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PKR. nr. 176/19 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, me Kryetarin e trupit gjykues Mustaf Tahiri dhe anëtarët e trupit gjykues gjyqtarët 

Kadrije Goga Lubishtani dhe Habib Zeqiri, dhe procesmbajtësin Muedin Rexhepi, në çështjen 

penale kundër të akuzuarve A.N. dhe N.N., të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të Rënda PP.I.nr.115/19 të dt.02.12.2019, për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 

172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor publik, me datë 04.12.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 29.12.2020, 

përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

A.N., i lindur më dt. ....në fshatin ...., Komuna e Shtimes, nga i ati .... dhe nëna ...., e gjinisë ...., 

me vendbanim në të njëjtin vend, ka të kryer shkollën e mesme, me gjendje të mesme 

ekonomike, i pa martuar, i pa punë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal të letërnjoftimit ..... 

N.N., i lindur më dt. ....në fshatin ...., komuna Shtime, nga i ati .... dhe nëna .... e gjinisë ...., ka 

të kryer shkollën e mesme, me gjendje të mesme ekonomike, i pa martuar, punëtor-ndërtimtari 
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në Zvicër, ku jeton dhe punon përkohësisht në Zvicër, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal të letërnjoftimit ..... 

JANË  FAJTOR 

Sepse, me datë 07 gusht 2019, rreth orës 03:20h, në fshatin Petroviç (Lagjja e Pajtimit), 

Komuna Shtime, të pandehurit duke vepruar në tejkalim të mbrojtës së nevojshme kanë privuar 

nga jeta tani të ndjerin F.G., i cili paraprakisht së bashku me A.T. kishin hyrë të armatosur në 

shtëpinë e të pandehurit N.N. me qëllim të grabitjes, ashtu që me t‟i vërejtur i pandehuri N.N. 

fillon të përleshet fizikisht me të njëjtit, ku tani i ndjeri F.G. shtënë me armë në drejtim të 

pandehurit N.N., ashtu që një predhë të njëjtin e godet në këmben e djathtë, i ndjeri së bashku 

me A.T. largohen nga shtëpia, e të pandehurit N.N., më pas i pandehuri N.N. kërkon ndihmë 

nga vëllai i tij, i pandehuri A.N., të cilët me qëllim të mbrojtjes së pasurisë së tyre, vrapojnë 

diku në distancë rreth 300m, gjersa tani i ndjeri së bashku me A.T. kanë shtënë me armë në 

drejtim të pandehurve, me ç‟rast arrijnë te i ndjeri F.G., fillon përleshja, ku në duar i ndjeri 

kishte një armë dhe një thikë, ku fillimisht i pandehuri A.N. me një letv e godet në pjesë të 

trupit duke e rrëzuar në tokë, e më pas involvohet edhe i pandehuri N.N. i cili fillimisht ia 

largon armën nga dora e më pas me thikën të cilën arrin t‟ia merr nga dora të ndjerit, e godet 

disa herë në regjionin e djathtë të qafës, me ç„rast si rezultat i gjakderdhjes së jashtme dhe si 

pasojë e plagës tejshkuese në regjionin e djathtë të qafës i njëjti ndërron jetë,- 

  - me të cilën në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje në tejkalim të 

mbrojtjes së nevojshme nga neni 172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 

dhe 4 të KPRK-së, 

  Andaj Gjykata në bazë dhe neneve 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18 par.2, 21, 31, 38, 39, 40,  42, 

69, 70,  71, 72 par.1 nenpar.1.2 dhe 79 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës, i, 

GJYKON 

 Të akuzuarin A.N. ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ 1 (NJË) 

VITI, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e në të cilin 

dënim me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej 07.08.2019 

deri më 04.09.2019. 

 Të akuzuarin N.N. ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ 2 (dy) 

VITE e 3 (TRE) MUAJ, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së 
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aktgjykimit e në të cilin dënim me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 07.08.2019 deri më 04.09.2019 si dhe ajo e kaluar në arrest shtëpiak 

prej 04.09.2019 deri më 03.12.2020. 

Konfiskohen në mënyrë të përhershme arma – pistolete e tipit FEG, model SLP1 e 

kalibrit 7.65x17mm me nr.serik P-2012 e prodhuar në Hungari si dhe dy thikat e gjetura në 

vendin e ngjarjes. 

 Konform nenit 367 par.1 pika 1.2 lidhur me nenin 183 par.7 të KPPK-së të akuzuarit 

N.N. i ndërprehet masa e arrësit shtëpiak sot me datën 03.12.2020 si dhe i kthehen dokumentet 

e konfiskuara sipas vërtetimit mbi konfiskimin e sendeve të datës 04.09.2019 dhe atë Premia e 

qëndrimit në Zvicërr me nr.serik .... , Patent Shoferi Zviceran me nr.serik ...., dokumenti i identifikimit 

Zviceran me numër ZAR-nr/ No .... me nr.ref. Kant.Ref-nr.VD .... si dhe Pasaporti RKS në emër të 

pandehurit N.N. me numër .... , i lëshuar me dt.28.05.2019 nga MPB. 

I dëmtuari B.G. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest civil. 

Obligohen  të akuzuarit që në mënyrë solidare ti paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale në shumën prej 100 (njëqind) €, ndërsa secili veç e veç në emër të paushallit gjyqësor 

shumën me nga 100 (njëqind) €, si dhe në emër të Fondit të Viktimave të Krimit secili veç e 

veç shumën me nga 50 (pesëdhjetë) Euro te gjitha këto, në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 

A r s y e t i m i 

Historiku procedural 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP.I.nr.115/19 të dt.02.12.2019, ka akuzuar A.N. dhe N.N. për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 

172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të KPRK-së, 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze ndaj të akuzuarve A.N. dhe N.N. me datë 

18.12.2019 ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, ku të pandehurit pas 

leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit kanë deklaruar se nuk e pranojnë fajësinë 

për veprën penale sipas aktakuzës në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje në 

tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 

dhe 4 të KPRK-së. 
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Pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, mbrojtësi i të akuzuarit A.N., av.Xhavit Mahmuti, 

brenda afatit ligjor ka paraqitur kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës 

sa i përket veprës penale në bashkëkryerje vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga 

neni 172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të KPRK-së si dhe mbrojtësi i të 

akuzuarit N.N., av.Abdurrahim Islami, brenda afatit ligjor ka paraqitur kundërshtimin e 

provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës sa i përket veprës penale në bashkëkryerje vrasje 

në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 

3 dhe 4 të KPRK-së 

Me aktvendimin PKR.nr.176/19 të datës 28.01.2020, Kryetari i Trupit Gjykues, i kësaj 

Gjykate, e ka refuzuar si të pabazuara kërkesën për kundërshtimin e provave dhe hudhje të 

aktakuzës sa i përket veprës penale në bashkëkryerje vrasje në tejkalim të mbrojtjes së 

nevojshme nga neni 172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të KPRK-së, të 

paraqitur nga mbrojtësit e të pandehurve A.N. dhe N.N., av.Xhavit Mahmuti dhe 

av.Abdurrahim Islami, me që ka vlerësuar se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për hudhje të 

aktakuzës. 

Duke vepruar sipas kësaj aktakuze Gjykata, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimet 

gjyqësor me datë 24.07.2020, 28.07.2020, 07.09.2020, 16.09.2020, 19.10.2020, 04.11.2020, 

12.11.2020 dhe 30.11.2020.  

Prokurori i shtetit në fillim të shqyrtimit gjyqësor në fjalën hyrëse me datë 24.07.2020 

dhe në shqyrtimin gjyqësor me datë 30.11.2020 në fjalën përfundimtare të paraqitur me 

shkrim
1
 ka deklaruar se mbetet pranë aktakuzës dhe kualifikimit të saj ligjor duke propozuar që 

ndaj të akuzuarve gjykata të bie aktgjykim me të cilin do ti shpall fajtor dhe tu shqiptoj një 

sanksion të paraparë me ligj. 

Edhe përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, av.Asdren Hoxha në fjalën 

përfundimtare të paraqitur me shkrim ka propozuar që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të 

dënohen me dënim maksimal sipas ligjit.
2
 

Mbrojtja e të akuzuarve 

I akuzuari A.N., në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor me datë 04.11.2020 ka 

deklaruar se i kujtohet ngjarja kur ka ndodhur ky rast mirëpo data dhe dita e saktë nuk i 

kujtohet, por e din se ka qenë ora diku 03:00 në mëngjes, deri sa kishte qenë duke fjetur në 

                                                 
1
 Shih fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim me datë 30.11.2020 nga ana e Prokurorit të Shtetit 

2
 Shih fjalën përfundimare të paraqitur me shkrim nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar, av.Asdren Hoxha.  
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shtëpinë “qetforkë” e ka dëgjuar vëllain e tij N.N. duke e thirrur “o A.N.” dhe atë për tri herë 

dhe duke i thënë se “kanë hyrë hajnat brenda dhe më kanë plagosur”, pastaj ai pasi e kishte 

dëgjuar N.N., i akuzuari ka deklaruar se ishte zgjuar kishte mbath këpucët dhe kishte dalë në 

oborr  ishte bërë së bashku me vëllain e tij N.N., dhe aty në oborr kishte marrë një “letve” të 

drurit të gjatë gjysmë metri e më pas ishin lëshuar livadhit te poshtë pasi që kishin parë një 

person duke ikur, e më pas dhe gjatë ndjekjes pas tij ky person kishte gjuajtur me revole në 

drejtim të tyre shumë herë. I akuzuari ka deklaruar se të njëjtin person e kanë nxënë dhe N.N. 

