
 

 
 

PKR.nr.95/16 

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, me asistimin e sekretares juridike Albana Ajvazi, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit A.Z, për shkak të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 

178 lidhur me nenin 28 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PPI 

nr. 35/16 të datës 25.05.2016, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Florije Shamolli, të 

akuzuarit A.Z dhe mbrojtësi i tij me autorizim av. M.H, pas mbajtjes së shqyrtimit të hapur 

gjyqësor me datë 08.07.2016, mori dhe publikisht shpalli kurse me datë 12.korrik 2016 

përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari A.Z, nga i ati ....dhe e ema .... e gjinisë ....., i lindur me dt. ne Ferizaj, 

me vendbanim ne rrugën....., ka te kryer shkollën fillore, punëtor fizik, shqiptar, shtetas 

i Republikes se Kosoves, i dënuar me pare per vepra tjera apo te ngjashme penale, ka 

qëndruar ne paraburgim nga data e arrestimit 13..04.2016 deri me dt.08.07.2016 

 
 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me dt.13.04.2016 rreth orës 17.40h ne rr. afër restorantit”” ne Ferizaj me dashje ka 

tentuar ta privoj nga jeta te dëmtuarin S.S ne ate menyre gjersa i dëmtuari ishte duke punuar 

si moler ashtu qe e thërret ne telefon mobil me nr..... dhe i thotë se : A je ti S? dhe A mund te 

takohemi?, por posa takohen i pandehuri e godet me koke ne balle te dëmtuarin dhe pastaj 

nxjerr nje kaqavidë ngjyre te kuqe e me mjet te mbrehte, kështu qe ne fillim e godet dy here 

ne gjoks ne anën e djathte pastaj i dëmtuari duke tentuar te mbrohet tenton ta marr nje guri ne 

toke dhe gjate kohës sa ishte ulur me te njëjtën kaqavide e godet edhe dy here ne shpine afër 

qafës se krahut te anës se djathte dhe aty fillon nje kacafytje ku per pasoje edhe i pandehuri 

merr lëndime te lehta ne regjionin ballor por qe i pandehuri arrin ta godas me te njëjtën 



 

 
 

kaqavide edhe katër here ne balle ku i dëmtuari/S....../ pëson lëndime te renda trupore dhe 

ate:pneumotoraks traumatik, ne anën e djathte te kraharorit, pasoje e plagëve prerëse e 

shpuese ne kraharor dhe ndërhyrje operacionale/torakostomi/ si dhe plage prerëse ne 

regjionin ballor te kokës dhe ne qafë 

 

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

28 të KPK-së.  

-  

 

Andaj Gjykata në bazë të dispozitave të neneve 178 lidhur me nenin 28,  374 par. 1 

si dhe neneve 4, 7, 17, 21, 28, 41, 42, 43, 45, 73, 74, 75, 76 par. 1 nënpar.1.2, 80 dhe  83 të 

KPK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës,  

 

 

GJYKON 

 

Për veprën penale në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi, DENIM BURGIMI 

në kohëzgjatje prej 4/katër/ vite e 6/gjashte/ muaj ne te cilin dënim do te llogaritet koha e 

qëndrimit ne paraburgim nga data e arrestimit 13.04.2016 deri  me dt. 08.07.2016. ndërsa 

pjesa tjetër e mbetur do te ekzekutohet pas plotefuqishmeriose se këtij aktgjykimi. 

 

Në bazë të nenit 367 par.1 nënpar.1.2 të KPPK-së Gjykata me aktvendim të veçantë 

ka ndërprerë masën e paraburgimit. 

 

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

50/pesejete/€, 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. 

 

I dëmtuari S.S nga Ferizaj, rruga......, për realizimin e kërkesës pasurore–juridike udhëzohet 

në kontest civil. 

 

 

A r s y e t i m i 



 

 
 

 

Historiku i procedurës  

 

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

aktakuzën PPI. nr. 35/16 të datës 25.05.2016, kundër të akuzuarit A.Z, për shkak të veprës 

penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPK-së,. 

