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                                                                                    P.nr.22/2012                                  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për Krime të 

Rënda, si penale, në trup gjykuese të përbërë nga gjyqtari Xheladin Osmani-

kryetar i trupit gjykues, dhe gjyqtarve profesional Ajser Skenderi dhe Zejnulla 

Gashi, anëtar të trupit gjykues,me sekretaren juridike Fatmire Kastrati, duke 

vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarëve B. M.dhe A. M. që të dy nga 

Prizreni, për shkak si bashkëkryerës  të veprës penale të vrasjes në tentativë nga 

neni l46 lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK, dhe B. M. për veprën penale të 

mbajtjes në pronësi, në kontrollë, ose në posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 të KP, sipas aktakuzës së PPQ-së në Prizren, PP.nr.83/2010, të 

datës 26.05.2010, pas shqyrtimeve kryesore dhe publike të mbajtura më datat 

19.01.2015, 01.07.2015,10.07.2015, në prezencën e përfaqësuesit të akuzës- 

prokurorit Bajram Hamitaga, të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, avoketët  B. 

K.2 dhe E. R., të dëmtuarit F. K. dhe përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit 

avokati N. E. ,  me datë 13.07.2015, muar dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

     A K T G J Y K I M 

 

       

 TË AKUZUARIT: 

 

  1.B. M.  ,  nga i ati F.   dhe e ëma A. e lindura Sh. i lindur me “data e 

lindjes..” në fshatin ......  Komuna e Rahovecit, tani me vendbanim të 

përhershëm në Prizren në rrugën “........  ....” p.n, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, elektromonter, i martuar i ati i 5 fëmijëve, 

shqipetar shteetas i R. Të Kosovës ka qëndruar në paraburgim që nga data 

29.03.2010 e deri me 22.04.2010.  

   

 2. A.  M. , nga i ati B. dhe e ëma Z.  e lindura Th. i lindur me “data e 

lindjes..” në fshatin ...... , Komun a e Rahovecit,  tani me vendbanim të 

përhershëm në Prizren  në rrugën “.....  ....” p.n. ka të kryer shkollën fillore, i 

martuar i ati i 4 fëmijëve,  punëtor krahu - ndërtimtar, i gjendjes së dobët 

ekonomike , shqiptar, shtetas i R, të Kosovës .   

    

   Të akuzuarit B. M. dhe A. M.   
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     JANË FAJTOR  

 

 1.Sepse me datën 29.03.2010 rreth orës 20:10 minuta kanë tentuar ta 

privojnë nga jeta të dëmtuarin F. K. , në atë mënyrë që për shkak të një 

mosmarëveshje që kishte patur axha i tij A. M. me të dëmtuarin F.K. , lidhur me 

disa borxhe të mëhershëme, ditën kritike i akuzuari B. pasi që ishte në shtëpin e 

axhës së tij A. së bashku me automjetine tij – A. të markës “Fiat” ftohet dhe 

shkojnë në afërsi të shtëpisë së të B. B. që gjindet në lagjen “Arbana” në 

Prizren, ku i dëmtuari F. e kishte të parkuar automjetin e tij të markës 

“mitsubishi” pajero, e që paraprakisht i akuzuari B. pajiset me një pistoletë të 

prodhimit çekosllovakë të akl.7.65 mm, pas fjalosjeve në mes tyre deri sa i 

dëmtuari F. hynë në automjetin e tij për tu larguar nga oborri i shtëpisë së të 

dëmtuarit B.1, i akuzuari B. e nxjerrë pistoletën nga brezi dhe 2 herë shtënë në 

drejtim të të dëmtuarit F. i cili gjindet në automjetin e tij me ç’ rast nga të 

shtënat dëmton automjetin e të dëmtuarit F. i cili ishte duke u larguarme 

shpejtësi nga vendi i ngjarjes pa iu shkaktuar ndonjë lëndim trupor.  

 

 

 -Me këtë si bashkryrës kanë kryer veprën penale të vrasjes në tentativë 

nga neni l46 lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK. 

 

 2. I akuzuari B. M. që nga koha e pasluftës së fundit në Kosovë e deri me 

datën 29.03.2010 ka mbajtur në pronësi, në kontrollë,  në posedim një pistoletë 

të prodhimit çekosllovak të kal.7.65 mm, pa leje përkatëse të organit kompetent. 

 

 Me këtë ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, në kontrollë, në 

posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 i KPK.  

    

 -Andaj, gjykata në bazë të nenit 3 par.1 nën par.1, 34,36 par.2, 38, 64, 

71,73, 146 e lidhur me  nenin 20, 23 dhe 374 par.1 të KPK dhe nenit 391 të 

KPPK-së;  

                      

 

 Të akuzuarin B. M. - Për veprën penale si në dispozitiv I/ të aktgjykimit 

ia shpall dënimin e burgimit në kohëzgjatje prej 1 vjet e 10 muajve.. 

 

 -Për veprën penale si në dispozitiv II/ të aktgjykimiia shpall dënimin e 

burgimit në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 
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 Gjykata,  në bazë të nenit 71  

 

 

GJ Y K O N 

 

          1.  Të akuzuarin B. M.  me dënim burgu UNIK në kohëzghjatje prej 2 

(dy) vitesh, ku do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej dates 

29.03.2010 gjërë m ë dt.22.04.2010.  

 

          2.  Të akuzuarin A. M. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 12 

(dymbdhjetë) muajve. 

 

        - I dëmtuari F. K. kërkesën pasurore-juridike udhëzohet që të realizojnë në 

kontest të rregullt civilo-juridik.  

 

-Obligohen të akuzuarit që të paguajnë paushalin gjyqësor secili në 

shumë me nga 600 euro e të gjitha këto në afat prej l5 ditëve, nga dita e 

plotëfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

     

A r  s y e t i m 

 

 PPQ në Prizren, kësaj gjykate, i ka parashtruar aktakuzën PP.nr.83/2010 

të datës 26.05.2010 kundër të akuzuarëve  B. M. dhe A. M. , që të dy nga fshati 

........ , Komuna e Rahovecit, tani me vendbanim të përhershëm në Prizren, për 

shkak të veprës penale, si bashkëkryes, të vrasjes në tentativë nga neni l46 

lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK si dhe për të akuzuarin B. M.  për shkak të 

veprës penale të mbajtjes në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim 

të pauaotirzuar të armëve nga neni 328 par.2 i KPK.  Prokurori i shtetit pranë 

prokurorisë themelore në Prizren, në fjalën përfundimtare mbeti në tërësi pranë 

aktakuzës, duke i propozuar gjykatës që të akuzuarit B. e A. M.  të shpallen 

fajtor për veprën penale, si bashkëkryers, të vrasjes në tentativë nga neni l46 

lidhur me nenin 20 e 23 të KPK, si dhe për të akuzuarin B. M. për shkak të 

veprës penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 i KPK, dhe t’ iu shqiptojë dënimet 

e parapara sipas Ligjit.  