është ballafaquar me te duke u përleshur, ku fillimisht N.N. e ka kapë për dore dhe e ka rrëzuar 

në tokë, dhe më pas i akuzuari A.N. pastaj ka deklaruar se e kishte goditur tani të ndjerin me 

“letvë” në pjesë të brinjëve dhe pastaj letva ishte thyer, duke shtuar se e di se tani i ndjeri në 

njërën dorë ai kishte pasur armën dhe këtë armë ka deklaruar se ia kishte kap duke ja larguar 

nga dora dhe duke e gjuajtur më larg, dhe menjëherë pasi ja kishte larguar armën, ka deklaruar 

se edhe ai ishte larguar nga aty, duke e kapur për krahu vëllain e tij N.N. dhe janë larguar, 

ndërsa personi të cilin ishin përleshur ka deklaruar se kishte mbetur i shtrirë dhe se nuk e din se 

çka ishte bërë pastaj me të.   

  

 I akuzuari A.N. tutje në mbrojtjen e tij ka deklaruar se kishte thirrur fqinjin e tyre A.1.., 

duke bërtitur që i njëjti të thërras policinë se hajnat e kanë plagosur N.N. dhe po ashtu të 

thërras edhe motrën e tyre Valbonën që ta dërgojmë N.N.n për ti dhënë ndihmë mjekësore dhe 

nga telefoni i fqinjit të tij kishte biseduar me motrën e tij Valbonën dhe i kishte treguar për 

rastin duke shtuar se ai nga N.N. ka kuptuar se ju kanë marrë shuma prej 24.000 ch. 

I akuzuari N.N. në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor të dt.12.11.2020 ka deklaruar: 

se ditën kur ka ndodhur ngjarja ai ka qenë në shtëpi i vetëm dhe në mbrëmje ka qëndruar në 

sallon deri në orët e vona pas mesnate diku pas orës 24:00, pastaj nga salloni i cili është në 

katin e dytë të shtëpisë ka shkuar në dhomën e tij të gjumit në katin e tretë dhe pasi ka shkuar 

në dhomë ka deklaruar se e ka dëgjuar një zhurmë, dhe se kishte dalë për të kontrolluar dhe ka 

parë se dera e terasës ishte e hapur dhe kishte kuptuar se diçka nuk ishte ne rregull dhe 

menjëherë ka deklaruar se i kishte shkuar mendja tek paratë që i ka pas në dhomën e tij të 

gjumit dhe ishte kthyer përsëri në dhomën e tij të gjumit mirëpo kur ka hyrë në dhomë ka  

deklaruar se kishte parë se gjërat nuk ishin siç i kishte lënë, teshat nuk ishin ashtu siç i kishte 

lënë dhe i akuzuari ka deklaruar se ai gjithmonë kuletën, paratë, orën etj i kishte lënë tek 

tavolina për hekurosje dhe kur e ka parë se tek ajo tavolinë nuk ishin gjërat ashtu siç kanë qenë, 

ka filluar të kontrolloj dhe atëherë ka deklaruar se ka dëgjuar një zhurmë nga terasa e dhomës 



 Numri i lëndës: 2019:171570 
 Datë: 29.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01376693 
 

6 (6)  

   
2
0
1
9
:2
8
1
4
0
9

 

dhe e ka parë edhe derën e dhomës që del në terrasë të hapur ka dëgjuar një zhurmë sikur duke 

folur dikush-pëshpëritur dikush në mes vete, dhe se në fund të terasës afër oxhakut kishte parë 

diçka si të kërrusur dhe i ka shkuar mendja mos është ndonjë kafshë-qen dhe kur e kishte 

kthyer baterinë e dorës drejt oxhakut i njëjti ka deklaruar se kishte parë dy persona dhe që të dy 

janë ngritur në këmbë dhe personi i parë tani i ndjeri ka bërtitur dhe ka shtënë me armë përpjetë 

duke i thënë të dorëzohet dhe të bie në tokë, dhe në atë moment i akuzuari N.N. ka deklaruar se 

personi i parë tani i ndjeri ka tentuar që të i afrohet dhe të e kap për ta futur në kontroll, mirëpo 

i akuzuari ka deklaruar se pasi tani i ndjeri nuk kishte mundur  ta fuste në kontroll, i njëjti me 

thikën që e kishte në dorë e kishte goditur  “rrok” siç ka deklaruar i akuzuari dhe nga kjo 

goditje i akuzuari ka deklaruar se i janë grisur pantallonat në këmbën e djathtë dhe duke tentuar 

për t‟ia heqë thikën nga dora tani të ndjerit, i akuzuari ka deklaruar se ka dëgjuar një krismë 

dhe e ka ndjerë një dhimbje në këmbë sikur kur të merr një “injeksion” apo një mpirje të 

këmbës dhe e kishte kuptuar se ishte goditur me armë dhe personat ishin larguar. 

 

I akuzuari N.N. në mbrojtjen e tij tutje ka deklaruar se kishte vazhduar pastaj pas këtyre 

personave, kishte dalë në oborr dhe ka shkuar tek shtëpia e “moçme qetforkë”, e cila është afër 

shtëpisë së madhe dhe e ka thirre vëllain e tij A.N., di cili kishte qenë në gjumë, dhe pasi kishte 

dalë i akuzuari A.N., i njëjti në dorë kishte marrë një letfë të gjatë diku 70-80 cm, i kishin parë 

që ata dy personat duke ikur më shpejtësi truallit te poshtë, ndërsa tani të ndjerin F.G., ka 

deklaruar se e kishte vërejtur se ishte i lënduar pasi që duke vrapuar vërehej se shkonte duke 

tapalluar dhe ju thoshte personave tjerëve pritni se nuk po mundë të vrapoj dhe duke vrapuar 

pas tyre kanë dalë deri në fund të truallit të tyre, në asfalt dhe aty janë kthyer në rrugën që 

shkon për fshatin Godanc dhe tani i ndjeri në njërën dorë ka deklaruar se kishte pasur armë 

zjarri dhe në dorën tjetër një thikë. 

 

I akuzuari tutje ka deklaruar se deri sa së bashku me vëllain e tij A.N. kanë qenë duke 

vrapuar pas tani të ndjerit dhe personit tjetër që ishte me të, posa iu ishin afruar i akuzuari N.N. 

ka deklaruar se jam gjuajtur tek tani i ndjeri, e kam kapur dhe jemi kacafytur mes vete. Unë 

kam filluar të kacafytem me të me qëllim që t‟ia heqë armën nga dora dhe e di se unë ia kam 

larguar armën nga dora tani të ndjerit e pastaj edhe A.N. me këmb e ka larguar armën nga aty, 

mirëpo i ndjeri ka rezistuar që thikën ta lëshoj nga dora, mirëpo unë edhe thikën arrita që t‟ia 

nxjerrë nga dora duke e hedhur në rrugë e po ashtu edhe thikën time që e kisha në brezë, e të 

cilën thikë unë e kisha marrë që në fillim kur kisha dëgjuar zhurmën në shtëpi dhe këtë thikë e 

kisha vendosur në brezë prapa shpine, mirëpo unë përveç thikës në dorë kam pasur edhe një 
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llamp-bateri dhe se unë thikën nuk e kam përdorur fare. Vëllai im A.N. nuk është përleshur aty 

përveçse deri sa unë jam mundur që t‟ia largoj armën nga dora tani të ndjerit, A.N. e ka goditur 

tani të ndjerin një apo dy herë në pjesën e dorës apo të krahut me letfë por ato kanë qenë 

goditje të lehta. E di që gjatë përleshjes unë kam arrit që t‟ia largoj armën dhe thikën nga dora 

mirëpo duke e parë që i njëjti- tani i ndjeri nuk rezistonte më pasi që ishim të kapur mes vete 

duke u përlesh e di që ne një moment vëllau im A.N. më ka thënë lëshoje se po e mbyt dhe unë 

jam ngritur në këmbë, e di se ai ende ka qenë gjallë kur unë u largova nga aty, më pas erdhi 

edhe fqiu të cilin e kishte thirrë A.N. dhe kemi qëndruar aty afër deri sa kanë ardhur policia, e 

di që gjatë kësaj kohe kam folur me motrën time V.... në telefon, mirëpo nuk e di se kush e ka 

thirr dhe i kujt ka qenë telefoni, por e di që kam fol me të njëjtën dhe i kam treguar se më kanë 

hyrë hajnat në shtëpi dhe më kanë plagosur dhe kam kërkuar nga ajo që nëse ka mundësi të vijë 

që të më dërgoj tek mjeku.  