      Gjykata Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të Rënda, duke vepruar në 

këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 04.07.2016, kurse i 

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

nenin 28 të KPK-së,. Duke u bazuar ne dispozitat e nenit 248 par.4 te KPPK-se, gjykata per 

dt.08.07.2016, caktoj  seance degjimore per vërtetimin e faktit shtese-degjimin e te dëmtuarit 

S.S.,i cili deklaroi se i bashkangjitet ndjekjes penale dhe parashtron kerkese pasurore-juridike 

te cilën do ta precizon dhe realizon ne procedure civile. 

 Vlerësimi i pranimit të fajësisë së të akuzuarit përkitazi me veprën penale vrasja në 

tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPK-së,. 

    Meqë i akuzuari, në shqyrtimin fillestar dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor ka 

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

KPK-së,., Gjykata konstatoj se janë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e 

nenit 248 par. 1 të KPPK-ës: 

- i  akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë;   

- pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht dhe pas konsultimeve paraprake me mbrojtësin e 

tij av. M.H; 

- pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban akuza dhe në materialet e 

prezantuara, të gjitha këto prova të siguruara gjatë procedurës hetimore dhe atë përmes 

mbrojtjes së të akuzuarit, raportit të ekspertizës mjeko-ligjiore dt.06.05.2016, raportit nga 

vendi i ngjarjes i përpiluar nga njësiti i teknikes Kriminalistike dt.13.04.2016 dhe fotot qe 

gjenden ne shkresa te lendes.  

- aktakuza sa i përket kësaj pike nuk përmban shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 



 

 
 

. Mbrojtja e të akuzuarit  

I akuzuari në shqyrtimin fillestar si dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor deklarohet i 

fajshëm per veprën penale per te cilën e ngarkon aktakuza. I njëjti pranimin e fajsise e bene 

ne menyre vullnetare pas konsultimeve me mbrojtësin e tij av. M.H dhe pasi paraprakisht 

eshte njoftuar me pasojat e pranimit te fajsise. I njëjti eshte penduar dhe premton se ne te 

ardhmen nuk do tte kruyej vepra penale tjera apo te ngjashme. 

 

.Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit  

 

Gjykata para se te pranoj pranimin e fajsise mori mendimin e prokurorit te shtetit dhe 

mbrojtësit te te pandehurit te cilët dhanë pelqiminb qe te pandehurit ti pranohet fajsia me qe  i 

njëjti pranim i fajsise eshte bere vullnetarisht nga i pandehuri dhe se perputhet edhe me 

provat te cilat gjenden ne shkresa te kësaj lende. 

 

Gjykata konform nenit 248 par.1 te KPPK-se solli aktvendim me te cilin pranoi 

pranimin e fajsise se deklaruar nga vet i pandehuri  me qwe pranimi i fajsise eshte bere ne 

pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi. 

 

 Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 

 

   Gjykata vlerëson se në veprimet e të akuzuarit, janë plotësuar të gjitha elementet 

qenësore të figurës së veprës penale vrasja në tentativë nga neni 178 të KPK-së, e cila 

përcaktohet edhe nga përshkrimi ligjor i dispozitës së nenit 178 të KPK-së është përcaktuar: 

“Kushdo që e privon nga personin tjetër nga jeta”, kurse edhe nga përshkrimi ligjor i 

dispozitës së nenit 28 të KPK-së është 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 ”  

 

Nga kjo rrjedhimisht është e pakontestueshme që i akuzuari, ka goditur fillimisht me 

koke te dëmtuarin dhe pastaj me mjet te forte- kaqavid e godet dy here ne gjoks ne anën e 

djathte dhe me pastaj e godet edhe dy here ne shpine afër qafës dhe ne fund edhe katër here e 



 

 
 

godet ne balle ku per pasoje  i dëmtuari pëson lëndime te renda trupore ndërsa i pandehuri 

gjate kacafytjes pëson lëndime te lehta trupore., e që janë realizuar në tërësi tiparet objektive 

dhe subjektive të kësaj vepre penale dhe atë: 

 

 - elementi actus reus (elementi i jashtëm), i vërtetuar  përmes faktit se kemi të bëjmë 

me tentim të privim nga jeta të personit tjetër duke i ndërlidhur me ekzistimin e : 

 

 -lidhjes kauzale mes veprimit të akuzuarit dhe pasojës së mundshme i realizuar 

përmes goditjes me mjet te forte mbrehes; 

 

- dhe me kaqavidë e godet të dëmtuarin në trup dhe ne ballë te demtuarin duke i 

shkaktuar lëndim të rëndë trupor duke rrezikuar jetën e tij. 

