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       PKR.nr.67/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për Krime të Rënda, trupit 

gjykues në përbërje prej gjyqtarit Skender Çoçaj, si kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtarëve  

Arjeta Gashi e Fidan Hoxha, si anëtarë, me procesmbajtësen Birsen Kume –punëtore e kësaj 

gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit Sh. G nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të 

Kodit Penal, sipas aktakuzës së Prokurorisë së Themelore në Prizren, PP/Inr. 91/18 të datës 

22.08.2018,  pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, në praninë e Prokurorit të Shtetit në Prizren 

Genc Nixha, të akuzuarit dhe mbrojtësve të tij av. G.Gj dhe Av. B.Gj, me datë 04.01.2019,  

publikisht mori dhe shpalli këtë: 

 

   A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:  

 

SH.G, nga i ati M. dhe e ëma A., e gjinisë H., i lindur më datë ...., Komuna e Prizrenit, 

tani me vendbanim në Prizren, ka të kryer shkollën fillore,  i martuar babë i tre fëmijëve, i 

gjendjes së dobët ekonomike me shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, në paraburgim prej 

datës 23.03.2016. 

  

 

    ËSHTË FAJTOR  

  

           Se me datë 01.07.2018 rreth orës 13:10 në Prizren, në kryqëzimin e rrugëve “Jusuf 

Gërvalla” dhe “Ulqini” tenton ta privojë nga jeta personin tjetër të dëmtuarin L. N dhe me atë 

rast me dashje vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave të tjerë, në atë mënyrë që derisa 

i dëmtuari L.N ka qenë në motoçikletë me shokun e tij M.E (ky i fundit si pasasgjer), duke 

shkuar në drejtim të pishinës “gold Pool” me ç’rast me të arritur tek udhëkryqi i pandehuri i cili 

ka qenë duke drejtuar automjetin e markës VW “V.” me ngjyrë të kaltër dhe me tabela të 

regjistrimit ....i cili me të vërejtur këtu të dëmtuarin L.N, kalon në shiritin e kundërt të lëvizjes 

së tij dhe niset me vrull (shllajf) në drejtim të tyre duke goditur motoçikletën të cilën ka qenë 

duke e drejtuar L.N pastaj motoçikleta e të dëmtuarit godet motoçikletën e të dëmtuarit M.N, 

me ç’rast M.E dhe T.L arrijnë të kërcejnë nga motoçikletat deri sa të dëmtuarit L.N dhe M. N 
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rrëzohen në tokë, ndërsa i pandehuri sërish me veturën e tij lëviz prapa ashtu që të dëmtuarin L. 

arrin ta fut nën veturë dhe pastaj largohet nga vendi i ngjarjes, për të qenë në arrati deri me 

datën 27.07.2018, ku është vet dorëzuar. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal. 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve: 7, 17, 21, 41, 45, 73, 74, 75, 76, 83, të KPK-së dhe 

neni 179 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal, të akuzuarin e:   

 

GJ Y K O N 
 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej  5 ( pesë)  viteve, në të cilin dënim do të 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 27.07.2018. 

  

 Të dëmtuarit L.N dhe M.N për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt civil. 
 

Të akuzuarit i shqiptohet dënimi plotësues – i  konfiskohet automjeti i markës “VW V.” 

me ngjyrë të kaltër me tabelat të regjistrimit.... 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj paushallin në 

lartësi prej nga 500 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcnimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë PP/Inr. 91/18 të datës 22. Gusht 

2018,  ndaj të akuzuarit Sh.G, për shkak të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 

179 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal, pranë së cilës prokurori i 

shtetit në tërësi ka ngelur edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i cili në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar  se gjatë shqyrtimit gjyqësor me pa mëdyshje është vërtetuar pretenca e prokurorisë 

se në veprimet e këtu të akuzuarit Sh.G, janë formuar të gjitha elementet e veprës penale të 

vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 179  par.1 nënparagrafi 1.5 lidhur me nenin 28 të KP-së. 

Nga provat është vërtetuar se i akuzuari Sh.G me të dëmtuarit vëllezërit N. nuk janë në raporte 

të mira qe disa vite, për shkak të mosmarrëveshjeve të cilat ekzistojnë në mes tyre pasi që në 

bazë të evidencave ka pasur përleshje fizike, lëndime trupore në mes të dyja palëve. Andaj, 

edhe nga kjo mund të nxjerrët edhe motivi i kësaj vepre penale, e që në rastin konkret ka qenë 

që t’i sulmojë duke tentuar që edhe të njëjtit t’i vrasë. Vet momenti i kyçjes nga kryqëzimi nga 

rruga “Jusuf Gërvalla” për në rrugën e “Ulqinit” ku në atë moment ka vërejtur se nga rruga  ku 

e ka shtëpinë edhe vet i akuzuari, por edhe të dëmtuarit kanë qenë duke lëvizuar me  

motoçikleta me qëllim, e që është vërtetuar se kanë qenë duke shkuar për në bazen. Nga 

ekspertiza e komunikacionit janë vërtetuar se i akuzuari ka kaluar nga rruga – shiriti i vet në 