 

 Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 27.09.2010 e as në shqyrtimin 

kryesor të dt.10.07.2015 ttë akuzuarit B. e A. M. nuk kanë pranuar fajsin për 

veprën penale të kryer në bashkëkryerje, të vrasjes në tentativë nga neni l46 e 

lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK, ndërkaq i akuzuari B. M. në tërësi e pranoi 

fajsin për veprën penale në pikën 2/ të aktakuzës respektivisht të veprës penale 
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të mbajtjes në pronësi, në kontrollë, ose në posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par.1 të KP.. 

 

 Gjykata, nga mbrojtja e pjesërishme e të akuzuarëve, nga dekleratat e të 

dëmtuarit F. K. dhe dëshmitarit B. B.1, nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit 

të balistikës kriminalistike profesor H. K. dhe ndëgjimi i drejtpërdrejtë i tij në 

shqyrtim gjyqësor, fotodokumentacionit nga vendi i ngjarjes, pjesë të shkresave 

të lëndës vërtetoi këtë gjendje faktike: të dëmtuarit F. K. dhe B. B.1 me A. M. 

ditë më parë kishin disa mosmarëveshje lidhur me disa borxhe që kishin njëri 

tjetrit dhe  ditë më parë edhe përkundër kontakteve telefonike dhe bisedave të 

drejtpëdrejta në mes të tyre  nuk kanë mundur që të mirren vesh në mes vete 

ndërkaq ditën kritike datës 29.03.2010, në orët e paraditës, A. M. kishte 

kontaktuar me telefon si me B. B.1 ashtu edhe me F. K. (që nga deklaratatat e të 

dëmtuarit dhe dëshmitarit si dhe vet mbrojtjes së të pandehurve) dhe kanë lënë 

që më vonë të kontaktojnë përsëri në telefon dhe të takohen, dhe pikërisht ditën 

kritike të datës 29.03.2010 në orët e pasditës respektivisht pas orës l7:00  i 

akuzuari B. M. pasi që ishte në shtëpin e xhaxhait të tij A. M. , dhe ndëgjoi 

bisedën me telefon që kishte axha i tij A. M. , e që i tregojë se duhet që të 

shkojë e të takohet me të dëmtuarin F. K.  për ti spastruar punët e borxheve në 

mes të tyre, në propozim e të akuzuarit B. M. që i njejti ti bashkangjitet që pas 

marrjes së borxhit të dalin me te dhe të pijnë nga një kafe, e që në këtë moment 

së bashku me ta kishte qëlluar edhe një person tjetër, me automjetin e A. M. të 

markës “Fiat” nisen që të takohen me F. K. e që në telefon mirren vesh që të 

takohen në shtëpin e të dëmtuarit B. B.1, i akuzuari B. M. paiset me një 

pistoletë të prodhimit çekosllovak të kal.7.65 mm, pasi që mbërrin në afërsi të 

shtëpisë së të dëmtuarit B. B.1 në një afërsi prej 20 m, A. M. e ndalë automjetin 

ndërkaq  B.M.  delë nga automjeti para gjithëve, takohet në oborr të shtëpisë së 

të dëmtuarit B. B.1 dhe F. K. dhe pasi që merr vesh se cili është F. K. , i 

drejtohet me fjalët: “ti po më duhesh se i ke borxhë xhaxhait tim”, fillojnë që 

fjalosen në mes veti dhe në këtë mënyrë i dëmtuari F. K.  drejtohet në drejtim të 

automjetit të tij të markës “Mitsubishi pajero” i cili ishte parkuar në oborrin e të 

dëmtuarit B. B.1 , dhe kur hynë në automjet duke mbyllur derën e automjetit me 

qëllim që të largohet nga aty, i akuzuari B. M. me revole ne dorë fillon të gjuajë 

në drejtim të të dëmtuarit F. K.  në pjesën e përparme të anës së majtë e 

pikërisht duke qëlluar pasqyren e majtë duke shkaktuar vrimë depërtuese dhe 

predha ka vazhduar në skaj e derës së majtë ku edhe ka mbetur, nën këndrin prej 

30-35 shkallë si dhe në pjesën e prapme të automjetit  duke e dëmtu shtopin e 

majtë  me ç’ rast i dëmtuari F. arrinë që të largohet nga vendi i ngjarjes në 

automjetin e tij duke iu shkaktuar vetëm dëm në automjet ndërkaq nuk ka 

pësuar asnjë lëndim trupor.  
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 Gjendjen e këtillë faktike gjykata ka vërtetuar nga dëshmia e të dëmtuarit 

F. K. të  cilës dëshmi gjykata i besoi e që pos tjerash ka deklaruar se A. M. ka 

punuar në firmën e tij ndërtimore “.......”. Ditën kritike B.1 e kishte ftuar në 

shtëpin e tij e që më pas kishte marrë një telefon  nga A. dhe të njejtin e kishte 

kanosur “se ka me të vra”. B.1 doli në oborr dhe më pas edhe unë mas tij dhe 

kuptova se B.1 ishte duke e pritur A. për të ardhur. Ishte rreth orës 20:00 të 

mbrëmjes ku në afrësi të varrezave ishte parkuar një automjet. Më pas erdhën 

nja dy persona në drejtim tonin, të cilët ne nuk i njihnim. Njeri prej tyre tha “cili 

jeni B.1”  B.1 iu përgjegjë “Unë” dhe ai u prezentu unë B. M. djali i vëllaut të 

A., e pastaj unë thash unë jam F. K. dhe ai mu përgjegjë “bash ty po t’ kërkojë 

se ti i ke shit kerrin falsë axhës tem”. Ai më tha se “do të kesh punë me mu”. 

Më pas unë i thash se nëse keni punë me mu “hajdeni në shtëpin time e mirremi 

vesh se nuk është shpija jeme këtu”. Hypa në automjetin tim “Mitsubishi 

pajero” dhe desha të largohem nga oborri i B.1. Kur kam dashtë të largohem 

nga oborri B. nxori revole nga shoka dhe e drejtoi kah unë  duke mu drejtu me 

fjalët “Mos luj se të vras” ku e pash se edhe e repertojë revolen dhe shkrepi në 

drejtim tim. Kur ka ikur në automjet në shtëpi pash se ishte i qëlluar automjeti 

nga këto gjuajtjet e revoles dhe u frigova shumë me ç’ rast menjëherë e kam 

lajmëruar policinë.  

