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PKR.nr.112/15 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PËR KRIME 

TË RËNDA,  gjykatë e shkallës së parë penale, me trupin gjykues në përbërje me gjyqtarin 

Sahit Krasniqi kryetar i trupit gjykues, me gjyqtarët profesionistë Hakile Ilazi dhe Ilir Bytyqi- 

anëtar të trupit gjykues, si dhe me sekretaren juridike Adelina Sallahu, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit F. S, për shkak të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur 

me nenin 28 të KPK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, 

PP/I.nr.124/14 të datës 01 qershor 2015,  pas mbajtjes së shqyrtimeve të hapura gjyqësore me 

datë: 26.10.2015, 28.10.2015, 25.11.2015 dhe 30.11.2015, në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Shukri Jashari, të akuzuarit F. S dhe mbrojtësi i tij me autorizim av. A. I, të dëmtuarit 

G. B dhe përfaqsuesit të autorizuar të tij, av. J. R , me datën 03.12.2015 mori dhe publikisht 

shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari F. S, nga fsh ......, Komuna Ferizaj, i lindur me datë, ......, nga i ati ...... dhe 

e ëma ...... e vajzërisë ......, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i martuar, babë i 2 fëmijëve, ka të 

kryer shkollën e mesme, me profesion mekanik, i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Sepse: me dt. 04 qershor 2014, rreth orës 13:30, në Bagram Arifield, në Avganistan, 

me dashje ka tentuar të privoj nga jeta të dëmtuarin G. B, në atë mënyrë që derisa punonte në 

ndërmarrjen “......”, e cila ndërmarrje ofronte shërbime për ushtrinë amerikane, s’bashku me 

bashkëshorten e tij dhe të dëmtuarin, i pandehuri pasi që së bashku me bashkëshorten e tij B. 

M, kishin vendosur që të ndërprejnë marëdhënien e punës dhe të kthehen në Kosovë me që të 

njëjtit punonin ndaras, bashkëshortja e tij kishte shkuar për të dorëzuar detyrën, pastaj e njëjta 

kishte hyrë në zyrën e të dëmtuarit, i pandehuri e kishte përcjellë dhe me të vërejtur se 

bashkëshortja e tij kishte hyrë në zyren e të dëmtuarit, i pandehuri hynë prapa sajë, ku aty 

ishte i dëmtuari dhe bashkëshortja e të pandehurit, për shkak të xhelozisë, në mënyrë të 

befasishme, e sulmon fizikisht me thikë të dëmtuarin duke e goditur një herë në anën e 
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djathtë të fytyrës, afër syrit, me që rast nga kjo goditje i dëmtuari pëson lëndime të rënda 

trupore me pasoja të përhershme në shëndet. 

 

- me të cilën kreu veprën penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 

28 të KPRK-së.  

 

Andaj Gjykata në bazë të dispozitave të neneve 178 lidhur me nenin 28,  si dhe 

neneve 4, 7, 17, 21, 28, 41, 42, 43, 45, 73, 74, 75,  par. 1 nënpar. 1.1,1.2  dhe  83 të KPRK-

ës,  si dhe nenit 365 të KPPK-ës, të pandehurin e 

 

GJ Y K O N 

 

ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ  3 /TRE/ VJET E 6 

/GJASHTE /MUAJ,  në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 

datës 04.06.2014 deri më datën 15.07.2015 dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga dt. 

15.07.2015 deri me dt. 03.12.2015. 

 

Konform nenit 69 par. 1 të KPRK-së i shqiptohet dënimi plotësues, marrja e 

sendit – thika me të cilën është kryer vepra penale. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj 

shumën prej 283.04 Euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 

/njëqind/€, në afat prej 30 ditësh pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

I dëmtuari G. B, për realizimin e kërkesës pasurore–juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 

A r s y e t i m i 

 

1. Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 

aktakuzën PPI. nr. 124/14 të datës 01 qershor.2015, kundër të akuzuarit F. S, për shkak të 

veprës penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 
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Gjykata Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të Rënda, duke vepruar në 

këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 15 korrik 2015, ku i 

akuzuari u deklarua i pafajshëm, për veprën penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me 

nenin 28 të KPK-së. Meqenëse mbrojtësi i të pandehurit e as i pandehuri pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar, në afatin e paraparë ligjor, nuk kanë paraqitur kundërshtim ndaj provave 

të caktuara në aktakuzë  nga neni 249 të KPPK-së, e as Kërkesë për hudhjen e aktakuzës nga 

neni 250 të KPPK-së, Kryetari i trupit gjykues nuk e pa nevojshme mbajtjen e shqyrtimit të 

dytë. Gjykata caktoi dhe mbajti shqyrtimin gjyqësor me datë 26.10.2015, 28.10.2015, 

25.11.2015 dhe 30.11.2015 në të cilin  Prokurori i shtetit Shukri Jashari, në fjalën 

përfundimtare, ka mbetur pranë akuzës së ngritur ndaj të akuzuarit, për shkak të veprës 

penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, duke kërkuar që i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe ti shqiptohet dënimi i paraparë me ligj për këtë vepër penale.  

 

Përfaqsuesi i autorizuar i të dëmtuarit, av. J. R në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se me ndërmjetësimin e njerzve, i dëmtuari G. B dhe familja e tij janë pajtuar me të 

akuzuarin F. S dhe fsmiljen e tij, ashtuqë në mes të këtyre dy familjeve më tutje nuk 

ekzioston kurfarë hasmërie, kurse sa i përketë ndjekjes penale, këtë qështje ia lenë për të 

vendosur gjykatës ndërsa kërkesë pasuroro-juridike, nuk ka parashtruar, pasiqë të njejtën ia 

kanë paraqitur Qeverisë Amerikane, e në rast se një gjë e tillë nuk mundë të realizohet, këte 

do ta paraqesin në kontest të rregullt civil. 

 

Mbrojtësi i autorizuar i të akuzuarit F. S, av. A. I në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nga provat e administruara në shqyrtimet gjyqësore nuk është vëretuar se i 

akuzuari në kohën, vendin dhe mënyrën siq përshkruhet në aktakuzën e Prokurorisë së shtetit 

ka kryer veprën penale vrasje në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. Nuk 

është kontesuese se ditën kritike të datës 04.qershor 2014 gjersa i dëmtuari G. B ka qenë duke 

punuar në zyren e tij, i akuzuari ka ndërmarrë veprimin e goditjes së tij me thikë, e cila 

gjendet në shkresat e lëndës. Mirëpo nga provat e administruara vërtetohet se në momentin e 

shkaktimit të goditjes së të dëmtuarit me thikë, i akuzuari ka qenë në gjendje të tronditjes së 

fortë mendore, të shkaktuar pa fajin e tij, andaj i propozon trupit gjykues që të mos e pranon 

kualifikimin e Prokurorisë se ekziston vepra penale e Vrasjes në tentativë nga neni 178 lidhur 

me nenin 28 të KPRK-së, duke qenë se kemi të bëjmë me nenin 180 lidhur me nen.28 të 

KPRK-së dhe me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së denimit për ketë vepër penale 
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propozon trupit gjykues që ti merrë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese të parapara me këtë 

kod.   