shiritin e kundërt, i cili shirit ka qenë shiriti lëvizës i të dëmtuarëve do të thotë që të dëmtuarit 

kanë qenë duke i drejtuar motoçikletat në shiritin e vet, po njashtu nga ekspertiza është vërejtur 

se nuk ka pasur gjurmë të frenimit para goditjes që nënkupton se i akuzuari ka kaluar në 

shiritin e kundërte dhe është drejtuar kah të dëmtuarit të cilët kanë qenë duke drejtuar 

motoçikletën, vet deklarata e ekspertit se ka pas gjurmë të bartjes që nënkupton edhe ngritjen e 

shpejtësisë në momentin e caktuar. Po njashtu në ekspertizë ekziston edhe mendimi se goditja 

ka qenë frontale si dhe nga vet deklarata e të akuzuarit se automjeti i tij ka qenë në gjendje të 

rregullt veç që përjashton mundësin që automjeti të kishte devijuar nga shiriti vet në shiritin e 

kundërt. Edhe nga fotodokumentacioni të cilën kemi pas në shkresat e lëndës e të cilat janë 
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nxjerr si provë gjatë shqyrtimin vërehet që automjeti i markës “V.” ishte i dëmtuar në pjesën e 

përparme do të thotë në pjesën frontale të goditjes. Po ashtu nga ekspertiza mjeko ligjore më 

pas është vërtetuar se këtu të dëmtuarit L. dhe M.N nga goditja kanë pësuar lëndime trupore të 

karakterizuara si lëndime të lehta e që kanë qenë pasojë e goditjes së automjetit. Nga deklarata 

e të dëmtuarve po ashtu është vërtetuar raportet në mes të akuzuarit dhe vet të dëmtuarve si dhe 

është përshkruar mënyra se si i akuzuari ka kaluar nga shiriti i drejtimit të vet në shiritin e 

drejtimit të tyre dhe me pjesën e përparme të automjetit i ka goditur të njëjtit, bile në ato 

deklarata ekziston edhe e cekura që i akuzuari me automjetin e tij ka hyp edhe mbi trupin e të 

dëmtuarit L., dhe më pas në të kthyer sërish mbi trupin e të dëmtuarit L., e më pas me të shpejt 

është larguar nga vendi i ngjarjes. Nga të gjitha këto që u cekën më lartë edhe një herë deklaroi 

që  me pa mëdyshje është vërtetuar se qëllimi i këtu të akuzuarit ka qenë që të ju vë në rrezik 

jetën e të dëmtuarve.  Në fund vet fakti që i akuzuari një muaj është larguar nga Prizreni e më 

pas  me një bindje se është qetësuar situata është vetëdorëzuar në polici. Andaj, ka kërkuar nga 

trupi gjykues që të akuzuarin të shpall fajtorë për veprën penale që i vihet në barrë dhe të 

dënojë sipas ligjit duke propozuar që në kuptim të dispozitave ligjore të  nenit 69, propozoi 

gjykatës që vetura e markës “VV V.” me ngjyrë të kaltër me tabelat të regjistrimit ... e marr nga 

kryesi i veprës penale të konfiskohet si objekt i kryerjes së veprës penale.  

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar gjatë shqyrtimit gjyqësor në fjalën përfundimtare ka 

mbështetur në tërësi fjalën e fundit të prokurorit të shtetit dhe njiherit ka propozuar që të 

akuzuarin ta shpall fajtorë dhe ta dënojë sipas ligjit, pasi që me pa mëdyshje është vërtetuar 

fajësia e të njëjtit dhe njiherit parashtroi kërkesën pasuroro juridike për vlerën e së cilës nuk 

mundur të përcaktohet. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas seancave të 

caktuara të shqyrtimeve gjyqësore dhe pas administrimit të provave si materiale dhe personale 

me dëshmitë e ekspertit të komunikacionit, ekspertit mjeko-ligjor dhe nga pyetjet e 

parashtruara me pa  mëdyshje mund të thuhet se kjo aktakuzë nuk ka plotësuar kushtin ligjor që 

të jetë e bazuar në kuptim që kjo ta vërteton përgjegjësinë përkatësisht të konstatojë fajësinë e 

të akuzuarit Sh.G ashtu se si kërkohet me dispozitat ligjore. Gjatë shqyrtimit gjyqësor faktet me 

të cilat mbrojtja argumentonë pafajësinë e të akuzuarit, përkatësisht se për çfarë veprimesh 