 

Gjendjen e këtillë faktike gjykata poashtu ka vërtetuar edhe nga dëshmia 

e të dëmtuarit B. B.1i cili pos tjerash ka deklaruar se si ai edhe A. kanë punuar 

në firmën e F. K. . Ditën kritike ka biseduar me A. në telefon rreth orës l7 të pas 

ditës duke i thënë se nuk mund të takohet me te tek lokali “Mergjani” meqenëse 

ka mysafirë në shtëpi, ndërkaq mbas 5 minutave vajza ime e vogël më tregoi se 

dikush ishte duke thirrur tek dera e shtëpisë dhe kur dola e pash se ishte A. . Më 

vonë rreth orës l9:00 ka ardhur F. tek unë ndërkaq rreth orës l9,45 minuta në 

telefon më ka thirrë A. dhe më tha “ dil pritëm  se jam tuj ardhë”. Dola jashtë e 

pas meje doli F. . Diku rreth 50 m. largë shtëpisë ishte parkuar një automjet dhe 

në ndërkohë dikush thirri “o B.1 dil ko”, e njofta zërin e A. . Pastaj në drejtimin 

tonë erdhën dy burra, nuk i njoftëm se kush janë, B. u prezentua dhe tha “unë 

jam nip i A. ”, unë u prezentova unë jam B.1, ndërkaq  F. pasi që u prezentua ai 

i tha “hë bash ty po t’ kërkojë” se ti i ke do borxhë axhës tem A. . F. duke hyrë 

në automjet të tij xhip iu drejtua me fjalët “nëse keni punë me mu hajdeni te unë 

në shtëpi”, dhe kur e ndezi xhipin B. nxori nga shoka revolen dhe filloj të gjuajë 

në te ndërkaq F. heci me xhip. Më pas mu drejtua mua me revole duke më thënë 

fjalët “ti hyn brenda ta q... nanën” dhe ti  qes trut jashtë”. Atë natë jam i sigurtë 

se i kam ndegjuar vetëm zërin A. i cili ishte largë nja 50 m.  

 

 Automjeti i F.  ka qenë i parkuar ë oborr i kthyer përpara për të dalë 

ndërkaq B. ka qëndruar përpara tij dhe ate në anën e majtë. Nuk është e vërtetë 

se F. me automjet të tij ta ketë shkelur këtu të akuzuarin B. apo ti ketë mëshuar 
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atij. Ndërkaq B. e kishte të pozicionuar dorën me revole pikërisht 

në”shofershajbne” në drejtim të F. dhe i kam ndëgjuar dy krismat e më pas nuk 

më kujtohet ma. 

 

 Gjendjen e këtillë faktike gjykata padyshim ka vërtetuar edhe nga 

mendimi edhe konstatimi i datës 06 dhe 07 Nëntor 2010 si dhe ndëgjimi i 

drejtpërdrejtë i ekspertit të balistikës kriminalistike profesor H. K. , në seancën 

e shqyrtimit gjyqësor të datës l7.01.2011 i cili fillimisht mbeti në tërësi pranë 

mendimit dhe konstatimit me shkrim të deponuar gjykatës, duke sqaruar se ka 

përdorur metodën krahasimore për dhënjen e mendimit për këtë ekspertizë, e 

duke dhënë mendimin se me një të shtënë është goditur pjesa e përparme e 

pasqyrës së majtë duke shkaktuar vrimë depërtuese dhe predha ka vazhduar 

duke e goditur skajin e derës së majtë ku edhe ka mbetur e personi – i akuzuari 

që ka shti me armë zjarri ka qenë në anën e majtë të automjetit pak anash nga 

rrota e parë dhe të shtënat i ka bërë në këndin 30-35 shkallë, e duke qëndruar në 

këmbë,në një largësi pothuajse 2 m. largë gomës së majtë të përparme si dhe 

pasi që automjeti ka vazhduar lëvizjen personi – i akuzuari  ka shtënë në pjesën 

e prapme të automjetit duke goditur dhe dëmtuar shtopin e majtë që të dy këto 

të shtënat pra e shtëna e parë dhe e dytë personi në fjalë- i akuzuari i ka bërë në 

këmbë nga një pozicion dhe vetëm me lëvizjen e trupit dhe të dorës, i ka bërë në 

pozicionin në këmbë. Poashtu ka dhënë shqarim të nevojshëm se pistoleta me të 

cilën është shtënë ditën kritike nga i akuzuari B.M.  është pistoletë çekosllovake 

dhe quhet “ÇZ” e jo “bereta “ dhe predhat e gjetura me automjet dhe gëzhojat e 

gjetura në vendin e ngjarjes i takojnë kal.7.65 x l7 mm. Poashtu në shqyrtimin 

gjyqësor ka shqaruar se në bazë të matjeve të pozicionet ku kishte me u qëllu 

vozitësi i ulur në automjet predha kishte me goditë vozitësin në pjesën e majtë 

të krahrorit gjegjësisht aty ku është gjetur predha duhet me qenë pjesë e 

shpatullës së majtë nëse shiqohet vazhdimi i trajektores por pistoletën në fjalë 

ka mundur vetëm me shpu plastikën e pasqyrës me bo një vrimë në pjesën e 

limit – lastrës së derës së majtë dhe me mbetë aty ndërkaq duke u bazuar në të 

dhënat shkencore dhe nga provat të cilët janë ndërmarrur në një rast tjetër në një 

poligon nëperiferi të Prishtinës e në prezencë edhe të mjekut të mjeksisë ligjore 

është ardhur në përfundim se pistoletat e kal.7.65 mm, x l7 mm, kanë një 

shpejtësi maksimale prej 200 m/s dhe predha e qitur ditën kritike ska depërtuar 

as folen e shtopit kështu që as gjuajtja e dytë e qitur në pjesën e mbrpame të 

automjetit nuk ka mujtë me depërtu deri tek vozitësi i automjetit respektivisht 

kështu është fjala për të dëmutarin F. K. . 

 

 Kjo gjendje e këtillë faktike përputhet në tërësi edhe me 

fotodokumentacionin pjesë e shkresave të lëndës e që është marrë nga automjeti 

i të dëmtuarit F. K. të markës “Mitsubishi pajero” ku padyshim rezulton që 

automjeti i të dëmtuarit ishte qëlluar në pjesën e majtë të pasqyrës së majtë në 
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skaj e shpuar ku është shenuar me numër 1 predha e shenuar me numër 2. që 

shenon vrimën shpuese në derën e majtë ndërmjet xhamit dhe pjesës së llastrës 

ku shifet edhe predha e mbetur në derën e majtë në pjesën e poshtme si dhe 

vrima shpuese në dritën e pasme të majtë e cila shenon me numër 4. 

 

 Gjendja e këtillë faktike është vërtetu pjesërisht edhe nga deklarimet e të 

akuzuarit B.M.  i cili ka deklaruar se ditën kritike është e vërtetë se me vete ka 

poseduar armën e prodhimit çekosllovak e cila ka qenë poashtu me karikator të 

mbushur me plumba, dhe se ditën kritike pikërisht në vendin e ngjarjes ka 

gjuajtur me këtë armë edhe pse është mbrojtë se këtë shkrepje me këtë armë e 

kishte bërë kinse me qëllim të paralajmërimit dhe zmbrapjes së sulmit 

respektivisht goditjes me automjet nga i dëmtuari F. K. . 