 

I akuzuari tutje shton se personat që i kishte parë tek shtëpia e tij e di se njëri ka qenë 

tani i ndjeri dhe kishte pasur të vendosur një maskë në kokë ku vetëm sytë dhe pjesën e gojës e 

ka pasur të hapur- qelë, ndërsa personi tjetër ka pasur një kapelë “Bone” në kokë. Paratë që i 

kam pasur në dhomë kanë qenë në shumë prej 24.000 franga zvicerane dhe kanë qenë të 

vendosura tek tavolina për hekurosje dhe arsyeja pse unë kam vrapuar pas këtyre personave 

është së pari se më kanë munguar paratë dhe e dyta se unë u plagosa nga ai dhe vrapova pas 

tyre që ti nxë dhe ti dorëzoj tek organet e policisë dhe se përleshja ka ndodhur diku në distancë 

300-350 metra larg nga shtëpia ime, mirëpo i akuzuari ka deklaruar se ai nuk e di se kush ia 

kishte shkaktuar plagët vdekjeprurëse tani të ndjerit dhe se nuk e din se nga i kishte marr i 

ndjeri ato plagë. 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Pasi që të akuzuarit, nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale sipas aktakuzës për 

të cilën janë akuzuar, 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 nga: 
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- dëshmia e ekspertit të forenzikës psikiatrike dr. Ajet Bunjaku  e dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, 

- dëshmia e dëshmitarit A.A>, e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

- dëshmia e dëshmitares  V.N. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

- dëshmia e dëshmitarit- dëmtuarit  B.G. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

- dëshmia e ekspertit të balistikës I.K. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

-  përmbajtja e dosjes forenzike me numër te dosjes se hetimeve 2019-AU-230 dhe numër 

te dosjes se forenzikes VN#56/08/19 e dt.23.08.2019 se bashku me raportin e këqyrjes se 

vendit te ngjarjes nga njësia e forenzikes. 

- Raporti i autopsisë për të ndjerin F.G. me numër MA19-200 e dt. 18.08.2019( 

08.08.2019) 

- raporti mbi ekspertizën – gjendjen e shëndetit mendor të të pandehurit A.N. e përpiluar 

nga grupi eksperteve pranë Institutit te Psikiatrisë Forenzike te Kosovës me numër 

protokolli 439/02 e dt.02.10.2019 

- Raporti i ekspertimit AKF 2019-2089/2019-1853 i dt. 04.10.2019 

- Raporti i ekspertimit me numër AKF 2019-0303 I dt.21.08.2019 

- raporti lidhur me hyrje – daljet e thirrjeve telefonike nga kompania „‟VALA‟‟ prej dt. 

01.08.2019-08.08.2019 për numrin e telefonit +37745812672 

- akt ekspertimi mjeko-ligjor i datës 27.10.2020 për konstatimin e natyrës së lëndimeve 

për të akuzuarin N.N. i përpiluar nga ekspertit mjekësorë dr.Musa Gashi, dr.Ditor 

Haliti dhe dr.Flamur Blakaj 

- raporti i ekspertimit AKF/2019-2089/2019-1851 i datës 06.10.2020. 

- Si foto dokumentacioni i që është pjesë e shkresave të lëndës  

 

Trupi gjykues gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka refuzuar propozimin e mbrojtësit të 

pandehurit A.N., av.Xhavit Mahmuti, që ndaj të pandehurit të urdhërohet ekzaminim shtesë 

psikiatrik pasi që trupi gjykues vlerëson se një kërkesë e tillë e mbrojtësit av.Xhavit Mahmuti 

është e pa bazuar me arsyetimin se paraprakisht të pandehurit A.N. i është bërë një ekzaminim 

psikiatrik dhe vlerësim nga ana e ekspertëve të Forenzikës Psikiatrike të cilët e kanë përgatitur 

një raport me shkrim lidhur me këtë vlerësim, e i cili raport është administruar si provë gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor, po ashtu në fillim të shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar në cilësi të 

ekspertit,  eksperti i psikiatrisë forenzike Dr.Ajet Bunjaku, i cili edhe e ka ekzaminuar dhe e ka 
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përgatitur këtë ekspertizë ka dhënë sqarimet e tij të cilat janë të konstatuara në procesverbal për 

gjendjen e të pandehurit A.N., dhe një ri-ekzaminim apo një ekzaminim shtesë psikiatrik ndaj 

të pandehurit A.N. gjatë fazës së shqyrtimit gjyqësor ka qenë i pa nevojshëm pasi që nuk ka 

pasur asnjë arsyeje për të dyshuar se gjendja e të pandehurit ka ndryshuar, sepse në asnjë 

moment nuk ka pasur ndonjë ndryshim të gjendjes së tij mendore. Fakti se mbrojtësi i tij 

av.Xhavit Mahmuti në seancën gjyqësore e po ashtu edhe në propozimin me shkrim ka 

theksuar se i mbrojturi i tij është duke dhënë mbrojtjen e cila nuk është në përputhje me 

mbrojtjen e tij dhe konceptin e mbrojtjes për të cilën janë përgatitur për ta dhënë se bashku me 

të mbrojturin e tij, pasi që nuk i kujtoheshin shumë detaje dhe se i njëjti përgjigjej me vonesë të 

theksuar. Këto pretendime të mbrojtësit të të pandehurit A.N., av.Xhavit Mahmuti, janë të pa 

bazuara, pasi që trupi gjykues sikur gjitha provat tjera edhe mbrojtjen e të akuzuarit e ka 

trajtuar dhe analizuar me kujdes të veçantë, pa i përjashtuar dhe  duke e ndërlidhur edhe me 

provat tjera materiale dhe personale.  

Trupi gjykues ka refuzuar edhe propozimin e përfaqësuesit të palës së dëmtuar 

av.Asdren Hoxha për sigurimin e provës materiale dhe atë  nxjerrjen e hyrjeve - daljeve nga 

numri të telefonit të dëshmitares V.N. për periudhën kohore 01.08.2019-10.08.2019 me 

arsyetimin për të vërtetuar se natën kritike kujt i takon numri i cili e kishte thirrur dëshmitaren 

për të shkuar në vendin e ngjarjes, pasi që trupi gjykues ka vlerësuar se ky fakt është vërtetuar 

nga dëshmia e dëshmitarit me arsyetimin se një provë e tillë nuk e ka vlerësuar si relevante për 

vërtetimin e gjendjes faktike.  

Trupi gjykues gjithashtu ka refuzuar propozimin e mbrojtësit të të akuzuarit A.N., 

av.Xhavit Mahmuti për të urdhëruar nxjerrjen dhe krahasimin e gjurmëve të konstatuara në 

raportin e vendit të ngjarjes nga dëshmia me numër D#10.01 me mbathjet e tani të ndjerit F.G., 

pasi që për trupin gjykues ky propozim vetëm do të zvarriste procedurën penale pasi që nuk ka 

qenë kontestuese se i ndjeri F.G> ka qenë njëri nga personat që ka qenë brenda në shtëpinë e të 

akuzuarit N.N.. 

Po ashtu është refuzuar propozimi i mbrojtësit të të akuzuarit N.N., av.Abdurrahim 

Islami për ri-konstruimin e vendit të ngjarjes, me arsyetimin se pas administrimit të provave 

materiale veçanërisht nga prova materiale dosja e forenzikës VN#56/08/19 e dt.23.08.2019 së 

bashku me raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes e cila ka përmbajtur dhe përshkruar në 

detaje të gjithë përshkrimin e vendit të ngjarjes, veprimet e ndërrmarruara nga ana  e hetuesve 

të teknikës kriminalistike, mbledhje së provave në vendin e ngjarjes, lista e dëshmive, tabelat e 

matjeve në vendin e ngjarjes, skica nga vendi i ngjarjes,  e të gjitha të përmbledhura në këtë 



 Numri i lëndës: 2019:171570 
 Datë: 29.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01376693 
 

10 (10)  

   
2
0
1
9
:2
8
1
4
0
9

 

raport me shkrim dhe me fotografi, e gjithashtu edhe pas dëgjimit të dëshmitarëve, po ashtu pas 

paraqitjes së mbrojtjes nga ana e dy të akuzuarve është shtjelluar dhe sqaruar mjaftueshëm 

gjendja faktike e përshkruar si dispozitiv të aktakuzës,  andaj e ka vlerësuar si të pa nevojshme 

për tu urdhëruar rikonstruimi i vendit të ngjarjes. Gjithashtu trupi gjykues ka refuzuar 

propozimin e mbrojtësit të të pandehurit N.N. av. Abdurrahim Islami që të urdhërohet 

ekzaminimi i gjendjes psikike të shkaktuar nga tronditja ne natën kritike, mirëpo trupi gjykues 

ka vlerësuar se një ekzaminim i tille nuk është i nevojshëm dhe se këtë gjykata e ka vlerësuar 

ne bazë te provave qe janë administruar gjate këtij shqyrtimi gjyqësor dhe rrethanave qe ka 

ndodhur rasti dhe se është më se normale që një person të ndiej frikësim dhe të përjetoj ndonjë 

tronditje të aty për atyshme dhe se këtë rrethanë gjykata e ka vlerësuar edhe te pjesa e matjes së 

dënimit ku do të jep edhe aty një pjesë të arsyetimit. 