është dashur t’ ju mveshen të njejti, mbrojtja nuk i amniston veprimet e të akuzuarit në atë 

kontekst se kemi të bëjmë me një vepër tjetër penale, skajshmërisht të kundërt nga ajo për të 

cilën është thirrur prokurori në aktakuzë, pra duke konsideruar aktakuzën si të pathemeltë, 

mbrojtja fokusohet fillimisht tek raporti i mjekut që ka ekzaminuar lëndimet e të dëmtuarit L.N 

dhe pikërisht kjo është një indicie e fortë apo piknisje për të treguar se nuk kemi të bëjmë me 

veprën penale të tentim vrasjes për të cilën është thirrur prokurori, pra në raportin e mjekut ai 

lëndimet që i ka gjetur i ka ekzaminuar ato janë lëndime të lehta trupore, pra ky konstatim i 

tillë mjafton që mbrojtja të aludojë dhe të mbështetet në një teori tjetër se për çfarë veprimesh 

të të akuzuarit bëhet fjalë, lirisht mund të thuhet për veprim të rrezikimit të sigurisë së 

përgjithshme në komunikacion sepse në praktikën gjyqësore teorinë çdo herë nëse do ishte ajo 

se si mendon prokurori, pra me këtë vepër penale të vrasjes në tentativë aty do të duhej ta 

kishin parimisht lëndime të rënda si me dobësim të përkohshëm apo të përhershëm të organeve 

trupore, të cilat ato kanë qenë të drejtuar në qëllim apo dashjen për shkaktim të rrëzimit të jetës 

së personit, pra tani këtu lindin dy teori të cilat mbrojtja i  argumenton dhe mbështet, nuk kemi 

shkaktim të lëndimit të rëndë dhe nuk është nisur veprimi i të akuzuarit për atë qëllim që me 

paramendim dhe dashje të ketë dëshirën që ai ta vrasë dikë apo ta privojë nga jeta, pasi që një 

gjë e tillë ka munguar dhe nuk është shprehur asnjë herë në çfarëdo rrethana. Pra mendojmë se  

kjo është teza shkencore praktike dhe ligjore e cila do duhej të merrej parasysh nga ana e 

prokurorit para se të bënte kualifikimin e veprës e jo të shkonte në mënyrë afektive në veprën 

penale të tentim vrasjes. Po ashtu e mbështesim pretendimin në atë drejtim se situata e 

përshkruar në dispozitiv të aktakuzës paraqet një pasqyrim të gabuar të gjendjes faktike dhe me 



 Numri i lëndës: 2018:041164 
 Datë: 17.01.2019 
 Numri i dokumentit: 00207452 
 

4 (11)  

   
2
0
1
8
:0
4
8
5
3
3

 

këtë edhe cilësimi është skajshmërish i gabuar duke mos aplikuar drejtë dispozitën materiale të 

veprës penale. Element tjetër po aq i rëndësishëm dhe shumë domethënës për mbrojtjen dhe 

për procesin gjyqësor është edhe mendimi përkatësisht raporti i ekspertit të komunikacionit i 

cili ka hartuar një raport të vendit të ngjarjes dhe ka dalur me konkluzion profesional se në 

rastin konkret kemi të bëjmë ta quajmë ashtu me një kundërvajtje në komunikacion 

përkatësisht të humbjes së kontrollit të veturës dhe se edhe kjo neve na shpie në teori se e 

vetmja përgjegjësi mbase reale e të akuzuarit është vepra penale e rrezikimit të sigurisë të 

përgjithshme me pasojë të shkaktimit të lëndimeve trupore. Duke shtuar se është me rëndësi që 

të gjithë të shtrojmë pyetje vetvetes nëse gjithë ne jemi me veturë dhe mund të shkaktohet 

aksidentalisht ndonjë aksident me lëndime a duhet ajo që apriori të mendohet se qëllimi do 

ishte tentim vrasje ndaj personave që i hasim në rrugë dhe i lëndojmë ata dhe që veturën ta 

shohim si mjet të kryerjes së veprave penale tentim vrasje, pra kjo është logjika e prokurorit se 

çka mendon ai përkatësisht se si mund të akuzojë personat dhe se me këtë logjik gjithë ne tani e 

tutje duhet të mendojmë se a të vozisim veturë dhe çka nëse shkaktohet ndonjë aksident, fatin 

do ta kishim si i akuzuari Sh.G.  Pra, thënë më ndryshe kjo teori gjithë neve na bën fajtorë nëse 

dalim me veturë dhe shkakton ndonjë aksident. Në fund ka shtuar se në mungesë të këtyre 

rrethanave dhe në mbështetje në teorinë e mbrojtjes i mbrojturi im Sh.G duhet të shpallet i 

pafajshëm.  

 

Gjykata i ka nxjerr të gjitha provat e nevojshme dhe pas administrimit të secilës provë 

veç e veç dhe të gjitha provave në tërësi ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Në tërësi është vërtetuar se i akuzuari me datë 01.07.2018 rreth orës 13:10 në Prizren, në 

kryqëzimin e rrugëve “Jusuf Gërvalla” dhe “Ulqini” tenton ta privojë nga jeta personin tjetër të 

dëmtuarin L.N dhe me atë rast me dashje vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave të 

tjerë, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari L.N ka qenë në motoçikletë me shokun e tij M. E (ky i 

fundit si pasasgjer), duke shkuar në drejtim të pishinës “Gold Pool” me ç’rast me të arritur tek 

udhëkryqi i pandehuri i cili ka qenë duke drejtuar automjetin e markës VW “V.” me ngjyrë të 

kaltër dhe me tabela të regjistrimit ... i cili me të vërejtur këtu të dëmtuarin L.N, kalon në 

shiritin e kundërt të lëvizjes së tij dhe niset me vrull (shllajf) në drejtim të tyre duke goditur 

motoçikletën të cilën ka qenë duke e drejtuar L.N pastaj motoçikleta e të dëmtuarit godet 

motoçikletën e të dëmtuarit M.N, me ç’rast M.E dhe T.L arrijnë të kërcejnë nga motoçikletat 

deri sa të dëmtuarit L.N dhe M.N rrëzohen në tokë, ndërsa i pandehuri sërish me veturën e tij 

lëviz prapa ashtu që të dëmtuarin L. arrin ta fut nën veturë dhe pastaj largohet nga vendi i 

ngjarjes, për të qenë në arrati deri me datën 27.07.2018, ku është vet dorëzuar. 