   

 2. Mbrojtja e të akuzuarit 

 

         I akuzuari F. S në shqyrtimin fillestar si dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor nuk e 

ka pranuar fajësinë për veprën penale vrasja në tentativë nga neni 178  lidhur me nenin 28 të 

KPRK-së. Në mbrojtjen e tij ka deklaruar se në vitin 2002 me B. M ka filluar të bashkëjetoj, 

ndërsa në vitin 2003 janë kurorëzuar. Në vitin 2005 i akuzuari ka filluar të punoj në bazën 

ushtarake amerikane në Avganistan, në kompaninë ......, kurse në vitin 2007 në të njëjtën 

firmë është prnauar edhe bashkëshortja e tij B. M ashtu që të dy në këtë komp kanë punuar 

gjerë në vitin 2011. Meqenëse gjatë këtij viti është ndrruar firma nga ...... në “......” i akzuari 

ka vazhduar të punojë në firmën e re, kurse B. M e ka ndërpre punën për shkak se iu janë 

zvogëluar të ardhurat personale dhe e njëjta është kthyer në shtëpi. Pas 6 muajve B. M është 

punësuar në të njëjtin kamp “......” ku ka punuar edhe i akuzuari dhe e ka nënshkruar 

kontratën e punës si kordinatore e logjistikës. Vendet e punës në mes tyre kanë qenë të ndara 

dhe kanë qenë në një largësi njëri prej tjetrit rreth 10 km. Në periudhën kohore prej vitit 2007 

- 2010 përveq që kanë punuar ndaras me B.. ata edhe kanë banuar-fjetur ndaras, në vende të 

ndryshme, kurse pasi e kanë ndrruar firmën nga viti 2010-2014 iu është mundësuar fjetja në 

një vend së bashku në një kontinjer. Mirëpo edhepse kanë punuar ndaras po thuajse gati për 

çdo ditë i akuzuari ka qenë te vendi i punës së B., të cilën në kohën e drekës e ka takuar duke 

drekuar me kolegët e saj dhe ate më së shpeshti është shoqëruar me G. B, A. L, B.A dhe N.E. 

Në zyrën e B. kanë punuar disa përsona tjerë si: M.-zëvendës i B (amerikan) dhe disa indian 

por i akuzuari nuk ka pasur vërejtje në sjelljet e sajë në raport me kolegët e zyrës.  

        I akuzuari thekson se dyshimet e tij ndaj B.. kanë filluar gjatë vitit 2014 dhe atë dy 

muaj e gjysmë para ditës kritike, në kohën kur ka shkuar në zyrën e sajë, e cila kishte qenë 

duke punuar në kompjuter dhe në desktopin (ekranin) e kompjuterit ka vërejtur të shënuar 

emrin e G. B, e kur më ka vërejtur mua e ka mbyllur faqen me shpejtësi, dhe kur nga ajo ka 

kërkuar që ta hapë faqen për të lexuar, ajo nuk e ka hapur por e ka fikur krejtësisht 

kompjuterin dhe nga ai moment i akazuari thekson se ka filluar të dyshon në të se ajo ka 

ndonjë lidhje me G. B. Pas kësaj ka kërkuar nga bashkëshortja që më tutje të mos del me G. 

Bn për të ngrënë drekë dhe absolutisht të mos bisedoj me te,ku edhe ajo për këtë është 

dakorduar, se ditëve në vijim e ka vërejtur B.. duke u shoqëruar vetëm me A.. e herë pas here 

ka shkuar edhe vetë i akuzuari me të cilin kanë dalë për të ngrën drekë. 
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     Thekson se me dt. 9 maj 2014  ka dalur që ta përcjellë B.. te aeroporti i kampit 

Bagram, për të ardhur në Kosovë,sepse udhëtimi ka qenë Bagram-Dubai-Turqi-Kosovë dhe  

gjersa ka qenë duke pritur për të hyrë në autobus për të shkuar në aeroport, në një këndë ka 

vërejtur duke  pritur G. B i cili kishte qenë i vetëm, me një qante në dorë, dhe pasi 

paraprakisht i akuzuari ka dyshuar në B.., se ajo mundë të ketë ndonjë lidhje me G.., kur e ka 

vërejtur G.. aty, dyshimi edhe më shumë është përforcuar, dhe në atë moment kur e ka pyetur 

B.. se përse të njetjën ditë është duke ardhur edhe G..., e njëjta i ka thënë se këtu janë duke 

ardhur edhe 130-140 persona dhe nuk donë të thotë që të gjithë janë duke ardhur pas meje. 

Shtonë se me dt. 30 maj 2014 në ora 4 të mëngjesit kur ka zbritur aeroplani në Dubaj, ky ka 

qenë në hotel duke pritur B.. e cila kishte qenë së bashku me A... kurse pak më largë ka 

vërejtur edhe G. B. së bashku me R.R dhe M. R, dhe kur kanë arritur në Bagram,  aty edhe 

është përshëndetur dhe ka biseduar me G.. për një plan të shtëpisë dhe për një vetur të cilën e 

ka pas blerë më parë nga ai.  

           Në vazhdim të mbrojtjes së tij thekson se me dt. 01.06.2014 për shkak të dyshimit 

që kishte në B.., rreth orës 4 të mëngjesit është zgjuar, ka shkuar te zyra e saj dhe me anë të 

thikës e ka hapur zyren e sajë, ka kontrollur dokumentacionin në zyre, fiokat e tavolinave për 

të gjetur ndonjë fotografi ose ndonjë numër të telefonit apo diqka tjetër të dyshimt, por nuk 

ka gjetur asgjë, ashtu që në zyren e sajë nën tavolinën  e punës e ka vendosur një telefon të 

cilin e kishte blerë në Dubaj, enkas për të incizuar bisedën të cilën do ta zhvillonte B.. gjatë 

orarit të saj të punës dhe ka dalur nga zyra pa e vërejtur askush.Të njejtën ditë  i ka thënë B.. 

që të delë nga zyra dhe ta pret tek parkingu i kuzhinës, kurse ky, së pari ka shkuar tek zyra e 

saj,e ka marrë telefonin që e ka lënë në mëngjes pa e vërejtur B dhe të njejtën ditë pas orës 

23:00 kur ka shkuar në kontinjerin e fjetjes e ka lëshuar telefonin për të dëgjuar,  por nuk ka 

vërejtur diqka të dyshimt dhe të njejtin e ka fshirë.  Thikën me të cilën e ka hapur derën 

thekson se e ka poseduar qysh para dy vite të cilën e ka mbajtur në zyrën e tij të punës për 

nevoja personale për me prerë pemë apo perime dhe gjëra të tjera ushqimore duke shtuar se 

me këtë thikë ka ushtruar rreth 20 ditë në kohen kur ka qenë B... në Kosovë se si me hapur 

derën e cila ka qenë e koduar.  

        Gjithashtu edhe me dt. 03.06.2014 rrreth orës 08:00 ka shkuar tek zyrja e 

bashkëshortes së tij B..., ka hyrë brenda dhe nga ajo ka kërkuar ujë të ftohtë, e cila ka dalur në 

korridor për të marrë ujë dhe atëherë ky e ka shfrytëzuar rastin dhe e ka vendosur telefonin në 

të njëjtin vendë dhe në të njejtën mënyrë siqë e kishte vendosur me dt. 01.06.2014, nën 

tavolinën e saj të punës, duke mos ditur ajo për një gjë të tillë dhe ka dalur nga zyra. Të 

njëjtën ditë rreth orës 19:00 pak para se me përfunduar orari i saj i punës, i ka marrë do pije 
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fereskuese,  i ka futur në zyre të B.. të cilës i ka thënë që këto pije të i futë në frigoriferin i cili 

ka qenë në koridorin e kontinjerit, për të i ftohur dhe në atë moment kur B... ka dalur në 

koridor, ky e ka marr telefonin të cilin e ka lënë në mëngjes në zyren e saj dhe pas orës 23:00, 

ka ndëgjuar bisedën që e ka zhvilluar B.. gjatë orarit të punës dhe atëherë edhe më shumë e 

ka përforcuar dyshimin në B..., ashtu që të nesërmen në ora 04:30 ka shkuar te dhoma e 

fjetjes së B.... dhe të njëjtës i ka thënë që të përgaditet për të shkëputur marëdhënjen e punës 

dhe të njëjtën ditë për të u kthyer në shtëpi. Në fillim ajo është befasuar duke i thënë  për qka, 

ku qëndron problemi që po duhet me e lanë punën dhe me shku në shtëpi, të cilës nuk i ka 

terguar arsyen por i ka thënë se dua të shkoj në shtëpi, e njëjta insistonte të dinte se qfarë 

problemi ka dhe me kënd e ka duke menduar se me ndonjë boshnjak, maqedon ose me ndonjë 

pjestar të ushtrisë por prap nuk i ka treguar, ashtu që pas gjysmë ore ajo ka pranuar që të 

shkojnë në shtëpi dhe i ka thënë se për këtë duhet ta lajmroj menaxherin. Pas një ore e gjysmë 

që të dytë i kanë nënshkruar dokumentet  për ndërprerjen e punës dhe nga burimet njerzore 

kanë siguruar biletën për udhëtim në shtëpi për ditën e nesërme, sepse për atë ditë iu kanë 

thënë se është vonë. 