 

 Të dëmtuarit F.K. me përfaqësuesin e autorizuar të tij avokatin N. E.në 

fjalën përfundimtare në tërësi e përkrahi fjalën e përfaqësueses të akuzës të 

dhenë me shkrim dhe të elaboruar gojarisht dhe në bazë të provave të 

prezentuara : nga ekzaminimi balistik, deklaratës së të dëmtuarit , të dëshmitarit 

B. B.1 si dhe vet deklaratave të të pandehurve është vërtetua se që të dytë të 

pandehurit si bashkryrës kanë kryer veprën penale të vrasjes në tentativë nga 

neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK, si dhe veprën penale armëmbajtje 

pa leje nga nei 374 par.1 të KP, duke propozuar që të dy të pandehurit të 

shpallen fajtor .  

 

 I akuzuari B. M. është mbrojtur se ditën kritike ka qenë në vizitë te axha i 

tij A. i cili banon dy rrugë largë shtëpisë së tij, pasi kanë pi nga një kafe është 

ulur dhe ka filluar të punojë në kompjuter duke e shfrytëzuar internetin, e në 

ndërkohë axha im mori një telefonat dhe ndegjova që tha “urno F.” e  më pas 

dëgjova kur i tha “apo vjen me i marr paret” si dhe përgjigjen e axhës tim “ata 

marr edhe fletoren teme për me u barazu”, poashtu tek axha im A.  me mu ka 

qenë edhe shoku im M. K. , e kur na tregojë axha që ka me shku në shtëpin e F. 

për ta marrur borxhin edhe ne kemi shkuar së bashku me te e me qëllim që pasi 

ti merr paret na qaros nga një kafe. Rrugës me automjet axha im muarr një tjetër 

telefonat dhe kështu morëm vesh se duhet që të shkonim në Dushanovë tek një 

person tjetër pasi që aty gjendej F. . Me tu afruar varrezave të Dushanovës me 

një rrugicë të ngushtë axha A. e parkoi makinën dhe dolëm nga makina duke iu 

ofruar një shtëpie e cila nuk kishte oborrin e rrethuar, aty pash dy persona njeri 

prej tyre iu drejtua axhës duke i bërë me dorë duke i thënë “hajde këtu” ndërkaq 

tjetri tha “hajde hajde këtu se i llogarisim të gjitha gjanat, dhe në këtë moment 

vërejta se diqka nuk është në rregull, e kur arrita te vendi ku ishin këta dy 

persona duke qëndruar pyeta unë cili nga ata është F. pasi që nuk i njihja njeri 

prej tyre më tha “unë jam” e më pas unë iu drejtova me fjalët “F. jepja borxhin 

axhës tem dhe na po ecim, ndërkaq ajo më është përgjegjur se “axhës tand nuk i 
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kam borxhë” duke më thënë edhe fjalët “mos ma ngrit ti mu zanin këtu trus 

edhe ule kryt” e poashtu me fjalën “nëse jeni të birit e nënës ju vini te shpija 

jeme”. F. u drejtua drejtë xhipit që ishte i parkuar në oborr të kësaj shpie 

përafërsisht largë nesh nja 2 m, hipi në xhip dhe para se ta mbyllte derën përsëri 

tha “nëse jeni bir të nënës vini në shtëpin time”. Unë jam munduar që ta 

qetësojë situatën mirëpo kur fillojë me makinë kam dëgjuar një shllajf të madh 

të rrotave të xhipit dhe është nisur në drejtimin tonin unë u largova duke ecur 

prapa me ç’ rast jam rrëxuar dhe pastaj e kam pa përsëri xhipin që vjen në 

drejtim timin, herën e parë kur ka ardhur xhipi në drejtim tim më ka prekur në 

këmbën e majtë në kofshën e epërme me ç’ rastë edhe jam rrëxuar e kur e kam 

pa që përsëri xhipi po vjen në shpejtësi në drejtimin tim unë e di që e kam 

nxjerrë revolen dhe sa më kujtohet mua kam shkrepur vetëm një herë në drejtim 

të qiellit ndërkaq F. me shpejtësi është larguar nga vendi i ngjarjes ndërsa zoti i 

shtëpisë ka hyrë brenda në shtëpin e tij  ndërkaq unë axha im dhe shoku im M. 

kemi hypur në makinë dhe jemi nisur për në shtëpi e që në këtë moment deri sa 

ishim në makinë kam kuptuar që pistoleta më kishte ra dikund pasi që e kisha të 

vendosur në pjesën e pasme të shokës së pantollonave, edhe pse kërkova nga 

axha im që të kthehemi për të gjetur pistoletën ai nuk më lejojoi dhe kështu 

vazhduam rrugën për në shtëpi. Këtë punë nuk e kam bë të madhe meqenëse 

isha duke shkuar për në vizitë mjeksore te otorinolaringologu në Tiranë, 

ndërkaq kuk kam biseduar me telefon tek dajtë e mi jam informuar se policia 

ishte duke më kërkuar dhe jam këthyer për në Kosovë dhe jam lajmëruar në 

polici. Unë, dhe të tjerët kemi qëndruar përballë pjesës së përparme të xhipit që 

ishte parkuar në oborr. Ndërsa, qëllimi im nuk ka qenë që ta privojë askend nga 

jeta thjeshtë kam shoqëruar axhën tim dhe kjo ngjarje ka ndodhur krejt në 

mënyrë spontane, nuk i njof këta persona e as B. B.1 , qëllimi i shkrepjes së 

armës ka qenë me qëllim të paralajmërimit dhe për ta shmangur sulmin ndaj 

meje ndërsa në momentin kur kam filluar ta shkrepi me armë makina ka qenë e 

ndalur me gaz të lartë duke u përgaditur për manovrim tjetër. Armën që e kam 

pasur ditën kritike e kam patur në posedim që nga koha e pas luftës e deri me 

ditën kritike, të njejtjën e kam bajtur çdo herë me vete ndërkaq nga rasti që ka 

ndodhur nuk mbajë më armë ndërsa precizojë se kjo armë ka qenë e prodhimit 

çekosllovak dhe nuk ka qenë e markës “Bereta” dhe deklarimet e ekspertit H. K. 

nuk qëndrojnë po e vërteta është se unë kam gjuajtur deri sa kam qenë në 

pozicion të shtrirë.  

