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Numri i dokumentit:     03225696 

 

 

2021:165729 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TE RËNDA, 

trupi gjykues, Habib Zeqiri-kryetari i trupit gjykues, Kadrije Goga- Lubishtani dhe Ilir Bytyqi, 

anëtarë, në asistim të procesmbajtëses Albana Ujupi, zyrtare ligjore e kësaj gjykate, në çështjen 

penale kundër te akuzuarve: F. L për shkak të veprën penale vrasja në tentativë nga neni 172 

lidhur me nenin 28 dhe nenin 21 par.3 të KPRK-së, veprës penale mbajtja në  pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale 

asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së, kundër të akuzuarit A.S për 

shkak të veprës penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasja në tentativë nga neni 172 

lidhur me nenin 33, 28 dhe nenin 21 par.3 të KPRK-së dhe të akuzuarit F.T për shkak të veprës 

penale vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 lidhur me nenin 21 par.3 të KPRK-

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

neni 366 par.1 të KPRK-së si dhe të akuzuarit K.Ç për shkak të veprës penale moslajmërimi i 

veprave penale nga neni 377 par.1 lidhur me par.2.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore ne Ferizaj - Departamenti për Krime te Rënda PP/I. nr.59/2021 të datës 

27 korrik 2021, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësorë më 20 maj 2022, pas mbajtjes 

së seancës së këshillimit dhe votimit më 24 maj 2022  trupi gjykues të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa kryetari i trupit gjykues më 7 korrik 2022 përpiloi këtë:  

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2021:054819 
 Datë: 07.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03225696 
 

2 (40)  

   
2
0
2
1
:1
6
5
7
2
9

 

A K T GJ Y K I M 

             

Kundër të akuzuarve:  

 

1. F.L, nga babai N. dhe nëna A., mbiemri i vajzërisë R., i lindur me datë ... në fshatin ... 

Komuna Kaçanik, ku edhe jeton, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar, i pa 

punësuar, ka të kryer shkollën e mesme, me gjendje të dobët ekonomike, me numër të 

letërnjoftimit .... 

 

2. A.S nga babai R.  dhe nëna R., mbiemri i vajzërisë B., i lindur me datë ... në fshatin ... 

Komuna Hani i Elezit, ku edhe jeton në rrugën “...”, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i pa martuar, i pa punësuar, ka të kryer shkollën e mesme, me gjendje të mesme ekonomike, me 

numër të letërnjoftimit ... 

 

3. K.Ç, nga babai Sh. dhe nëna I., mbiemri i vajzërisë T., i lindur me datë ... në Kaçanik, me 

vendbanim në fshatin ... Komuna Kaçanik, rruga, “...”, shqiptarë, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa martuar, i pa punësuar, ka të kryer shkollën e mesme, me gjendje të dobët 

ekonomike, me numër të letërnjoftimit ... 

 

4. F.T, nga babai A.  dhe nëna H., mbiemri i vajzërisë së nënës A., i lindur me datë .... në 

fshatin ..., Komuna Kaçanik, ku edhe jeton, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

martuar, prind i dy fëmijëve, i pa punësuar, ka të kryer shkollën fillore, me gjendje të dobët 

ekonomike, me numër të letërnjoftimit ..... 

  

 

I. I akuzuari F.L: 

 

 

ËSHTË   FAJTORË 

 

I a) 

 

Sepse me datë 07 Mars 2021, rreth orës 20:10 në fshatin ..., Komuna Kaçanik, rruga “....”, me 

dashje eventuale ka tentuar që t‟a privoj nga jeta të dëmtuarin F.T, në atë mënyrë që pas një 
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mosmarrëveshje e cila kishte ndodhur një natë më parë, në mes të akuzuarit F.L, vëllait të tij S. 

L dhe L.T, i njëjti natën kritike së bashku me shokët e tij, të akuzuarit A.S dhe K.Ç, nisen në 

drejtim të Kaçanikut me veturën e markës “...”, pronë të akuzuarit A.S e të cilën edhe e ka 

drejtuar vet i njëjti, në atë mënyrë që me të arritur në fshatin ..., takohen me të dëmtuarin F.T, i 

cili kanë qenë me veturën e tij të markës “...”,  në atë moment i akuzuari F. del nga vetura dhe 

me pushkë automatike AK 47 shtie në drejtim të veturës së të dëmtuarit F., me ç„rast  si pasojë 

e të shtënave me armë, të dëmtuarit F.T i shkaktohen lëndime në regjionin e nën gjunjëve, e të 

cilat lëndime bazuar në mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjeko ligjor paraqesin dëmtime 

të rënda trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me 28 dhe nenin 21 

par.3  të KPRK-së. 

 

I b) 

Nga data e papërcaktuar e deri me datë 07.03.2021, i akuzuari në shtëpinë e tij në fshatin ..., 

Komuna e Kaçanikut, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armët në Kosovë, ka mbajtur në kontroll dhe posedim një pushkë automatike AK 47 të cilën 

nuk e ka prezantuar para organeve të ndjekjes, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpinë e tij nga ana e 

hetuesve policor me datë 18.05.2021, janë gjetur dhe sekuestruar 21 copë fishekë të të njëjtës 

armë. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

 

II. I akuzuari A.S: 

 

ËSHTË   FAJTORË 

 

Sepse me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e parë të kësaj akuze, me dashje ka ndihmuar 

të akuzuarin F.L, në kryerjen e veprës penale të vrasjes e cila ka mbetur në tentativë, ndaj të 

dëmtuarit F.T, duke i vënë në dispozicion mjetin për kryerjen e veprës penale-veturën e tij të 
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tipi ..., në atë mënyrë që ditën kritike duke qenë në dijeni se F. dhe vëllai i tij S.L kishin qenë të 

përfshirë në një rrahje një natë më parë në kafiterinë ... në Kaçanik, i njejti me veturën e tij, së 

bashku me të akuzuarin tjetër K.Ç, shkojnë fillimisht tek shtëpia e të akuzuarit F. në fshatin ... 

dhe pasi qëndrojnë për një kohë rreth një orë e gjysmë, duke biseduar lidhur me rastin, që të tre 

së bashku nisen për në Kaçanik dhe me atë rast i akuzuari F. merr me vete edhe pushkën 

automatike AK 47, ashtu që me të arritur në fshatin .., takojnë të dëmtuarin F. i cili ka qenë me 

veturën e tij të markës ..., me ç‟rast i akuzuari F. del nga vetura dhe me pushkë automatike AK 

47 shtie në drejtim të veturës së F., duke i shkaktuar lëndime trupore të përshruara si në 

dispozitivin e parë. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes e mbetur në 

tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 33 dhe 28 lidhur me nenin 21 par.3 të KPRK-së. 

 

III. I akuzuari F.T: 

 

ËSHTË   FAJTORË 

 

III a) 

Me datë 07 Mars 2021, rreth orës 20:10 në fshatin ..., Komuna Kaçanik, rruga “....i”, me dashje 

eventuale ka tentuar që t‟i privoj nga jeta të dëmtuarin K.Ç, në atë mënyrë që pas një 

mosmarrëveshje të ndodhur një natë më parë, në mes të akuzuarit F. L vëllait të tij S.L dhe 

personit të quajtur L.T dhe pas mosmarrëveshjeve për një kohë të gjatë me vëllain e të akuzuari 

F., S.L, të njëjtit natën kritike, me tu takuar në vendin e përshkruar si në pikën I të dispozitivit, 

i akuzuari F.del nga vetura dhe fillon të shtie në drejtim të dëmtuarit K.Ç me armë zjarri-revole 

të markës CZ prodhim Jugosllav, kalibër 9mm, përderisa i dëmtuari ka qenë duke ikur në 

këmbë, me ç„rast si pasojë e të shtënave me armë, godet të dëmtuarin K.Ç në pjesën e pasme të 

shpinës, përkatësisht në anën e majtë, duke i shkaktuar lëndime trupore, të cilat lëndime bazuar 

në akt ekspertimin mjeko ligjor, bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore ndërsa pasojat në 

shëndet sipas ekspertit, kualifikohen pas një periudhe kohore të largimit të mbetjeve metalike 

nga regjioni i poshtëm i kularthit të majtë të predhës së hedhur nga arma e zjarrit. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 dhe 21 

par.3 të KPRK-së. 

III b) 
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Nga data e papërcaktuar e deri me datë 07.03.2021, i pandehuri në shtëpinë e tij në fshatin ..., 

Komuna e Kaçanikut, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

armët në Kosovë, ka mbajtur në kontroll dhe posedim një revole të markës CZ prodhim 

Jugosllav, kalibër 9mm, me të cilën natën kritike, në fshatin ... komuna e Kaçanikut, ka shtie 

disa herë dhe me atë rast i ka shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit K.Ç.  

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar ne dispozitat ligjore te neneve 4, 7, 17, 21, 28, 38, 39, 40, 42, 

69,70,71 dhe72, të KPRK-se dhe nenit  359  dhe 365 të KPP-së, të akuzuarve u shqipton 

sanksion penal si në vijim: 

 

I. Të akuzuarit F.L: 

 

- Për veprën penale  Vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me 28 dhe nenin 21 par.3  të 

KPRK-së, DËNIM BURGIMI në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj: 

 

- Për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së, DËNIM BURGIMI në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti 

 

Konform nenit 76 të KPRK-së, të akuzuarit gjykata për dy veprat penale i: 

 

 

SH Q I P T O N 

 

Dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet, në të cilin dënim do t‟i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim nga data 22 mars 2021. 

 

I dëmtuari F.T, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 
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Konfiskohen në mënyrë të përhershme 21 (njëzetë e një) copë fishek të llojit AK 47. 

 

Obligohet i akuzuari  që në emër të paushallit gjyqësor  te paguaj shumën prej 100 €  (njëqind 

euro)  dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit obligohet ta paguaj shumën 

prej 50 € (pesëdhjetë euro) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

 

II. Të akuzuarit A.S, gjykata i: 

 

SH Q I P T O N  

 

Dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t‟i 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 22 mars 2021 deri më 24 maj 2022. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor  te paguaj shumën prej 100 €  (njëqind 

euro)  dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit obligohet ta paguaj shumën 

prej 50 € (pesëdhjetë euro) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

III. Të akuzuarit F.T: 

 

- Për veprën penale Vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me 28 dhe nenin 21 par.3  të 

KPRK-së, DËNIM BURGIMI në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet: 

 

- Për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së, DËNIM BURGIMI në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj. 

 

Konform nenit 76 të KPRK-së, të akuzuarit gjykata për dy veprat penale i: 

 

SH Q I P T O N 
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Dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet, në të cilin dënim do t‟i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim nga data 31 mars 2021. 

 

I dëmtuari K.Ç, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor  te paguaj shumën prej 100 €  (njëqind 

euro)  dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit obligohet ta paguaj shumën 

prej 50 € (pesëdhjetë euro) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

Konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së, i akuzuari K.Ç 

 

LIROHET NGA AKUZA  

 

Sepse me datë, kohë dhe vend si në dispozitivët e lartshenuar, duke qenë në dijeni për 

përgatitjen e kryerjes së vepër penale, nuk e lajmëron këtë fakt në kohën kur kryerja e veprës 

penale ende ka mundur të evitohet, ndërsa vepra penale e vrasjes është tentuar të kryhet, në atë 

mënyrë që ditën kritike duke qenë në dijeni se i pandehuri F.L dhe vëllai i tij S.L, kishin qenë 

të përfshirë në një rrahje një natë më parë në kafiterinë ... në Kaçanik, i njejti së bashku me të 

pandehurin tjetër A.S me veturën e A. të markës “...”, shkojnë fillimisht tek shtëpia e F. në 

fshatin ...dhe pasi qëndrojnë për një kohë dhe bisedojnë lidhur me rastin, që të tre së bashku 

nisen për në Kaçanik dhe me atë rast i pandehuri F. merr me vete edhe pushkën automatike AK 

47, ashtu që me të arritur në fshatin ..., takojnë të dëmtuarin F. i cili ka qenë me veturën e tij të 

markës ..., me ç‟rast i pandehuri F. del nga vetura dhe me pushkë automatike AK 47 shtie në 

drejtim të veturës së F., duke i shkaktuar lëndime trupore të përshruara si në dispozitivin e 

parë, 

 

- Me këtë do të kryente veprën penale Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale nga neni 

377 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafi 2.2 të KPRK-së. 

 

Pasi që nuk është provuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i pandehuri ta ketë veprën penale 

për të cilën është akuzuar. 

 

Shpenzimet e procedurës bien mbi barrën e mjeteve buxhetore 
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Konform nenit 363 par.1 nënpar.1 të KPP-së, ndaj të akuzuarit F.L: 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse me datë 07 Mars 2021, rreth orës 20:10 në fshatin ..., Komuna Kaçanik, rruga “...”, i 

akuzuari me dashje ka dëmtuar dhe ka bërë të papërdorshme pasurinë e personit tjetër, 

përkatësisht të dëmtuarit F.T, në atë mënyrë që me përdorimin e armës-pjesës së kondakut të 

pushkës automatike AK 47, ia then xhamin anësor të veturës, kah ulësja e pasagjerit, me ç‟rast 

i shkakton dëm material në vlerë të papërcaktuar. 

 

-Me këtë do të kryente veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 

të KPRK-së. 

 

Pasi që Prokurori i Shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësorë është tërhequr nga akuza ndaj të akuzuarit 

lidhur me këtë vepër penale. 