         Pastaj i akuzuari shpjegon ngjarjen se si e kanë lanë me B.. në ora 13:00 me u taku 

te zyra e saj mirëpo ai nuk ka shkuar te zyra e B.. siq janë marrë vesh por ka shkuar në një 

tjetër parking, ku aty e ka parkuar veturën, ka hyrë në një tualet-WC të plastikës dhe me 

tehun e thikës e ka hapur një vrimë në derën e tualetit dhe e ka vëzhguar B.. se ku po shkonë. 

Pas 5 minutave  të vëzhgimit ka vërejtur B.. duke shkuar në drejtim të sektorit të shipingut, 

ku atëherë ky ka dalur nga tualeti për ta  përcjellë B.. se ku ku po shkonë, por nuk ka mundur 

me e vërejtur se në cilën zyre është futur, ashtu që së pari e ka kërkuar në zyren e parë duke e 

hapur deren me thikë, por aty nuk kishte qenë askush, ka filluar me hapë derën e dytë me të 

njëjtën thikë, ku brenda kishte qenë një amerikan i cili nga brenda e ka hapur derën dhe e ka 

pyetur se qka po kërkon, ky e ka pytur se ku punon G...., e pasi amerikani i ka treguar se ai 

punon në zyrën-kontinjerin tjetër, i akuzuari ka dalur në kontinjerin tjetër dhe para derës së 

zyres e ka takuar personin e quajtur V. K për të cilin e ka ditur se ai punon së bashku në një 

zyre me G.., është afruar te dera, por nuk i kojtohet se a e ka hapur derën ai apo V.., vetëm se 

i kujohet që kur është hapur dera e zyrës dhe kur i akuzuari ka hyrë mbrenda, aty në zyre ka 

vërejtur G. B me B. M të cilët kishin qenë duke qëndruar - duke ndejtur në këmbë, sikur kur 

të bashkëbisedojnë në mes veti. Në atë moment kur i kam vërejtur së bashku në një zyrë  G.. 

me B..  më tutje thekson më ka humbur vetëdija dhe nuk di se qka kam vepruar.  

 

3. Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  
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Pasi që i akuzuari, nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale vrasja në tentativë nga 

neni 178 të KPK-së, Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga 

një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 

par. 1 dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi: 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- pjesërisht nga mbrojtja e vet të akuzuarit; 

- nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit G. B; 

- nga dëshmia e dëshmitares B. M, (bashkëshortja e të akuzuarit), 

- nga leximi i deklarates se dëashmitarit V.K e dhenë nën Betim me dt. 04.06.2014. 

- nga leximi i ekspertizës mjeko-ligjore të dt. 27 janar 2015  përpiluar nga komisioni i 

ekspertëve mjeko-ligjor: Dr. N.U, Dr. M.G dhe Dr. F.G. 

- Nga leximi i ekspertizës psikiatrike për gjendjen e shëndetit mendor të akuzuarit F. S 

të  dt. 27.04.2015, 

- Nga shiqimi i thikës – mjetit me të cilin është kryer vepra penale. 

- Nga shiqimi në 5 (pesë) CD-të  e sjellura nga kampi Bagram në të cilat shifet vendi  i 

ngjarjes ku është kryer vepra penale.  

  -   Nga shiqimi në 7 mostrat e gjurmëve të vendit të ngjarjes, 

 

4.Vlerësimi i provave-dëshmive të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

 Gjykata ka pasur për detyrë që në këtë çështje penale të ndriçoj dy versionet e 

paraqitura si në procedurën hetimore po ashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor dhe atë: versionin 

e Prokurorit të Shtetit (se vrasja në tentativë është kryer me dashje) dhe versionin e të 

akuzuarit dhe mbrojtësit të tij (se tentim vrasja është kryer në gjendje të tronditjes së fortë 

mendore), andaj Gjykata e ndodhur mes këtyre dy versioneve arsyetimin e këtij aktgjykimi 

do ta përqendron pikërisht në sqarimin e këtyre rrethanave.   
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Nga dëshmia e të dëmtuarit G. B vërtetohet: se ai ka filluar të punojë në kampin 

Bagram në Afganistan nga muaji Janar i vitit 2011, i cili kamp menaxhohet nga urshtria 

Amerikane. I dëmtuari ka kryer punët dhe detyrat e shipingut që d.t.th. është kujdesur për 

transportin si dhe përgatitjen e materialeve të ndryshme të dedikuara për baza tjera ushtarake. 

Në zyre së bashku me te kanë punuar, në fillim S.., e pastaj B.A , N.E, V.K, D,K dhe S.V, me 

të cilët ai ka pasur vetëm raporte kolegiale pasi që kanë punuar në një departament por në 

sektorë të ndryshëm.  

   Ditën kritike të datës 4 qershor 2014, gjersa i dëmtuari ka qenë duke punuar në 

zyren e tij, së bashku me V.K (Indian) pas orës 13, në kohën e ndërrimit të drekës,  në zyre ka 

hyrë B. M-bashkëshortja e të akuzuarit, e cila pasi i ka përshëndetur me shprehjen Mirdita, së 

pari ka filluar të bisedon  me V.K, dhe ate për kthimin e një mbushje telefonike, prej të cilit 

thekson shpesh herë kanë blerë mbushje telefonike sepse ato që i kanë marrë në mënyrë të 

rregullt nuk iu kanë dalë për tërë muajin, ndërkohë për një moment nga zyra e kontinjerit ka 

dalur V.K, për të marrë një pako me ujë dhe ai menjëherë pas disa sekondave së bashku me të 

pandehurin F. S, është kthyer brenda në zyre, ku fillimish në zyre ka hy i pandehuri dhe 

menjëherë pas tij ka hy V. K. Në ato momente i dëmtuari thekson se ka qenë duke qëndruar 

në këmbë, duke skanuar dokumentet për paralajmërimin e materialit që e kanë dërguar një 

ditë më parë, ku distanca prej derës së hyrjes dhe printerit ku ka qenë duke skanuar ka qenë 

rreth 1. meter sepse vetë zyret kanë qenë shumë të vogla. I dëmtuari posa ka vërejtur të 

pandehurin e ka përshëndetur duke ia zgjatur dorën e djathtë dhe njëkohësisht ka qenë duke e 

shiquar printerin duke shtypur fjalëkalimin, mirëpo i akuzuari, pa folur asnjë fjalë e ka 

goditur të dëmtuarin me një thikë në syrin e djathtë, ku nga goditja e thikës e cila ka shkuar 

thellë deri në epiqendrën e trurit, menjëherë është paralizuar në anën e djathtë të trupit dhe në 

anën e majtë të fytyrës. Ka mbetur i shtrirë për toke i mbuluar me gjak, mirëpo fatmirësisht 

aty ka qenë prezent V. K dhe menjëherë kanë ardhë disa koleg të tjerë të cilët e kanë 

shtrënguar dhe e kanë mbajtur gjerësa kanë ardhur ekipa mjeksore e Ushtrisë Amerikane. 

Gjersa e ka përjetuar goditjen nga Feridi ai nuk ia ka vërejtur thikën dhe nuk e ka ditur fare 

shkakun – arësyen pse e ka goditur.  