 

           Gjatë shqyrtimit kryesor të datës 01.07.2015 në mbrojtjen e tij gjithashtu 

ka deklaruar se te shtëpia e axhës A. kam shkuar nga se me shtëpi jemi afër, na 

ndajnë vetëm 2 rrugica, në atë kohë nuk kam pas internet dhe shkojsha shpesh 

për me u shërby.  
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 Kur axha ka bisedu me telefon distanca me te ka q enë afër 1 m, pra kam 

qenë shumë afër axhës, ai ka biseduar me telefon me F. , fjalët kanë qenë të 

shkurtëra dhe kam dëgjue axhës kur i ka thënë  F. “a të vi me i marrë paret në 

shtëpin e tij”, thekson se thirrja ka qenë prej F. dhe axha më tregojë se F. e ka 

ftuar në telefon lidhur me një borxhe dhe pasi e thirri F. e muarr fletoren dhe i 

tha F. a ta marrë edhe fletoren me vete ku ishin shënimet e borxhit. Vendosi 

axha me shku te F. e unë i thash “a të vi edhe une” dhe nëse F. ia kthen borxhin, 

mmi jep do pare hua. Kur kam hyrë në automjetin e axhës unë nuk i kam 

treguar atij që ka armë me vete  dhe kur kemi mbërri te F. ai ka diskutuar edhe 

me mu dhe me axhën tim, në fillim jemi përshëndetur ia kemi dhënë njëri tjetrin 

dorën edhe me B.1 i cili ka qenë në rrugë. Axha F. kurgjas nuk më ka treguar 

rrugës, veç e di që ka marrë një telefonat gjatë rrugës dhe më ka thënë që po 

shkojë në filan vendi e jo aty, që nënkupton jo në shtëpin e F. por te shpija e B.1 

pasi që e ka ftuar F. dhe i ka thënë që të takohen te B.1. Kur kemi zbritur nga 

automjeti F.së pari ka bisedu me mu kur njeri prej tyre i është drejtue axhës 

duke ia bërë me dorë dhe duke i thënë “hajde këtu”, shkuam bashkë me axhën 

në drejtimin ku ishin F. dhe B. . Sa i përket shumës së borxhit, është një kohë e 

gjatë, e kam harruar këtë punë, nuk e di shifrën apo shumën. 

 

 Sa i përket largësis kur kam shti me armë dhe sa ka qenë largë axha im 

prej meje, nuk e di sepse në mes neve na ka nda automjeti. Në momentin kur 

kam ardhë në oborr te B.1, ka qenë axha A. dhe M. K. të cilin e kemi takua 

rrugës tuj shku te axha dhe e morëm  me vete me pi qaj te axha nga se jam 

shoqëruar me te, nuk jam në gjini të gjakut me te. 

 Sa i përket automjetit “Ford Escort” nuk e di por ka qenë një mercedes 

kur A. e ka marrë një makinë prej F. e sa i përket motorit dizel nuk di asgjë dhe 

se F. kur ia ka dhënë axhës automjetin për një pjesë të borxhit, axha ia ka kthyer 

atë automjet për shkak se ka dyshuar se mos është fals. 

 

 Ditën kritike ne ishim në rrugë dhe shtepia ka qenë largë prej oborrit dhe 

largësia e oborrit gjertë në rrugë ka qenë 2 m,. Armën e kam përdorur kur kam 

qenë i shtrirë, kur jam goditur me makinë me të cilën F. është nisur me një 

shpejtësi të madhe në drejtim tonin dhe ashtu duke ardhur makina unë tuj u 

largu, më ka prekur me makinë dhe jam rrëxu dhe unë kam nxjerrë nga brezi 

armët dhe kam gjujtë përpjetë, në momentin kur kam qenë i shtrirë për tokë. 

Qëllimi ishte që ta parandalojë F. sepse ka ardhë me një shpejtësi me makinë, 

më ka prekë, më ka goditë dhe unë në atë moment jam rrëxu në tokë. 

 

 Po të njëjtën ditë jam larguar nga Kosova për shkak të një kontrolli 

mjekësor në Tiranë dhe me axhën tim ditën kritike unë nuk kam shkuar për 

ndonjë qëllim por kam shkuar rastësisht.   
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 I akuzuari A. M. është mbrojtë se është e vërtetë që kishte punuar në 

firmën ndërtimore të F. K. si mjeshtër, dhe për një kohë prej një vit e gjysëm sa 

kam punuar te ai nuk ma ka paguar punën dhe kështu më ka ngelur borxhë 3000 

€ mirëpo borxhin mbas marëveshjes në mes vete e kemi rrumbullaksu për 2000 

€ . Ditën kritike e kishte thirrur në telefon F. që ti kërkojë borxhin. Deri sa ishte 

në shtëpi në orët e pasditës kishte shkuar nipi i tij B. M. së bashku me një shok 

të tij të quajtur M.K. . Në ndërkohë kishte marrë një telefonat nga F. për të 

shkuar tek ai për tu marrë vesh për borxhin kështu që i tregova edhe B. që kam 

për tu takuar me F. ndërsa B. kërkoi që edhe ai të vjen së bashku me shokun e tij 

dhe që pasi ti merr paret nga F. ti qarosi nga një kafe. Që të tretë me automjetin 

e tij – “Fiat tipo” kanë shkuar në shtëpin e B.1 meqenëse F. i telefonoi se po e 

pret atje. Para shtëpisë së B. e ndala dhe e parkova automjetin nja 20 m, largë. 

 

 Në oborr ishin F. dhe B.1 , që të dy erdhën drejtë nesh dhe u takuam në 

rrugë. Unë, i kërkova borxhin F. , ai tha se nuk më ka asgjë borxhë e pastaj B. 

ka reaguar  me fjalët “qysh si ke borxhë axhës tem kur ai ka punuar te ti dhe nuk 

ia ke la paret hala”. Në këtë bisedë F.  i  është drejtuar B. me fjalët “çka je tu lyp 

këtij ule atë dorë se ty s’ tkam borxhë”. Situata fillojë të tensionohej  dhe F. 

hypi në xhip dhe mori turr në drejtimin tonë me ç’rast edhe e goditi B. , unë dhe 

M. u larguam. Pastaj kam degjuar një të shtënë nga arma e zjarrit dhe F. me 

shpejtësi është larguar nga vendi i ngjarjes. Me të u kthyer me automjet unë së 

bashku me B. dhe M. , B. diktoi se i kishte ra pistoleta ndërkaq unë jam friguar 

që të kthehemi për ta marrë këtë pistoletë. Unë dhe M.  kemi qenë në anën e 

djathtë të xhipit ndërkaq B.  në anën e majtë të xhipit. Ndërkaq qëndron e 

vërteta se nuk kam dijtur që B. e ka pistoletën. Ndërkaq në shqyrtim kryesor 

është deklaruar se ditën kritike me të mbërri në afërsi të shtëpisë së B.1, pasi që 

e ka parkuar automjetin diku rreth l5-20 m, nga vetura kishte dalur B. dhe ka 

shkuar për tu takuar me F. dhe B.1 , ndërkaq ai ka mbetur në veturën e tij për ta 

kërkuar fletoren në të cilën kishte të shënuara borxhet e së bashku me te në 

veturë kishte qëndruar edhe personi i quajtur M.  përndryshe shok i të akuzuarit 

B. . Është sqaruar rreth mbrojtjes - deklarimeve të ndryshme dhe e pohoi se atë 

qartë kishte deklaruar në PPQ është e vërtetë.  