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Fillimisht gjykata i ka vlerësuar si të pakontestueshme dhe të provuara faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme: 

 -se ditën kritike më 07 gusht 2019, rreth orës 03:20, në fshatin Petroviç (Lagjeja e 

Pajtimit), komuna Shtime, tani i ndjeri F.G. së bashku me A.T. kishin hyrë të armatosur në 

shtëpinë e të pandehurit N.N. me qëllim të grabitjes, 

 -se tani i akuzuari N.N. pasi që i kishte vërejtur tani të ndjerin F.G. dhe A.T. fillon të 

përleshet me të njëjtit, me ç`rast tani i ndjeri F.G. ka shtënë me armë në drejtim të pandehurit 

N.N. ashtu që një predhë të njëjtin e godet në këmbën e djathtë, dhe i ndjeri së bashku me A.T. 

largohen nga shtëpia e të akuzuarit, 

 - se i akuzuari N.N. kërkon ndihmë nga vëllai i tij, tani i akuzuari A.N. dhe se bashku 

me të e me qëllim të mbrojtjes së pasurisë së tyre i ndjekin pas tani të ndjerin F.G. dhe A.T. 

dhe diku në distancë prej 300 metra larg nga shtëpia e tyre, në rrugën e fshatit, arrijnë te i 

ndjeri F.G., i cili në dorë kishte një armë dhe një thikë, ku aty fillon përleshja, fillimisht i 

akuzuari A.N. e godet me një letve (pjesë e drurit) në pjesë të ndryshme të trupit, duke e 

rrëzuar në tokë tani të ndjerin, e më pas involvohet edhe i pandehuri N.N., i cili fillimisht ia 

largon armën nga dora të akuzuarit e më pas me thikën të cilën arrin t‟ia merr nga dora të 

ndjerit, e godet disa herë në regjionin e djathtë të qafës, me ç`rast si rezultat i gjakderdhjes së 

jashtme dhe si pasojë e plagës tejshkuese në regjionin e djathtë tani i ndjeri F.G. ndërron jetë 

në vendin e ngjarjes. 



 Numri i lëndës: 2019:171570 
 Datë: 29.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01376693 
 

11 (11)  

   
2
0
1
9
:2
8
1
4
0
9

 

  Gjykata faktet e paraqitura më lartë i ka vërtetuar nga provat materiale dhe personale 

që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe atë: 

Nga dëgjimi i ekspertit të forenzikës psikiatrike Dr.Ajet Bunjaku i dëgjuar në 

shqyrtimin gjyqësor i cili ka deklaruar se së bashku me grupin e ekspertëve të përbërë nga ai, 

dr.Jeton Zogaj dhe dr.Naim Hoxha kanë përgatitur raportin mbi gjendjen e shëndetit mendor të 

të akuzuarit A.N. dhe se për përpilimin e këtij raporti në dispozicion kanë pasur shkresat e 

nevojshme dhe dokumentacionin mjekësor, ka deklaruar se ka biseduar me të akuzuarin si ekip 

vlerësuar në hapësirat e Institutit të Forenzikës Psikiatrike disa herë dhe kanë pasur kohë të 

mjaftueshme për të përpiluar raportin me konstatimin përfundimtar se i pandehuri A.N. vuan 

nga sëmundja mendore e quajtur “Psychosis Schisoafektiva”, e cila sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të sëmundjeve kodohet me shifrën F25, një sëmundje e cila karakterizohet me 

simptome të përziera të skizofrenisë dhe çrregullimeve afektive, është sëmundje kronike e cila 

mund të ketë episode recidivuese të sëmundjes të tipit maniakal. Ndërsa bazuar në 

ekzaminimin e drejtpërdrejtë tek i pandehuri A.N. si dhe të dhënave i cili i ka dhënë për ditën 

kritike si dhe duke u bazuar në gjendjen mendore në momentin aktual dhe bazuar edhe me 

raportet mjekësore eksperti i forenzikës dr.Ajet Bunjaku ka konstatuar se gjendja mendore e të 

akuzuarit A.N. ka qenë në një remision stabil, ka qenë duke e përdorur terapinë e përshkruar 

nga ana e mjekut trajtues prandaj edhe llogaritshmëria e tij ditën kritike ka qenë e zvogëluar në 

shkallë esenciale, duke shtuar se i akuzuari mund të merr pjesë në seancë gjyqësore, i kupton 

pyetjet e parashtruara, e kupton rrjedhën e seancës dhe mund të përgjigjet, sqarimin e ekspertit 

dr.Ajet Bunjaku trupi gjykues e ka vlerësuar si të besueshëm me që i njëjti edhe në raportin e 

tij me shkrim por edhe në seancën gjyqësore, në mënyrë profesionale ka përshkruar dhe ka 

sqaruar gjendjen mendore të të akuzuarit A.N. në kohën e kryerjes së veprës penale, andaj trupi 

gjykues nuk ka gjetur ndonjë rrethanë objektive apo subjektive që do ta dëmtonte 

besueshmërinë e tij dhe raportit në përgjithësi. 

Dëshmitari A.A. në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se sa i 

përket rastit për të cilin është ftuar për të dëshmuar, e din se ka qenë diku ora 03:00 e 

mëngjesit, ku fëmijët e tij i kishin trokitur në derë dhe e kishin njoftuar se dikush po thërret. 

Dëshmitari pastaj ka deklaruar se është zgjuar kishte dalë në terrasë dhe kishte parë disa njerëz 

në rrugë, pastaj ka deklaruar se ka zbritur poshtë ka dalë deri tek dyert e oborrit, ku i kishte 

parë disa njerëz ndër ta edhe N.N. dhe A.N. dhe është ofruar tek vendi i ngjarjes dhe diku tre-

katër metra larg prej tyre skaj rrugës ka deklarua se e kishte parë një trup të shtrirë në tokë në 

një pozicion si në krah me anim nga shpina, dhe në kokë kishte pas një kapelë dhe vendi ku 
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ishte ky personi i shtrirë në tokë ishte larg diku 200 metra vijë ajrore larg nga shtëpia e të 

akuzuarve.  

Dëshmitarja V.N>, në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ajo ka qene ne shtëpinë e saj 

ku është e martuar dhe jeton, ka qene ne gjumë i ka cingëruar telefoni dhe e ka hapur nuk i 

kujtohet sa ka qene ora por ka qene vone dhe numri nuk ka qene i anëtareve te familjes ka qene 

numër i panjohur, pasi e ka hapur është lajmëruar N.N. sepse  e ka njohur ne baze te zërit e ka 

pyetur ku je, i ka thënë se është ne shtëpi edhe i ka thënë se a mundesh me ardh me më dërgua 

deri ne ambulancë sepse kane hyre hajnat dhe me kane plagosur, i njëjti ne baze te zërit ka 

qene shume i shqetësuar, me pas bashke me bashkëshortin kanë marr veturën dhe janë nisur tek 

shtëpia e vëllezërve por kur janë ofruar afër shtëpisë i kane ndaluar një patrullë e policisë nuk e 

din saktësisht sa larg prej shtëpisë së tyre ka qene, mirëpo siç e ka thënë me pare ora nuk i 

kujtohet saktë por ka mund te jete rreth orës 03:00 e mëngjesit dhe këtë   e ka kuptuar prej 

familjareve, ka zbrit prej kerrit ka filluar të vrapoj ne drejtim te shtëpisë dhe aty afër shtëpisë 

siç i thonë ata “Bashqe” e ka pare N.N. duke qaluar- tapalluar dhe i njëjti ka qenë i shqetësuar 

shume mirëpo nuk i kujtohet nëse kanë biseduar diçka pasi qe siç e thash i njëjti ka qene shume 

i shqetësuar, ndërsa  aty nuk e ka parë A.N.. Dhe me sa i kujtohet asaj me veturën e ndihmës së 

shpejtë- Auto Ambulanca ku N.N. ka qene ne atë veture edhe ajo gjithashtu kanë shkuar ne 

Shtëpinë e Shëndetit ne Shtime dhe ne shtëpinë e shëndetit ia kane dhënë ndihmën e pare N.N. 

e ne ndërkohë ne shtëpinë e shëndetit ka ardh edhe A.N. por nuk e din si dhe me kënd ka 

ardhur ndërsa prej aty prape me auto ambulance ajo me N.N. kanë shkuar ne QKUK-Prishtine. 

Kur ka shkuar tek vendi i ngjarjes pasi qe e ka thirrë ne telefon N.N. ajo tek vendi i ngjarjes 

nuk ka pare ndonjë trup te shtrire apo diçka te ngjashme. Sa i përket ngjarjes ajo me vone ka 

kuptuar se ne shtëpinë e N.N. kishin hyre disa persona te armatosur dhe te maskuar e kishin 

plagosur N.N. i kishin mare 24.000 franga dhe një ore dore por prapë po e ka cekur se ajo këtë 

e ka kuptuar me vone dhe se nuk ka qene prezent.  