   

I akuzuari Sh.G gjatë shqyrtimit gjyqësor duke mohuar kryerjen e veprës penale në 

mbrojtjen e tij ka deklaruar sikurse në prokurorinë e shtetit ku ka shtuar se me të dëmtuarit L. 

dhe M.N  si familje kanë probleme dhe se këto probleme nuk po mund ti zgjidhin. Në disa raste 

L.N e ka kërcënuar bile edhe ia ka sulmuar fizikisht djalin e tij, ndërsa vitin e kaluar të njejtin e 

ka sulmuar duke e goditur me një thikë në pjesën e shpinës, konkretisht në veshkë për çka ka 

qëndruar në spital gati 2 javë. Sa i përket ditës  kritike i akuzuari është mbrojtur se është e 

vërtet që ka qenë duke e drejtuar automjetin e markës VW “V.” me ngjyrë të kaltër, me tabela 

të regjistrimit ... ishte duke ecur 20 kilometra në orë  ka qenë në treg për tu furnizuar me gjëra 

ushqimore dhe duke u kthyer për në shtëpi në momentin kur ka dashtë të hy në lagjen e tij bash 

tek udhëkryqi me të shpejtë një motor për të cilin as që e ka dit se kush ishte duke e drejtuar 

është përplasur për automjetin e tij dhe se të dy personat të cilët kanë qenë në motoçikletë kanë 

ra në tokë, e nga përplasja njërit prej tyre i cili ka qenë duke e drejtuar motoçikletën i ka ra 

helmeta nga koka dhe tek atëherë ka vërejtur se personi në fjalë ishte L. N duke shtuar se nuk e 

ka goditur të dëmtuarin L. por ka qenë ai me motoçikletën e vet që është përplasur në 

automjetin e tij dhe me të parë se kush ishte në pyetje, për të ikur nga problemet (belaja) me të 

shpejtë është larguar nga vendi i ngjarjes. Atë ditë nuk kishte konsumuar alkool sepse nuk e 
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konsumonte alkoolin. Në vazhdim i akuzuari është mbrojtur se nuk ka pasur ndonjë qëllim që 

të largohet nga shtëpia e tij me pretekstin se është duke ikur, por se ka qenë duke punuar në 

Gjilan pa ndërprerë 2-3 javë, për arsye se i kishte disa borxhe dhe është mundur që ti hek këto 

borxhe, ndërsa gjatë kësaj kohe e kishte ndrruar numrin e telefonit dhe se familjarët e tij nuk e 

kanë ditur se si ta kontaktojnë. 

 

Duke analizuar mbrojtjen e të akuzuarit Sh.G, gjykata konstatoi se mbrojtja e tillë është 

e dhënë me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale. Në të vërtet i akuzuari e pranon se 

familja e tij kanë probleme me familjen e të dëmtuarve L.dhe M.N, e që këto probleme 

vazhdimisht janë duke u përsëritur dhe deri më tani nuk kanë mund ti zgjidhin e që për shkak të 

këtyre problemeve një vit para këtij rasti, i dëmtuari L.N e kishte sulmuar të akuzuarin duke e 

goditur me thikë në shpinë për çka i akuzuari kishte qëndruar në spital gati 2 javë. Gjithashtu i 

akuzuari e pranon se ditën kritike kishte qenë duke drejtuar automjetin e tij VW “V.” pasi që 

kishte qenë në treg dhe ishte duke u kthyer në shtëpinë e tij dhe në momentin tek udhëkryqi 

është kthyer në drejtim të lagjes së tij është përplasur me dy motoçikleta.  

 

I akuzuari është mbrojtur se ka qenë i dëmtuari L.N ai i cili me motoçikletën e tij e ka 

goditur atë me automjet dhe se fillimisht nuk e ka  njohur se cili është, mirëpo pasi që të njejtit 

i kishte ra helmeta nga koka kishte vërejtur se ishte i dëmtuari L. , e për këtë arsye në mënyrë 

që të ikë nga problemet i njejti është larguar nga vendi i ngjarjes, e që sipas gjykatës kjo 

mbrojtje është në tërësi në kundërshtim me të gjitha provat, kjo fillimisht për shkak se ditën 

kritike të dëmtuarit L.dhe M.N  fare nuk ka pas helmetë në kokë e gjithashtu helmeta nuk kanë 

pasur edhe dëshmitarët M.E e T. L, i akuzuari i ka njohuhr shumë mirë të dëmtuarit pasi që 