 

          Gjithashtu i akuzuari në shqyrtimin kryesor të datës 01.07.2015 në 

mbrojtjen e tij ka deklaruar se ditën kritike F. më ka ftuar me telefon për me ma 

dhënë borxhin kurse në Prokurori ka deklaruar se unë kam ftuar F. me telefon 

për t’ ia kërkuar borxhin dhe sa i përket kësaj kundërthënje i akuzuari shtojë se 

kjo ka qenë ma herët, ditën kritike, por më vonë F. më ka ftuar në telefon kur ka 

qenë ora 18 apo 19:00 nuk më kujtohet saktësisht. 

 

 Kur F. më ka ftuar në telefon në shtëpin time në atë moment kanë qenë B. 

M. dhe një shok i tij me emrin M. dhe kur më thirri në telefon F. më tha “eja 
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merre borxhin në lagjen Arbanë”, unë u nisa me makinën time dhe B. më tha po 

vi edhe unë pasi paske me i marrë do parë ma qesish një kafe  e pastaj më japish 

hua në të holla. Kur kemi mbërri tek shtëpija e B. me F. së pari ka biseduar B. , 

është përshëndetur, unë me F. isha krahas dhe nxora fletoren për me i tregu F.  

lidhur me atë borxh. Gjatë rrugës B. i kam tregue se po shkojë për një borxh te 

F. dhe kur kam biseduar me F. ai më ka thënë po ti jap të holla aq sa kam 

mundësi. 

 

 Në prokurori i njëjti ka deklaruar se F. më tha që nuk më ka borxhe, kjo 

nuk më kujtohet se cila është e saktë. Kur F. i është drejtuar me fjalët se nuk të 

kam borxhe, unë këtë skam mujtë me ndëgju se ka qenë në krahun tjetër dhe 

nga zhurma e automjetit, sepse automjeti ka qenë i ndezur. 

 

 Afër automjetit, B. ka qenë kah krahu i F.  kurse unë kam qenë në krahun 

tjetër nga se automjeti i F. ka qenë në rrugë përkaj oborrit të shtëpisë së B.1. 

Nuk më kujtohet se F. në atë kohë të ketë qenë në automjet, por unë kam qenë 

shumë afër, kur F. ka ikë me vrulle me automjet kam qenë në atë krah e di që F.  

e ka mbushë  me gaz automjetin, nuk kam dijtë kurgjaë duke menduar se e ka 

mbytur B. . Nuk e di se cilën pjesë të automjetit B. ka shtënë me armë, por 

vetëm kam ndëgju krismën e armës. Sipas meje F. më ka borxhe 7.600 €, edhe 

me te më parë kurr nuk jam fjalosë. 

 

 Sa i përket pyetjes së prokurorit se deklaratën të cilin e keni dhënë në 

Prokurori keni cekur se më ka ngelur borxhe 3.000 €, por unë borxhin e tij ia 

kam rrumbullaksu për 2.000 €, i akuzuari deklaron se kam tentu që tma kthen 

këtë borxhe por fjala ishte edhe për makinën të cilën ma ka dhënë F. , të cilën ia 

kam kthye F. , për shkak se dokumentet kanë qenë të falsifikuara.  

 

 Kur kemi mbërri në lagjen ku banon B.1 , jam ndalu dikund 20-30 m, me 

automjet prej aty kemi shku në këmbë gjerë te shtëpija e B.1 së bashku me B. 

dhe me një shok të tij me emrin M., dhe kur kemi shkuar B.1 dhe F. i gjetëm 

para shtëpisë së B.1.      

 

 Kjo mbrojtje për gjykatën ishte e qartë se ishte e orientuar  në drejtim të 

ikjes së përgjegjësisë penale-juridike mirëpo padyshim se nga kjo mbrojtje është 

vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv 1/ të aktgjykimit, ngase i 

akuzuari A. e kishte njohur mir të dëmtuarin F. , e ka ditur pretendimin e tij se i 

dëmtuari F. i kishte borgj, ka ditur venbanimin e tij (nuk ka shkuar në shtepin e 

të dëmtuarit, por në shtepin e dëshmitarit B. K.1), ka qenë prezent (sipas 

deklaratave të akuzuarve dhe deshmitarv) bile edhe shumë afër kur i akuzuari B. 

ka nxjerr revolen dhe ka shten në drejtim të automjetit të detmaurit dhe nuk ka 
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ndërmarr kurrfarë veprimi për ta penguar të akutzuarin, dhe në këtë mënyr 

thelbesisht i ka kontribuar kryerjes së veprës penale.   

 

 Tezën e mbrojtjes së parashtruar nga avokati mbrojtës B. K.2  për të 

akuzuarin B. M. , të dhënë më shkrim, gjykata e refuzoi si të pabazuar kur thot 

se se nuk mundë të kualifikohet tentativa e veprës penale e vrasjes, që sipas tij 

për tu kryer vepra penale duhet të ekzistoj dashja dhe se nuk ka ekzistuar 

dashja, pastaj se i mbrojturi i tij i akuzuari B. paska qenë i goditur dhe është 

përplasur për tokë nga automjeti të cilin e drejtonte i dëmtuari Fatmir, i akuzuari 

nga friga ka qëlluar me revole në ajër me qëllim për ta frikësuar të dëmtuarin F. 

, dhe se i mbrojturi i tij ka vepruar në mbrojtjen e nevojshme  nga se ka dashur 

ti ashmanget rrezikut që i kanosej për jetën e tij  dhe se mbrojtja e nevojshme 

nuk është vepër penale.  

Gjykata gjithashtu nuk pranoj tezen e mbrojtësit se në veprimet e të 

akuzuarit B. formohen elementet e veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 375 par.1 të KP, nga se neni 375 par.1 i KP është 

kjart”kushdo që përdor armë apo materie plasëse në shkelje me ligjine 

zbatueshëm lidhur me armët apo..... “, kurse dispozitat e nenin 146 të KPK, 

gjithashtu janë “kush që e privon personin tjetër nga jeta....”,  në tentativë neni 

20 i KPK “kushdo që me dashje ndërmerr veprime të drejtpërdrejta për kryerjen 

e veprës penale dhe vepra nuk ëshrtë kryer ose elementet ei veprës së 

qëllimshme penale nuk janë realizuar.....” 