Pohon se në kohen kur në zyre kanë hyrë i akuzuari me V. K dhe ate njëri pas tjetrit, 

bashkëshortja e të pandehurit B. M në atë moment ka qenë te tavolina e V. K, në mesin e 

zyrës, në një largësi nga i dëmtuari rreth 3 metrave. Nga plagët e shkaktuara ka pasur 

gjakderdhje të mëdha, dhe pas dërgimit të tij në spitalin ushtarak të kampit Bagram i ka 

humbur vetëdija, ka ra në gjendje kome për 5 ditë radhazi, e pastaj i ka ardhur vetëdija dhe e 

kanë transferuar në Spitalin Kanadez në Dubaj, ku aty ka qëndruar 10 ditë pastaj ka ardhur në 
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Kosovë, është kuruar në Maqedoni në Spitalin Sistina, ku edhe tani është duke i vazhduar 

kontrollat në këtë spital.  

  Gjatë dëshmisë së tij i dëmtuari ka qartësuar edhe faktet e rëndësishme të cilat i 

referohen periudhës kohore para ngjarjes kritike, siq janë: raportet në mes tij – të akuzuarit 

dhe të bashkëshortes së të akuzuarit – tani dëshmitares B. M, mënyrën e kryerjes së punëve të 

tyre, kontaktet e tyre gjatë punës,  duke theksuar ndër të tjerash, se dëshmitarja B. M ka qenë 

përgjegjëse kryesore për aprovimin e kërkesave për bartjen-transportimin e materialit,dhe se 

proqesi i punës në mes të sektorëve ku ka punuar i dëmtuari dhe B. M ka qenë i lidhur 

ngushtë në mes veti, se pa ardhur materiali nga sektori ku ka punuar B..  puna nuk ka mundur 

të zhvillohet, ku edhe komunikimi në mes të këtyre  sektorëve ka qenë i domosdoshëm, i cili 

ka qenë elektronik (përmes kompjuterit dhe telefonit zyrtar), por edhe duke i dërguar shkresat 

në mënyrë fizike nga njëri sektor në tjetrin, kurse me të akuzuarin F. S nuk i ka lidhur proqesi 

i punës edhe pse edhe ai ka punuar në  kampin Bagram, por në një departament tjeter. 

Largësia në mes zyres së të dëmtuarit dhe të akuzuarit ka qenë, rreth 3-4 km. kurse largësia 

në mes zyres në të cilen ka punuar i dëmtuari nga zyra e B. M ka qenë rreth 200-300 metra.  

Gjatë punës thekson se kanë pasur të drejtë pushimi 4 herë në vite nga tri javë dhe 

gjatë udhëtimit me aeroplan në mesin e 350 udhëtarëve kanë mundur me qenë edhe i akuzuari 

ose bashkëshortja e tij B.. dhe shtonë se asnjëherë më parë i pandehuri nuk i ka thënë asnjë 

fjalë lidhur me bashkëshorten e tij B.. edhe pse me te është takuar disa herë më parë, ku dy-tri 

ditë para ndodhjes së kësaj ngjarje me të pandehurin është takuar në bazën ushtarake ku ka  

qenë duke punuar - në kampin Bagram me të cilin kanë zhvilluar  bisedë të lirë normale-

familjare.   

 

Gjykata me kujdes të veçantë ka vlerësuar dëshminë e këtij dëshmitari duke pasur 

parasysh faktin se dëshmitari ishte edhe i dëmtuar në këtë çështje penale, por megjithatë duke 

i analizuar në hollësi faktet të clat i ka potencuar i dëmtuari në ketë qështje penale, dëshmia e 

tij ndahet në dy pjesë: në pjesën e parë që i referohet ngjarjes kritike të ndodhur me datën 04 

qershor 2014 dhe në pjesën tjetër e cila i referohet pjesës para ngjarjes kritike, e që në të dy 

pjesët dëshmitari ka shpjeguar bindshëm, në mënyrë kronologjike zhvillimin e ngjarjes, në 

praninë e të pandehurit, të cilën dëshmi, trupi gjykues e vlerëson tërësisht të besueshme, të 

saktë dhe objektive për më tepër kjo dëshmi nuk përmban në vete zbrastësi apo mangësi 

logjike dhe e cila plotësohet dhe mbështetet edhe nga provat tjera materiale dhe atë: nga 

ekspertiza mjeko-ligjore sipas së cilës është konstatuar se i dëmtuari G. B ka pësuar dëmtime 

të rënda trupore, me pasoja të përhershme në shëndet, nga ekspertiza psikiatrike mbi 
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gjendjen e shëndetit mendor të akuzuarit, fotografitë e vendit të ngjarjes dhe nga mjeti i 

konfiskuar – thika, e cila është përdorur për kryerjen e veprës penale.  

 

  Nga dëshmia e dëshmitares B. M është vërtetuar se në Qershor të vitit 2010, ajo 

ka shkuar në Avganistan dhe ka filluar të punoj në firmën ” ......” e cila është në kuadër të 

ushtrisë Amerikane në qytetitn Bagram të Afganistanit, ku aty ka qenë duke punuar edhe 

bashkëshorti i saj-tani i akuzuari F. S, por ata nuk kanë punuar në të njejtin vendë. I akuzuari 

ka punuar si mekanik në vendin e quajtur ...... kurse dëshmitarja si koordinatore e logjisitikës 

në vendin e quajtur “material controles” (kontrollimi i materialit), në sektorin IPR, ku 

largësia në mes këyre vendeve ka qenë rreth 10 minuta me automjet, por ata kanë banuar së 

bashku në Bagram. Dëshmitarja thekson se detyra e saj ka qenë që të përgadis 

dokumentacionin për furnizim me materiale të ndryshme, më tepër ka qenë material i zyreve, 

të cilin dokumentacion pastaj ajo e ka dërguar në sektorin e Shipingut-dërgesave,  në të cilin 

sektor përveq të dëmtuarit G. B, aty kanë punuar edhe : B.A, N.E dhe V.K, ashtu që 

dokumentacionin ia ka dorëzuar personit përgjegjës B. A e në mungesë të tij, 

dokumentacionin e ka pranuar G. B. 

 Në të njejtën zyre me dëshmitaren kanë punuar edhe disa puntor të tjerë si psh. M. V 

i cili ka qenë zëvendësi i saj, menagjeri i saj i quajtur H... (amerikan) dhe disa punëtor të tjerë 

të cilët kanë qenë indian. Gjatë orarit të punës i akuzuari e ka vizituar shpeshherë, pothuajse 

qdo ditë bashkëshorten e tij-tani dëshmitaren B. M ne vendin e saj të punës, ku gjatë vizitave 

të njejtën shpesh herë e ka takuar me kolegët e saj të punës dhe se në ato momente atij nuk i 

ka ardhur mirë, sepse të njejtën vazhdimisht ai e ka pyetur se  kush është ky person, pse po 

qëndron me të etj.  

Dëshmitarja rrëfen hollësisht se si një ditë para ngjarjes kritike në zyrën e saj ka 

ardhur bashkëshorti i saj F.S i cili ka hy në zyre  në mënyrë shumë të vrullshme, ku këte e 

kishte vërejtur edhe zëvendësi i saj i quajtur M... i cili pastaj e ka pyetur dëshmitaren se a 

është gjithqka në rregull, ku e njejta iu është përgjegjur Po gjithqka është në rregull, mirëpo 

zavendësi i saj e kishte njoftuar edhe menaxherin e saj të quajtur H..., se F.S po e pengon B.. 

në vendin e punës, ku pastaj menagjeri i ka thënë dëshmitares se njerzit tjerë nuk duhet me 

ardhë në vendin e punës gjatë orarit të punës sepse kjo nuk është në rregull. Shtonë se kur ka 

hyrë në zyre i akuzuari kishte qenë i stresuar, i nervozuar, duke i thënë se kush është ky 

person që të pyet ty se a është gjithëqka në rregull.   