Dëshmitari-  i dëmtuari B.G., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se me date 7 gusht 

2019 ne mëngjes ka shkuar ne pune dhe e din që në një portal ka lexuar për rastin qe ka 

ndodhur ne Shtime mirëpo atij nuk i ka interesuar si lajm mirëpo e ka lexuar si çdo rast tjetër 

pas orarit te punës ne ora 16:00, menjëherë pasi ka përfunduar punën rreth orës 17:00-17:30 ka 

shkuar ne fshatin Mramor për ti kryer disa pune bujqësore, rreth orës 18:00-18:10 djali Albani 

e ka thirrur ne telefon dhe i ka thënë se ka ardhur një njësi policore dhe don me kry një 

kontrolle ne shtëpinë tone ne Prishtine dhe ai i ka thënë ne rregull le te hynë le ta kontrollojnë 

por  A.... i ka thënë se duhet te jesh prezent edhe ti, atëherë i ka thënë djalit se para orës 20:00 
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nuk mund te kthehet ne Prishtine, atëherë ia ka kaluar një zyrtar policor ne telefon se kanë 

urdhër nga prokurori i shtetit te kryejnë një kontroll ne shtëpinë e tyre, atëherë edhe zyrtarit 

policor i ka thënë ju lirisht mund te hyni e te kryeni kontrollin sepse unë nuk mund te kthehem 

para orës 20:00. Rreth orës 20:00 ai është kthyer ne shtëpi dhe djali A.... i thënë se dyshohet se 

një person i vrarë ne Shtime është F...., ai nuk ka besuar se mund te jete djali tij F.... i vrare,  

pas kësaj se bashku me mikun e tij E....  dhe djalin A.... janë nisur për ne stacionin policor ne 

Ferizaj, dhe aty kanë biseduar me një rreshter policor e ka pyetur se çka është puna i njëjti i ka 

thënë se djali juaj F.... është vrare ne fshatin Petroviq te Shtimes, e ka pyetur se si është bere 

identifikimi a ka pasur ndonjë dokument identifikimi me vete dhe si është identifikuar se është 

djali tij F...., ai i ka thënë se dokument identifikimi nuk kemi gjetur por përmes shenjave 

papilare te gishtërinjve kemi identifikuar se është djali juaj F..... Ka kërkuar nga ai qe te shkoj 

ne morg dhe te bej personalisht identifikimin e djalit të tij F...., i njëjti i është përgjigjur se pa 

lejen e prokurorit te shtetit nuk ka mundësi te shkoni ne morg, ai atë dit është kthyer ne shtëpi 

ndërsa te nesërmen ne mëngjes rreth orës 09:00 ka shkuar tek morgu ne Prishtine sepse ashtu i 

ka thënë rreshteri se ne ora 09:00 do te jene atje për kryerjen e autopsisë, rreth orës 09:00-

09:20 ka pare ne morg kufomën dhe ka identifikuar qe ishte djali tij Fe..... Nuk ka besuar se 

është djali tij i vrarë ne këtë rast qe ka ndodh pasi qe i njëjti i ka urryer veprat për te cilat 

përshkruhet ne këtë lende, djali tij është vrarë ne mënyre mizore dhe makabre 300-350 metra 

nga shtëpia e te dyshuarve, është vrare kur nuk ka paraqitur kurrfarë rreziku për jetën dhe 

trupin e  te dyshuarve, djali tij është vrare ne kohen kur ka kërkuar ndihme nuk i është dhënë 

ndihma por mjeti i mbrehtë me te cilin i është marre jeta. Tutje ka deklaruar se nuk ka asgjë për 

të shtuar vetëm se ka kërkuar qe te shpallen fajtor te pandehurit. 

Eksperti i balistikës I.K. në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se 

pistoleta ka qenë FEG model SLP 1 e kalibrit 7.65X17 mm, me numër serik P-2012, prodhim 

hungarez dhe lloji i armës ka qenë armë gjysmë automatike. Në fakt kanë qenë 3 gëzhoja të 

shkrepura, 2 plumba apo predha njëri prej të cilëve ka qenë i dëmtuar dhe ka qenë një fishek i 

therrur, nga ekspertimet e kryera rezulton se 3 gëzhoja dhe 2 predha janë të shkrepura nga 

pistoleta objekt i ekspertimit FEG model SLP 1 me numër serik P-2012 e evidentuar si shifra 

D#2, kurse fisheku është i therrur në kapsollën ndezëse mirëpo gjurma është shumë e dobët dhe 

nuk janë prodhuar karakteristika të mjaftueshme balistike për krahasim dhe identifikim. plumbi 

i dëmtuar i evidentuar si dëshmia D#P, dëmtimi ka ndodhur për shkak të goditjes në sipërfaqe 

të fortë në një këndë prej 32.68 shkallë dhe gjatë ekspertimit të këtij plumbi janë vërejtur 

mbetjet që në dukje duken me qenë rërë apo çimento e përzier me gëlqere. Të gjitha janë të 
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shkrepura nga arma e evidentuar me shifrën D#2 me të dhënat si më lartë. karakteristikat e 

veçanta të kësaj arme janë të cekura në raportin e ekspertimit siç janë: kalibri, numri serik, 

vendi i origjinës, ndërsa si karakteristikë e përgjithshme është se është një armë kopje e armës 

Valter, model PP. Të gjithë fishekët janë shkrepur prej të njëjtës armë dhe të gjitha kanë qenë 

të kalibrit 7.65X17 mm dhe 3 gëzhojat që janë dorëzuar për ekspertim kanë qenë të evidentuara 

si dëshmi me shenjat D#3, D#12 dhe D#15, dëshmia e evidentuar me D#14 ka qenë një plumb 

apo predhë, ndërsa dëshmia e evidentuar si D#7 është fisheku i therrur i kalibrit 7.65X17 mm.  

Eksperti në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se arma ka qenë funksionale 

dhe shkrep në mënyrë gjysmë automatike ashtu siç është dizajnuar. Principi i punës së armëve 

gjysmë automatike është së në vijim: mbushja e parë apo repetimi bëhet në mënyrë manuale 

dhe më pas duhet tërhequr këmbëza për tu aktivizuar mekanizimi i shkrepjes dhe pastaj për të 

ndodh shkrepja, pas shkrepjes arma në mënyrë automatike e hedhë gëzhojën jashtë dhe 

rimbushet me fishek nga karikatori dhe për të ndodhur shkrepja pasuese duhet të tërhiqet prapë 

këmbëza dhe kjo ndodh deri sa të ketë fishek në karikator.  

Nga prova materiale – përmbajtja e dosjes së forenzikës me numër të dosjes së 

hetimeve 2019-Au-230 dhe numër të dosjes së forenzikës VN#56/08/19 e dt.23.08.2019 së 

bashku me raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes
3
,  është vërtetuar se fillimisht në vendin e 

ngjarjes janë evidentuar dëshmitë e mbledhura në vendin e ngjarjes si tek shtëpia e të akuzuarit 

N.N. ku fillimisht kishin hyrë tani i ndjeri F.G. me A.T., e po ashtu edhe lokacioni tjetër në 

rrugë në një distancë rreth 350 metra nga shtëpia e të pandehurve, ku tani i ndjeri F.G. kishte 

mbetur pa shenja jete i vdekur. Po ashtu nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes janë 

evidentuar edhe këto prova materiale dhe atë D#1 është evidentuar trupi i pa jetë i tani të 

ndjerit F.G., D#2 Pisotleta me mbishkrim GSM Mauser oberaudorf Germany kaliber SLIP1, 

kalibri 7.65mm, me nr.serik P-2012 e gjetur afër trupit të pajetë, D#3 gëzhoja me mbishkrimin 

S&B kalibrit 7.65mm e gjetur afër trupit të pa jetë, D#4 pjesë e thyer e shkopit (shtafne) me 

kënde të mprehta e gjetur afër trupit të pa jetë, D#5 pjesë e thyer e shkopit e thyer (shtafne) me 

njolla të kuqe që dyshohet gjak, me kënde të mprehta e gjetuar afër trupit të pajetë të tani të 

ndjerit F.G., D#6 karikator i zbrazur pa fishek i gjetur afër trupit të pa jetë, D#7 fishekë i pa 

shkrepur me mbishkrim S&B kalibri 7.65 mm br.17 i cili gjatë ekzaminimit është vërejtur se ka 

therje të gjilpërës së pisotletës  i gjetur larg trupit të pajetë të tani të ndjerit, D#1.1 duks i cili 

ishte me gjak dhe gjatë ekzaminimit është vërejtur se nga ana e majtë në regjionin e gjoksit 

                                                 
3
 shih përmbajtjen e dosjës së forenzikës me numër të dosjes së hetimeve 2019-Au-230 dhe numër të dosjes së forenzikës 

VN#56/08/19 e dt.23.08.2019 së bashku me raportin e kqyrjes së vendit të ngjarjes 
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ishte i prerë nga depërtimi i mjetit të fortë të mprehtë thikë, D#1.2 dy dorëzat e ndërtimtarisë të 

cilat i kishte tani i ndjeri, D#1.3 strisho e marrë nga pellgu i gjakut afër kokës së tani të ndjerit, 

D#F mbejtje barotike të marruara nga duart e vktimës, D#X  mbetje barotike të marruara nga 

dy duart e A.N. dhe D#N mbetje barotike të marruara nga dy duart e N.N., D#8 një duks ngjyrë 

e zezë me krih të gjatë, të gjitha këto prova materiale të mbledhura në vendin e ngjarjes ku 

kishte mbetur i vdekur tani i ndjeri F.G.. 