jetojnë në të njëjtën lagje dhe i kanë shtëpitë shumë afër njëra me tjetrën,  ndërsa është 

vërtetuar se ditën kritike të dëmtuarit dhe dëshmitarët kanë qenë duke qarkulluar me 

motoçikleta në anën e djathtë të rrugës së “Ulqinit “, pra në shiritin e tyre të rrugës po ka qenë i 

akuzuari Sh. G i cili me tu kyqur në rrugën e “Ulqinit” nga shiriti i djathtë i rrugës kalon në 

shiritin tjetër të rrugës aty ku kanë qenë duke qarkulluar të dëmtuarit dhe i godet të njejtit duke 

i rrëxuar për toke dhe duke ju shkaktuar lëndime trupore, fakte këto të vërtetuara në tërësi nga 

fotodokumentacioni ku shihet saktë se ku ka ndodhur rasti, ku kanë qenë motoçikletat, po ashtu 

fakt ky i vërtetuar edhe nga ekspertiza e komunikacionit që ka përcaktuar se ka qenë i akuzuari 

Sh.G ai i cili ka kaluar në shiritin e kundërt të rrugës dhe i ka goditur motoçikletat, dhe ikë nga 

vendi i ngjarjes, për tu arrestuar gati pas një muaji. 

 

Gjendjen e këtillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitarit-të dëmtuarit 

L.N, dëshmitarëve M.N, M.E, Eksperti M.D si dhe provat materiale dhe atë : Leximi i dy 

raporteve mjekësore të spitalit në Prizren me nr. 8429 , datë 01.07.2018 për të dëmtuarin L. N 

dhe M.N, Raportit të ekspertimit mjeko-ligjor të kryer nga Dr. F.B, datë 14.08.2018, Shikimi 

në foto album me numër të dosjes së hetimeve 2018-GA-1229 datë 01.07.2018, Leximi i 

ekspertizës së komunikacionit me numër MM / 0112 e datës 11.12.2018, Raportit plotësues 

mbi rikonstruimin e vendit të ngjarjes të përgaditur nga Njësia e Feronzikës. 

 

I dëmtuar L.N si para prokurorit të shtetit ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se me familjen e të akuzuarit Sh.G kanë telashe qe dy vite dhe se gjatë këtyre viteve 

që të dy kanë ndjekje penale duke shtuar se para një viti i akuzuari së bashku me babain e tij e 

kishin sulmuar të njëjtin dhe me atë rast i dëmtuari me një thikë të cilën e kishte me veti e 

kishte goditur të akuzuarin Sh. i cili rast tani më është në gjykim e sipër, me familjen e të 

akuzuarit kanë edhe rastet tjera të cilat janë duke u hetuar në prokurori. Lidhur me ditën kritike 

i dëmtuari ka deklaruar se ka qenë duke shkuar në bazen (pishinë) në shoqëri me vëllaun e tij 

M.dhe dy shokët e tyre T.L dhe M.E I dëmtuari dhe vëllau i tij kanë qenë me motoçiketa, M.E 

ka qenë me të në motor, ndërsa T. L ka qenë me M. Pasi që kanë dal nga shtëpia kanë lëvizuar 

200-300 metra deri tek udhëkryqi, i akuzuari Sh.G me veturë ka qenë duke ardhur prej anës së 
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djathtë, në fillim ishte duke ecur në shiritin e vet të rrugës e më pas duke e ngritur shpejtësinë 

ka dal në shiritin e tyre të rrugës dhe i ka goditur në mënyrë direkte, nga e cila goditje janë 

rrëzuar që të katërtit që kanë qenë në dy motoçikleta, me ç’rast i dëmtuari i cili ishte i goditur 

drejtpërdrejt ka ra për toke deri sa M.i cili ishte me te në motoçikletë është larguar, ndërsa i 

akuzuari pasi që e kishte vërejtur të njejtin në tokë me rikverc (duke ecur prapa) është kthyer 

me automjetin e tij dhe e ka shti përfundi automjetit e pasi që ka hasur në mur sërish me 

shpejtësi është kthyer dhe me të shpejt është larguar nga vendi i ngjarjes, i dëmtuari ka shtuar 

se në këtë rast ai dhe vëllau i tij M. janë marr me ambulancë dhe janë dërguar në urgjencë në 

spital ku edhe është dhënë ndihma e parë, e pastaj janë liruar për në shtëpi. 