 

Kurse elementi i lartcekur ndërlidhet edhe me elementin  mens rea (qëllimi i 

brendshëm mendor kriminal), i vërtetuar përmes veprimeve konkrete të të akuzuarit:  

 

Se i akuzuari ishte i vetëdijshëm se përmes veprimit të tij të manifestuar përmes 

përdorimit te mjetit te forte mprehës-kaqavides me te cilin ka goditur gjithsej 8/tete/ here ne 

pjese te ndryshme të trupit dhe ne balle te dëmtuarin S.S me qrast ka rrezikuar seriozisht jetën 

dhe trupin e te dëmtuarit e per pasoje do  të mund shkaktohej vdekja; 

 

 

 Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 të KPK-ës dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se i akuzuari është i 

moshës relativisht të re, deri më tani i padënuar me aktgjykim të formës së prerë, e këto 

rrethana i ndërlidhi me rrethanat veçanërisht lehtësuese se gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

shprehur keqardhje dhe pendim të sinqertë dhe real për veprimin e kryer, rrethanat e kryerjes 

së veprës penale përkatësisht rrethanat që sollën të akuzuarit para këtij akti sidomos gjendjen 

e tij shpirtrore, e posaçërisht  duhet potencuar faktin se me këtë rast ka aplikuar edhe 

dispozitën përkatëse të përcaktuar te tentativa se ndaj kryerësit mund të zbutet dënimi kurse 

ka bërë pranimin e fajësisë për veprën penale, por me rastin e vlerësimi të rrethanave 

rënduese ka gjetur rrethana se i akuzuari edhe me pare është gjykuar për vepra penale tjera 



 

 
 

apo te ngjashme/është recidivist/ si dhe në mënyrën e kryerjes së veprës penale dhe sjelljen e 

tij pas kryerjes se veprës penale.   

 

Gjykata është e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme  të  arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPK-ës,  dhe me këtë dënim që është në 

proporcion me peshën e  veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, 

rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, se me anë të këtij dënimi 

do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti 

përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale), se përmes këtij 

dënimi do të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit, kurse posaçërisht në rastin konkret është e rëndësishme të 

potencohet se përmes këtij dënimi të arrihet të evitohet eskalimi i mëtutjeshëm i zinxhirit të 

dhunës që potencialisht mund të zgjerohet mes të akuzuarit të dëmtuarit dhe familjarëve të 

tyre. 

Në dënimin e shqiptuar është llogaritur koha e qëndrimit në paraburgim të akuzuarit   

duke aplikuar nenin 83 par. 1  të KPK-ës, kurse në kuptim të nenit të nenit 367 par.1 

nënpar.1.2 të KPPK-së, me aktvendim të veçantë ka ndërprerë masën e paraburgimit derisa 

aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

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

realizimin e kërkesës pasurore –juridike mund ta realizon në kontest civil, meqë nga të dhënat 

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

vendosur lidhur me këtë kërkesë. 

 

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

paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 50 /pesdhjete/€ dhe në emër të shpenzimeve të 

procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës, e cila është caktuar duke pasur 

parasysh gjendjen ekonomike të akuzuarit dhe komplikueshmërinë e kësaj çështje penale. 

 

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

 

 

 



 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

 PKR.nr.95/16, me dt. 12.07.2016 

 

Sekretarja juridike,        Kryetari i trupit gjykues, 

Albana AJVAZI                                                                            Musa KONXHELI 

 

  

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

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

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, kurse i dëmtuari mund të ushtroj ankesë 

ndaj këtij aktgjykimi vetëm për vendimin e gjykatës lidhur me sanksionin penal. 

 

 

 


