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PKR.81/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PËR KRIME 

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

Musa Konxheli  kryetar i trupit gjykues, si dhe me sekretaren juridike Lavdije Brahimi, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit H.B., për shkak të veprës penale vrasja e rëndë nga neni 

179 par.1 nënpar.1.3 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontrolle të pa 

autorizuar të armëve, nga neni 375 par.1 të KPRK-së,  sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj, PP.I. nr.8/16  të datës 29.04.2016, në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Florije Salihu-Shamolli, të akuzuarit H.B. dhe mbrojtësi i tij sipas detyrës zyrtare av. Rafiz 

Shehu,  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar  me datë 10.05.2016, me dt.11.05.2016 mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

 H.B., i biri i N... dhe nënës L.... e gjinisë T..., i lindur me data e lindjes... Han të 

Elezit, me numër personal ..., pa pseudonim, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, ka të kryer katër 

klasë të shkollës fillore, din shkrim lexim, pensioner, i martuar, prind i katër fëmijëve.  

  

 

ËSHTË  FAJTOR 

1. Me datën 11.02.2016, rreth orës 1:25min në rrugën ‘’......’’ në Han Të 

Elezit, në shtëpinë  tij me dashje direkte ka privuar nga jeta anëtarin e familjes- 

bashkëshorten e tij, tani të ndjerën F.B, në atë mënyre gjer sa e ndjera ishte ne katin e 

parë të shtëpisë se tyre e shtrire ne divan e cila para disa orëve ishte kthyer nga spitali 

i Ferizajt për shkak te nje intervenimi qe kishte pasur ne kokë, në atë mënyre që fillon 

një mosmarrëveshje verbale të akuzuarit tani të ndjerës, për shkak të një xhelozie të 

vazhdueshme që kishte i akuzuari ndaj bashkëshortes te tij  të ndjerë F.B, ku pastaj i 

akuzuari shkon ne podrumin  shtëpisë së tij merr  pistoletën e tij me nr. serik ET-
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10100046 modeli i papërcaktuar dhe ka shtënë në drejtim të viktimës ku herën e par 

predha nuk shkrepi bie në dysheme, ndërsa katër plumbat i shkrep në kokën e të 

ndjerës, me të shtënën e par godet ne anën e djathtë të kokës, në skajin e sipërm të 

laperes së veshit, pastaj predha  e dyte ne regjionin e poshtem termthor te anës se 

djathte te kokës ne skajin e sipërm te laprës se veshit, predha e tret në regjionin e 

poshtëm tërthor të anës së djathtë të kokës, në regjionin afër mesit të laprës se veshit, 

dhe predha  e katër ne regjionin e poshtëm tërmthor te anës se djathtë të kokës ku nga 

këto goditje predha depërton brenda ne kokën e viktimës duke shqyer cipen e fort te 

anës se djathtë te trurit pastaj depërton ne trurin e vogël te anës se djathet kalon ne 

afërsi te trungut trunor, te cilat si pasoj e këtyre goditjeve shkaktohet gjakderdhje dhe 

viktima ndërron jete menjëherë. 

 

- me të cilën kreu veprën penale vrasja e rëndë  nga neni 179 par.1 nen par 1.3 

të KPRK-së.  

2. me datën e pa caktuar deri më dt. 11.02.2016, ka mabjtur pa leje revolen e me numer 

serik ET-10100046 Modeli i pa përcaktuar, ne pronësi, kontroll apo posedim të cilën armë e 

ka përdorur si ne dispozitivin 1 se bashku me nje karikator pa fishek te cilat janë konfiskuar 

nga ana e policisë. 

- me çka kreu veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle të pa autorizuar të 

armëve, nga neni 375 par.1 të KPRK-së. 

Andaj Gjykata në bazë të dispozitave të neneve 2, 3, 4, 7, 8, 10, 17, 21,  41, 42, 43, 

45, 73, 74, 83, nenin 179 par.1 nenpar 1.3   dhe  374 par.1 te KPRK-se si dhe nenit  365 

të KPPRK-së 
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CAKTON 

Për veprën penale në pikën I/1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 14 /katërmbëdhjetë/vite  

Për veprën penale në pikën I/2 të dispozitivit të këtij aktgjykimi dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 2 /dy/vite  

Ashtu që në bazë të nenit 80 par.1 dhe 2 nen par. 2.2 të KPRK-së i 

SHQIPTON 

DËNIM UNIK BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ  15/ PESËMBËDHJETË/ VITE,   

Në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 11 

shkurt 2016, e tutje kurse në bazë të nenit 367 par.2 të KPPK-së, Gjykata me aktvendim 

të veçantë ka vazhduar masën e paraburgimit, derisa aktgjykimi të merr formën e 

prerë, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar sipas këtij aktgjykimi. 