 

I dëmtuari F.T, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m i 

 

1.Historiku procedural 

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

PP.I.nr.59/21 të datës 27 korrik 2021, ka akuzuar F.L për shkak të veprën penale vrasje në 

tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, veprës penale mbajtja në  pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe veprës 

penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së, të akuzuarin A.S për 

shkak të veprës penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje në tentativë nga neni 172 

lidhur me nenin 28 dhe 33 të KPRK-së, të akzuarin F.T për shkak të veprës penale vrasje në 

tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së,  veprës penale mbajtja në  pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së dhe të 
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akuzuarin K.Ç për shkak të veprës penale moslajmërimi i veprave penale nga neni 377 par.1 

lidhur me par.2.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata fillimisht ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar më 16 gusht 2021 në të cilën të 

akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprat penale, për të cilat veç e veç akuzohen, e që si 

rrjedhojë edhe refuzuar edhe kërkesa për hudhjen e aktakuzës ndaj të njëjtëve. 

 

2. Shqyrtimit i provave materiale 

Pas kësaj gjykata përveç veprimeve tjera procedurale ka caktuar dhe mbajtur seancën e 

shqyrtimit gjyqësorë më 29 dhjetor 2021në të cilën janë shqyrtuar dhe administrua:  

-Fotografit që janë në shkresat e lëndës; 

-Fletë lëshimi me numër të amzës 1447, i datës 08.03.2021, lëshuar nga QKUK- Klinika e 

Kirurgjisë Torakale në Prishtinë në emër të K.Ç; 

-Raporti mjekësorë në emër të L.T, me numër 526,i datës 25.03.2021, lëshuar nga Spitali i 

Përgjithshëm në Ferizaj; 

-Raporti mjekësorë në emër të F.T, me numër 1020, i datës 31.03.2021, lëshuar nga Spitali i 

Përgjithshëm Ferizaj;  

-Akt ekspertimi mjeko ligjor në bazë të dokumentacionit të çështjes me numër reference FE-

15, i datës 05.04.2021;  

-Plotësimi i mendimit i datës 13.07.2021, nga eksperti mjeko ligjor Dr. Naim Uka,  

-Raporti plotësues i kallëzimit penal pas zbatimit të urdhëresës për kontroll, të datës 

18.05.2021; 

-Tre procesverbale mbi kontrollimin e banesave, lokaleve dhe personave të datës 18.05.2021; 

-Dy vërtetime mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të datës 18.05.2021;  

-Mendimi i grupit të ekspertëve lidhur me natyrën e lëndimeve trupore dhe pasojat për F.T dhe 

L.T, të datës 05.06.2021, së bashku me CD-në e bashkangjitur; 

-Raporti i rikonstruimit të vendit të ngjarjes, së bashku me fotoalbumin dhe CD-në, të datës 

08.07.2021; 

-Raporti i ekspertimit nga Agjencia Kosovare e Forenzikës me numër AKF/2021-1383/2021-

1280 i datës 29.06.2021; 

-Raporti specialistik në emër të K.Ç, me numër 515, i datës 08.07.2021. 
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Po ashtu në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 12 prill 2022, është lexuar dhe administruar 

si provë: raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë me numër AKF/2021-

2014/2021-1894 të datës 07.09.2021. 

Përveç kësaj në cilësi të dëshmitarëve janë dëgjuar: L.T, S.R (zyrtar policor) F.C dhe E.Q. 

 

3. Dëgjimi i dëshmitarëve në shqyrtimin gjyqësorë 

 

Dëshmitari L.T në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 1 dhjetor 2021 ka deklaruar: 

Në fillim të deklarimit të tij ka deklaruar se një ditë para ngjarjes që është objekt i kësaj çështje 

penale (6 mars 2021) në kafiterinë „‟B..‟ në Kaçanik së bashku me një shok të quajtur B.M me 

të cilin kanë filluar të pijnë pije alkoolike ku në ndërkohë është paraqitur personi i quajtur S.L 

së bashku me K.Ç (të cilët i ka njohur edhe më parë) të cilët e kanë kapur për krahu dhe e kanë 

zbritur shkallëve dhe pasi e kanë zbritur kanë filluar ta godasin me shisha të birrës, nuk e ka 

parë të akuzuarin F.L, mirëpo ka dëgjuar se i njëjti pastaj ka shkuar në atë lokal dhe e ka 

goditur B. dhe ia kishte lënduar krahun.  

 

Në vijim ka theksuar se përveç të akuzuarin K.Ç, të akuzuarin F.L nuk e ka njohur, mirëpo ka 

dëgjuar se janë „‟problema‟‟.  Në lidhje me ngjarjen që është objekt i kësaj çështje ka theksuar 

se më 7 mars 2021 në mbrëmje rreth orës 19:00 ka qenë duke pirë kafe kur e ka thirrur në 

telefon i akuzuari F.T me të cilin është takuar dhe janë shëtitur ka lagjeja e tyre „‟M..‟‟ e që 

gjatë rrugës e ka parë një shoqe të tij e cila ka qenë me motrën e saj dhe një person tjetër po 

ashtu e gjinisë femërore duke ecur në këmbë dhe posa i kanë kaluar i ka thënë të akuzuarit F. 

që ta kthejë veturën me qëllim që të ndalet dhe të bisedojë me shoqen e tij e që pas më shumë 

se 200 metra me të kthyer veturën F., ka vërejtur një veturë tjetër të tipit „...‟‟ nga i njëjti 

drejtim dhe deri sa ka qenë të ndalur nga ajo veturë kanë dalur 5 persona dhe atë: K.Ç, B.D, 

F.L, A.S dhe F.C ku i pari ka qenë F. i cili në dorë kishte një „‟kallash‟‟ dhe është nisur në 

drejtim të veturës së tyre dhe ka hypur mbi haub të veturës dhe pastaj ka dal nga xhami i 

pasagjerit ku ka qenë i ulur dhe me kallashin në dorë e ka goditur xhamin e veturës, ku pastaj 

F. e ka vendosur veturën në rikferc me qëllim të largohet e që pastaj ka dëgjuar disa të shtëna 

në drejtim të veturës së tyre dhe në atë moment vetura është fikur, e që në atë moment është 
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gërmucur e që nuk e ka vërejtur pastaj se ka shkuar F. dhe çka ka bërë e që nuk i ka parë edhe 

personat tjerë.  

 

Më tej ka theksuar se ka dëgjuar 4-5 të shtëna nga dy lloj armësh, e që kanë qenë dy lloje 

krismash (nga dy armë të ndryshme) mirëpo nuk e ka vërejtur se kush ka shtënë, mirëpo ka 

përsëritur se armën në dorë ja ka vërejtur të akuzuarit F.L, derisa ka qenë i gërmucur në veturë 

e ka vërejtur që edhe i akuzuari F.T ka shtënë me armë por nuk e dinë se në cilin drejtim ka 

shtënë duke e përshkruar tërë ngjarjen e ndodhur për 20 sekonda, ndërsa pastaj ata persona janë 

larguar e që është larguar së bashku me F., i cili e ka dhezur veturën dhe janë nisur, ku pastaj 

kanë shkuar tek lagjja e fshatit ... dhe aty F. ka dalë nga vetura, e ka vërejtur se është i plagosur 

në këmbë, pastaj ka vërejtur se ka pasur lëndime në krahun e djathtë dhe këmbën e djathtë dhe 

nga aty së bashku me një shok të F.t kanë shkuar në fshatin ...në një shtëpi të pa banuar ku aty 

ka qëndruar një mjek i cili i ka mjekuar, ndërsa në atë fshatë ka qëndruar vetëm një natë dhe të 

nesërmen është kthyer në shtëpi.  

 

Dëshmitari, S.R  në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 4 mars 2022 ka deklaruar: Ka 

marrë pjesë në rikonstruimin e vendit të ngjarjes më 2 qershor 2021 dhe për këtë ka përpiluar 

raport plotësues më 8 korrik 2021. Ka theksuar se nuk e ka marrë dëshminë D#20 nga Klinika 

Torakale në SHSKUK por e din se është marrë nga kolegët e tij dhe atë një pjesë e metalit, 

dëshminë D#20 e kanë fotografuar njësia e njëjtë nga krim teknika dhe e din që kjo provë është 

dërguar në Agjencionin Kosovar të Forenzikës në sektorin e balistikës dhe nga AKF-ja është 

hartuar edhe raporti lidhur me këtë provë, për të cilën ka theksuar se e ka parë në mënyrë 

vizuale dhe ka krijuar bindjen që e njëjta është dëmtuar nga rikosheja. Më tej ka pohuar se ka 

qenë në vendin e ngjarjes në fshatin ...më 7 mars 2021 ku edhe ka bërë fotografimin e vendit të 

ngjarjes, e që nuk ka vërejtur ndonjë predhë të armës, por ka vërejtur „‟kmiza‟‟ (copëza të 

metalta të predhave) e të cilat janë gjetur në një hapësirë prej 75-80 metra nga vendi ku janë 

gjetur gëzhojat, duke shtuar se dëshmia D#20 ka qenë e dëmtuar dhe në bazë të analizave dhe 

këqyrjes së vendit të ngjarjes kanë ardhur në përfundim se predha është dëmtuar duke u goditur 

në vend të fort e që ka mundur të jetë rruga e asfaltuar, shtylla e metaltë, shtylla e dritave të 

rrugës, muri të fortë të betonit apo nga ndonjë rrethanë tjetër, ndërsa predha është gjuajtur nga 

vendi ku është shkrepur me armë zjarri ku janë gjetur gëzhojat në drejtim të rrugës, saktësisht 
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shtëpinë ku është gjetur viktima. Ka pohuar se ato copëza janë të evidentuara si D#9 e cila 

është gjetur në një distancë prej 84 metra.    

 

Dëshmitari F.C në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 4 mars 2022 ka deklaruar: Ka 

raporte krushqie me familjen T. dhe B, duke theksuar se e njeh të akuzuarin F.L qysh para 3 

viteve pasi që ka raporte shoqërore me të, me të cilin edhe ka luajtur futboll. Nuk i është 

kujtuar se kur saktësisht ka qëndruar me F.L para ngjarjes së 7 mars 2021, ndërsa ka deklaruar 

po ashtu se edhe të akuzuarin A.S e njeh, por më pak se të akuzuarin F.L, ndërsa të akuzuarin 

K.Q ka deklaruar se nuk e ka njohur deri në ngjarjen e ndodhur dhe se pas ngjarjes ka dëgjuar 

se bëhet fjalë për personin e quajtur „‟T..‟‟, e që e kuptuar se bëhet fjalë për të akuzuarin K., 

kurse personi e quajtur L.T, ka deklaruar se nuk e njeh, personin e quajtur B.D ka theksuar se e 

njeh, ndërsa nuk e dinë të ketë pasur ndonjë pseudonim aj person dhe po ashtu nuk e din se kur 

e ka parë për herë të fundit, gjithashtu ka theksuar se e njeh edhe personin e quajtur S.L, i cili 

jeton në Kaçanik, gjithashtu ka theksuar se e njeh edhe të akuzuarin F.T për një kohë të gjatë. 

 

Sa i përket ngjarjes ka deklaruar se në atë moment ka qenë me dy shokë; njëri i quajtur Z. 

ndërsa tjetri A.L, me të cilët kanë qenë në kafiterinë „‟L..‟ në fshatin ... ku e kanë kuptuar 

përmes rrjetit social „‟facebook‟‟ të quajtur „....”, e që është theksuar se ka ndodhur një plagosje 

në fshatin ... 

 

Dëshmitarja E.Q në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 12 prill 2022 ka deklaruar: I 

është kujtuar se për këtë çështje ka dhënë deklaratë në polici, ndërsa sa i përket vetë ngjarjes ka 

deklaruar se ka qenë duke ecur rrugës me motrën dhe hallën e saj dhe për një moment ka 

vërejtur veturën e L. ku në atë veturë ka vërejtur se ka qenë edhe F., e cila veturë ka qenë duke 

lëvizur në drejtim të kundërt dhe menjëherë pas veturës së L. ka vërejtur një veturë tjetër me 

ngjyrë të zezë e cila ka qenë me shpejtësi të lartë dhe në të cilën kanë qenë 4 apo 5 persona, 

ndërsa rruga që ka qenë duke ecur ka qenë rrugë e drejtë, shpejtësia e veturës së parë ka qenë 

me e vogël.  

Më tej ka theksuar se në momentin kur ka parakaluar vetura e L. menjëherë e ka kthyer kokën 

për shkak se e ka njohur L. dhe menjëherë ka pranuar një SMS nga L. me përmbajtjen „‟jam 

duke u kthyer që të shohë‟‟, (nuk i është kujtuar se në të njëjtën ditë i ka shkruar L. me SMS) 
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ndërsa ka vazhduar duke ecur në atë drejtim dhe ka theksuar se vetëm kaq ka njohuri lidhur me 

rastin dhe se për rastin e ndodhur ka kuptuar me tu kthyer në shtëpi she atë pas 5-10 minutave e 

ka njoftuar vëllai i saj se L. është plagosur. Ka shtuar se vendi ku ka shtëpinë quhet  lagja 

„‟Q..‟‟, ndërsa e dinë se vendi ku ka ndodhur ngjarja quhet lagja e „‟M...‟‟. Në fund ka 

deklaruar se nuk e din nëse L. ka pasur ndonjë mosmarrëveshje me ndokënd pasi që nuk kanë 

pasur kësi diskutime.   

