihet efekti dhe 
qëllimi i dënimit nga neni 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga 
kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e 
veprave penale, shprehja e gjykimit shoqërorë për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 
forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen ekonomike të  pandehurit, 
gjykata, duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPPRK-ës, ka vendosur që të pandehurin ta 
detyrojë të paguajë shpenzimet procedurale, përkatësisht paushallin gjyqësor në shumën prej 
30 € (tridhjetë euro), në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 
kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 
Gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 463 parag. 1 dhe 2 të KPPRK-së, të dëmtuarin për 
realizimin e kërkesës pasurore-juridike e udhëzon në kontest civil. 
 

8.Vendimi për konfiskimin 
Gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 115  parag.1 dhe 2  të KPPRK-së, të  pandehurit i 
konfiskohet  arma- thika, me të cilën është kryer vepra penale, e cila duhet të asgjësohet- 
shkatrrohet konform dispozitave ligjore në fuqi.   

Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti Për Krime të Rënda 

          PKR.nr.4/20, më17.06.2020 
 
Zyrtare ligjore                 Kryetari i trupit gjykues 
Zahide Rexhepi        Islam Thaçi 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij akgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 
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