Konform nenit 374 par. 3 të KPRK-ës, konfiskohet në mënyrë të përhershme 

revolja me nr. serik ET-10100046. 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

50/pesëdhjetë/€, në afat prej 15 ditëve, nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë,  

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm, kurse shpenzimet tjera procedurale sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m i 

1. Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore ne Ferizaj, ka paraqitur aktakuzën PP nr.8/2016  të datës 

29.04.2016, ndaj të akuzuarit H.B., për shkak të veprës penale vrasja e rëndë nga neni 179 

par.1 nen par. 1.3 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtje në pronësi, kontroll,  posedim dhe 

shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së. 
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Gjykata  duke vepruar sipas  kësaj  qështje  penale mbajti shqyrtimin fillestar me 

dt.10.05.2016  në  të  cilën, prokurori i Shtetit Florije Salihu-Shamolli  mbeti në tërësi  pranë 

aktakuzës dhe cilësimit juridik  të veprës penale. 

 

     1.     I pandehuri H.B. në shqyrtimin fillestar  ka  deklaruar se  e pranon fajësinë 

për veprën penale,  për të cilën e ngarkon aktakuza vrasje e rend nga neni 179 par.1 nen 

par.1.3 te KPRK-së, duke shtuar se ndihet shumë fajtor për veprën e kryer. 

 

             2.  Ai shton se ndihet i fajshëm edhe per veprën penale te përshkruar  ne dispozitivin 

e dyte te kësaj aktakuze mbajtja ne pronësi, kontroll posedim si dhe shfrytëzim te 

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

 

  Gjykata konstaton se janë plotësuar kriteret nga nen. 248 par.1 të KPPK-së nga se: 

           - i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë,  

- pranimi i fajit është bërë vullnetarisht nga i pandehuri,   

- i cili pranim mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit siç janë zingjiri i ruajtjes  së armës, përmbajtja e forenzikës 

– Raporti i vendit te ngjarjes, raporti i autopsisë i lëshuar nga Departamenti për Mjeksi 

Ligjore me numer te referencës Ma ....., raporti i ekspertizës së armëve te zjarrit i 

dt.27.04.2014. 

 

Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare deklaron: nga vete pranimi i fajësish i te akuzuarit i 

cili pranim është bere ne mënyrë vullnetare dhe i njëjti përputhet me te gjitha shkresat e 

lëndës vërtetohet se i akuzuari H.B. ka kryer veprat penale vrasje e rend nga neni 179 par.1 

nen par,1.3 dhe veprën penale përdorimi i armës apo mjetit te rrezikshëm nga neni 375 par.2 

te KPRK-së. Ku e  mbështet prokuroria këtë fakt qe i akuzuari ka kryer këto vepra penale nga 

deklarata e tij e dhënë ne te gjitha faza e procedurës i cili ne mënyrë te plote e ka pranuar se 

me dt.11.02.2016 gjate kohës sa ishte ne shtëpinë e tij de bashkëshortja e tij ishte kthyer nga 

spitali për shkak te nje operimi te ciline  kishte pas dhe ne orët e vona 01:25 gjer sa te gjithë 

anëtarët e familjes se tij kishin shkuar për te fjet bashkëshortja e tij tani ndjera ishte shtriri ne 

divan ne katin e pare te shtëpia se tyre dhe aty fillon nje fjalosje verbale mes ta te akuzuarit 

dhe bashkëshortes se tij F ku i pandehuri gjate gjithë jetës kishte pas xhelozi ndaj 

bashkëshortes se tij dhe për momentin merr armen e tij te cilën e kishte pa sne bodrum dhe 

shtëne 5 here por qe plumbi pare nuk godet ndera 4 plumbat ter e godasin kryesisht ne koke 
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dhe me pas fillon nje gjakderdhje dhe si pasoj e kësaj gjakderdhje ta ta e ndera F B vdes ne 

vend.  Menjëherë policia kishin dal ne vendin e ngjarjes ku kane përpiluar një raport dhe ketë 

informate  kishin  marr nga vete i akuzuari i cili ishte dorëzuar ne polici dhe ka dorëzuar 