 

Dëshmitari M.N sikurse para prokurorit të shtetit ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor 

ka deklaruar se ditën kritike së bashku me vëllaun e t ij L. dhe dy shokët e tij M.E dhe T.L 

kishin vendosur që të shkonin në pishinë. Nga shtëpia e tyre kishin dal me dy motoçikleta të 

cilat i kishin vozitur ai dhe vëllau i tij L. , ndërsa dy shokët e tyre kishin qenë si pasagjerë, pasi 

që ishin nisur kur kanë kaluar 200-300 metra deri sa ishte duke lëvizur në shiritin e tij të rrugës 

për një moment një automjet i ka goditur me ç’rast ai ishte rrëzuar në tokë, gjithashtu edhe 

vëllau në anën tjetër si dhe dy shokët që ishin me ta, pasi që ishte rrëzuar ishte tërhequr pak dhe 

e kishte vërejtur që Sh.G kishte qenë në atë automjet i cili sërish është kthyr me rikverc dhe me 

automjetin e tij ka hyp mbi trupin e vëllaut të tij e pastaj edhe një herë ka hec përpara dhe është 

larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të shtëpisë së tij. Pas kësaj shumë shpejt kishte arritur 

ndihma e shpejtë me ç’ rast dëshmitarin dhe L. i kishin dërguar  në Qendrën Emergjente në 

spitalin e Prizrenit ku ju është dhënë ndihma e parë dhe po të njejtën ditë janë liruar për  në 

shtëpi, në fund ka deklaruar se me familjen e Sh.G kanë telashe qe 2-3 vite. 

 

Dëshmitari M.E gjatë shqyrtimit gjyqësor sikurse edhe para prokurorit të shtetit  ka 

deklaruar se ka qenë ditë e dielë kishte shkuar te shtëpia e shokut të tij L.dhe aty kishin 

vendosur që të shkojnë të gjithë së bashku në pishinë, dëshmitari ka hyp me L. në motoçikletë, 

ndërsa M. ka qenë së bashku me T.L, kanë dal nga shtëpia, kanë qenë duke ecur njëra pas 

tjetrës me një shpejtësi përafërsisht 20 në orë për shkak se aty ka pas pengesa në rrugë dhe nuk 

kishte kaluar shumë kohë kur aty para se të mbrihet tek udhëkryqi kishte vërejtur një veturë të 

cilën e drejtonte Sh.G, i cili nga një rrugë tjetër ka ardh është kthyer te udhëkryqi, dhe më pas 

nga shiriti vet ka kaluar në shiritin e tyre ku edhe i ka goditur me pjesën e përparme të 

automjetit, kishin ra për toke, respektivisht ishte hedhur nga motori para se ti godiste automjeti, 

duke shtuar se pasi që i kishte goditur automjeti i të akuzuarit kishte mbri deri te muri, ashtu që 

i akuzuari ka hec me rikverc mbi trupin e L. e më pas sërish ka ecur përpara dhe është larguar 

në drejtim të shtëpisë së tij. Ka shtuar se me dijeninë e tij  helmetë nuk ka pas asnjëri prej tyre. 

Në fund ka dekaruar se me, Sh.G nuk ka pas ndonjë konflikt.  

 

Dëshmitari T.L dëshmia e të cilit e dhënë në prokurori me pajtimin e palëve është 

lexuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se ditën kritike ka qenë në shtëpinë e shokut të tij 

M. ku përpos tij ka qenë edhe vëllau i M., L. si dhe M.E, e kishin ndërmend që të shkojnë deri 

në pishinë, i njëjti kishte hypur në motoçikletën e M. ndërsa M. ka hyp në motorin e L., janë 

nisur në drejtimin e pishinës dhe para se të mbrrinin tek udhëkryqi e ka vërejtur një automjet i 

cili ishte vërsulur në drejtimin e tyre, para se ti godiste e pasi që e kishte vërejtur dëshmitari 

kishte kërcyer nga motori, automjeti i kishte goditur të dy motoçikletat të cilat edhe kanë ra në 

tokë. Dëshmitari ka shtuar se e kishte vërejtur edhe momentin kur i akuzuari Sh.G është kthyer 

me rikverc mbi trupin e L. dhe më pas është drejtuar dhe është nisur në drejtim të shtëpisë së 

tij, duke shtuar se nuk i kujtohet dikush atë ditë ka pasur helmetë në kokë, por ai për veti e 

dinte që nuk ka pas, ndërsa me të akuzuain Sh. nuk ka pasur ndonjë problem. 

 

Duke analizuar dëshmitë e të dëmtuarve L. dhe M.N. si dhe dëshmitarëve M. Edhe T. 

L., gjykata në tërësi ua fali besimin dëshmisë së tyre pasi që dëshmitë e tyre në tërësi përputhen 
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me njëra tjetrën e gjithashtu me të gjitha provat materiale, nga dëshmitë e tyre gjykata ka 

vërtetuar se të dëmtuarit L.dhe M.N kishin probleme me familjen e të akuzuarit Sh.G, ndërsa 

dy dëshmitarët tjerë nuk kishin ndonjë problem me të, ditën kritike të gjithë ishin takuar në 

shtëpinë e të dëmtuarve kishin planifikuar që të shkonin në pishinë, që të katër dëshmitarët me 

dy motoçikleta dhe atë L.me M. në një motoçikletë dhe M.me T. në  motoçikletën tjetër nisen 

nga shtëpia e të dëmtuarve, në drejtim të pishinës, kur mbrin tek kryqëzimi në rrugën “Jusuf 

Gërvalla” nga ana e djathtë të rrugës, pra nga rruga “Jusuf Gërvalla” vjen i akuzuari Sh.G. me 

veturën e tij dhe me tu kyqur në rrugën e “Ulqinit” nga ana e djathtë të rrugës kalon në anën e 

majtë në shiritin e rrugës ku ishin duke qarkulluar të dëmtuarit dhe dëshmitarët me motoçikleta 

dhe në mënyrë frontale e godet fillimisht motoçikletën në të cilën ishte i dëmtuarin L. me 

dëshmitarin M.E, e nga goditja rrëzohen edhe M.N dhe T.L që ishin në motoçikletën tjetër, me 

këtë rast edhe i akuzuari ikë nga vendi i ngjarjes ndërsa të dëmtuarve L. dhe M. N ju shkakton 

lëndime trupore. 