 

4. Mbrojtja e të akuzuarve 

 

Përveç shqyrtimit të provave materiale dhe dëgjimit të dëshmitarëve, po ashtu edhe të akuzuarit 

kanë dhënë mbrojtjen e tyre.
1
 

 

I akuzuari F.L në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 12 prill 2022 ka deklaruar: I 

është kujtuar data 7 mars 2021 kur në shtëpinë e tij e kanë vizituar të akuzuarit A.S dhe K.Ç, 

pasi që të njëjtit kishin pasur njohur për ngjarjen që kishte ndodhur një natë përpara në 

kafiterinë „‟B..‟‟, i cili ka përshkruar se si ka ndodhur ajo ngjarje e për të cilën kishte dhënë 

edhe deklaratë në polici. Të akuzuarit (shokët e tij) kishin qëndruar në shtëpinë e tij afër 1 orë e 

gjysmë të cilët kanë qëndruar në veturës dhe kur kanë vendosur që shkojnë i‟u është 

bashkangjitur atyre me arsyetimin se ka pasur që të shkoj në Spitalin e Kaçanikut për ta 

pastruar plagën dhe duke shkuar rrugës me të mbërritur në fshatin ... në lagjen e „‟M....‟‟ para 

se të afrohen tek në rrugë e kryqëzuar kanë vërejtur një veturë të ndalur e cila nuk lëvizte fare e 

cila ka qenë e ndaluar në formë të kryqëzuar, që do të thotë se e kanë pasur të pa mundur të 

lëvizin tutje në drejtim të Kaçanikut, ku në ato momente ka dalur tani akuzuari F.T të cilin e ka 

vërejtur në një afërsi prej 4-5 metrave, e cili kur ka dalur nga vetura në dorë ka pasur një revole 

e që në atë moment ka bërtitur „‟ikni se na vrajti bishti‟‟, e që kjo situatë ka qenë kur kanë 

dalur nga vetura dhe ishin në lëvizje për të ikur, e që pastaj F. ka gjuajtur me revole në drejtim 

të tyre që sipas tij ka gjuajtur 7 herë, ku fillimisht ai së bashku me K. kanë qenë duke ikur në 

një drejtim, mirëpo kur ka dëgjuar K. duke thënë „‟më lëshoj zemra‟‟ ka ndryshuar kahjen e 

rrugës ku ka kaluar disa tela afër një shtëpie dhe është fshehur dhe në momentin kur ka hapur 

derën që të ik në të njëjtën kohë edhe i akuzuari A. ka vepruar njëjtë e të cilin më nuk e ka 

vërejtur se nga ka ikur. 

                                                 
1
 I akuzuari K.Ç nuk ka pranuar që të deklarohet, ashtu që i njëjti është mbrojtur në heshtje. 
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Më tej ka theksuar se jeton në fshatin ..., ndërsa vëllai i tij S.L ka banesë në Kaçanik të cilin 

herë pas here e viziton. Sa i përket të akuzuarit F.T ka deklaruar se të njëjtin e njehë ndërsa 

personin e quajtur L.T ka theksuar se në fillim nuk e ka njohur, mirëpo të njëjtin e ka njohur 

nga data 6 mars 2021 kur ka ndodhur rasti në kafiterinë „‟B...‟, ku përveç tjerëve e ka sulmuar 

me shishe të birrës edhe L.T e që nuk e din motivin e atij sulmi, ndërsa para asaj date nuk e ka 

njohur. 

 

Në vazhdim ka theksuar se, meqenëse ishte i lënduar në kokë dhe nuk kishte veturë e ka 

udhëzuar i akuzuari A.që ta dërgoj tek mjeku me veturën e tij, gjë që edhe ashtu ka vepruar, 

ndërsa në lidhje me rrugën të cilën e ka shfrytëzuar duke lëvizur ditën kritike, ka deklaruar se 

ka edhe rrugë tjera alternative, mirëpo atë rrugë më së shpeshti e shfrytëzon, mirëpo nuk e din 

se ajo rrugë a është më e shkurtër që dërgon në Kaçanik, në krahasim me rrugët tjera 

alternative. Ka qenë distanca diku 20 metra kur ka vërejtur se është e ndalur një veturë, ndërsa 

kur është afruar në distancë 4-5 metra i ka vërejtur 2 persona në atë veturë të cilët kanë qenë 

F.T i cili ka qenë në karrigen e vozitësit dhe L.T i cili ka qenë në karrigen e pasagjerit, e që nga 

vetura ka dalur F.T i cili kishte revole në dorë dhe të cilën e ka mbajtur me 2 duart të drejtuar 

në drejtim të tyre, ndërsa nuk e ka parë momentin e gjuajtjes nga ana e F. sepse ka qenë i 

kthyer me shpinë, ndërsa distanca mes tyre dhe F. ka qenë 4-5 metra. 

 

Ka shtuar se kur janë nisur me veturë nga fshati ... A. ka qenë duke vozitur, aj ka qenë në 

karrigen e pasagjerit, ndërsa K. ka qëndruar mbrapa. Për shokët e tij ka deklaruar se nuk kanë 

pasur diçka në dorë, ndërsa nuk ka mundur të dalloj nga gjuajtjet nëse ka pasur ma shumë se 

një lloj të armës, ndërsa pasi ka përfunduar ngjarja e ka marrë me veturë i akuzuari A. me të 

cilin janë nisur për në Kaçanik, ku edhe janë ndarë tek ura e Kaçanikut me A., e që pastaj e ka 

thirrur vëllain e tij S. i cili e ka dërguar në ... në shtëpinë e tij, ndërsa nuk ka shkuar tek mjeku 

atë natë sepse ka qenë i traumatizuar dhe se mendja e tij ka qenë tek K. pasi që ka qenë i 

lënduar dhe ka menduar se ka vdekur, mirëpo është frikësuar të kthehet tek ai nga i akuzuari F. 

T me të cilin nuk ka pasur ndonjë mosmarrëveshje e që nuk i kujtohet se kur e ka parë për herë 

të fundit, mirëpo ka shtuar se kur është afruar diku 4-5 metra të njëjtin e ka njohur nga fakti se i 

njëjti ka flokë të gjata të lidhura, ndërsa L. e ka njohur një natë përpara ngjarjes dhe atë në 

stacioni policor.  
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Nuk ka dhënë ndonjë shpjegim se pse i akuzuari F.T ka gjuajtur në drejtim të tyre dhe po ashtu 

edhe pas shikimit të fotografisë në faqe 11 si pjesë e raportit plotësues nga njësia e forenzikës 

në të cilën shihet vetura e tipit „‟...‟‟ e që ka pohuar se është e njëjta veturë e cila ka qenë e 

ndaluar, ka deklaruar se nuk ka ndonjë shpjegim se si ka ardhur deri te ajo që ajo veturë t‟i ketë 

dy vrima, duke përfunduar mbrojtjen e tij se nuk e ndien veten fajtor për veprat penale për të 

cilat është akuzuar.    

 

I akuzuari A.S në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 21 prill 2022 ka deklaruar: Ka 

qenë duke shkuar në fshatin ... tek shtëpia e F.L me qëllim që të njëjtin ta shohë (të cilin thotë 

se e ka shokë para 10 viteve, kanë qenë në shkollë të mesme dhe e ka shok të ngushtë), pasi që 

paraprakisht kishin biseduar me telefon, sepse kishte kuptuar nga një shok i tij i quajtur M.B se 

i ka ndodhur një incident F., andaj ka vendosur për të shkuar tek ai dhe rrugës tek fshati „‟...‟‟ 

ka takuar të akuzuarin K.Q i cili ka pranuar që ta shoqëroj të njëjtin, me të cilin kanë arritur tek 

i akuzuari F. me të cilin kanë qëndruar rreth një apo një orë e gjysmë,  e që gjatë gjithë asaj 

kohe kanë qëndruar në veturë, e që e ka vërejtur se F. e ka pasur të lidhur kokën, ndërsa F. i ka 

thënë se kjo është si pasojë e goditjes me shishe nga personi i quajtur L.T. I është kujtuar se ka 

qenë mbrëmje, koha në të cilën kanë biseduar me të akuzuarin F., të cilit i ka thënë për ta 

dërguar tek mjeku, i cili ka pranuar dhe rrugës me tu nisur në drejtim të Kaçanikut, ka qenë 

duke e vozitur veturën e tipit „...‟‟dhe pas gjysmë ore, me tu afruar në një distancë prej 15-20 

metra e ka parë veturën e të akuzuarit F.T, i cili e kishte zënë rrugën, ku pastaj ka vazhduar deri 

në një afërsi prej 4-5 metra, ku e ka vërejtur të akuzuarin F. duke dalur nga vetura me revole në 

dorë dhe në atë moment ka dëgjuar fjalët e të akuzuarit F. duke thënë „‟ikni se bishti po na 

vret‟‟ (duke aluduar në të akuzuarin F.T). 

  

Pastaj ka theksuar se në ato momente ka dalur mbrapa veturës, ndërsa F. dhe K. kanë ikur në 

një drejtim tjetër mbrapa veturës, e që në ato momente e ka parë F. duke shtier me armë, duke 

shtuar se në një distancë prej 10 metrave e ka vërejtur se i akuzuari K. është qëlluar me armë 

pasi që e ka vërejtur se i njëjti është shtrier në tokë dhe e ka dëgjuar duke thënë „‟më rroki në 

zemër‟‟.  

Më tej ka theksuar se nga ajo ngjarje ka qenë i rrezikuar dhe nuk ka mundur të ik, e ku pastaj e 

ka hapur bagazhin e veturës në të cilin ka qenë një pushkë gjuetie e që me të ka gjuajtur në 

drejtim të tokës dy herë, ku pastaj prapë është fshehur mbrapa bagazhit të veturës (në pjesën e 
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mesme) duke qëndruar i krrysur për disa sekonda dhe kur e ka vërejtur se i akuzuari F. është 

nisur në drejtim të Kaçanikut, ka hypur në veturën e tij vetëm me të cilën është nisur dhe pas 

30-40 metrave e ka takuar të akuzuarin F. i cili ka hypur në veturë, pastaj kanë shkuar së 

bashku ne Kaçanik, ku e ka lënë aty të akuzuarin F. në qytet ndërsa vetë ka shkuar në shtëpi.  

Në vijim të deklarimit të tij ka theksuar se nuk i kujtohet që një ditë më para ngjarjes të ketë 

biseduar me të akuzuarin K. dhe se të njëjtit i ka thënë se është duke shkuar në fshatin ... për ta 

vizituar të akuzuarin F., të cilit i ka thënë se a dëshiron që edhe aj ti bashkangjitet, gjë që edhe 

ka pranuar dhe kanë shkuar së bashku me të cilin kanë biseduar tema të lira, mirëpo kanë 

biseduar edhe për rastin e ndodhur në kafiterinë „‟B....‟‟ (rast i ndodhur një ditë para ngjarjes që 

është objekt i kësaj çështje penale) mirëpo ka theksuar se për atë rast nuk kishte njohuri K.  

 

Më tej ka theksuar se përveç pajisjeve të nevojshme dhe të domosdoshme në veturë ka pasur 

edhe një pushkë gjuetie në të cilën kanë qenë të vendosur 6 fishekë në të, për të cilën nuk ka 

leje e cila ka qenë e tij, ndërsa arsyeja e mbajtjes ka theksuar se ka qenë sepse merret me gjueti 

edhe pse ka mohuar të jetë anëtarë i ndonjë shoqate të gjuetisë. Në vijim Prokurori i Shtetit i ka 

rikujtuar të pandehurit se në asnjë deklaratë paraprake nuk ka pohuar faktin se ka pasur armë, 

ndërsa në lidhje me këtë i pandehuri ka theksuar se e vërteta është ajo që thekson në seancën e 

shqyrtimit gjyqësorë duke shtuar se qysh në fillim ka dashur të deklaroj në këtë mënyrë, 

mirëpo në stacionin policor e kanë njoftuar se është plagosur F. dhe L., e që ka qenë i bindur se 

nuk i ka plagosur. Sa i përket armës ka shtuar se të njëjtën e ka gjuajtur në lumin e l.., ndërsa 

ka shtuar se përveç tij askush nuk ka pasur njohuri se ka pasur me vete pushkën e gjuetisë. 

 

Në vijim gjatë pyetjeve të prokurorit të shtetit ka theksuar se i akuzuari F.T ka gjuajtur në 

drejtim të tyre, e që ka qëndruar mbrapa veturës dhe në momentin kur edhe ky ka shtier me 

pushkë është afruar tek skaji i veturës dhe prapë është kthyer në mes të pjesës së prapme të 

veturës. Sa i përket veturës ka theksuar se edhe pse vetura është në emër të babait të tij, përveç 

tij askush nuk e vozit. Në vijim ka përshkruar llojin e armës që e ka përdorur e që sipas tij 

quhet „‟10-she‟‟ dhe se fishekët që përdoren për këtë lloj arme janë të njëjtë me të kallashit. 

 

Ka shtuar se në kohën kur kanë qëndruar në veturë së bashku me F. dhe K. për një orë e 

gjysmë, nuk ka pasur drita të ndezur as në veturë dhe nuk ka pasur drita gjatë rrugës, ndërsa 
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kur janë nisur me veturë ka theksuar se F. ka qëndruar në karrigen e përparme, ndërsa mbrapa 

ka qenë K. i cili ka qenë i ulur në mes, ndërsa kur kanë arritur në vendin e ngjarjes ka qenë 

rruga e ndriçuar dhe vetura e kundërt ka qenë e ndaluar në formë të kryqëzuar. Sa i përket të 

akuzuarit F.T, ka theksuar se edhe më parë e ka njohur, për të cilin nuk e din që ka pasur veturë 

para kësaj ngjarje, ndërsa nuk ka pasur personalisht mosmarrëveshje me të dhe me sa e din as 

të akuzuarit F. e K. nuk kanë pasur mosmarrëveshje ma herët me të.  