armen por qe gjatë procedurës hetimore ne prokurori është dëgjuar edhe  djali i tyre i cli ka 

deklaruar se ate nate nuk e  ka pare kur  babai i tij e ka goditur nenën e tyre po e ka pare 

momentin kur babi i tij tan i i akuzuari me nje jakne ne dore ishte larguar dhe posa ka zbrit 

poshtë e kishte pare nje plumb te pa shkrepur ne dysheme dhe nënën e tij te vdekur. Ndaj te 

ndjerës është bere edhe obduksioni ne baze te tij raporti konstatohet se vdekja e te ndjerës 

kishte ardhur si pasoj e plumbave te cilit i kishte marruar nga tani i akuzuari. Mbi bazën e te 

gjitha këtyre mbi pranin e fajësisë mbi raportit e vendit te ngjarjes, raporti e autopsisë, 

raportit e armeve te zjarrit vërtetohet se i akuzuari ka krye dy veprat penale me te cilat 

ngarkohet dhe propozoj gjykatës qe te njëjtit ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit sepse 

kemi te bejm me nje vepër te natyrës se rend, sepse i akuzuari vrau anëtarin e familjes, 

bashkëshorten e tij me te cilën kishin 4 fëmija, nipa dhe mbesa dhe sa i përket gjykatës me 

rastin  matjes se dënimit propozoj qe si rrethanë renduese ta merr faktin se është vrare anëtari 

i familjes ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ta merr pranimin e fajësisë dhe se i njëjti sipas 

prokurorisë nuk rezulton qe është i përfshirë ne ndonjë vepër tjetër penale është hera e pare 

qe gjendet ne banke e te akuzuarit, ndërsa gjithashtu propozoj gjykatës me qenes  akuzuari 

gjendet en paraburgim dhe paraburgimi te mos i ndërpehet derisa aktgjykimi te merr formën e 

prere. 

Mbrojtësi i te pandehurit av. Rafiz Shehu ne fjalën përfundimtare deklaron: ketë rast e kam 

përcjell prej fazës se hetimeve e gjer me sot. Rreth ngjarës se ditës kritike i mbrojturi im ka 

pranuar fajësinë ne tërësi sipas aktakuzës dhe njëherit  lus gjykatën qe ti merr për baze këto 

rrethana lehtësuese gjatë  matjes se dënimit. H.B. i mbrojturi im ne rrethin ku jeton prej se ka 

qene i mitur e gjer me sot e ka patur sjellje shume te mira njerëzore si ne familjen e vete, 

rrethin e vete te ngushtë si dhe ne tërësi. Gjer ne momentin e ditës kritike i mbrojturi im 

asnjëherë nuk ka ra ndesh me ligjin si dhe gjate kohës derisa është paraburgosur ka qene 

punëtor i vyer ka qene mbajte si familjes si dhe është kujdesur gjer ne ditën e arrestimit te tij. 

Sinqeriteti i tij shifet edhe ne ate se ne momentin e kryerjes se këtij akti me gjith mjetin e tij – 

armen është lajmëruar ne stacionin policor dhe ka rrëfyer per  rastin  ndodhur. Mirëpo gjate 

dheniers se deklaratave te tij ky ka potencuar s ene kokën e tij është i saluar një sëmundje e 

pashërueshme – xhelozia edhe pse edhe vet deklaron se arsye për ta xhelozuar bashkëshorten 

e tij nuk ka patur sepse asnjëherë nuk e ka nxënë ne tradhti. Por ja qe nuk ka mundur ta largoj 

gjate tere jetës nga koka e tij, ndërsa ne ditën kritike për shkak te një mosmarrëveshje me 
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bashkëshorten e tij për shkaka te nervozes ka humb kontrollin dhe nuk ka qene  i vetëdijshëm 

për aktin te cilin e ka ndërmarr. Andaj duke marr për baze edhe moshën e tij pendimin e tij te 

thelle, te kaluarën e tij pozitive edhe pse pajtohet qe t vuan dënimin aq sa gjykata e shef te 

arsyeshme. Kërkojmë nga gjykata qe ndaj tij te shqiptohet dënimi sa me i bute ne kuadër te 

kësaj vepre penale e cila parashihet ne kodin penal te republikës se Kosovës. 