 

Tezen e avokatit mbrojtës dhe të akuzuarit B. M. , nuk e pranoj me sa 

vijon: as i akuzuari A., i dëmtuari F. e as dëshmitari B. M.1 nuk përmendin 

faktin se i akuzuari B. ka qenë i rrezikur me automjet nga ana e të dëmtuarit F. 

në momentin e nisjes me automjetin e tij, pastaj edhe nga deklaratat e të 

akuzuarve dhe dëshmitarëve i akuzuari B. ka qenë në anën e majt të automjeti - 

nga ana e shoferit e jo përpara automjeti dhe se i akuzuari A. ka qenë nga ana e 

djathtë e automjetit, që atëherë do të nënkuptonte se me të vërtet do të ishte 

ndonjë qellim nga ana e të dëmtuarit F. që me automjetin e tij dëshironte ta 

shkelte të akuzuarin A. ,  B. , dhe se në momentin e nisjes me automjet ai ka 

shkuar drejt rrugës dhe me shpejtësi është larguar nga vendi i ngjarjes, gjë që 

kjo u vërtetu edhe nga eksperti i balistikës kriminalistike profesor H. K. , në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës l7.01.2011 kur thekson se i akuzuari që 

ka shti me armë zjarri ka qenë në anën e majtë të automjetit pak anash nga rrota 

e parë dhe të shtënat i ka bërë në këndin 30-35 shkallë, e duke qëndruar në 

këmbë,në një largësi pothuajse 2 m. larg gomës së majtë të përparme si dhe pasi 

që automjeti ka vazhduar lëvizjen personi – i akuzuari  ka shtënë në pjesën e 

prapme të automjetit duke goditur dhe dëmtuar shtopin e majtë që të dy këto të 

shtënat pra e shtëna e parë dhe e dytë personi në fjalë- i akuzuari i ka bërë në 
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këmbë nga një pozicion dhe vetëm me lëvizjen e trupit dhe të dorës, i ka bërë në 

pozicionin në këmbë..     

 

           Ndërkaq për veprën penale si në dispozitiv 2/ të aktgjykimit, 

respektivisht për veprën penale të mbajtjes në pronësi, në kontrollë, ose në 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KP, gjykata këtë 

pranim të fajësisë nga i akuzuari edhe ka pranuar meqë i njejti ishte bërë në 

kuptim të dispozitave ligjore dhe i akuzuari pas konsultimit të mjaftueshme me 

avokatin e tij mbrojtës ishte i vetëdijshëm dhe në mënyrë vullnetare pranoi 

fajësinë për këtë pikë të aktakuzës.  

 

           Tezën e mbrojtjes së parashtruar nga avokati mbrojtës i të akuzuarit 

A.M.- avokatit E.R.  të dhënë më shkrim, gjykata e refuzoi si të pabazuar kur 

thotë se nga provat e nxjerra gjate shqyrtimit kryesor me asnjë prove nuk është 

vërtetuar se i akuzuari A. ka kryer veprën penale për te cilën ngarkohet duke 

theksuar se bashkëkryerja nënkupton një marrëveshje paraprake ose aty për aty, 

e sipas mendimit te gjykatës i akuzuari A. ka mare pjese ne kryerjen e veprës 

penale dhe thelbesisht i ka kontribuar kryerjes se saj, ne vet faktin se nuk ka 

shkuar ne shtëpinë e te dëmtuarit F. por ne shtëpinë e dëshmitarit B.1 dhe me 

vete ka mare edhe te akuzuarin B.M. ,  i cili ditën kritike ka qene i armatosur me 

arme – pistoletë dhe ka lejuar qe te hyn ne bisedim me te dëmtuarin duke mos e 

penguar fare ate kur dihet fakti se i dëmtuari F. te akuzuarit B. i kishte borxh siç 

pretendohet e jo te akuzuarit A., dhe ka lejuar qe i akuzuari A. te hynë ne biseda 

dhe te polimizoje me te dëmtuarin F. rreth borxhit te pretenduar, me qka edhe i 

akuzuari A. ka kontribuar ne kryerjen e veprës penale. 

  

            Gjykata konsideroj se i akuzuari A. është kryerës i kësaj vepre penale 

sepse nuk ka marrë kurrfarë veprimi, respektivisht veprimi i tij për ta ndaluar të 

akuzuarin B. ka qenë i pamjaftueshëm dhe sipas bindjes së kësaj gjykate 

bashkryerja ekziston jo vetëm në rastet kur edhe tjetri merr pjesë në veprimet e 

kryerjes, por edhe kur në ndonjë mënyrë tjeter në masë të konsiderueshme 

(thelbësisht, në mënyrë vendimtare) kontribuon në procesin e kryerjes së veprës 

penale , përkatësisht në realizimin e planit të përbashket (sepse borgji, nëse ka 

ekzistuar nuk shkohet të kërkohet me ndihmën e tjeterit). Në këso situata i 

akuzuari A. ka shprehur një aktivitet të përbashkët funkcional në tërë zingjirin e 

ngjarjes lidhur me veprën penale.  

      Gjykata gjithashtu ka vepruar sipas sugjerimeve të Gjykatës Supreme të 

Kosoves, që të siguroj si provë nga PTK listingun e thirrjeve telefonike në ditën 

kritike (por edhe në ditët e më parshme ) për të tre personat (ato që gjinden në 

shkresat e lëndës) dhe të eliminojnë dhe të vërtetoj bazueshmerin e këtyre 

deklaratave kontradiktore e rrjedhimisht edhe të gjinden faktet që të vertetojn 

mënyrën e drejtë dhe të plotë, ka kërkuar nga nga Zyra e veprimit sipas 
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kërkesave Ligjore (në rastin konkretisht sipas urdhëresës së gjykatës), të PTK-

së dhe ka marrë informacionin që sipas shënimeve që janë regjistruar në 

centralin GSM, në periudhën kohore prej dt.20.03.2010deri më dt.30.03.2010, 

për numrat e telefonave 044/...-... , 044/...-...  dhe 044/...-... , për ketë periudhë 

kohore nuk kemi shënime në sistem.  

 

     Gjykata me urdhëresë i është drejtuar edhe Kompanisë mobile IPK, për 

numrat e telefonave 049/...-... dhe 049/...-... , dhe është kërkuar listingu i 

thirrjeve /SMS hyrëse - dalëse të numrave të lartcekur, për periudhën 

29.01.2010 deri më 29.03.2010, dhe ka marrë përgjigjen se rangu i numrave që 

fillojnë me numrin 9 nuk janë aktiv në treg ende nga operatori, që rezulton që 

numri i lartcekur  049 /...-... (.............) nuk është numër valid, gjithashtu 

operatori Ipko njofton se mund te japin; hyrje- daljet e thirrjeve, hyrje- daljet e 

SMS-ve te shkëmbyer por pa përmbajtje , numrat e thirrur apo numrat thirrës, te 

dhënat e numrave ne listing , kohëzgjatja e thirrjeve, a ka qene thirrja 

ndërkombëtare apo kombëtare, kur thirrja është realizuar, IMEI ose IMSI numri 

i përdoruesit qe është thirrur apo qe e kane thirrur, si dhe detajet e lokacionit 

prej ku është realizuar thirrja, te gjitha këto te dhëna te lartpërmendura mund te 

rruhen vetëm per një vit kalendarik.    