 

Gjatë ballafaqimit të pyetjeve nga ana e mbrojtësit të akuzuarit F.T, av. Avni Ibrahimi, në 

ndërlidhje me atë se çka kishte deklaruar në prokurori ka theksuar se kur kanë dalur nga vetura 

janë vendosur mbrapa veturës duke theksuar se kjo është saktë dhe jo siç kishte deklaruar në 

prokurori se kur kanë dalur nga vetura së bashku me K. janë larguar në drejtim të ardhjes së 

veturës dhe se arsyeja që ka deklaruar ndryshe në prokurori ka qenë mbrojtja e tij nga fakti që 

ka shkrepur me armë, ndërsa nga vendi ku ka shkrepur me armë deri tek vendndodhja e të 

akuzuarit F.T duhet të ketë qenë 4-5 metra, ndërsa nuk ka vërejtur që vetura e të pandehurit F. 

të ketë pasur vrima me rastin e daljes në rikonstruim të vendit të ngjarjes. 

 

Nuk i është kujtuar se kur ka qenë koha kur ta ketë mbushur pushkën me fishek, mirëpo ka 

deklaruar se pushka vazhdimisht ka qenë e mbushur me fishek. Gjithashtu ka deklaruar se pas 

përfundimit të ngjarjes dhe pasi është nisur me veturë nuk e ka ditur vendndodhjen e F. dhe se 

për një moment i ka dalur në rrugë, të cilin e ka hypur në veturë të cilët kanë vazhduar drejt 

asaj rruge në të cilën kanë qenë duke lëvizur me veturë, ndërsa F. e ka dërguar në Kaçanik tek 

banesa e tij, kurse nuk e ka njoftuar policinë për atë rast. 

 

Pas pyetjeve të trupit gjykues ka theksuar: Nuk ka ndonjë profesion të caktuar por punon në 

ndërtimtari, nuk i është kujtuar saktësisht vendi se ku e ka takuar të akuzuarin K., por me sa i 

është kujtuar ka qenë fshati ... ndërsa e ka ditur se e ka me vete pushkën e gjuetisë pasi që ato 

ditë ka qenë në gjueti. Sa i përket ngjarjes ka theksuar se e tëra ka ndodhur për 1 apo 2 minuta, 

gjatë rrugës për Kaçanik është ndalur dhe e ka gjuajtur pushkën, ndërsa veten e ka përshkruar 

si viktimë të asaj ngjarje  sepse „‟nuk i kanë borxh aj, F.i dhe K. askujt‟‟, duke përsëritur se nuk 

ka shtier në drejtim të L.dhe F.T dhe se si pasojë e gjuajtjes, nuk kanë mundur të shkojnë 

predhat në drejtim të tyre dhe as që ti godasin, ndërsa arsyeja e moslajmërimit të policisë ka 

qenë fakti se ka qenë i traumatizuar nga gjendja e K., ndërsa për gjendjen e K. nuk e ka 
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njoftuar askënd për shkak të gjendjes jo të mirë psikike, mirëpo pas një periudhe kohore e ka 

lajmëruar dajën e K., e i cili e ka njoftuar se është mirë me shëndet.  

 

Krejt në fund ka theksuar se nuk e din arsyen se pse i akuzuari F. të ketë shtënë në drejtim të 

tyre dhe se është hera e parë që dikush ta sulmoj në këtë mënyrë pa ndonjë arsye, ndërsa ka 

shtuar se është penduar për këtë ngjarje edhe pse nuk i ka pasur borxh dhe as shokët e tij F., 

duke kërkuar nga gjykata një dënim sa më të vogël vetëm për faktin se ka shtënë me armë dy 

herë në drejtim të tokës . 

 

I akuzuari F.T në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 17 maj 2022 ka deklaruar: I 

kujtohet ngjarja e cila ka ndodhur më 7 mars 2021, e që rreth orës 11:00 e ka thirrur kushëriri i 

tij i quajtur M. (djali i axhës L.T) dhe janë nisur për në .., e që aj person e ka njoftuar se S.L një 

natë më parë e ka rrahur L.T për arsye se i njëjti po shoqërohet me të (të akuzuarit F.) dhe po 

ashtu i ka thënë se M. e ka një selam që ta përcjelli nga babai i L.-N që të mos shoqërohet me 

L. dhe mos të ja jap veturën, pas kthimit nga ... ka qenë ora rreth 19:10 të mbrëmjes ka shkuar 

në shtëpi, por nuk ka qëndruar shumë dhe pas bisedës me L., ky i fundit i ka thënë që të 

shkojnë tek varrezat e dëshmorëve që ta marrë të njëjtin e që ashtu edhe ka vepruar dhe gjatë 

rrugës L. i ka thënë se S.L me disa persona tjerë e ka sulmuar, mirëpo i është përgjigjur se e ka 

të njohur këtë fakt nga personi i quajtur M, ndërsa qëllimi i tij ka qenë që ti tregoj L. se çka i 

kishte thënë M. që mos të shoqërohet me të (me L.)  dhe janë nisur në drejtim të fshatit ... për 

shëtitje e që pastaj janë kyçur në lagjen „‟Q.. ‟‟ e që rrugës kanë vërejtur 3 persona të gjinisë 

femërore duke ecur në këmbë e që ishin përballë tyre, e që njëra nga to ka qenë L.Q, ndërsa 

personat tjerë nuk i ka njohur dhe po sa i kanë i kanë kaluar ata persona, i ka thënë L. se qenka 

L. për të cilën ka thënë se L. ka pasur lidhje dashurie me të, e që e ka lutur që të kthehet me 

qëllim që ta shohë prap dhe pas lëvizjes me veturë rreth 200 metra, e ka dëgjuar L. duke marrë 

veprim për ta kthyer veturën e që në atë pjesë rruga ka qenë në formë të shkronjës Y dhe në 

momentin kur ka vendosur që të kthehet dhe ende pa u kyçur në rrugën e tij për t‟u kthyer 

mbrapa nga kishte ardhur e që ka vërejtur se rruga ishte e bllokuar nga një veturë e tipit „‟...‟‟ e 

cila është shfaqur papritmas e cila ka qenë në distancë nga vetura e tij prej 2 metrave, e që nuk 

ka pasur mundësi të lëvizë më tutje, ndërsa nuk ka arritur që fillimisht ta identifikoj askënd në 

atë veturë, vetëm atëherë kur nga vetura ka dalur i akuzuari F.Li cili ka dalur nga ana e majtë 

mbas vozitësit, i cili ka pasur të veshur rroba me ngjyrë të zezë dhe ka pasur një kapelë në kokë 
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dhe në dorë ka pasur një „‟Kalllash‟‟ (armës zjarri-automatik) i cili ka hypur mbi haub të 

veturës pastaj ka dalur në pjesën tjetër ku ka qenë i ulur L. i ulur në veturë. Edhe pse e ka parë 

F. duke dalur me armë në dorë. 

 

Fillimisht nuk ka menduar se i njëjti do të gjuaj në drejtim të tyre sepse sipas tij nuk ka pasur 

borxh asgjë, por në momentin kur F. e ka thyer xhamin e veturës ku ka qenë ulur L. në atë me 

moment e ka vendosur ndërruesin e shpejtësisë për të ecur mbrapa, ku ka lëvizur mbrapa rreth 

1 metër apo më pak, pastaj ka dëgjuar 2 të shtëna dhe në atë moment është ndalur vetura, duke 

shtuar se e ka pasur me vete revolen të cilën e ka nxjerrë nga brezi, është shtrirë në drejtim të 

L., e ka raportir revolen dhe ka gjuajtur nga brendësia e veturës 3 apo 4 herë në atë drejtim, në 

pozitë të shtrirë nga ana e majtë e veturës, dritarja ka qenë e hapur, arsyeja se pse ka qenë i 

shtrirë, ka qenë për tu fshehur që mos ta shohin dhe po ashtu qëllimi i tij ka qenë që ti ndaloj 

gjuajtjet që vinin nga ana e kundërt, duke theksuar se armën e ka pasur në dorën e majtë të 

cilën e ka ngritur lartë edhe pse ka qenë i shtrirë dhe ka shtier në drejtim nga kanë ardhur 

krismat, mirëpo ka besuar se tyta e revoles nuk ka qenë e drejtuar në drejtim të veturës por ka 

qenë përpjetë.  

 

Arsyeja se pse ka gjuajtur me dorën e majtë ka qenë sepse dorën e djathtë e ka pasur të lënduar, 

në momentin kur ka gjuajtur menjëherë ka dalur nga vetura, i ka vërejtur 3 persona duke ikur 

në drejtim nga kishte ardhur, ndërsa i pandehuri F. ka qenë duke ikur në drejtim të një rruge që 

dërgon për Kaçanik dhe në fshatin ... ndërsa një person tjetër e ka vërejtur tek dera e veturës ..., 

nga ana e shoferit i krrylosur, ndërsa në atë moment nuk ka ndërmarrë asnjë veprim por ka 

qëndruar aty para derës së veturës së tij, ndërsa ka shtënë 3 herë në ajër dhe ka hypur në veturë 

e ka ndezur dhe është nisur në drejtim të rrugës për Kaçanik dhe në fshatin ... e që rrugës duke 

lëvizur e ka vërejtur F. duke vrapuar me armë në dorë (armën e ka quajtur kallashnikov) dhe e 

ka vërejtur që ka tentuar që ti hap dyert e një oborri të një shtëpie e që nuk ka arritur ti hap dhe 

më pas është larguar nga ana e majtë e rrugës dhe ka dalur në anën e djathtë të rrugës dhe aj 

vend është i pyllëzuar dhe ka menduar se do të pozicionohet me qëllim që të gjuaj në drejtim të 

tyre e që duke e parë atë situatë e ka marrë revolen prapë ka gjuajtur edhe 3 herë në ajër me 

qëllim që ta frikësoj F. që i njëjti mos të gjuaj. 

Më tej ka theksuar se së bashku me L. ka arritur në fshatin e tij por nuk ka shkuar në shtëpi dhe 

kanë shkuar në një shtëpi të pa banuar, e ka ndalur veturën, e ka vendosur revolen në 
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ndërruesin e shpejtësive e ka vërejtur se dora e tij ishte e gjakosur dhe e ka vërejtur po ashtu se 

ka qenë i lënduar edhe në këmbë e djathtë, e që ka pyetur edhe L., nëse edhe aj është i 

plagosur, i cili i ka thënë se edhe aj është i plagosur në krahë, duke shpjeguar mënyrën se si e 

ka lidhur këmbën me rripin e pantallonave, e që janë nisur nëpër mal në këmbë së bashku me 

L., e i cili rrugës i ka thënë se më nuk mundet të ec sepse po e lëshon këmba.  

Derisa ishte në mal së bashku me L., e ka thirrur në telefon një shok i cili ishte në Maqedoni, të 

cilit i është lutur që të shkon për ta marrur dhe ashtu ka vepruar, cili ka shkuar në fshatin e tij 

(të akuzuarit referues) dhe e ka marrë vetëm atë dhe e ka dërguar në fshatin ... në Maqedoni me 

qëllim që të mjekohet për shkak të lëndimit që kishte pësuar, e që atë natë është mjekuar nga 

një mjek, nuk ka qenë ordinancë vendi ku është mjekuar por ka qenë një shtrat i ngjashëm me 

atë të ordinancës i vendosur në një hapësirë dhome prej 5 metra me 5 metra, me ç‟rast edhe ka 

bërë video inqizimin me telefon procedurën e operimit, e që mjeku gjatë operimit i ka larguar 

disa copëza të metalta nga këmbët dhe i është kujtuar se mjeku i ka thënë se këto lëndime janë 

si pasojë e gjuajtjes me „‟Llovaqka‟‟ sepse sipas tij nga llovaqka shpërndahen copëza të metalit 

e ku pas operimit mjeku i ka rekomanduar që të nesërmen ta operoj edhe këmbën tjetër. Ka 

qëndruar në fshatin ...deri më 30 mars, ku rreth orës 06:00 të asaj date ka vendosur që të 

kthehet në shtëpi dhe të dorëzohet në polici. 

 

Sa i përket armës për të cilën edhe e ka pranuar fajësinë, ka deklaruar se që nga viti 2012 e deri 

në ditën kur ka ndodhur ky rast, asnjëherë nuk ka lëvizur pa armë në brez e ka pohuar se deri 

tani i ka pasur 5 apo 6 armë të ndryshme e që të gjitha ja kanë konfiskuar policia.  

 

Ka shpjeguar se deri në vitin 2009 e ka pasur shok të ngushtë personin e quajtur S.L-vëllau i 

F.L, e të cilin e ka konsideruar si vëlla, e që në vitin 2009, ndoshta në pranverë të atij viti, ka 

qenë në një lokal fitnesi dhe për një moment e ka goditur me thikë në tre vende S.L dhe për 

këtë ka dhënë deklaratë në Polici, e që nuk e din arsyen se pse S. ta ketë goditur me thikë, ku 

pas asaj ngjarje ka udhëtuar për në shtetin e Austrisë ku ka qëndruar diku një vite e gjysmë ku 

edhe është trajtuar, ndërsa është kthyer në Kosovës në qershor të vitit 2012, ku një ditë të po 

atij viti ka shkuar në lokalin e quajtur „‟Rr..‟‟ në Kaçanik është takuar me një shok, e që aty  ka 

vërejtur S. ku me të vërejtur i ka thënë shokut të tij që të largohen nga aty dhe me të janë nisur 

në drejtim të shtëpisë së tij, tek varrezat e dëshmorëve e ka ndjekur me veturë S., është ndalur, 

ka dalur jashtë veture e që po ashtu edhe S. ka dalur nga vetura e tij me një person tjetër, të 
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cilët kishin në dorë disa shkopa të drurit e që kanë filluar ti godasin, ndërsa edhe këta i kanë 

goditur, e që në ndërkohë shoku i tij nxjerr revolen dhe ka shtënë në drejtim të S. dhe për këtë 

rast është gjykuar dhe dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 muaj, ndërsa shoku i tij 

H.B ka qenë i dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 vjet e 8 muaj, ndërsa nuk kanë 

arritur të kenë marrëveshje me S. sepse i njëjti ka kërkuar shuma të mëdha parash, andaj sipas 

tij ky përshkrim i ngjarjeve ka qenë edhe arsyeja se pse a mbajtur armë që nga viti 2012.  