 Ditën e nesërme me dt. 04 qershor 2014 rreth orës 5 të mëngjesit, por edhe gjatë 

natës së kaluar i akuzuari i ka thënë dëshmitares se ate (menagjerin) më tutje nuk e lejoj me 
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tu përzie se a mundem unë me ardhë apo jo në vendin tuaj të punes dhe më ka thënë se po 

vendosim që të shkojmë në shtëpi-Kosovë. Ashtu që të dytë kanë vendosë ta ndërprejnë 

punën dhe të kthehen në Kosovë. Pasi i kanë lajmëruar menagjerët e tyre, kanë shkuar në 

zyrën e Burimeve Njerzore, dhe i kanë rezervuar biletat për ditën e nesërme për në Dubaj – 

Kosovë.  Pas ngrënjes së drekës dëshmitarja me automjet e ka dërguar F.S në vendin e tij të 

punës dhe është kthyer në vendin e saj të punës, ka hyrë në zyre, përmes telefonit e ka 

njoftuar vajzën e saj se do të kthehen në Kosovë dhe ndërkohë në zyre ka hyrë bashkëshorti i 

saj F. S në mënyrë shumë të vrullshme, i cili duke mos i besuar e ka pyetur se me këndë po 

bisedon në telefon, e cila i ka treguar se me vajzën tonë, por i njëjti për të vërtetuar këtë e ka 

shiquar numrin e telefonit, ku edhe në këtë rast ai ishte i shqetësuar dhe pas pak kohe kanë 

dalur nga zyrja, ashtu që i akuzuari i ka thënë se po shkon në banesë, kurse kjo është kthyer 

në zyre. 

             Dëshmitarja thekson se pas pak minutave ajo ka shkuar te zyrja e V. K, e cila është 

në një largësi rreth 200 metra nga zyra e saj, me qëllim për të ia kthyer dy mbushje telefonike 

të cilat i kishte marr disa ditë më parë, pasi që kanë vendosë  të kthehen në Kosovë dhe nuk 

kanë patur mundësi më tutje me i shfrytëzuar. Me të hyrë në zyre, aty kishte qenë V... dhe në 

të njejtën zyrë ka qenë duke punuar edhe i dëmtuari G. B. Po sa ka hyrë në zyrë V. K i ka 

thënë se kam punë me juve, i cili filloi të dal nga zyra duke i thënë se kthehem menjëherë. Po 

sa ka dalur V. K nga zyra, në zyren e njejtë menjëherë pas 20-30 sekondave ka hyrë F. S dhe 

mejëherë pas tij ka hyr V...             Dëshmitarja thekson se në atë moment ka qenë duke 

qëndruar në këmbë te tavolina e Vishallit pasi që atë ishte duke e pritur për të ia kthyer 

mbushjet telefonike, kurse G. B ka qenë te tavolina e tij e punës përkatësisht tek kompjuteri 

në të cilin ka qenë  duke punuar i cili ka qenë në këmbë duke skanuar disa letra në skaner. 

            Po sa ka hyrë F. S në zyre, G. B e ka zgjatur dorën për ta përshëndetur mirëpo F. S pa 

e folur asnjë fjalë e ka sulmuar G.  të cilin e kishte goditur me thikë, ku nga goditja G.... ka 

bërtitur dhe ka ra në dysheme, duke shtuar se në momentin e goditjes nuk ia ka vërejtur 

thikën, por ka menduar se e ka goditur me grusht. Në ato momente dëshmitarja e ka kapur F. 

S  për krahu dhe e ka larguar jasht zyrës duke i thënë se për qka e bëre këtë se unë kam 

ardhur vetëm për me i kthye kartelat (mbushjet telefonike), kurse F. S i ka thënë asaj se “unë 

të kam treguar se për ty jam në gjendje me vra njerëz”, dhe i ka thënë shko dhe hekja thikën 

dhe kur dëshmitarja është kthyer në zyre, atëherë ka vërejtur se G...  kishte qenë i përgjakur 

dhe thikën e kishte pasur të ngulur në kokë. Pas 15 minutave në vendin e ngjarjes kanë arritur 

mjekët përkatësisht shërbimi i emergjencës dhe e kanë marrë G.. për ta dërguar në spital. 
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               Sa i përket thikës, dëshmitarja thekson se bashkëshorti i saj F... edhe më parë në të 

shumtën e rasteve ka mbajtur thikë me vete të cilen zakonisht e posedojn ushtria, por nuk i ka 

treguar arësyen se përse po e mban këtë thikë. 

  

 Dëshminë e dëshmitares B. M trupi gjykues e vlerëson si të besueshme dhe të 

vërtetë, pasi që e njejta ka përshkruar ngjarjen në detaje, në mënyrë kronologjike, duke e 

renditur zhvillimin e ngjarjes ne epizode, nga momenti i njoftimit të saj me të akuzuarin, dhe 

fillimit të punës me te në Bagram të Avganistanit nga viti 2010, raportet e saj me kolegët e 

punës, posaqërisht me të dëmtuarin G. B., me të cilin ka qenë i lidhur ngushtë sektori i punës 

së saj me sektorin e “shipingut” në të cilin ka punuar i dëmtuari dhe nga koha - dy muaj e 

gjysmë para ngjarjes kritike kur i akuzuari ka filluar të shfaqë dyshimin e fortë në 

dëshmitaren se ajo mundë të ketë lidhje intime me të dëmtuarin G. B. Pas analizimit të 

hollësishëm të dëshmisë së kësaj dëshmitare dhe ndëlidhjes me provat tjera trupi gjykues 

vlerëson se i akuzuari pa bazë ka shfaqur dyshimin në dëshmitaren (bashkëshorten e tij), e 

cila vetëm pse është gjetur në zyren e të dëmtuarit duke i kryer punët zyrtare të cekura më 

lartë, i akuzuari befasisht nga xhelozia e pa arsyeshme e ka goditur të dëmtuarin me thikë në 

kokë, të cilin duke e lënë  të shtirë në dysheme me thikën e ngulitur në kokë, ka dalur nga 

zyra së bashku me dëshmitaren dhe në atë rast dëshmitares i ka thënë “se a të kam thënë se 

për ty unë jam në gjendje me vra njerëz” Dëshmia e kësaj dëshmitare përputhet me dëshminë 

e dhënë në procedurën hetimore, me dëshminë e të dëmtuarit G. B, me deklaratën e 

dëshmitarit V. K  të dhënë nën betim në Bagram – në Avganistan, e cila me pajtimin e palëve 

është lexuar në shqyrtimin gjyqësor, dhe pjesërisht me mbrojtjen e të akuzuarit (me veprimet 

objektive të tij) si dhe me provat materiale të administruara në shqyrtimin gjyqësor.Andaj 

trupi gjykues ia fali besimin e plotë dëshmisë së kësaj dëshmitare.      

 

 Nga dëshmia e dëshmitarit V. K të dhënë nën betim në procedurën hetimore me 

datën 04.06.2014, e cila conform nenit 338 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.3 të KPPRK-me pajtimin e 

të gjitha palëve është lexuar në shqyrtimin gjyqësor, vërtetohet se me datën 04.06.2014 gjersa 

ka qenë duke punuar në zyren RDC (zyra e dërgesave), për një moment ka dalur jashtë zyres 

për ta gjuajtur një cop letër në shportën e mbeturinave dhe është takuar me të akuzuarin, 

emrin e të cilit nuk e dinë, por thekson se është burri i B... I akuzuari e ka pyetur se ku është 

G.. dhe e ka pyetur nëse mundet të ia hapë derën e zyres, i cili pasi ia ka hapur derën, i 

akuzuari ka hy mbrenda në zyre dhe e ka goditur G.., e pastaj ka ikur nga zyra, kurse 

dëshmitari ka vrapuar pas tij duke i bërtitur që të ndalet, por nuk ka arritur që ta nxenë. 
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 Në vazhdim të pyetjeve të parashtruara në deklaratën e dhenë në hetuesi, dëshmitari 

është përgjegjur se me G. B punon në një zyre për një kohë të gjatë dhe janë shokë, por nuk e 

dinë arësyen se pse ate e ka goditur i akuzuari dhe se kur e ka hapur derën i akuzuari e kishte 

dorën në gjep dhe nuk i ka vërejtur asgjë në duar. Të akuzuarin e përshkruan me flokë dhe 

mjekërr të shkurtër, i cili është i bardhë. Mandej thekson se unë e hapa deren e ai vetëm e 

goditi atë pa folur asgjë dhe se derën ia ka hapur, sepse shumë njerëz vijnë për të kryer 

ndonjë punë dhe puna jonë ka të bëjë me shumë njerëz që dërgojnë gjëra. 