 

Gjykata, nga provat të bashkangjitur në shkresat e lëndës, mbi të cilat 

është bazuar dhe ngritur aktakuza e PPQ-së në Prizren, nga deklaratat e te 

dëmtuarit dhe dëshmitarit, pastaj edhe nga provat qe janë administruar ne 

shqyrtimin kryesor me pa mëdyshje eshte vërtetuar se te akuzuarit B. M. dhe A. 

M.  ne bashkëkryerje kane keryer veprën penale te vrasjes ne tentative nga neni 

146 lidhur me nenin 20 dhe 23 te KPK, sepse ne veprimet e te akuzuarve janë 

formuar te gjitha elementet e kësaj vepre penale ngase diten kritike të datën 

29.03.2010 rreth orës 20:10 minuta kanë tentuar ta privojnë nga jeta të 

dëmtuarin F. K. , në atë mënyrë që për shkak të një mosmarëveshje që kishte 

patur axha i tij A.M.  me të dëmtuarin F. K., lidhur me disa borxhe të 

mëhershëme, ditën kritike i akuzuari Bashkim pasi që ishte në shtëpin e axhës 

së tij A. së bashku me automjetine tij – A. të markës “Fiat” ftohet dhe shkojnë 

në afrësi të shtëpisë së të B. B.1 që gjindet në lagjen “......” në Prizren, ku i 

dëmtuari F. e kishte të parkuar automjetin e tij të markës “mitsubishi” pajero, e 

që paraprakisht i akuzuari B. pajiset me një pistoletë të prodhimit çekosllovakë 

të akl.7.65 mm, pas fjalosjeve në mes tyre deri sa i dëmtuari F. hynë në 

automjetin e tij për tu larguar nga oborri i shtëpisë së të dëmtuarit B.1 , i 

akuzuari B.e nxjerrë pistoletën nga brezi dhe 2 herë shtënë në drejtim të të 

dëmtuarit F. i cili gjindet në automjetin e tij me ç’ rast nga të shtënat dëmton 

automjetin e të dëmtuarit F. i cili ishte duke u largua rme shpejtësi nga vendi i 

ngjarjes pa iu shkaktuar ndonjë lëndim trupor dhe se të akuzuarit në aspektin 

penalo- juridik janë  përgjegjës për çka gjykata të njëjtet i shpalli fajtor meqë 
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vepren penale i kanë kryer me dashje eventuale, meqenëse të akuzuarit ditën 

kritike kishin ndërmarre veprimin e nevojshme përgatitore për kryerjen e kësaj 

vepre penale në atë  mënyrë që i akuzuari B. para se të shkojnë me axhën e tij 

A. në shtëpin e të dëmtuarit B. B.1 për tu takuar me të dëmtuarin F. K. pajiset 

me pistolet të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit e krejtë këtë pasi që 

edhe ka ditur se raportet në mes të dëmtuarve dhe axhës së tij A. ishin të 

acaruara dhe kur edhe shkonjnë në shtëpin e të dëmtuarit B.1 e pasi iu është 

prezantuar F.  ai shumë qartë i bërë me dije se “ty jam ka të kërkoj se i ke 

borxhë axhës tem, pra nga kjo rrjedhë se ai ishte pregatitur dhe e kërkonte të 

dëmtuarin F.  për ti zgjidhur problemet që i kishte me axhën e tij A. , andaj të 

njejtit i shpalli fajtor dhe ua shqiptoi dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

E poashtu edhe nga pranimi i fajësisë i të  akuzuarit B. M.  për veprën 

penale të mbajtjes në pronësi, në posedim, në shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të KP (328 para.2 të KPK-së), që iu është vënë në 

barë me aktakuzën e PPQ-së në Prizren PP.nr.83/2010, të dates 26.05.2010, 

është vërtetuar se i akuzuari B. duke i analizuar secilën veç e veç dhe duke i 

ndërlidhur të gjitha së bashku padyshimtë ka ardhur në përfundim se në 

veprimet e  të akuzuarit B. M.  formohen dhe fitohen të gjitha elementet e 

veprës penale për veprën penale për të cilën është akuzuar.. 

 

Gjykata poashtu është kujdesur sipas detyrës zyrtare në  kuptim të nenit 

l54 të KPK dhe nuk ka gjetur ndonjë provë të papranueshme duke u vërtetuar se 

edhe i akuzuari B. e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë për 

veprën penale si në dispozitv 2 të aktgjykimit respektivisht veprës penale të 

mbajtjes në pronësi, në kontrollë, ose në posedim  të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par. të KP . 

 

Gjykata, gjatë shqiptimit dhe matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, e në 

kuptim të nenit 64 të KPK-së , pati parasyshë të gjitha rrethanat si ato rënduese 

e poashtu edhe ato lehtësuese , si rrethanë gjykata pati parasyshë veçanarisht 

shkallën e përgjegjësisë penale e të akuzuarve meqenëse të njejtet ishin të 

vetëdijshëm plotësisht për veprimet e tyre,   intenzitetin e rrezikimit të vlerës së 

mbrojtur – jetën dhe trupin e njeriut si vlerat më të çmuara dhe të mbrojtuar 

shoqërishtë, e veçanërisht këtë dukuri të shprehur dhe të shtuar në kohën e 

fundit në teritorin e kësaj gjykate, veqanërisht deklarimin e të akuzuarit B.  se ai 

vazhdimishtë ka mbajtur armën me vete që nga paslufta e deri në ditën kriteke 

dhe për faktin se ai ka ditur se armbjtja pa leje është e ndaluar me ligj e kjo 

tregon edhe personalitetin e tij se i njejti është ballafaquar në vazhdimësi në 

kundërshtim me Ligjin, ndërkaq gjykata pati parasysh edhe rrethanat lehtësuese 

siq ishte pranimi i fajsisë nga ana e të akuzuarit për veprat penale veprës penale 

të mbajtjes në pronësi, në kontrollë, ose në posedim të paautorizuar të armëve 
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nga neni 374 par.1 të KP, kërkim falje të dëmtuarëve, premtimin se në të 

ardhmen nuk do të kryej vepër të re penale, se i akuzuari A. është mbajtësi i 

vetëm i familjes dhe gjerë më tani i padenuar, premtimin se nuk do të kryejnë 

veprat tjera penale andaj gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar  është në 

proporcion me veprat penale si dhe me sjelljen e të akuzuarit dhe se me një 

dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i  paraparë sipas dispozitës së nenit 

34 të KPK.  

 

 Vendimi mbi kërkesën pronësore-juridike gjykata e bazoi në dispozitën e 

nenit 112 par.2 i KPPK-së.   

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor 

gjykata e bazoi në dispozitat e nenit 102 par. 1 i KPPK-së. 

 

  Andaj , nga të cekurat si më lartë është vendosur si në shqiptim të 

aktgjykimit. 

 

    

   GJYKATA THEMELORENË PRIZREN,  

 Deparatamenti për Krime të Rënda 

            P.nr.22/2012 më datën 13.07.2015  
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