 

Ka deklaruar se lidhur me ato ngjarje vazhdimisht ka njoftuar policinë-Stacionin Policor në 

Kaçanik, mirëpo të njëjtit nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim për ta mbrojtur, e që për këtë 

shkak nuk e ka paraqitur rastin në polici sepse nuk ka pasur besim në ta. Ka theksuar se edhe 

para ngjarjes kritike, konkretisht më 2 mars 2021 e ka takuar të akuzuarin F.L dhe atë lokalin e 

fitnesit të quajtur „‟P..‟‟ në Ferizaj me të cilin nuk kanë pasur ndonjë mosmarrëveshje, mirëpo 

me të vërejtur në atë lokal F. është larguar menjëherë nga aty.  Në lidhje me mosmarrëveshjet 

me S.L ka deklaruar se kanë vazhduar edhe pas vitit 2012 konkretisht ka përmendur vitin 2015 

ku S. i ka zënë rrugën me një veturë në Kaçanik. Ka theksuar se në asnjë moment nuk e ka parë 

F. duke gjuajtur, ndërsa ka thënë se nuk ka pasur ndonjë arsye të veçantë se pse ka vendosur të 

lëviz me veturë pikërisht në drejtim të rrugës ku ishte duke ikur F., ndërsa nuk e din pse F. ka 

tentuar të hyjë në dyert e një shtëpie përmes dyerve të oborrit. 

Ka shtuar se në  momentin që ka dalur nga vetura ka shtier me armë në ajër dhe i ka vërejtur 3  

persona duke ikur në drejtim të shatit ... Po ashtu ka theksuar se nuk i njeh Të akuzuarit A.S 

dhe K.Ç, ndërsa ata tre persona që kanë qenë duke ikur nuk i ka njohur pasi që kanë qenë të 

veshur me rroba të zeza dhe trup të shkurt. Sipas tij F. ka qenë në dijeni se është duke lëvizur 

në atë drejtim dhe ka menduar se ka për tu pozicionuar dhe do të gjuaj në drejtim të tij, e që më 

tej ka theksuar se derisa ka qenë në fshatin ... i ka arritur një SMS nga L. ku nga përmbajtja e 

atij mesazhi shkruna M.S se pse e ke rrahur L., ndërsa S. ia kthen se L. po rrin me F. dhe pastaj 

S. i ka thënë M., mos e leni L. të shoqërohet me F. se ku ta shohë do ti del telashe. 

Në fund ka deklaruar se nuk kërkon ndonjë gjë nga të pandehurit, as ndonjë kompensim. 

 

5. Fjala përfundimtare e palëve 
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Fjala përfundimtare e Prokurorit të Shtetit: Mbetet në tërësi pranë aktakuzës dhe 

kualifikimit juridik të përshkrimit të aktakuzës kundër të akuzuarve për shkak të veprave 

penale siç janë akuzuar, pasi që nga provat e administruara është vërtetuar se të njëjtit kanë 

kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar dhe se kësaj çështje i kishte paraprirë një rrahje në 

kafiterinë „‟B..‟‟, ku kanë qenë të përfshirë L.T, vëllau i të akuzuarit Fatmir L.-S.L dhe i 

akuzuari K.Ç, e që si rrjedhojë është ngritur aktakuzë. Po ashtu është vërtetuar se të akuzuarit 

F.L, A.S dhe K.Ç në njërën anë dhe i akuzuari F.T dhe dëshmitari L.T në anën tjetër të 

përgatitur paraprakisht dhe të pajisur me armë zjarri të ndarë në dy grupe po sa takohen në 

rrugën „....‟‟ ndalin veturat dhe fillojnë të shtënat nga të dyja anët, ku i akuzuari F.L shtie me 

armë zjarri të llojit AK 47, në drejtim të veturës së të akuzuarit F.T, ndërsa i akuzuari F.T po 

ashtu me me revole të markës CZ prodhim jugosllav, kalibër 9 mm, shtie në drejtim të 

akuzuarve: F.L, A.S dhe K.Ç të cilët kishin dalur nga vetura dhe kanë qenë në ikje, ku lëndime 

trupore kanë pësuar K.Ç, F.T dhe L.T.  

I ka propozuar gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të njëjtëve tu shqiptohet sanksion 

penal sipas ligjit.
2
   

 

Fjala përfundimtare e mbrojtjes së të akuzuarit F.L av. Fitim Shabani: Me asnjë provë të 

vetme nuk është vërtetur se i akuzuari F.L të ketë kryer veprën penale që i vihet në barrë, sepse 

nga deklarata e të akuzuarit A.S është rrëzuar në tërësi teori e akuzës sa i përket veprave penale 

për të cilat akuzohet, duke e veçuar një pjesë të deklarimit të akuzuarit A.S ‘’Unë në momentin 

kur ka dal F. nga vetura kam qenë i krrysur prapa veturës ku dhe pas të shtënave të F.t që kanë 

qenë të shumta dhe pasi që është plagosur K Ç kam nxjerrë një pushkë të tipit 10-she nga 

bagazhi i veturës dhe kam qëlluar dy herë në drejtim të tokës me qëllim që ta zmbrapsi 

sulmin’’, e që sipas këtij deklarimi e rrëzon teorinë e prokurorisë për dy veprat penale. Pastaj 

në fjalën përfundimtare ka theksuar se tani dëmtuari L.T ju ka dalur në pritë të akuzuarve: F.L, 

A.S dhe K.Ç dhe se kjo është e pa kontestueshme pasi që këtë e vërteton pozicioni i veturës në 

të cilën ka qenë i akuzuari F.T, ku vërtetohet edhe përmes videoinqizimit me rastin e 

rikonstruimin e  vendit të ngjarjes. 

Me tej përveç tjerash ka theksuar se nga rrjedh konkludimi dhe përshkrimi i aktakuzës se F.L 

ka qëlluar me armë, e që mbrojtja nuk arrin ta kuptojë se cila provë e lidh F.L me veprën 

penale, apo i njëjti duhet të gjykohet për një akuzë të ndërtuar sipas imagjinatës së prokurorisë 

                                                 
2
 Fjala përfundimtare e Prokurorit të Shtetit në formë të shkruar gjendet në shkresat e lëndës 
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së shtetit, andaj i ka propozuar gjykatës që konform nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP-së, të 

akuzuarin ta liroj nga akuza.  

 

Fjala përfundimtare e mbrojtjes së të akuzuarit A.S av. Liman Musa: Aktakuza ndaj të 

akuzuarit A.S për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasja në tentativë nga 

neni 172 lidhur me neni 28 dhe 33 të KPRK-së është e pa qëndrueshme pasi që nuk mbështetet 

në asnjë provë-fakte, pasi që ditën kritike i pandehuri A.S ka pasur qëllim human që ta sjell F.L 

për në shtëpinë e shëndetit në Kaçanik pasi që ka pasur nevojë ta pastroj plagën si pasojë e 

lëndimeve që kishte pësuar nga rrahja (duke aluduar në ngjarjen një ditë para ngjarjes që është 

objekt kontesti) andaj qëllimi i të akuzuarit A.S ka qenë vetëm ta transportoj të akuzuarin F. 

deri tek qendra më e afërt spitalore, mirëpo me të arritur në vendin kritik e ka pasur të 

pamundur të kaloj rrugën pasi që i akuzuari F.T e kishte bllokuar rrugën me automjetin e tij e 

që ka dalur nga vetura dhe ka gjuajtur në drejtim të tyre ndërsa veprimet e të akuzuarit A.S ka 

marrë veprime vetëm për tu mbrojtur dhe ka ikur në drejtim të mbrapa veturës ku duke qenë i 

rrezikuar ka hapur bagazhin e veturës dhe ka marrë pushkën e gjuetisë dhe shtien në drejtim të 

tokës me qëllim vetëmbrojtje dhe për të shmangur sulmin e atqas‟shëm, duke shtuar se në 

seancat gjyqësore dhe dëgjimit të dëshmitarëve nuk është vërejtur asnjë fakt i vetëm i cili e 

implikon të akuzuarin A.S në ndonjë veprim lidhur me kryerjen e kësaj vepre penale që i vihet 

në barrë, andaj i ka propozuar gjykatës që për të akuzuarin A.S të merr aktgjykim lirues. 

 

Fjala përfundimtare e Mbrojtjes për të akuzuarin K.Ç av. Arbnora Shefkiu: Me provat e 

administruara në shqyrtim gjyqësorë nuk është vërtetuar se i akuzuari K.Ç  ta ketë kryer veprën 

penale, për të cilën është akuzuar, përkundrazi mbrojtja ka konsideruar se i akuzuari K.Ç duhet 

të jetë i dëmtuar, andaj i ka propozuar gjykatës që konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të 

KPRK-së të pandehurin ta liroj nga akuza.  

 

Fjala përfundimtare e mbrojtjes së të akuzuarit F.T av.Avni Ibrahimi: Mbrojtja ka 

konsideruar se, të gjitha provat të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor si ato 

personale ashtu edhe ato materiale në mënyrë të sigurt vërtetojnë mbrojtjen e të akuzuarit F.T, 

se në ngjarjen kritike që është objekt i këtij shqyrtimit gjyqësor ka qenë i sulmuar nga ana e të 

akuzuarve F.L, A.S dhe K.Ç. I akuzuari F.T gjatë deklarimeve të tij si në polici, prokurori dhe 

gjykatë ka prezantuar të gjitha rrethanat e rëndësishme që i referohen ngjarjes kritike, ku 
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përveç tjerash ka pohuar faktin se ka gjuajtur me armë 3-4 herë nga brendia e veturës përmes 

dritares së hapur, ndërsa kur ka dalur jashtë ka shier në ajër 3 herë, ndërsa po ashtu në 

momentin kur e kishte parë F.L në rrugë me kallash në dorë duke menduar se i njëjti po gjuan 

në drejtim të tij, atëherë ka shtënë me revole përpjetë  3 herë, e që në veçanti ka theksuar se 

armën e ka mbajtur për shkaqe të sigurisë sepse që nga viti 2012 ka qenë i kërcënuar nga 

personi i quajtur S.L i cili ka qenë i plaguar nga një person tjetër, por në atë ngjarje ka qenë 

prezent dhe se që nga ajo kohë ka jetuar në pasiguri nga frika e sulmit eventual. 

 

Të gjitha provat, si personale ashtu materiale të cilat u administruan në shqyrtimin gjyqësorë 

vërtetojnë faktin se në asnjë variant nuk ekziston asnjë indikacion se asesi provë se në veprimet 

të cilat i ka ndërmarrë i akuzuari F.T kanë qenë të drejtuara në dashje që të dëmtojë trupin e 

ndonjë prej pjesëmarrësve në ngjarjen kritike. Mbrojtja ka vlerësuar se në ngjarjen kritike jo 

vetëm se nuk ekzistojnë tiparet e veprës penale vrasja në tentativ, por nuk ekziston asnjë vepër 

penale të kryer me dashje dhe se shkrepja me armë nga ana e të akuzuarit ka pasur për qëllim 

për zmbrapsjen e sulmit të kundërligjshëm, real dhe të atças‟shëm, e që në situatën konkrete ka 

qenë e vetmja mundësi e domosdoshme për të ndërprerë sulmin e filluar nga të akuzuarit F.L 

A.S dhe K.Ç ndaj tij dhe të dëmtuarit L.T, duke konsideruar se i akuzuari ka vepruar në suazat 

e mbrojtjes së nevojshme.    

 

Vlerësimet dhe konstatimet e gjykatës në lidhje me aktgjykimin fajësues 

 

Para se të vlerësohet gjendja faktike dhe aspekte tjera, gjykata do të trajtojë aspekte 

procedurale që e kanë përcjellur këtë çështje penale. 

Fillimisht për këtë çështje ishte caktuar trupi gjykues në përbërje të njëjtë, përveç kryetarit të 

trupit gjykues i cili ishte ndërruar në fazën e shqyrtimit të provave, e që lidhur me këtë çështje 

paraprakisht ishin mbajtur seanca gjyqësore ku përveç tjerash në seancën e shqyrtimit 

gjyqësorë të datës 1 dhjetor 2021 në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar i dëmtuari L.T dhe si 

rrjedhojë edhe ishin shqyrtuar provat materiale.  

Pas ndërrimit të trupit gjykues, konkretisht kryetarit të trupit gjykues, gjykata ka caktuar 

seancën e shqyrtimit gjyqësorë më 4 mars 2022 në të cilën seancë është filluar rishtazi 

shqyrtimi gjyqësorë ku përveç të akuzuarit F.T i cili ka pranuar fajësinë për veprën penale 
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mbajtja në  pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të 

KPRK-së, të akuzuarit tjerë kanë mbetur pranë qëndrimeve të tyre të mëhershme, që nënkupton 

se nuk e kanë pranuar asnjëri fajësinë për veprat penale për të cilat janë akuzuar.   