 

 Dëshminë  e lexuar në shqyrtimin gjyqësor të dëshmitarit V. K trupi gjykues e 

vlerëson si të beueshme dhe të vërtetë, pasi që i njejti ka qenë dëshmitar okular i vendit të 

ngjarjes, ngjarjen e ka përshkruar në mënyrë objektive, për tërë ate që e ka vërejtur dhe ka 

ndëgjuar, dhe se dëshmia e tij përputhet edhe me dëshminë e të dëmtuarit G. B, me dëshminë 

e dëshmitares B. M, ku as i akuzuari nuk ka patur vërejtje në dëshminë e lexuar dhe e njejta 

përputhet edhe me provat materiale të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor.   

 

5. Vlerësimi i provave materiale. 

 

Nga leximi i mendimit të ekspertizës mjeko ligjore të datës 27.01.2015, janë 

përshkruar plagët e pësuara nga i dëmtuari G. B
1
 dhe duke përfunduar raportin, lëndimet e 

shkaktuara janë kualifikuar si DËMTIME TË RËNDA TRUPORE, me pasoja të 

përhershme në shëndet.  

Gjykata mendimit të  përpiluar nga Komisioni i ekspertëve mjeko-ligjor: Dr. N.U, Dr. 

M.G dhe DR. F.B  i ka falur besim të plotë, me që e njëjta është përpiluar në të arritura 

shkencore, në mënyrë profesionale, për më tepër janë përshkruar në mënyrë të detajuar plagët 

e pësuara nga i dëmtuari, e nuk është gjetur ndonjë rrethanë objektive apo subjektive që do ta 

dëmtonte besueshmërinë e këtij raporti, i cili konstatim mjeksor është në harmoni edhe me 

provat personale, përkatësisht me dëshminë e të dëmtuarit dhe të dëshmitarëve dhe në 

harmoni me provat materiale.  

 

- Nga leximi i Raportit- ekspertizës psikiatrike për gjendjen e shëndetit mendor të 

akuzuarit F. S të dt. 27.04.2015 i përpiluar nga ekipi i ekspertëve: Dr. A.B - 

psikiatër,  Dr. Sh.H - psikiatër, dhe  Dr. V.Q – psikolog,  është përshkruar mendimi 

                                                 
1 Shih mendimin e ekspertit mjeko-ligjor. 
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dhe konstatimi i ekipit të ekspertëve në këtë raport, duke filluar nga pika a, b, c, d,e,f 

dhe g,  ku gjykata vlerëson qdo pikë të këtij raporti, si në vijim: 

- në pikën a. të raportit është konstatuar se i akuzuari nuk ka qrregullim mendor me 

natyrë të përhershme, as me natyrë të përkohshme, nuk ka ngecje mendore, nuk ka 

sëmundje të rëndë mendore ose probleme me vetëdijen, mirëpo sa i përketë 

personalitetit janë gjetur mjaft vija të cilat fasin për karakteristika paranojske, si 

dyshimet në të dëmtuarin dhe në bashkëshorten e tij,  pëcjelljen e bashkëshortes,  

vendosjen e telefonave përgjues etj. 

- Në pikën b. të raportit është konstatuar se i akuzuari ka qenë në një gjendje të 

tronditjes psiqike, një gjendje emocionale konfuze, duke marrë parasysh dinamikën e 

veprës dhe veprimet e të akuzuarit para veprës. Mirëpo ekipi i ekspertëve te i akuzuari 

nuk ka knstatuar ndonjë gjendje të tronditjes së fortë mendore në kohën e kryerjes së 

veprës penale, ashtu siq parashihet me dispozitat e KPRK-së. 

- Në pikën c. të raportit, Ekipi i eksperëve ka sqaruar në mënyrë të hollësishme 

nocionin e tronditjes mendore, që në psikiatrinë forenzike nënkupton afektin, me qrast 

kanë bërë krahasimin e afektit nga emocionet dhe disponimin e zakonshëm. 

- Në pikën d. kanë sqaruar nocionin e afektit të fortë mendor me intenzitet të lartë, se si 

ai ndikon në funksionet psiqike të individit, 

- Në pikën e. kanë sqaruar se si gjendja e afektit ndikon edhe tek njerëzit normal në 

ngushtimin ose turbullimin e vetëdijes, 

- Në pikën f. kanë konstatuar se i akuzuari në kohën e kryerjes së veprës penale ka 

qenë mjaft i ngarkuar emocionalisht – në gjendje të afektit me intenzitet mesatar, i cili 

ka pasur vështërsi në kontrollimin e veprimeve të tija, 

- Në fund, në pikën g. Ekspertët kanë konstatuar se i akuzuari është në gjendje të marr 

pjesë në proqesin gjyqësor dhe është në gjendje ta paraqet mbrojtjen e tij 

 

 Gjykata vlerëson se ekspertiza për gjendjen e shëndetit mendor të akuzuarit F. S, 

e përpiluar nga ekipi i ekspertëve të lëmisë përkatëse ka sqaruar faktin se i akuzuari, në kohën 

e kryerjes së veprës penale ka qenë në gjendje të afektit të inenzietetit mesatar, e jo në 

gjendje të afektit të intezitetit të lartë, përkatësisht të tronditjes së fortë mendore siq 

parashihet me dispoziten e nenit 180 të KPRK-së. Andaj gjykata mbrojtjen e të akuzuarit, që 

ka të bëjë me rrethanat që kanë quar ate në kryerjen e veprës penale, nuk ka mundur ta 

pranojë, pasi që ato rrethana janë në kundërshtim me  mendimet dhe konstatimet e e 
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ekspertëve të përshkruara në ketë ekspertizëe, e cila ekspertizë  nga Gjykata u çmua si 

profesionale, në të arriturat shkencore dhe nuk pati ndonjë arsye që të mos i besohet. 

  

               Nga shiqimi i thikës – mjetit me të cilin është kryer vepra penale, konstatohet se 

thika është e gjatë 24 cm. kurse tehu i saj është i gjatë 11 cm. dhe se tehu i saj është në formë 

të dhëmbëzuar (të sharrës) dhe me maje mjaft të fortë. Gjykata nuk mund të pranoj mbrojtjen 

e të akuzuarit se thiken e e një gjatësie kaq të madhe dhe një forme të këtillë e cila nuk është 

mbyllur fare, e kishte mbajtur për nevojat e tija personale për me pre pemë dhe perime, se 

mbrojtja e këtillë e të akuzuarit është në kunëdrshtim me dëshminë e dëshmitarës B. M,  e 

cila thekson se thikën i akuzuari e ka bajtur edhe më parë, por asaj si bashkëshorte nuk ia ka 

treguar arësyet e mbajtjes,dhe se thika është e llojit të njejtë me ate të ushtrisë.  

  

               Nga shiqimi në 5 (pesë) CD-të e sjellura nga kampi Bagram, shifet qartë vendi  

i ngjarjes ku është kryer vepra penale, dhe atë: 

             Në CD e parë, janë incizuar dhe fotografuar gjurmët e vendit të ngjarjes, duke filluar 

nga kontinjeri në të cilin ka qenë zyra e punës ku ka punuar i dëmtuari dhe ku është kryer vepra 

penale, 

 Në CD e dytë, shifet thika si mjetë i kryerjes së kësaj vepre penale e cila është 

fotografuar në të gjitha format e saj duke përfshir gjatësinë e tehut, dorëzës së saj, gjerësia, 

gjurmët e gjakut të mbetura në të etj. 