Po ashtu me rastin e ekzaminimit të vendit të ngjarjes në shtëpinë e të akuzuarit N.N., 

është vërtetuar se depërtimi i tani të ndjerit F.G. dhe A.T. në natën kritike është bërë me 

përdorimin e forcës duke përdorur mjete të forta për të hapur derën e hyrjës e po ashtu edhe 

dritaret afër derës së hyrjes duke dëmtuar kornizën e dritarëve dhe se këto dëshmi janë 

evidentuar si dëshmia D#9 dhe D#10, po ashtu edhe dëshmia D#10.1 janë evidentuar gjurmët e 

mbathjeve mbi kauq, ndërsa dëshmia D#11 është evidentuar dera e hyrjes që e lidh koridorin 

kryesor e cila ishte tentuar të hapej me forcë, ndërsa dëshmia D#12 është evidentuar një 

gëzhojë ne katin e dytë në dhomën e gjumit të akuzuarit N.N. ku edhe kishte ndodhur incidenti, 

D#13 është vrima në muri ku ka goditur predha afër dritares së terasës, ndërsa D#14 predha e 

cila kishte goditur në muri dhe kishte përfunduar afër dritarës në dysheme, ndërsa se në terasën 

e shtëpisë së të akuzuarit N.N. kishte pasur shkrepje me armë zjari vërtetohet nga dëshmia 

D#15 dhe D#16, e të gjitha këto dëshmi të grumbulluara dhe të evidentuara si më lartë janë 

paraqitur pëmes skicave të vizatuara nga vendet e ngjarjeve e të shoqëruara edhe me foto për 

secilën dëshmi. 

Nga raporti i autopsisë për tani të ndjerin F.G. me numër MA19-200 i dt.18.07.2019, i 

përpiluar nga eksperti mjeko-ligjor dr.Naim Uka janë vërtetuar se tani i ndjeri edhe dëmtimet e 

jashtme që janë përshkruar në këtë raport dhe atë: 1.në regjionin e djathtë muror të kokës është 

konstatuar plagë prerëse me përmasa rreth 2.50x0.3 cm me formë lakore dhe përngjyrim të 

kuqërremtë, 2.në regjionin e djathtë ballor të kokës është konstatuar ndrydhje, dërmishje dhe 

gjakmbledhje nënlëkurore me përmasa rreth 1.5x1cm, me përgjyrim të kuqërremtë, 3. Në 

regjionin e majtë tëmbloro-muror të kokës është konstatuar ndrydhje dhe gjakmbledhje 

nlnlëkurore me formë të rregullt paraleleje, afër veshit më masive, përmasa rreth 5x1cm me 

përngjyrim të kuqërremtë, 4. Në regjionin e pasë të kokës është konstatuar plagë prerëse me 

përmasa rreth 2x01cm në formë vijëzore dhe përngjyrim të  kuqërremtë të zbehtë, 5.në 

regjionin e djathtë të fytyrës respektivisht regjionin e poshtëm të veshit të djathtë është 

konstatuar plagë prerëse me përmasa rreth 2.5x2cm, përngjyrim i kuqërremt dhe formë të 

çrregullt, 6. Në regjionin e majtë të fytyrës afër veshit të majtë është konstatuar ndrydhje dhe 
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gjakmbledhje nënlëkurore me përmasa 3x5cm me përngjyrim të kuqërremtë në formë ovale, 7. 

Në regjionin e djathtë të qafës është konstatuar plagë prerëse shpuese me përmasa 2.2x0.5cm 

dhe thellësi 2cm me formë ovale të zgjatur dhe përngjyrim të kuqërremtë, 8. Në regjionin e 

majtë të gjoksit 147 cm nga shputa e këmbës dhe 6cm nga vija e mesit është konstatuar  plaga 

prerëse shpuese me përmasa rreth 2c1.5cm dhe thellësi rreth 5cm me formë ovale dhe 

përgngjyrim të kuqërremtë, 9.në regjionin e jashtëm të krahut të majtë është konstatuar një 

plagë prerëse me përmasa rreth 1x03cm, me formë ovale me ngjyrë të kuqërremtë, 10. Në 

regjionin e pasmë dhe të sipërm të mbigjurit të majtë është konstatuar gërvishje të imëta me 

përmasa rreth 2x1 cm, nën të tjera me përmasa 2x0.3cm me përngjyrim të kuqërremt dhe 11. 

Në pjesën e poshtme të mbigjurit të majtë është konstatuar gërvishje me përmasa rreth 4x2cm 

me formë vijëzore dhe përngjyrim të kuqërremtë.  

Ndërsa raporti i autopsisë për tani të ndjerin F.G. me numër MA19-200 i dt.18.07.2019, 

i përpiluar nga eksperti mjeko-ligjor dr.Naim Uka, ka konstatuar se shkaku i vdekjes për tani të 

ndjerin F.G., ka ardhur si rezultat i gjakderdhjes së jashtme, si pasojë e plagës tejshkuese në 

regjionin e djathtë të qafës, e shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë, të mprehtë dhe 

me maje- thikës.
4
 

Nga raporti mbi ekspertizën – gjendjen e shëndetit mendor të të pandehurit A.N. e 

përpiluar nga grupi i ekspertëve dr.Ajet Bunjaku, dr.Jeton Zogaj dhe dr.Naim Hoxha është 

vërtetuar ajo çka është përshkruar me gjërësisht me lartë tek pjesa e arsyetimit lidhur me 

sqarimet që ka dhënë eksperti i forenzikës psikatrike dr.Ajet Bunjaku.
5
 

Nga raporti i akt ekspertimi mjeko-ligjor i datës 27.10.2020
6
 për konstatimin e natyrës 

së lëndimeve për të akuzuarin N.N. i përpiluar nga ekspertë mjekësorë dr.Musa Gashi, dr.Ditor 

Haliti dhe dr.Flamur Blakaj vërtetohet se tek i akuzuari N.N. janë konstatuar se dëmtimet 

paraqesin 1.plage nga armë zjarri (sklopetare ) në regjionin e kofshës së këmbës së djathtë dhe 

lezion i shkallës së mesme i nervit peroneal të djathtë, 2.këto lëndime janë shkaktuar nga 

veprimi dinamik i predhës së armës së zjarrit dhe 3. Këto lëndime si të tilla bëjnë pjesë në 

Dëmtime të renda trupore. 

 

                                                 
4
 Dhih raportin e autopsisë për tani të ndjerin F.G. me numër MA19-200 i dt.18.07.2019. 

5
 Shih ekspertizën – raportin mbi gjendjen e shëndetit mendor për të pandehurin A.N. e përpiluar nga grupi i 

ekspertëve dr.Ajet Bunjaku, dr.Jeton Zogaj dhe dr.Naim Hoxha 
6
 Shih akt ekspertimi mjeko-ligjor i datës 27.10.2020

6
 për konstatimin e natyrës së lëndimeve për të akuzuarin 

N.N. 
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Vlerësimi i pretendimeve të dhëna në fjalën përfundimtare të mbrojtësit të të akuzuarit 

A.N., av. Xhavit Mahmuti dhe mbrojtësit të akuzuarit N.N., av.Abdurrahim Islami, 

 

Gjykata ka vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit A.N., av.Xhavit Mahumit të 

paraqitur në fjalën përfundimtare, të paraqitur me shkrim
7
, i cili në fjalën e tij përfundimtare  

në pjesën hyrëse siç edhe vet e ka theksuar e ka ndarë në pjesën hyrëse analizën e fjalës 

përfundimtare te prokurorit të shtetit dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar, karakteristika e 

procedurës penale, analiza e provave materiale dhe personale, konkluzionin, proporcionalitetin, 

personalitetin e të akuzuarit dhe propozimin për vendimin për trupin gjykues. Trupi gjykues me 

rastin e vlerësimit të fjalës përfundimtare të mbrojtësit të të akuzuarit A.N., av.Xhavit 

Mahmuti, posaçërisht është fokusuar te pretendimi i mbrojtësit se tek veprimet e të akuzuarit 

A.N. nuk manifestohen elementet e veprës penale për të cilat është akuzuar, por se të gjitha 

veprimet që i ka marrë i mbrojturi i tij në raport me tani të ndjerin F.G., kanë qenë reagime të 

menjëhershme të tij, i cili menjëherë pas marrjes së lajmit nga vëllai tij se hajnat kishin hyrë në 

shtëpinë e tij dhe e kishin plagosur të njëjtin, del nga shtëpia dhe i del në ndihmë vëllait të tij 

për arritjen e sulmuesve me qëllim të marrjes se parave te munguara dhe të orës Rolex dhe 

gjithashtu edhe zmbrapsjes së sulmit nga tani i ndjeri dhe sulmuesit tjerë, merr letvën e hollë 

dhe të gjatë 70-80cm i cili mjet në raport me mjetet që ka pasur tani i ndjeri e që janë arma dhe 

thika janë shumë më pak të rrezikshme  e justifikojnë mjaftueshëm atë qasshmërinë dhe 

intensitetin e ulët të veprimeve mbrojtëse të akuzuarit A.N.ut në raport me tani të ndjerin dhe e 

përjashtojnë çdo mundësi që veprimet e tij të janë marr me gjakftohtësi. Duke theksuar përveç 

tjerash se të mbrojturit të tij dhe vëllait të tij nga ky sulm u është rrezikuar jeta, e mirë juridike, 

e cila është e mbrojtur me ligj dhe Kushtetutën e vendit e gjithashtu edhe KEDNJ-ë dhe se 

mbrojtja gjen mbështetje nga çdo sulm a agresion i kundërligjshëm dhe se kjo konventë e lejon 

që ajo të jetë absolutisht e nevojshme, integriteti trupor – lëndimi i rëndë trupor që në këtë rast 

bazuar në faktin se N.N., nga sulmuesi është plagosur në këmbën e djathtë nga arma, duke 

kërkuar në fund se i vetmi vendim i drejtë duke zbatuar rregullin in dubio pro reo, është marrja 

e aktgjykimit lirues për të dy të akuzuarit e posaçërisht për të mbrojturin e tij A.N.. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.N., av.Abdurrahim Islami në fjalën e tij përfundimtare të 

paraqitur me shkrim, ka theksuar se nga provat e administruara gjate shqyrtimit gjyqësor e te 

cilat i ka përshkruar një nga një të gjitha provat materiale dhe personale, tregojnë se veprimet 