Pasi që të akuzuari nuk kanë pranuar fajësinë, shqyrtimit gjyqësorë ka vazhduar me fjalën e 

hyrëse, ku po ashtu palët kanë mbetur pranë fjalës hyrëse të paraqitur në seancën e shqyrtimit 

gjyqësorë të datës 2 nëntor 2021, e që në atë seancë palët kihin mbrojtur qëndrimet e tyre, 

prokuroria në një anë ka mbetur pranë aktakuzës duke synuar se me provat që do të 

administrohen do të vërtetohet fajësia e të akuzuarve, sikundër që në anën tjetër mbrojtja në 

fjalën hyrëse e ka kundërshtuar aktakuzën duke pretenduar se do të vërtetohej pafajësia e tyre.
3
 

 

Në vijim radha ishte që të bëhej shqyrtimi i provave (gjithnjë duke i‟u referuar procesverbalit 

të seancës së shqyrtimit gjyqësorë të datës 4 mars 2022) e që në atë fazë të procedurës 

Prokurori i Shtetit ka propozuar që fillimisht të konstatohet e lexuar dëshmia e dëshmitarit L.T 

dhe të konstatohen të administruara provat materiale, gjë që unanimisht janë pajtuar dhe nuk e 

kanë kundërshtuar këtë propozim të gjithë mbrojtësit e të akuzuarve, andaj trupi gjykues me 

aktvendim procedural ka vendosur që: të lexohet procesverbali i shqyrtimit gjyqësorë i datës 1 

dhjetor 2021, në të cilin në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar L.T dhe janë konstatuar të lexuara 

dhe të administruara provat materiale sipas procesverbalit të shqyrtimit gjyqësorë të datës 29 

dhjetor 2021, e të cilat prova janë përshkruar si më lartë në pjesën arsyetuese të këtij 

aktgjykimi. 

 

Në lidhje me këtë, gjykata me rastin e vendosjes i është referuar dispozitës së nenit 338 par.1 

lidhur me nënpar.1 e lidhur me nenin 311 të KPP-së. 

 

Pas shqyrtimit të provave, më saktësisht me rastin e dëgjimit të mbrojtjes së të akuzuarve është 

vërtetuar se ngjarjes që është objekt i kësaj çështje penale (7 mars 2021) i kishte paraprirë një 

ngjarje një ditë më parë, e që për gjykatën ka qenë një nga shkaqet kryesore (por jo i vetëm) e 

që kishte të bënte me një mosmarrëveshje në mes të akuzuarit F.L, vëllait të tij i quajtur S. L 

dhe K.Ç në njërën anë dhe personit L.T në anën tjetër, e që kishte ndodhur në Kaçanik në 

kafiterinë e quajtur „‟B...‟.  

                                                 
3
 Shih procesverbalin e shqyrtimit gjyqësorë të datës 2 nëntor 2021  
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Gjykata me rastin e vlerësimit të asaj ngjarje si një nga shkaqet kryesore që kanë shpie deri tek 

veprat penale ka qenë e kujdes‟shme në referim të asaj ngjarje, pasi që përkitazi me atë rast 

është iniciuar rast penal dhe rrjedhimisht është ngritur aktakuzë nga Prokuroria Themelore në 

Ferizaj, andaj gjykata vetëm në mënyrë sipërfaqësore kanalizuar dhe vlerësuar atë aktakuzë 

duke nxjerrur konkluzionin se ngjarja si tërësi të datës 7 mars 2021 është derivuar nga ngjarja e 

ndodhur më 6 mars 2021, siç u theksua më lartë, duke mos vlerësuar aspekte tjera të ngjarjes 

paraprirëse sepse natyrshëm do të tejkalohej kompetenca në vlerësim nga ana e gjykatës, duke 

marrë parasysh faktin se për atë rast tani më ka aktakuzë të ngritur.
4
  

 

Në këtë kuptim po ashtu edhe në mes të vetë të akuzuarve (edhe pse ishin në anë të kundërt, 

F.L, A.S dhe K.Ç në njërën anë kundrejt të akuzuarit F.T  në anën tjetër) nuk ishte kontestuese 

fakti se një ditë më parë kishte ndodhur rasti siç u përshkrua më lartë, e që në fakt nga të gjithë 

të akuzuarit, pothuajse qysh në fillim të mbrojtjes së tyre e kanë pohuar atë ngjarje, secili në 

mënyrë e vet.  

 

Për shembull i akuzuari F.L e fillon mbrojtjen e tij Më kujtohet data 07 mars 2021 atë ditë afër 

mbrëmjes më ka vizituar shoku im A.S dhe K.Ç në shtëpinë time në fshatin .... të njëjtit e kanë 

kuptuar se unë kam pasur një lëndim një natë para kësaj ngajrje në një kafiteri të quajtur 

‘’B...’’..... ndërsa në vazhdim të mbrojtjes së tij ka theksuar Unë L.T  në fillim nuk e kam 

njohur, mirëpo këtë person e kam njohur nga data 6 mars kur ka ndodhur rasti në kafiteri.... 

 

I akuzuari AS në fillim të mbrojtjes së tij deklaron: Unë kam qenë duke shkuar në fshatin ... tek 

shtëpia e F.L me qëllim që të njëjtin ta shof.....ngase unë kisha kuptuar nga një shok i imi me 

emrin M.B se i ka ndodhur një incident F.t dhe vendosa për të shkuar me pa........e që F. më tha 

që e kishte goditur me një shishe një person i quajtur L.......po kemi biseduar me K. për rastin 

në kafiterinë ‘’B...’’ 

 

                                                 
4
 Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.826/21 të datës 23 qershor 

2021 sipas së cilës janë akuzuar të pandehurit: S.L, F.L dhe K.Ç e që ka të bëjë pikërisht me ngjarjen e datës 6 

mars 2021 që pastaj ajo ngjarje ka qenë pikënisje e ngjarjes që tani është objekt i këtij shqyrtimit gjyqësor. 
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I akuzuari F.T në fillim të mbrojtjes së tij ka deklaruar Më kujtohet ngjarja për të cilën bëhet 

fjalë për këtë gjykim ka qenë datë 07 mars 2021 rreth orës 19:20. Në mëngjes rreth orës 11:00 

më ka thirrur M......dhe jemi nisur për në Prekaz, i njëjti më ka njoftuar se S. një natë më parë 

e ka rrahur L.T  për arsye se i njëjti po shoqërohet me mua.... 

 

Përveç të akuzuarve, për të cilët nuk ishte kontestuese ajo ngjarje e datës 6 mars 2021, edhe 

vetë dëshmitari L.T në fillim të dëshmisë së tij ka deklaruar Më datën 06 mars kam qenë në 

ditë pushimi nga puna dhe në mbrëmje kam dal në kafiterinë ‘’..’’ në Kaçanik.....aty ka ardh 

S.L së bashku me K.Ç.....kanë filluar të më godasin me shisha të birrës.......F.L nuk e kam parë 

por më vonë kam dëgjuar se F.L kishte shkuar në kafiteri dhe e kishte goditur B... 

 

Nga ky përshkrim vehet në pah fakti se të akuzuarit (përveç të pandehurit K.Ç i cili është 

mbrojtur në heshtje) dhe dëshmitari L.T në deklarimet e tyre, konkretisht në fillim të deklarimit 

të tyre kanë theksuar shkakun e konstatuar nga gjykata si një nga shkaqet kryesore, ngjarjen e 

datës 6 mars 2021 të ndodhur në kafiterinë „‟B..‟‟ në Kaçanik. Gjykata atë ngjarje e vlerëson 

vetëm një nga shkaqet, pasi që në vijim të arsyetimit të këtij aktgjykimi do të theksohet edhe 

shkaku apo rrethane tjetër, që i referohet të akuzuarit F.T që kishte mosmarrëveshje të 

vazhdueshme për një kohë të gjatë me vëllaun e të akuzuarit F.L  i quajtur S.L, e që në fakt 

këto shkaqe apo arsye janë të përshkruara edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sa i përket ngjarjes së datës 7 mars 2021, siç përshkruhet në aktakuzë, pas shqyrtimit të të 

gjitha provave dhe shkaqeve të përshkruar si më lartë që ka shpie deri te ngjarja, është vërtetuar 

po ashtu së bëhet fjalë për një rivalitet të mëhershëm në mes F. e L.T në një njërën anë dhe F. e 

S.L (ky i fundit i pa përfshirë në ngjarjen) dhe K.Ç në anën tjetër, e që si rrjedhojë e këtij 

rivaliteti, ishte zhvilluar ngjarja më 6 mars 2021 në kafiterinë „‟B..‟‟ në Kaçanik, siç është 

përshkruar më lartë dhe si pasojë e asaj ngjarje të akuzuarit: F.L, A.S dhe K.Ç me veturën e 

tyre „...‟‟ të cilën e ka drejtuar  A.S që njëherit ishte vetura e tij në njërën anë, dhe të akuzuarit 

F.T dhe L.T me veturën e tipit „....‟‟të cilën e ka drejtuar F.T, takohen në fshatin ... komuna e 

Kaçanikut, ku nga vetura tipit „...” dalin të akuzuarit F.L, A.S dhe K.Ç ndërsa nga vetura 

„‟...‟‟del vetëm i akuzuari F., e që është vërtetuar se i akuzuari F.L ka shtier me pushkë 

automatike AK 47 në drejtim të veturës „‟....‟‟ ku kanë qenë F. e L.T me ç‟rast si pasojë e të 

shtënave me armë, të akuzuarit-dëmtuarit F.T i shkaktohen dëmtime të rënda trupore me pasoja 
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të përkohshme për shëndetin, sikundër që i akuzuari F.T me të dalur nga vetura ka gjuajtur në 

drejtim të akuzuarve F.L, A.S dhe K.Ç, gjuan në drejtim të dëmtuarit K.Ç (edhe pse nuk ishte 

objektiv i tij) me ç‟rast si pasojë e të shtënave me armë, të njëjtin e godet në pjesën e pasme të 

shpinës, duke i shkaktuar lëndime trupore. 

 

Kjo gjendje faktike është vërtetuar nga dëshmitari L.T dhe kryesisht nga mbrojtja e të 

akuzuarve, edhe pse të akuzuarit kanë dhënë versione të ndryshme, në ndërlidhje edhe me 

provat materiale.  

 

Sa i përket gjuajtjes me armë zjarri i akuzuari F.L ka mohuar të ketë gjuajtur në drejtim të 

veturës „...”, madje i njëjti ka mohuar që të ketë pasur armë në dorë, i akuzuari F.T, ka pohuar 

që ka mbajtur armën, e i cili edhe e ka pranuar fajësinë për veprën penale nga neni 366 par.1 të 

KPRK-së,  madje i njëjti ka pohuar që ka gjuajtur me armë në ajër, ndërsa ka mohuar të ketë 

gjuajtur në drejtim të akuzuarve të kundërt, e që për gjykatën mbrojtja e dy të akuzuarve ishte e 

pa qëndrueshme dhe nuk mbështet me provat që janë administruar, madje nuk gjen mbështetje 

edhe me vetë deklarimin e tyre, me rastin e paraqitjes së mbrojtjes së tyre. 

 

I akuzuari F.L në mbrojtjen e tij, përveç se ka mohuar kryerjen e veprave penale, mbrojtja e tij 

ishte e pa qëndrueshme në tërësi si e tillë, pasi që nuk mbështet në provat tjera dhe atë 

kryesisht nuk mbështetet me dëshminë e dëshmitarit L.T dhe mbrojtjen e të akuzuarit F.T, të 

cilët e kanë përshkruar dhe identifikuar të pandehurin F.L personin e vetëm i cili kishte dalur 

nga vetura „...‟‟ me armë në dorë-pushkë automatike, të cilën e kanë quajtur „‟Kallashnikov‟‟, 

edhe pse të njëjtit po ashtu kanë deklaruar se nuk e kanë parë momentin e gjuajtjes, mirëpo 

fakti i gjuajtjes është vërtetuar me prova tjera dhe atë:  

  

- Akt ekspertimi në lidhje me lëndimet trupore të të akuzuarit F.T, i përpiluar nga 

ekspertit Dr.Naim Uka e datës 5 prill 2021 ku është konstatuar se dëmtimet janë si 

pasojë e armës së zjarrit, të shkaktuar si rezultat i veprimit mekanik të predhës së 

hedhur nga armë zjarri: 
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- Raporti plotësues i ekspertizës nga ana e grupit të ekspertëve prej 3 anëtarëve: Dr. 