 

Nga  foto albumi me numër të dosjes së hetimeve 2018-GA-1229 datë 01.07.2018, 

është vërtetuar se rasti ka ndodhur në fillim të rrugës së “Ulqinit” afër udhëkryqit me rrugën 

“Jusuf Gërvalla”. Nga fotot shihen dy motoçikleta të dëmtuara, nga ana e majtë të rrugës në 

trotuar kishte njolla të kuqe gjaku të të dëmtuarve, afër motoçikletave shihen pjesët e 

automjetit të të akuzuarit me të cilin i kishte goditur, dy motoçikletat e dëmtuara nga goditja e 

automjetit, në vendin e ngjarjes shihen gjurmë të gomave të automjetit të dyshuarit i cili i 

kishte goditur motoçikletën. Nga fotodokumentacioni shihen edhe pjesët e mbetura nga 

automjeti i të akuzuarit i përfshirë në këtë rast, si dhe automjeti i të akuzuarit  VW“V.” me 

ngjyrë të kaltërt me tabela ...  i cili është gjetur disa metra larg vendit të ngjarjes tek shtëpia e të 

akuzuarit i cili automjet është i dëmtuar në pjesën e përparme ku mbrojtësja e parë e automjetit 

ka dëmtime dhe përputhet me pjesët e gjetura në vendngjarje si nga ngjyra ashtu edhe me 

pjesët që kanë munguar në automjet në pjesën e përparme. 

 

  Gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes i datës 20.12.2018 me angazhimin edhe të 

Njësitit të Forenzikës si dhe të ekspertit të komunikacionit është bërë përshkrimi i provave, 

janë bërë matjet si dhe fotografimet e nevojshme e gjithashtu është bërë edhe skica e vendit të 

ngjarjes, ashtu që janë vendosur shenjat se ku ditën kritike ishin motoçikletat vendi se ku janë 

goditur. Me rastin e kryerjes së rikonstruimit të vendit të ngjarjes gjykata ka vërtetuar se rasti 

ka ndodhur në rrugën e “Ulqinit” përkatësisht në dalje të udhëkryqit ku kryqëzohet rruga 

“Jusuf Gërvalla” me rrugën e “Ulqinit”, ditën kritike i akuzuari Sh.G ka qenë duke lëvizur me 

veturën VW “V.” nga rruga “Jusuf Gërvalla” është futur në kryqëzimin e rrugëve dhe ka kaluar 

në rrugën e “Ulqinit” , në këto  momente të dëmtuarit L. dhe M.N me dy motoçikileta e së 

bashku me ta edhe dëshmitarët M.E dhe T.L kanë qenë duke lëvizur në rrugën e “ulqinit” në 

drejtim të kryqëzimit me rrugën “Jusuf Gërvalla”. I akuzuari Sh.G pas daljes nga kryqëzimi i 

rrugëve ka lëvizur dhe kyqet në anën e djathtë të rrugës së “Ulqinit”  dhe në atë moment vëren 

dy të dëmtuarit me motoçikleta ku për një moment nga ana e djathtë të rrugës së “Ulqinit” pasi 

që kalon 9 metra (pika referuese 1 këndi i shtëpisë në anën e majtë të rrugës) përkatësisht 13,40 

metra (pika referuese 2 këndi i shtëpisë nga ana e majtë të rrugës) kalon në anën e majtë të 

kësaj rruge, pra në shiritin e kundërt ku ishin duke lëvizur të dëmtuarit me motoçikleta dhe me 

një goditje frontale e godet së pari motoçikiletën e parë në të cilën ishte i dëmtuari L. N së 

bashku me shokun e tij M.E,  dhe nga goditja rrëzohet edhe i dëmtuari M.N dhe shoku i tij T.L 

të cilët ishin në motoçikletën tjetër prapa tyre, të cilët edhe marrin lëndime trupore që është 

vërtetuar nga pikat e gjakut të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes. 

 

  Gjykata gjatë rikonstruimit ka dëgjuar të dëmtuarin L.N i cili ka deklaruar se ka qenë 

duke lëvizur në anën e djathtë të rrugës së “Ulqinit” në drejtim të kryqëzimit, ndërsa i akuzuari 

ka ardhur prej anës së djathtë të rrugës prej anës së xhamisë në drejtimin tonë, ka shtuar se 
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vendi i goditjes ka qenë afër shenjave 3 dhe 4 (të vendosura nga ana e policisë gjatë 

rikonstruimit të vendit të ngjarjes).  