 Në  CD e tretë, shifen gjurmët e gjakut që kanë mbetur në vendin e  ngjarjes si brenda 

në kontinier njashtu edhe jashtë zyrës së kontinierit,  

Në CD e katërt, shifen mjetet e punës të vendosura në zyrën e punës ku ka qenë duke 

punuar i dëmtuari, siç janë ulëset, kompjuteri, tavolina, dhe orenditë tjera, si dhe shifet pjesa e 

jashtme e kontenjerit nga të gjitha anët e tij, 

 Në CD e pestë, shifen fotografitë e të akuzuarit duke filluar pamjen e tij të jashtme, 

duart e tij dhe gjurmët e gjakut që kanë mbetur në duart e tij. 

  

Provat e lartëcekura materiale gjykata i vlerëoi si prova bindëse dhe reale të cilat 

pasqyrojnë një të vërtetë të pakontestuar, ku këto prova nuk janë kontestuar as nga 

dëshmitarët dhe as nga vetë i akuzuari.i        

 

           6.  Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit dhe vlerësimi i tezës së mbrojtësit të tij. 
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             Gjykata me kujdes të veqantë vlerësoi mbrojtjen e të akuzuarit F. S dhe tezën e 

mbrijtësit të tij, avokatit A. I, se ditën kritike i akuzuari veprën penale të vrasjes në tentativë e 

ka kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore të paraparë me nenin 180 të KPRK-së 

 

Por, Gjykata vlerëson se pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit janë të 

paqëndrueshme nga arsyetimi që do të paraqitet si më poshtë:   

Së pari është e domosdoshme të analizohet përshkrimi ligjor i veprës penale të vrasjes 

në tentativë të kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore, që përkufizohet në nenin 180 të 

KPRK-së, siq vijon: 

“Kushdo që personin tjetër e privon nga jeta në gjendje të tronditjes së fortë mendore, 

të shkaktuar fa fajin e tij nga sulmi, keqtrajtimi apo fyerja e rëndë nga ana e personit të 

vrarë.”  

Por gjithsesi është e nevojshme që për tu konsideruar se është vepruar në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore, duhet vërtetohen disa rrethana konkrete nëse kanë ndodhur në 

momentin e zhvillimit të ngjarjes:  

              -së pari a pati në të vërtetë sulm nga ana e të dëmtuarit G. Bt, Gjykata vlerëson se 

përgjigjja është e qartë dhe e prerë se nuk ekzistonte sulm nga ana e të dëmtuarit e këtë nuk e 

pohon as edhe vet i akuzuari, por përkundrazi ditën kritike kur i akuzuari ka hy në zyren e të 

dëmtuarit, i dëmtuari e ka zgjatur dorën për ta përshëndetur të akuzuarin, të cilin e ka njohur 

edhe më parë, me të cilin gjithherë kanë pasur raporte të mira, kurse i akuzuari në mënyrë të 

befasishme e ka goditur me thikë në pjesën më vitale, në afërsi të syrit të djathtë dhe ka dalur 

nga zyra duke ia lënë thikën të ngulitur në kokë.  

                -Së dyti a ka qenë i keqtrajtuar i akuzuari nga ana e të dëmtuarit, gjykata 

vlerësonë se edhe në këtë rast përgjegja është e qartë se në asnjë mënyrë ditën kritike të 

ngjarjes e as më parë gjatë jetës së tyre i akuzuari nuk ka qenë i keqtrajtuar nga i dëmtuari në 

pikëpamje as fizike e as psiqike, por përkundrazi qdo herë kur janë takuar në mes veti janë 

përshëndetur, ku edhe para 3-4 ditëve kur janë takuar në Dubaj kanë patur biseda miqsore 

normale familjare, ku kjo është vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe nga mbrotja e të 

pandehurit. 

                - Së treti a ka ekzistuar Fyerja e rëndë e të akuzuarit nga ana e të dëmtuarit, për të 

cilën pretendon mbrojtja e të akuzuarit, ku edhe në këtë rast gjyka vlerëson në mënyrë të 

qartë dhe të prerë se nuk ka ekzistuar një fyerje e tillë. Kjo nga fakti se i dëmtuari G. B, ditën 

kritike të ngjarjes ka qenë duke punuar në zyren e tij të punës së bashku me ndërkombëtarin 

V.K (Indian) dhe ate duke përgaditur dokumentacionin per ti njoftuar zyrat tjera për dërgimin 
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e materialit të punës, përkatësisht duke skanuar. Ndërkohë, në zyren e tyre ka shkuar 

bashkëshortja e të pandehurit, tani dëshmitarja B. M për të ia kthyer disa mbushje telefonike 

V. K, prej të cilit disa ditë më parë i kishte marrë, sepse ata kishin vendosur ta ndërprejnë 

punën dhe ato mbushje ajo nuk ka patur mundësi më tutje me i shfrytëzuar. Në momentin kur 

V.K del nga zyrja për ta hudhur një copë leter në shporten e mbeturinave, takohet me të 

akuzuarin dhe pasi i akuzuari e pyet se cila është zyra e G..., V.K të njejtit i ka treguar dhe ia 

ka hapur derën e zyres, ku ka qenë duke punuar ai dhe G.., ku në zyre së pari ka hy i akuzuari 

dhe menjëherë pas tij ka hy V.K (njëri pas tjetrit) dhe posa i akuzuari ka vërejtur 

bashkëshorten e vetë në zyren e të dëmtuarit në të cilën zyre ka qenë duke punuar edhe V.K, i 

akuzuari menjëherë pa kurfarë arësye e ka goditur në mënyrë të furishme me thikë të 

dëmtuarin G. Bn në pjesën më vitale - pjesën e fytyrës, në afërsi të syrit të djathtë.  

            Në ato momente aty nuk ka ekzistuar jo ndonjë fyerje e rëndë, por as fyerje e 

rëndomtë dhe kurfarë fyerje, sepse i dëmtuari ka qenë duke i kryer detyrat e tij të punës në 

zyren e vetë, në një gjendje shumë normale, duke skanuar në kompjuter, duke qëndruar në 

këmbë, ku në këmbë ka qenë edhe bashkëshortja e të akuzuarit B. M, por në një largësi nga i 

dëmtuari rreth 2-3 metra, e cila ka qenë duke pritur këthimin e mbushjes telefonike nga 

personi që e kishte marrë – nga V.K,  ku që të dytë kanë qenë në këmbë, sikur kur të 

bashkëbisedojnë dy persona në mes veti, bile në momentin kur i akuzuari ka hy në zyre i 

dëmtuari ia ka zgjatur dorën për ta përshëndetur, por në vendë se i akuzuari me ia kthyer 

përshëndetjen të dëmtuarit, ai të njejtin e godet me thikën që e ka bajtur me vehte për ketë 

qëllim.  

             Trupi gjykues vlerëson se në gjendjen, përkatësisht mënyrën se si janë hasur 

bashkëshortja e të akuzuarit B. M dhe i dëmtuari G. B, në zyren e punës së të dëmtuarit, do të 

hasen të gjithë njerëzit që punojnë nëpër zyre, si në Kosovë njashtu edhe në vendet tjera. 

 

 7.Motivi i kryerjes së veprës penale. 

 

Trupi gjykues ka konstatur se motivi i kryerjes së kësaj vepre penale është gjelozia 

e paarësyeshme e të akuzuarit. Kjo është vërtetuar posaqërisht nga dëshmia e dëshmitares B. 