Milazim Haxholli, Dr. Fadil Muhadri dhe Dr.Nexhemdin Duriqi të datës 5 qershor 

2021, në të cilën ekspertizë mes tjerash është konstatuar Dëmtimet e sipër përshkruara 

në gjetje-konstatim paraqesin: trupa të huaj metalik në pjesën e kërcirit dhe gjurit të 

djathtë....vrraja si pasojë e plagëve prerëse-shkyese në pjesën e kërcirit dhe gjurit të 

djathtë: 

 

- Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i datës 7 mars 2021, i bërë nga Policia e 

Kosovës-Njësia e Forenzikës në të cilin raport mes tjerash është konstatuar se Gjatë 

këqyrjes së vendit të ngjarjes kemi vërejtur se kishte pasur shkëmbim zjarri nga dy 

armë sepse janë gjetur  katër (4) copë gëzhoja të kalibrit 9 mm dhe një (1) gëzhojë e 

kalibrit 7.62 mm e armës së zjarrit AK-47: 

 

-  Raporti plotësues i rikounstrimit të vendit të ngjarjes si pjesë e përmbajtjes së dosjes së 

forenzikës 2021-CE-88 të datës 14 mars 2021 nga Policia e Kosovës-Drejtoria Rajonale 

në Ferizaj, në të cilin përveç tjerash është konstatuar se  Sipas deklarimeve të personave 

të dyshuar të cilit ishin të involvuar në vendin e ngjarjes, deklarimet e tyre janë 

kundërthënëse njëra me tjetrën, dhe nuk përputhen me disa fakte dhe prova të gjetura 

në vendin e ngjarjes gjegjësisht në veturën e tipit ... siç janë një gëzhojë e armës së 

zjarrit AK47 dhe një pjesë e karikatorit mbyllës i pjesës së poshtme. Më tej në atë raport 

me pjesën përfundimtare është konstatuar Vlen të ceket se në vendin e ngjarjes janë 

përdorur dy armë zjarri pasi qe ne vendin e ngjarjes kemi gjetur dy lloje të gëzhojave të 

kalibrit 7.62x39 mm dhe 9x19 mm: 

 

 

- Raporti i Ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë AF/2021-1383/2021-1280 

i datës 29 qershor 2021, e që i është referuar urdhëresës së Prokurorisë, përmes së cilës 

përveç terash është kërkuar të konstatohet lloji i armës nga të gjeturat e gëzhojës sipas 

evidencës D#5, e që sipas konstatimit të Agjencisë, ka rezultuar se dëshmia D#5 është 

një gëzhojë pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x39 mm, është gjuajtur nga një armë e 

kalibrit të njëjtë 7.62x39 mm, e që sipas të dhënave rezulton se ky lloj i armëve 

emërtohet si AK-47.
5
: 

                                                 
5
 AKM(armë) - Wikipedia. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/AKM(arm%C3%AB)
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- Procesverbali mbi kontrollimin e banesës, lokaleve dhe personave, i përpiluar Policia  

Kosovës, Sektori Rajonal i Hetimeve-Ferizaj, në të cilin është konstatuar Me 

18.05.2021 me urdhër të Gjykatës Themelore në Ferizaj UGJK.25/21 është realizuar 

kontrolli i shtëpisë dhe objekteve tek i dyshuari F.L në fshatin ...-Kaçanik. Gjatë 

kontrollit në objektin përcjellës (në odë) janë gjetur dhe sekuestruar 21 copë fishek të 

armës AK-47. 

 

Andaj bazuar në provat e theksuara si më lartë e bëjnë të besueshëm faktin duke e nxjerrur në 

pah të vetmin konkluzion të arsyeshëm, se ka qenë pikërisht i kuzuari F.L i cili ka gjuajtur në 

drejtim të akuzuarit F.T, duke përjashtuar çdo konkluzion tjetër që do ta vente në pikëpyetje 

këtë fakt.  

 

Mohimi i tij, madje edhe për faktin se asnjëri nga të akuzuarit nuk kanë pasur armë në ditën 

kritike, në një anë e bënë mbrojtjen e tij të pa qëndrueshëm, sepse nuk përputhet me provat e 

cekura më lartë ndërsa në anën tjetër e ka forcuar edhe më shumë bindjen e gjykatës, gjë që 

edhe është nxjerrë konkluzioni i gjykatës siç u përshkrua më lartë. Madje mohimi i tij se nuk 

kanë pasur armë asnjëri prej të akuzuarve, nuk përputhet as me mbrojtjen e të akuzuarit A.S, i 

cili vetëm në fazën e shqyrtimit gjyqësorë e ka pranuar se ka pasur armë dhe se i njëjti edhe ka 

gjuajtur, gjë që gjykata në njërën anë e hedhë tërësisht poshtë teorinë e të akuzuarit F.L,  se nuk 

kanë pasur armë, ndërsa në anën tjetër gjykata këtë pjesë të mbrojtjes së të akuzuarit A.S se ka 

qenë aj i cili ka poseduar dhe gjuajtur me armë, e konsideron si të pa qëndrueshme dhe të pa 

bazuar, e që në vijim të arsyetimit të këtij aktgjykimi do të elaborohet më detajisht. 

 

Natyrisht se gjykata e ka parasysh faktin se nuk është detyrim i të akuzuarit për të kontribuar 

në vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, përderisa e drejta për të mos u deklaruar 

është edhe e drejtë ligjore madje edhe garancë kushtetuese, megjithatë në momentin kur i 

akuzuari vendos që të deklarohet të paktën mbrojtja e tij duhet të tregojë minimumin e rrëfimit 

logjik të tij, (duke përjashtuar veprimet inkrimunuese që është e kuptueshme përderisa nuk e 

pranon fajësinë) sepse mohimi apo shtrembërimi i fakteve nxjerrin konkluzione të 

qëndrueshme dhe të pa kontestueshme siç edhe është vërtetuar me këtë rast gjendja e tillë 

faktike siç përshkruhet në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Për shembull i akuzuari F.L në fund të 

deklarimit të tij ka theksuar se nuk ka ndonjë shpjegim se si ka ardhur deri  fakti që vetura e të 
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akuzuarit F.T të jetë dëmtuar nga predhat e armës së zjarrit, e të cilit i është afruar në shikim 

fotografia ku shihet që në pjesën e veturës ka vozitësi vërehen dy vrima.  

 

Sa i përket vlerësimit në lidhje me përgjegjësinë e të akuzuarit F.T, para së gjithash gjykata 

vlerëson se duhet vlerësuar dhe konkluduar momentin e gjuajtjes me armë dhe qëllimit të tij, 

sepse në seancën e shqyrtimit gjyqësorë të datës 4 mars 2022 e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të 

KPRK-së, madje i njëjti ka pohuar faktin se ka gjuajtur edhe pse ka mohuar që ka gjuajtur në 

drejtim të akuzuarve F.L, A.S dhe K.Ç, mirëpo edhe mbrojtja e këtij të akuzuari duke e mohuar 

drejtimin e gjuajtjes me armë nuk përputhet me provat që janë administruar dhe atë nga 

deklarimi i të akuzuarve F.L dhe A.S (ashtu siç është cekur më larët i akuzuari K.Ç është 

mbrojtur në heshtje) të cilët e kanë deklaruar se me tu afruar në një distancë 4-5 e kanë vërejtur 

të akuzuarin F. i cili ka dalë nga vetura e tij me armë në dorë dhe e kanë vërejtur se armën e ka 

pasur te drejtuar në drejtim të tyre.  

Përveç kësaj ky fakt vërtetohet edhe me prova materiale si: Përmbajtja e dosjes së forenzikës, i 

cekur më lartë, akt ekspertimi për të dëmtuarin K.Ç në të cilin është konstatuar se lëndimet e 

rënda trupore i ka si pasojë e armës së zjarrit, e që këto prova dhe prova tjera e bëjnë të 

besueshëm dhe të pa kontestueshëm faktin se i akuzuari F.Ta me rastin e gjuajtjes së tij me 

armës zjarri e kalibrit 9x19 mm, e ka goditur të akuzuarin, tani të dëmtuarin K.Ç  në regjionin e 

shpinës. 

 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë nuk është arritur që të vërtetohet gjendja faktike ashtu siç ka 

pretenduar prokuroria me aktakuzë dhe atë sa i përket elementit të dashjes për të akuzuarit F.L 

dhe F.T.  

 

Në lidhje me të akuzuarin F.L, prokuroria e ka akuzuar se ka kryer me dashje veprën penale 

vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, ashtu që përveç tjerash në 

përshkrimin e aktakuzës theksohet.....i pandehuri F.L del nga vetura dhe me pushkë automatike 

AK 47 shtie në drejtim të veturës së të dëmtuarit F., me ç’rast si pasojë e të shtënave me armë, 

të dëmtuarit F.T i shkaktohen lëndime.......ndërsa i dëmtuari L.T  pëson plagë....... 
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Në lidhje me të akuzuarin F.T, prokuroria e ka akuzuar të pandehurin se ka kryer me dashje 

veprën penale vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, ashtu që përveç 

tjerash në përshkrimin e aktakuzës theksohet.....i pandehuri ka tentuar që t’i privoj nga jeta të 

dëmtuarit F.L, A.S dhe K.Ç....i pandehuri F. del nga vetura dhe fillon të shtie në drejtim të 

tyre......me ç’rast si pasojë e të shtënave me armë, godet të dëmtuarin K.Ç.  

 

Përveç disa ndryshimeve të vogla nga përshkrimi i aktakuzës, gjykata sipas detyrës zyrtare në 

lidhje me pikën I të dispozitivit të aktakuzës e që i referohet të akuzuarve: F.L dhe F.T dhe  ka 

bërë disa ndryshime më përmbajtjesore duke mos prekur substancën e aktakuzës :  

- Është ndryshuar forma e dashjes së të akuzuarve, pasi që edhe ashtu është vërtetuar; 

- Është hjekur nga dispozitivi L.T si palë e dëmtuar dhe: 

- Janë shtuar si palë të dëmtuar, i akuzuari F.T dhe K. Ç. 

 

 Nga përshkrimi i aktakuzës, prokuroria nuk e ka përcaktuar formën e dashjes së të akuzuarve  

se dashja e të akuzuarve F.L dhe F.T ka qenë direkte apo eventuale, mirëpo bazuar në 

përshkrimin e ngjarjes në aktakuzë mund të konkludohet se sa i përket veprimeve inkriminuese 

të të akuzuarve prokuroria i ka kualifikuar si dashje direkte, e që gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë 

nuk është arritur që të vërtetohet përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit me rastin e 

marrjes së veprimeve inkriminuese kanë vepruar me dashje direkte, që do të thotë nuk është 

arritur të vërtetohet se qëllimi i tyre që në njërën anë F.L me dashje t‟i privoj nga jeta F.T dhe 

L.T, ndërsa në anën tjetër i akuzuari F.T me dashje direkte të ketë pasur qëllim që t‟i privoj nga 

jeta të akuzuarit, F.L, A.S dhe K.Ç.  

 

Sa i përket personit me emrin L.T, e që prokuroria e kishte cilësuar si të dëmtuar, në aktakuzë 

përshkruhet se i njëjti ka pësuar plagë ndrydhëse në regjionin e bërrylit të dorës së djathtë, 

dëmtime këto të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin të shkaktuara nga 

veprimi mekanik i mjetit të fortë mbrretës, për gjykatën ky fakt ka mbetur i pa vërtetuar, sepse 

referuar akt ekspertimit në mënyrë krahasimore me akt ekspertimet që i referohen tani të 

dëmtuarve F.T dhe K.Ç ka një dallim substancial në konstatim që e përjashton mundësinë reale 

që dëmtimet e përshkruara për L.T të jenë si pasojë e gjuajtjes me armë nga ana e të akuzuarit 

F.L.  
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Konkretisht sipas përshkrimit të akt ekspertimit që i referohen L.T është konstatuar se 

dëmtimet janë shkaktuar si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të fortë, mbrretës (jo të 

mprehtë) ndërsa në përshkrimet e akt ekspertimeve që u referohen të akuzuarve-dëmtuarve: 

F.T dhe K.Ç është konstatuar se plagët i kanë të shkaktuara nga arma e zjarrit.
6
 Andaj sa i 

përket kësaj, nuk është arritur të vërtetohet kauzaliteti në mes veprimeve të akuzuarit F.L dhe 

lëndimeve trupore të L.T të konstatuara në ekspertizë. Për më tepër prokuroria kishte kërkuar 

ekspertizë më të detajuar, e që si rrjedhojë grupi i përbërë prej 3 anëtarëve ekspert mjekësor në 

ekspertizën e tyre të datës 5 qershor 2021 mes tjerash kishte gjetur dhe konstatuar Në kërkesën 

e prokurorisë për heqjen eventuale të pjesëve të huaja metalike dhe ruajtjen e mbetjeve 

metalike-grupi i ekspertëve deklaron: se rëntgenin e brrylit të djathtë nuk vërehen pjesë të 

huaja metalike. Referuar këtij konstatimi dhe konstatimit paraprak nga akt ekspertimit nuk 

mund të konkudohet se L.T të ketë pësuar lëndime trupore siç është përshkruar në aktakuzë dhe 

se lëndimet trupore mund të jenë shkaktuar nga ndonjë faktor, forcë apo rrethanë tjetër. 

 

Në lidhje me të akuzuarit F.T dhe K.Ç, gjykata ka vendosur që të njëjtit duhet të kenë edhe 

statusin e palës së dëmtuar, sepse bazuar në akt ekspertimet mjekësore të cekura më lartë, ka 

rezultuar se dy të akuzuarit kanë marrë plagë nga armët e zjarrit. Për me tepër prokuroria në 

përshkrimin faktit të aktakuzës i ka cilësuar si të dëmtuar, ndërsa po ashtu në vijim të 

përshkrimit të tërësishëm të aktit akuzues vetëm personin e quajtur L.T e konsideruar si palë të 

dëmtuar, e që sipas bindjes së gjykatës si palë të dëmtuar duhet të jenë F.T dhe K.Ç, 

pavarësisht se të njëjtit janë cilësuar edhe të akuzuar dhe si rrjedhojë edhe të akuzuar. 

 

I akuzuari A.S është akuzuar nga Prokuroria për ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasja nga 

neni 172 lidhur me nenin 28 dhe 33 të KPRK-së, ku sipas aktakuzës me dashje ka ndihmuar të 

akuzuarin F.L, duke i premtuar paraprakisht se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale, 

kryesin apo identitetin e kryerësit. 

 

Ndihma si formë e bashkëpunimit të kryerjes së veprës penale është e paraparë në Kodin Penal, 

më saktësisht në nenin 33 të Kodit. Paragrafi 1 ka përcaktuar Kushdo që me dashje ndihmon 

                                                 
6
 Ekspertiza me nr.1 Ref:Fe-15 e datës 5 prill 2021, për L.T, F.T dhe K.Ç, pjesë përbërëse e shkresave të lëndës e 

shqyrtuar dhe administruar si provë 
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personin tjetër për kryerjen e veprës penale dënohet më dënim më të butë sesa kryesi i veprës. 