                                                 
7
 Shih fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim nga mbrojtësi i të akuzuarit, A.N., av.Xhavit Mahmuti 
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të cilat i ka ndërmarrë i mbrojturi i tij, paraqesin të gjitha elementet e mbrojtjes së nevojshme 

dhe se karakteri i mbrojtjes ka qenë në proporcion të plotë me shkallën e rrezikut, i cili është 

paraqitur në atë moment nga sulmi i kundërligjshëm dhe se të gjitha veprimet e ndërmarra janë 

drejtuar në mbrojtje të vlerave individuale dhe me qëllim të zmbrapsjes së sulmit të 

kundërligjshëm me të cilin tani i ndjeri F.G. ka rrezikuar direkt jetën, integritetin fizik e psikik 

dhe të mirat materiale të të mbrojturit të tij, për çka është detyruar që këto veprime ti ndërmarrë 

si të domosdoshme e të cilat veprime përjashtojnë ekzistimin e veprës penale, sepse ai ka 

vepruar me qëllim të mbrojtjes nga sulmi, duke theksuar ne fund se pas vlerësimit të të gjitha 

provave gjykata do të bie aktgjykim lirues. 

 

Por Gjykata me kujdes të veçantë i ka vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit 

A.N., av. Xhavit Mahmuti dhe mbrojtësit të të akuzuarit N.N., av.Abdurrahim Islami, të cilët 

në gjithë fjalët tyre hyrëse kanë përshkruar dhe kanë arsyetuar se veprimet e të akuzuarve janë 

në kuadër të mbrojtjes së nevojshme për zmbrapsjen e sulmit nga ana e tani të ndjerit dhe 

ruajtjen e pasurisë, dhe se në rastin konkret nuk kemi tejkalim të mbrojtjes së nevojshme ashtu 

siç edhe akuzohen tani dy të akuzuarit, mirëpo këto pretendime të avokatëve mbrojtës  janë të 

paqëndrueshme dhe të pabazuara dhe si të tilla nuk gjejnë mbështetje dhe janë kundërshtim të 

plotë me të gjitha provat e administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor se veçanërisht me 

dëshminë e dëshmitarëve që janë dëgjuar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, veçanërisht nga prova 

materiale  përmbajtja e dosjes forenzike me numër te dosjes se hetimeve 2019-AU-230 dhe 

numër te dosjes se forenzikes VN#56/08/19 e dt.23.08.2019 se bashku me raportin e këqyrjes 

se vendit te ngjarjes nga njësia e forenzikes dhe prova materiale raportit i autopsisë për tani të 

ndjerin F.G., e gjithashtu këto pretendime të mbrojtësve janë pjesërisht në kundërshtim  nga 

vetë mbrojtja e të akuzuarve A.N. dhe N.N., ngase nga  të gjitha provat materiale të 

administruara në shqyrtimin gjyqësor, gjykata me asnjërën nga to nuk ka mundur ti vërtetoj 

pretendimet e mbrojtësve, por se nga këto prova në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen 

faktike të përshkruar si në dispozitivin e aktgjykimit dhe gjithashtu ka vërtetuar se të akuzuarit 

në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga 

neni 172  lidhur me nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të KPRK-së. 

 

Vlerësimi i veprimeve të të akuzuarve A.N. dhe N.N. 

 Kryetari i trupit gjykues vlerësoi se në veprimet e të akuzuarve A.N. dhe N.N. 

formësohen të gjitha tiparet subjektive dhe objektive të veprës penale në bashkëkryerje kanë 
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kryer veprën penale vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 172  lidhur me 

nenin 31 dhe nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të KPRK-së, si në kohën, vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ku të akuzuarit  duke vepruar në tejkalim të 

mbrojtës së nevojshme kanë privuar nga jeta tani të ndjerin F.G., i cili paraprakisht së bashku 

me A.T. kishin hyrë të armatosur në shtëpinë e të pandehurit N.N. me qëllim të grabitjes, ashtu 

që me t‟i vërejtur i pandehuri N.N. fillon të përleshet fizikisht me të njëjtit, ku tani i ndjeri F.G. 

shtënë me armë në drejtim të pandehurit N.N., ashtu që një predhë të njëjtin e godet në këmben 

e djathtë, i ndjeri së bashku me A.T. largohen nga shtëpia e të pandehurit N.N., më pas i 

pandehuri N.N. kërkon ndihmë nga vëllai i tij, i pandehuri A.N., të cilët me qëllim të mbrojtjes 

së pasurisë së tyre, vrapojnë diku në distancë rreth 300m, gjersa tani i ndjeri së bashku me A.T. 

kanë shtënë me armë në drejtim të pandehurve, me ç‟rast arrijnë te i ndjeri F.G., fillon 

përleshja, ku në duar i ndjeri kishte një armë dhe një thikë, ku fillimisht i pandehuri A.N. me 

një letv e godet në pjesë të trupit duke e rrëzuar në tokë, e më pas involvohet edhe i pandehuri 

N.N. i cili fillimisht ia largon armën nga dora e më pas me thikën të cilën arrin t‟ia merr nga 

dora të ndjerit, e godet disa herë në regjionin e djathtë të qafës, me ç‟rast si rezultat i 

gjakderdhjes së jashtme dhe si pasojë e plagës tejshkuese në regjionin e djathtë të qafës i njëjti 

ndërron jetë. 

 Megjithatë Gjykata me kujdes të veçantë ka vlerësuar aspektin e tejkalimit të 

mbrojtjes së nevojshme dhe nga rrethanat e ngjarjes së zhvilluar përkatësisht bazuar në faktin 

se natën kritike, në orët e vona të natës përkatësisht në ora 03.20h të mëngjesit,  i ndjeri F.G. së 

bashku me një person tjetër A.T. të armatosur e me qëllim grabitje kishin hyrë në shtëpinë e të 

pandehurit N.N., dhe pasi që tani i akuzuari i kishte vërejtur se dikush kishte hyrë në shtëpinë e 

tij, dhe pasi që kishte parë se në dhomën e tij të gjumit, në vendin ku i njëjti ka deklaruar se 

gjithmonë i kishte lënë paratë dhe sendet  vlerë, të njëjtat i mungonin, e gjithashtu pasi që i 

akuzuari N.N. i kishte vërejtur në terarasën e shtëpisë së tij tani të ndjerin dhe personin tjetër 

A.T., ku edhe kishte filluar përleshja mes tyre, e me ç`rast gjatë përleshjes tani  ndjeri F.G. 

kishte gjuajtur  me armë në drejtim të tani të akuzuarit N.N. ku edhe e godet në këmbën e 

djathtë duke e plagosur,  nga e cila goditje i akuzuari ka marrë lëndime të rënda trupore të 

konstatuara si në ekspertizën mjeko ligjore të datës 27.10.2020. Më pastaj fakti se tani i ndjeri 

F.G. dhe A.T., arrijnë të largohen nga shtëpia e tani të akuzuarit N.N., Nrecaj, mirëpo i 

akuzuari N.N., i gjendur në situatën si të përshkruar më lartë, ku dy persona të armatosur që 

kishin hyrë në shtëpinë e tij me qëllim grabitje, duke parë i akuzuari që paratë që i kishte lënë 

ne vendin e cekur nuk ishin aty, duke qenë i sulmuar dhe i plagosur me armë zjarri, i njëjti 
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thërret në ndihmë edhe vëllain e tij të akuzuarin A.N. i cili në atë kohë ishte duke fjetur në 

shtëpinë e vjetër afër shtëpisë së tij, duke i thënë së i kanë hyrë hajnat dhe se e kanë plagosur, 

dhe dy të akuzuarit u vihen pas tani të ndjerit F.G. dhe A.T., ku i ndjeri ishte i armatosur dhe në 

njërën dorë mbante një armë dhe në dorën tjetër një thikë, ndërsa i akuzuari A.N. me një letvë 

të cilën e kishte marrë në oborrin e tij, dhe i akuzuari N.N. me një bateri në dorë dhe një thikë 

në brez pas shpine vrapojnë pas tyre duke i ndjekur dhe arrijnë ta zënë tani të ndjerin në rrugë 

të fshatit në një distancë prej afro 300 metra larg shtëpisë së tyre, me ç‟rast arrijnë te i ndjeri 

F.G., fillon përleshja, ku në duar i ndjeri kishte një armë dhe një thikë, ku fillimisht i pandehuri 

A.N. me një letvë-shkop druri e godet në pjesë të trupit duke e rrëzuar në tokë, e më pas 

involvohet edhe i pandehuri N.N. i cili fillimisht ia largon armën nga dora e më pas me thikën 

të cilën arrin t‟ia merr nga dora të ndjerit F.G.. 