M të dhënë në shqyrtimin gjyqësor dhe në procedurën hetimore, e cila ndër të tjera ka 

theksuar se bashkëshorti i saj- Feridi nuk ka pasur dëshirë ta shef ate duke qëndruar apo duke 

u shoqëruar me njerëz të tjerë të gjinisë mashkullore,  se që nga koha e martesës - që 13 vite 

kur e ka takuar F.S me persona të tjerë gjithëherë e ka pyetur kush janë këta persona, pse po 

qëndron me ta, a mos ka ndonjë lidhje intime, mos po të nguc x, y, personi etj. dhe i ka thënë 
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që më tutje mos të shoqërohet me persona të tjerë të gjinisë mashkullore, ndërsa dyshimin në 

dëshmitaren se mos ka ndonjë lidhje intime me të dëmtuarin G. B  e ka shfaqur në kohen kur 

në komjuterin e saj e ka vërejtur emrin e tij duke ia dërguar shkresat zyrtare në mënyrë 

elektronike të dëmtuarit.  Kjo për faktin se puna e sektorit të kësaj dëshmitare (bashëshortes 

së të akuzuarit) ka qenë e lidhur ngusht me punën që është zhvilluar në sektorin e shipingut, 

në të cilin ka punuar G. B dhe se komunikimi elektronik dhe dërgimi fizik i dokumenteve te 

njëri tjetri për kryerjen e punëve zyrtare ka qenë i domosdoshëm. Sipas dëshmitarës  nuk ka 

qenë e mundur  me ngrën bukë-drekë e mos me u takuar me personat tjerë në kuzhinë dhe 

atë: me B.A, N. En, G. B dhe A. L, dhe se nuk ka qenë e mundur që në grupin e tyre të mos 

marr pjesë edhe i dëmtuari G. B, sepse kjo nuk ka patur mundësi e as arësye me iu thënë të 

tjerëve që mos ta marrin G. Bn për të ngrënë drekë, se këte nuk po e dëshiron bashkëshorti i 

saj Feridi.  

 

 

 

8. Kualifikimi juridik i veprës penale. 

 

Trupi gjykues pranoi kualifikimin juridik të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 

178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, me që nga veprimet e ndërmarra të akuzuarit kundër të 

dëmtuarit G. B, duke e goditur të njejtin pa ndonjë paralajmërim në mënyrë të befasishme 

dhe të fuqishme, me thikë, në pjesën më vitale të trupit-në kokë, në afërsi të syrit të djathtë, të 

cilit i ka shkaktuar dëmtime të rënda trupore, me pasoja të përjetshme për shëndet, ka dashur 

që në këtë mënyrë të njejtin ta privoj nga jeta. 

 Trupi gjykues nuk ka mundur të pranoj, tezën e mbrojtjes se në veprimet e të 

akuzuarit qëndrojnë elementet e veprës penale të vrasjes në tentativë të kryer në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore nga neni 180 të KPRK-së  sepse sipas vlerësimit të trupit gjykues 

është e pa bazuar dhe e pa mbështetur në prova, se një mbrojtje e tillë është e orientuar në 

justifikimin e veprimeve inkriminuese të të pandehurit, nga se është në kundërshtim me 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, e posaqërisht është në kundërshtim me 

dëshminë e dëshmitares B. Mt e cila në shqyrtimin gjyqësor, por edhe në procedurën 

hetimore para prokurotit të shtetit dhe para policisë ka deklaruar se pas kryerjes së veprës 

penale i akuzuari asaj i ka thënë: “a të kam thënë se unë për ty jam në gjendje me vra njerëz”, 

ku nga kjo thënje e të akuzuarit dhe nga veprimet e ndërmarra të tij para kryerjes së kësaj 

vepre penale, siq janë: përgjimi i bashkëshortes përmes telefonit, përcjellja përkatësisht 
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vëzhgimi i saj në mënyrë të msheftë se ku po shkonë, me kendë po kalonë etj. rrjedh 

konkludimi logjik se i akuzuari veprën penale të vrasjes në tentativë e ka kryer për shkak të 

gjelozisë, rrespektivisht për shkak të dyshimeve të pa arsyeshme që i ka patur në 

bashkëshorten e tij se ajo mundë të ketë ndonjë lidhje intime me të dëmtuarin.  

 Kjo është vërtetuar edhe nga ekspertiza e Insitutit të Psikiatrisë forenzike të 

Kosovës, mbi gjendjen e shëndetit mendor të akuzuarit F. S, sipas së cilës në pikën f. të 

mendimit dhe konstatimit të ekspertëve është konstatuar  se gjendja e ngarkesës emocionale e 

të akuzuarit në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë me intenzitet mesatar, e jo e 

intnzietetit të lartë për të kaluar në gjednje të tronditjes së fortë mendore siq parashihet me 

dispozitat e KPRK-së.     

  Andaj mbi një gjendje të tillë të fakteve të vërtetuara, gjykata pranoi kualifikimin 

juridik të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së  

 

. 

 

9. Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73 të KPRK-ës dhe si rrethana lehtësuese mori parasysh faktin 

se i akuzuari, deri më tani nuk ka qenë i denuar me aktgjykim të formës së prerë për ndonjë 

vepër penale, se gjatë shqyrtimit gjyqësor ka shprehur keqardhje dhe pendim të sinqertë dhe 

real për veprimin e kryer, rrethanat e kryerjes së veprës penale, sidomos gjendjen mjaft të 

ngarkuar emocionale të tij në dy muajt e fundit, ndërsa me rastin e vlerësimit të rrethanave 

rënduese trupi gjykues mori parasysh intenzitetin e lartë të rrezikimit të vlerave të mbrojtura 

siq është jeta dhe trupi i njeriut, bartjen me vehte të mjetit të mprehtë shpues dhe depërtues 

(thikën), me të cilën e ka kryer veprën penale, lëndimet trupore tek i dëmtuari të cilat janë të 

natyrës së përhershme, dhe duke marrë parasysh faktin se vepra penale e vrasjes ka mbetur në 

tentativë, të cilën rrethanë gjykata e mori si posaqërisht lehtësuese në kuptim të nenit 75 par.1 

të KPRK-së,   

Mbi bazën e këtyre rrethanave  trupi gjykues të akuzuarit i shqiptoi denim burgimi në 

kohëzgjatje prej 3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj me bindjen se me anë të këtij dënimi është e 

pritshme  të  arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPK-ës,  dhe 

me këtë dënim që është në proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit, rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, se 
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me anë të këtij dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe 

qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale).  

 

 10. Konfiskimi, llogaritja e paraburgimit, kërkesa pasurore juridike dhe 

shpenzimet procedurale 

 

Konform 69 par.1 të KPRK-ës, të akuzuarit iu është shqiptuar dënimi plotësues marrja 

e sendit – thikën e cila është përdorur për kryerjen e veprës penale. 

 

Në dënimin e shqiptuar është llogaritur koha e qëndrimit në paraburgim dhe në arrest 

shtëpiak e të akuzuarit, duke aplikuar nenin 83 par. 1  të KPRK-ës,  

 

Konform nenit 463 par.2 të KPPK-së, Gjykata ka udhëzuar të dëmtuarin G. B, që 

kërkesën pasurore –juridike mund ta realizon në kontest civil, meqë nga të dhënat e siguruara 

gjatë procedurës penale nuk japin të dhëna të plota e as të pjesërishme për të vendosur lidhur 

me këtë kërkesë. 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, Gjykata obligoi të akuzuarit që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 100 /njëqind/€ dhe në emër të shpenzimeve të 

procedurës penale të pagoi shumën prej 283,04 Euro, e cila është caktuar duke pasur parasysh 

gjendjen ekonomike të akuzuarit dhe komplikueshmërinë e kësaj çështje penale. 

 

 Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA,        PKR.nr.112/15,  me dt.  03.12.2015 

 

 

 Sekretarja juridike,       Kryetari i trupit gjykues, 

   Adelina Sallahu               Sahit Krasniqi 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, kurse i dëmtuari mund të 

ushtroj ankesë ndaj këtij aktgjykimi vetëm për vendimin e gjykatës lidhur me sanksionin 

penal. 

 

 

 