Ndërsa paragrafi 2 ka përcaktuar situatat apo rrethanat që duhet konsideruar si ndihmë dhe atë 

Ndihma për të kryer një vepër penale përfshin, por nuk kufizohet në: dhënien e këshillave ose 

udhëzimeve se si të kryhet vepra penale; vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës 

penale; krijimin e kushteve ose mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës penale; ose 

premtimi paraprak se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale, kryesin apo identitetin e 

kryesit, mjetet e përdorura për kryerjen e veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja 

e veprës penale.  

 

Nuk kishte ndonjë lidhshmëri me provat e prezantuara nga prokuroria dhe të administruara nga 

gjykata se i akuzuari A.S paraprakisht i ka premtuar të akuzuarit F.L se do të fshehë provat e 

kryerjes së veprës penale dhe se mënyra se si janë paraqitur provat dhe rrjedhimisht pas 

shqyrtimit të provave, padyshim se është vërtetuar ndihma në kryerjen e veprës penale, mirëpo 

jo me mënyrën e ndihmës siç prokuroria e ka ngritur aktakuzën, mirëpo ndihma e të akuzuarit 

ka konsistuar në vënien në dispozicion të mjetit për kryerjen e veprës penale, duke i vënë të 

akuzuarit F.L në dispozicion veturën e tij (madje duke e vozitur personalisht) e që kjo ndihmë 

ka rezultuar të jetë thelbësore në kryerjen e veprës penale nga ana e të akuzuarit F.L sepse të 

njëjtit i ka garantuar dhe siguruar transportin që ka shpie deri tek vendi i ngjarjes. 

 

Në raport më këtë akuzuar, është vërtetuar fajësia e tij kryesisht nga mbrojtja e të akuzuarit F.L 

dhe nga mbrojtja e vetë të akuzuarit, pasi edhe njëri edhe tjetri kanë deklaruar se i akuzuari pak 

para ngjarjes që është objekt i kësaj çështje penale, së bashku me të akuzuarin K.Ç ka shkuar 

tek shtëpia e të akuzuarit F.L, me të cilin ka qëndruar 1 orë apo 1 orë e gjysmë në veturë, e që 

pastaj janë nisur në drejtim të Kaçanikut ku pastaj me të arritur në fshatin ... komuna e 

Kaçanikut, zhvillohet ngjarja siç përshkruhet edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Se sa i 

akuzuari ka qenë i vendosur për t‟a ndihmuar të akuzuarin F.L, tregon edhe fakti se i njëjti  me 

rastin e deklarimit gjatë mbrojtjes së tij ka theksuar se duke u fshehur nga i akuzuari F.T, e hap 

bagazhin dhe nga aty merr pushkën, siç e ka përshkruan si pushkë të gjuetisë, e që prokurori i 

ka rikujtuar të akuzuarit se në asnjë deklaratë paraprake nuk ka pohuar faktin se ka pasur armë, 

ndërsa në lidhje me këtë ka deklaruar se e vërteta është ajo që thekson në shqyrtim gjyqësorë 

duke shtuar se qysh në fillim ka dashur të deklaroj në këtë mënyrë, mirëpo në stacionin policor 

e kanë njoftuar se është plagosur F. dhe L., e që ka qenë i bindur se nuk i plagosur, e që kjo 
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mënyrë e deklarimit të tij në njërën anë ishte tërësisht e pa qëndrueshme, sepse mënyra se si 

deklarohej, vërehej qartazi në sallën e gjykimit se i njëjti rrëfente një tregim të imagjinuar e që 

me vetëm një deklarim të tillë nga ana e të akuzuarit, me të drejtë nuk është konsideruar si 

ndryshim i gjendjes faktike që pastaj do të ndryshohej apo zgjerohej aktakuza, ndërsa në anën 

tjetër një formë e tillë e deklarimit tregonte edhe më tutje në vendos‟shmërinë e tij për ta 

ndihmuar të akuzuarin F.L. 

 

Andaj vlerësuar në aspektin juridik për të akuzuarit F.L dhe F.T  formësohen gjitha elementet e 

veprës penale vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 dhe nenin 21 par.3 të KPRK-

së. 

 

Vepra penale e vrasjes është përcaktuar në nenin 172 të KPRK-së, në të cilën është përcaktuar: 

Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim. 

 

Tentativa e veprës penale është përcaktuar në nenin 28 të KPRK-së, e që paragrafi 1 i kësaj 

dispozite ka përcaktuar: Kushdo që me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës penale 

por vepra nuk është kryer ose elementet e veprës penale nuk janë realizuar, konsiderohet se ka 

tentuar të kryejë vepër penale. 

 

Sa i përket dashjes, si formë e fajësisë, është paraparë me dispozitat e neni 21 të KPRK-së, e që 

paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë dashjen eventuale në këtë mënyrë: Personi vepron me 

dashje eventuale kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i 

veprimit ose i mosveprimit të tij dhe ai pranon shkaktimin e saj. 

 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit 

F.L dhe F.T, veprat penale i kanë kryer me dashje eventuale, sepse të njëjtit pavarësisht që nuk 

e kanë dëshiruar pasojën në raport me personat e dëmtuar, megjithatë janë pajtuar me veprimet 

e tyre duke qenë të vetëdijshëm për pasojat që mund të jenë, e që dashja eventuale ka derivuar 

si pasojë e rivalitetit në mes F.T e L.T në njërën anë dhe F.L dhe vëllaut të tij S.L në anën tjetër 

(edhe pse ky i fundit nuk është pjesë e aktakuzës, megjithatë ashtu siç është theksuar edhe lartë 

emri i tija ka qenë pjesë e pashmangshme e këtij shqyrtimi gjyqësorë). 
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Gjithashtu për të akuzuarit F.L dhe F.T janë plotësuar gjitha elementet e veprës penale mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, e 

cila vepër penale është sanksionuar në këtë mënyrë: Kushdo që mban në pronësi, kontrollon 

ose posedon armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me 

gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet. 

 

Nga provat e shqyrtuara është vërtetuar se të akuzuarit nga data e pa përcaktuar deri më 7 mars 

2021 kanë mbajtur në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, e që madje 

është vërtetuar se me armët e tyre kanë kryer veprën penale se cili veç e veç vrasja në tentativë 

nga neni 172 lidhur me nenin 28 dhe 21 par.3 të KPRK-së. 

 

Gjithashtu edhe për të akuzuarin A.S janë plotësuar gjitha tiparet e veprës penale ndihmë në 

kryerjen e veprës penale vrasja e mbetur në tentativ nga neni 172 lidhur me nenin 33 dhe 28 

lidhur me nenin 21 par.3 të KPRK-së, pasi që me provat e shqyrtuara është vërtetuar se i 

akuzuari kishte shkuar në shtëpinë e të akuzuarit F.L me të cilin kishin qëndruar në veturë për 1 

orë e gjysmë, e që pastaj të njëjtit i venë në dispozicion veturën e tij për të arritur në vendin e 

ngjarjes, madje ndihma e tij ishte edhe për faktin se i njëjti e ka drejtuar automjetin deri të 

vendi i ngjarjes. 

 

Andaj pas vërtetimit të gjendjes faktike të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

gjykata të akuzuarit: F.L, A.S dhe F.T i ka shpallur fajtor dhe rrjedhimish u ka shqiptuar 

sanksion penal, po ashtu si përshkruhet në dispozitiv, bazuar në dispozitën e nenit 365 të KPP-

së. 

 

Sa i përket mbrojtjes, gjykata vlerëson se mbrojtja e të akuzuarve ka qenë e pa qëndrueshme në 

njërën anë mbrojtja e të akuzuarve, F.L dhe A.S, duke mohuar gjitha veprimet inkriminuese të 

tyre dhe në anën tjetër mbrojtja e të akuzuarit F.T se i njëjti ka vepruar në mbrojtje në 

nevosjhme, pasi që kjo mënyrë e mbrojtjes nuk ishte aspak në përputhje me provat e 

administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë.  
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Edhe pse gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor janë dëgjuar edhe dëshmitarë tjerë, gjykata nuk ka 

vlerësuar dëshmitë e tyre, pasi që nuk kishin ndonjë relevancë që do të ndikonin pastaj edhe në 

vendimin ndryshe me atë siç  është vendosur. 

 

6. Vlerësimi i dënimeve të shqiptuara 

 

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

kuptim të nenit 69, 70, 71 dhe  72 të KPRK-së, si rrethanë  lehtësuese për tre të akuzuarit 

gjykata mori parasysh moshën relativisht të re tyre, ndërsa në mënyrë të veçantë si rrethanë 

lehtësuese për të akuzuarin F.T, gjykata mori parasysh faktin se i njëjti në mbrojtjen e tij duke 

filluar nga marrja në pyetje në stacionin policor e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësorë, ka 

qenë konsistent, ku përveç mohimit të veprimeve inkriminuese, rrethanat tjera i ka pasqyruar 

në mënyrë të saktë, madje edhe pas paralajmërimit nga kryetari i trupit gjykues se mund të 

inkriminohet për ndonjë vepre penale, i njëjti ka treguar për rivalitetin e tij me vëllaun e të 

akuzuarit F.L, i quajtur S.L. Po ashtu si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin F., nga gjykata 

është konsideruar nga gjykata edhe pranimi i fajësisë për veprën penale mbajtja në  pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. 

 

Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata për akuzuarit ka vlerësuar se të njëjtit, bazuar në të dhënat 

e sigluara përmes sistemit SMIL, rezulton se bëhet fjalë për persona që edhe më parë kanë qenë 

të gjykuar për vepra të ndryshme panele, e që po ashtu në lidhje me këtë aspekt i akuzuari F.T 

kanë më shumë i gjykuar dhe dënuar me aktgjykime të formës së prerë, në raport me të 

akuzuarit tjetër.  

 

Andaj mbi bazën e këtyre rrethanave, gjykata të akuzuarve: F.L, A.S dhe K.Ç, u ka shqiptuar 

dënim burgimi të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  me bindjen se me dënimet e 

shqiptuara është e pritshme të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 

të KPRK-së,  e të cilat qëllime janë parandalimin e kryesve nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale. 
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Konform nenit 79 par.1 të KPRK-së, të pandehurve koha e kaluar në paraburgim u është 

llogaritur në dënimin e shqiptuar me burgim. 

 

Bazuar në  dispozitën e nenit 366 par.3 të KPRK-së, të akuzuarit F.L i janë konfiskuar në 

mënyrë të përhershme 21 (njëzetë e një) copë fishek të llojit AK-47. 

 

Konform nenit 463 par. 2 lidhur me par.1 të KPP-së, të dëmtuarit: F.T dhe K.Ç, për realizimin 

e kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil.   

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 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. 

   

7. Pjesa liruese e aktgjykimit për të akuzuarin K.Ç 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari 

K.Ç ka kryer veprën penale moslajmërimi i përgaditjes së veprave penale nga neni 377 par.1 të 

KPRK-së, madje nuk është vërtetuar me asnjë provë të vetme.  

 

Kodi penale, veprën penale moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale e ka përcaktuar: 1. 

Kushdo që duke qenë në dijeni për përgatitjen e kryerjes së ndonjë vepre penale, nuk e 

lajmëron këtë fakt në kohën kur kryerja e veprës penale ende ka mund të evitohet ndërsa vepra 

penale është kryer ose është tentuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 2. 

Kushdo që nuk lajmëron përgatitjen për kryerjen e një apo më shumë prej veprave penale në 

vijim, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. 2.1. vrasja e rëndë; 2.2. vrasja; 

 

Pavarësisht faktit se është vërtetuar se i akuzuari K.Ç së bashku me të akuzuarin A.S  kishin 

më 7 mars 2022 në shtëpinë e të akuzuarit F.L në fshatin ..., komuna e Kaçanikut ku kishin 

qëndruar rreth një orë e gjysmë dhe si rrjedhojë me tu kthyer në drejtim të Kaçanikut, po ashtu 

ka qenë i pranishëm edhe në vendin e ngjarjes, madje edhe është qëlluar me armë zjarri nga ana 

e të akuzaurit F.T, kjo nuk e bënë të besueshëm faktin se i akuzuarin dhe nuk e ka bindur 
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gjykatën se i akuzuari ka pasur dijeni për përgaditjen e kryerjes së veprës penale të vrasjes, 

andaj pretendimi se i akuzuari ka qenë në dijeni ka mbetur në suaza të dyshimit.  

 

Andaj, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e liruar nga akuza të 

akuzuarin K.Ç konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së, pasi që nuk është provuar se i 

akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Shpenzimet e procedurës penale për pjesën liruese të aktgjykimit është vendosur që të bien mbi 

barrën e mjeteve buxhetore bazuar në dispozitën e nenit 454 par.1 të KPP-së. 

8. Pjesa refuzuese e aktgjykimit për të akuzuarin F.L   

I akuzuari F.L, përveç veprës penale vrasja në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28  dhe 

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1të KPRK-së, sipas aktakuzës së prokurorisë ishte akuzuar edhe për veprën penale 

asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së, e për të cilën prokuroria në 

fazën e përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë, konkretisht në fjalën përfundimtare është tërhequr 

nga akuza për të akuzuarin lidhur me këtë vepër penale, andaj gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi që për këtë pjesë të akuzës të refuzohet akuza, duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 363 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së. 

 

Shpenzimet e procedurës penale për pjesën refuzuese të aktgjykimit është vendosur që të bien 

mbi barrën e mjeteve buxhetore bazuar në dispozitën e nenit 454 par.1 të KPP-së. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA,  

2021: 165729,  më datë 7 korrik 2022. 

Zyrtarja Ligjore,                                                Kryetari i trupit gjykues,        

Albana Ujupi                                                                                 Habib Zeqiri 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit 

të Kosovës. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 