 

I pandehuri ne fjalën përfundimtare deklaron: e përkrah ne tersi fjalën përfundimtare te 

mbrojtësit te tij dhe shton se deri tek akti i kryerjes se këtyre veprave penale ka ardhur pas 

shumë peripetive qe i kam pasur ne te kaluarën nga pushteti i atëhershëm te cilat kane 

ndikuar ne psikikën time dhe siç e ceku edhe mbrojtësi im unë pa dashur e kam fituar një 

lloje xhelozie te panevojshëm te paarsyeshme dhe te njëjtët nuk kam mundur ta heq nga vetja 

ashtu qe ditën kritike kam kryer veprat penale si ne aktakuze te cilat edhe i pranoj ne tërësi 

dhe për te njëjtat jam penduar thellë e lus gjykatën te me shqiptoj ndonjë dënim sa me te bute 

dhe jam e i moshës se shtyre dhe hera e pare qe kam rene ndesh me ligjin dhe se fëmijët e mi 

kane nevoja për praninë time. 

 

Meqenëse i  pandehuri e  ka  pranuar  fajësin e  cila është  në  perputhje me  kriteret e 

përcaktuara me  nenin 248 par.1 të KPPK-së, kryetari  i  trupit gjykues konform nenit 248 

par. 4 të KPPK-së ka  vazhduar  me  shqiptimin e  dënimit (nëse  i pandehuri në  shqyrtimin 

fillestar pranon fajësinë dhe kryetari  i  trupit  gjykues vlerëson se  pranimi i fajit është  bërë 

në pajtim  me  ligjin mundë  të  vazhdoj procesin me  shqiptimin e  dënimit pa  plotësuar  

trupin gjykues dhe  pa  mbajtur  fare shqyrtimin gjyqësorë, lidhur me  këtë shih mendimin 

juridik të Gjykatës Supreme të evidentuar si GJA.nr.207/13 të  dt. 19.03.2013)  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit formësohen 

tiparet e veprës penale vrasje e rend nga neni 179 par.1 nen par.1.3 te KPRK-së dhe veprën 

penale  mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të pa autorizuar të armeve nga neni 374 

par.1 të KPRK-së, meqë me  datën  kohën dhe  vendin siqë është  përshkruar në  dispozitivin  

e  këtij  aktgjykimi, i  pandehuri pas një mosmarrëveshje me te dëmtuarën tani te ndjerën F.B 

ka shkuar ne podrum dhe e ka marrur pistoletën e tij dhe me pas ka shtënë në drejtim të 

viktimës ku predha  e parë nuk shkrep dhe bie ne dysheme ndërsa i pandehuri qëllon edh em 

4 plumba te tjerë në kokë ku nga këto goditje viktima ndërron jetë gjithashtu i pandehuri nga 

koha e pacaktuar deri me dt.11.02.2016 ka poseduar revolen me numer serik ET- 10100046 
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Modeli i papercaktuar, në kundërshtim me ligjin mbi armët, me ç’rast e njëjta armë 

konfiskohet nga policia,- 

 

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

cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në kuptim të nenit 73 të KPPK-së, si rrethana  

lehtësuese mori se i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprat e kryera penale, nuk ka të 

dhëna se më parë ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale, pendimin që ka treguar, mosha e 

shtyer. Ndërsa si rrethanë renduese gjykata gjeti se i pandehuri ka privuar nga jeta anëtarin e 

familjes – bashkëshorten. Gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. Mbi bazën e rrethanave të tilla i shqiptoi dënim 

unik për të dyja veprat penale me burg ne kohëzgjatje prej 15/pesëmbëdhjetë/ viteve ne te 

cilin llogaritet koha e qëndrimit ne paraburgim, me bindjen se në rastin konkret edhe përmes 

këtij dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit me gjobë dhe burg si dhe qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve, në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjeneralë duke konsideruar se një dënim 

i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejt  në raport me peshën e veprave penale, 

rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të 

pandehurit.  

 

Konformë  nen. 374 par .3 të KPRK-së, revolja me numër serik ET-10100046 modeli i 

papërcaktuar, në kundërshtim me ligjin mbi armët, ç’ rast e njëjta armë konfiskohet nga 

policia,- 

 

  Konform nenit 450 par.2 nënpar 2.6 të KPPK-së  obligohet i pandehuri që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro , e cila është caktuar  duke 

pasur parasysh gjendjen ekonomike të pandehurit dhe komplikushmerinë e kësaj çështje 

penale. 

            

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA,  me PKR.nr.81/16 i dt.  

Sekretarja juridike,        Kryetari i trupit gjykues, 

 Lavdije Brahimi               Musa Konxheli 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

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

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. Përfaqësuesi i të dëmtuarit 

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

sanksionin penal. 