 Gjykata vlerëson se pikërisht nga momenti kur edhe ishte zënë tani i ndjeri – kapjes së 

të ndjerit nga ana e të akuzuarve, dhe momenti i largimit të armës nga dora dhe largimit të saj 

në skaj të rrugës, e po ashtu arritjes së largimit të thikës nga ana e të akuzuarit, të cilën ja merr 

nga dora tani të ndjerit, dhe më pas goditjet e mëvonshme me thikë nga i akuzuari N.N. në 

drejtim të tani të ndjerit F...., duke e goditur disa herë në regjionin e qafës, nga të cilat plagë i 

njëjti ndërron jetë, janë qartazi tejkalim i mbrojtjes së nevojshme, pasi që nga ky moment, 

sulmi ndaj të akuzuarve dhe pasurisë së tyre veç kishte pushuar me faktin se tani i ndjeri ishte 

kapur-nzëne nga të akuzuarit, i është larguar arma dhe gjithashtu edhe thika dhe rreziku tani 

ishte tejkaluar, sulmi kishte pushuar me vetë faktin se nga tani i ndjeri i ishin larguar arma dhe 

thika dhe se i akuauri e kishte kapur të njejtin me dy duart, meqë tani i ndjeri tani nuk kishte 

asgjë në duar dhe lehtë mund të vihej në kontroll. 

 Gjykata ka analizuar edhe dispozitën ligjore të bashkëkryerjes nga neni 31 të KPRK-

së, e cila shprehimisht ka përcaktuar se : “Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë 

veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thellësisht duke i kontribuar 

kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me 

dënimin e paraparë për vepër penale”, dhe ka konstatuar se në rastin konkret plotësohen 

kushtet ligjore dhe ekzistojnë elementet objektive dhe subjektive të bashkëkryerjes nga neni 31 

i KPRK-së, duke vlerësuar se të dy të akuzuarit A.N. dhe N.N., të vetëdijshëm, së bashku i 

kanë ndërmarrë si në pjesën e dispozitivit të aktakuzës, ku pasi që tani i ndjeri së bashku me 

A.T. ishin larguar nga shtëpia e të pandehurit N.N., ku fillimisht edhe ishin përleshur aty, më 

pas i pandehuri N.N. ka kërkuar ndihmë nga vëllai i tij, i pandehuri A.N.,  e të cilët me qëllim 

të mbrojtjes së pasurisë së tyre, vrapojnë diku në distancë rreth 300m, gjersa tani i ndjeri së 
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bashku me A.T. kanë shtënë me armë në drejtim të akuzuarve, me ç‟rast arrijnë te i ndjeri F.G., 

fillon përleshja, ku në duar i ndjeri kishte një armë dhe një thikë, ku fillimisht i pandehuri A.N. 

me një letvë e godet në pjesë të trupit duke e rrëzuar në tokë, e më pas involvohet edhe i 

pandehuri N.N. i cili fillimisht ia largon armën nga dora e më pas me thikën të cilën arrin t‟ia 

merr nga dora të ndjerit, e godet disa herë në regjionin e djathtë të qafës, me ç‟rast si rezultat i 

gjakderdhjes së jashtme dhe si pasojë e plagës tejshkuese në regjionin e djathtë të qafës i njëjti 

ndërron jetë dhe me këtë rast secili prej të akuzuarve me këto veprime e tyre së bashku kanë 

marrë pjesë në kryerjen e kësaj vepre penale. 

Vlerësimi i dënimit të shqiptuar 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, si rrethana  lehtësuese për të pandehurin A.N. mori se 

gjykata nuk të dhëna se më parë ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale, e  këto rrethana i 

ndërlidhi me rrethanat veçanërisht lehtësuese dhe atë shkallën e përgjegjësisë penale të të 

akuzuarit A.N. i cili sipas raportit të ekzaminimit të gjendjes së tij mendore në kohën e kryerjes 

së veprës penale se i njëjti ka qenë me aftësi esenciale të zvogëluar, ndërsa për të akuzuarin 

N.N. si rrethanë lehtësuese gjithashtu vlerësoi se i njëjti më parë nuk ka të dhëna se ka qenë i 

dënuar, se i njëjti është mbajtës i familjes, e këto rrethana gjykata për të dy të akuzuarit i 

ndërlidhi me rrethanat veçanërisht lehtësuese së të njëjtit natën kritike u ishin ekspozuar një 

sulmi mjaft të ashpër nga ana e tani të ndjerit, e manifestuar me një sulm të papritur dhe real 

kundër jetës dhe trupit si dhe kundër pasurisë së tyre dhe gjithashtu rrethanat që sollën të 

akuzuarit para këtij akti e sidomos gjendjen e tyre të ndodhur atë natë pas këtij sulmi, 

posaçërisht ka qenë thelbësore aspekti i veprimit të të akuzuarve i cili veprim ndaj tani të 

ndjerit ka qenë si reaksion ndaj sulmit dhe ruajtjes së pasurisë së tyre, andaj gjykata ka aplikuar 

edhe dispozitën ligjore përkatëse të përcaktuar të mbrojtja e nevojshme përkatësisht nenin 12 

par.3 dhe 4 të KPRK-së “kryesi i cili tejkalon kufijtë e mbrojtjes së nevojshme mund të 

dënohet më lehtë”. Duke e marrë parasysh faktin se ligjvënësi nuk ka përcaktuar limit në 

zbutjen e dënimit për rastet e tejkalimit të mbrojtjes së nevojshme por këtë e ka lënë në 

diskrecion të gjykatës dhe varësisht rrethanave dhe kufirit të tejkalimit të mbrojtës së 

nevojshme të përcaktoj edhe llojin dhe lartësinë e dënimit e që në rastin konkret vlerësojmë se 

ky tejkalim ka ardhur pas një sulmi kundër jetës dhe trupor si dhe kundër pasurisë dhe se nga 

këto rrethana gjykata ka përcaktuar edhe llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarve.  

 Gjykata është e bindur se me anë të këtyre dënimeve ndaj të akuzuarve është e pritshme 

që të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë me nenin 38 të KPRK-së dhe me këto 
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dënime ndaj të akuzuarve që janë në proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale të të akuzuarve, rrethanat dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale dhe 

personalitetin e të akuzuarve, duke ndërlidhur edhe me veprimin e tyre në kuadër të tejkalimit 

të mbrojtjes së nevojshme, gjykata ka vlerësuar se do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i 

të akuzuarve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe 

njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që te përmbaj personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale (preventiva gjenerale). 

Konform nenit 115 par.2 pika 2.2 tw KPP-sw, gjykata ka konfiskuar në mënyrë të 

përhershme arma – pistolete e tipit FEG, model SLP1 e kalibrit 7.65x17mm me nr.serik P-2012 

e prodhuar në Hungari si dhe dy thikat e gjetura në vendin e ngjarjes pasi që të njëjtat kanë 

mundësuar kryerjen e veprës penale. 

Konform nenit 79 par.1 të KPRK-se të akuzuarit A.N., në dënimin e shqiptuar me 

burgim  i është llogaritur koha e kaluar në arrest shtëpiak shtëpiak prej 07.08.2019 deri më 

04.09.2019. 

Gjitashtu konform nenit 79 par.1 të KPRK-së të akuzuarit N.N. në dënimin e shqiptuar 

në dënimin me burgim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga data 07.08.2019 deri 

më 04.09.2019 si dhe ajo e kaluar në arrest shtëpiak prej 04.09.2019 deri më 03.12.2020. 

Gjykata konform nenit 367 par.1 pika 1.2 lidhur me nenin 183 par.7 të KPPK-së të 

akuzuarit N.N. i ndërprehet masa e arrësit shtëpiak sot me datën 03.12.2020 si dhe i kthehen 

dokumentet e konfiskuara sipas vërtetimit mbi konfiskimin e sendeve të datës 04.09.2019 dhe 

atë Premia e qëndrimit në Zvicërr me nr.serik ...., Patent Shoferi Zviceran me nr.serik ...., 

dokumenti i identifikimit Zviceran me numër ZAR-nr/ No RCE/ N RCS .... me nr.ref. 

Kant.Ref-nr. ....si dhe Pasaporti RKS në emër të pandehurit N.N. me numër ...., i lëshuar me 

dt.28.05.2019 nga MPB-ja. 

Konform nenit 463 par. 2 i KPP-së, i dëmtuari B.G. për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar në kontest civil. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në nenin 450 par. 2 pika 6 të 

KPPK-së, ndërkaq vendimi për pagesën në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

është i bazuar në nenin 39 par. 3 nënpar. 3.2 të LKVK-së. 

 

Nga arsyet e lartpërmendura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 
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DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR. Nr. 176/19,  më 29.12.2020. 

Asistenti,                                 Kryetari i trupit gjykues,        

Muedin Rexhepi                                                                            Mustaf Tahiri 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 
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