 

  Gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes gjykata ka ndëgjuar edhe të akuzuarin Sh.G cili 

ka deklaruar se ka qenë duke ardhur nga rruga “jusuf Gërvalla” dhe është kyqur në anën e 

djathtë të rrugës së “Ulqinit” në drejtim të shtëpisë  së tij, ka qenë duke lëvizur përafërsisht 20 

km/h në momentin kur është kthyer në rrugën e “Ulqinit” i dëmtuari L. ka qenë në anën e 

djathtë të rrugës dhe në një moment ka ardhur dhe e ka goditur me motoçikletën e tij.  

 

  Nga raporti i rikonstruimit të vendit të ngjarjes të kryer nga Njësia e Forenzikës             

R.G – Stacioni Policor ALFA me nr. 2018 RVK-646 i datës 27.12.2018 në skica e vendit të 

ngjarjes dhe foto albumi njofton se vetura nuk ka qenë në vendin e ngjarjes kur janë vendos 

shenjat. Dyshohet se kanë qenë duke ardhur nga drejtimi i udhëkryqit në kryqëzimin e rrugës 

“Jusuf Gërvalla” – Rr.”Ulqinit”. 

Gjendjen faktike gjykata e ka vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit të 

komunikacionit si dhe ndëgjimi i ekspertit MSc. Ing. M.Di cili ka kryer ekspertizën, sipas 

mendimit dhe konstatimit në ekspertizë është konstatuar se deri te aksidenti i komunikacionit 

ka ardhur kur ngasësi i veturës VW “V.” ishte duke u lëvizur në shiritin e djathtë të drejtimit të 

lëvizjes në rrugën “Ulqini” në kryqëzimin në rrugën “Jusuf Gërvalla” ku në një moment kalon 

plotësisht në shiritin e kundërt në drejtimin e lëvizjes, përkatësisht nuk përshtat shpejtësinë e 

lëvizjes për atë pjesë të rrugës si dhe gjatë procesit të përball kalimit me dy motoçikleta nuk 

mbanë distancën anësore të sigurtë nga motoçikletat ku edhe vjen deri te goditja në pjesën e 

përparme të veturës VW në pjesën e përparme të motoçikletës 1 (L. N me bashkëudhëtarin me 

M.E) e cila ishte duke lëvizur nga drejtimi i kundërt, si pasojë e kësaj goditje ngasësi i 

motoçikletës 1 e godet motoçikletën 2 (M.N me bashkëudhëtarin T. L) si pasojë e goditjeve 

ngasësit e motoçkletave ( L.N dhe M. N) pësojnë lëndime trupore ku edhe dërgohen në spitalin 

regjional të Prizrenit në tretman mjekësor. Ngasësi i veturës VW nuk lëviz me kujdes të shtuar 

gjatë procesit të përball kalimit me motoçikletat, gjegjësisht nuk mbanë drejtimin e lëvizjes ku 

në momentin e përball kalimit nuk mbanë distancën anësore të mjaftueshme të duhur dhe të 

sigurtë nga motoçikletat ku kalon plotësisht në anën e kundërt të rrugës ku edhe rezulton me 

goditje frontale me motoçikletën 1. Eksperti në fund ka dhënë konkluzionin se shkaku i 

aksidentit të komunikacionit është ngasësi i veturës “VW –V.” me targa të regjistrimit ... i cili 

në momentin kritik ishte duke lëvizur në shiritin e djathtë në drejtimin e lëvizjes në rrugën 

“Ulqini” përkatësisht gjatë procesit të përball kalimit me motoçikletat nuk mbanë distancën 

anësore të mjaftueshme, të duhur dhe të sigurtë, ku kalon plotësisht në shiritin e kundërt 

qarkullues, si dhe nuk përshtat shpejtësinë e lëvizjes për atë pjesë të rrugës dhe se shkaku i 

aksidentit janë veprimet e tilla nga ana e ngasësisht të veturës VW “V.”. Në vazhdim eksperti 

ka sqaruar se për të kryer analizën dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit në rastin konkret ka 

përdorur dy softverë, dhe se të dy këto lloje të softëverëve paraqesin mundësitë se si ka ardhur 

deri te shkaktimi i aksidentit, njëri prej tyre në 2 D dhe 3 D, e siç shihet në të dy rrjedhat e 

mundshme të shkaktimit të aksidentit lëshimi kryesor është distanca anësore. Eksperti ka 

sqaruar se duke pas parasysh se automjeti është larguar nga vendi i ngjarjes nuk mund të 

përcaktohej se ngasësi i veturës VW “V.” gjatë kalimit në udhëkryq të ketë mundur të hup 

shpejtësinë apo ballansimin dhe të godet motoçikletet, e gjithashtu nuk ka mund të përcaktohet 

shpejtësia e lëvizjes së automjetit, ndërsa bazuar në Ligjin e Trafikut nenin 65 shoferi gjatë 

pëballkalimit me  mjetin tjetër duhet të mbajë distancë anësore të sigurtë, e në rastin konkret 

një gjë e tillë nga ana e ngasësit nuk është respektuar. Eksperti ka sqaruar se vetura “V.” gjatë 

kalimit në shiritin e kundërt i ka goditur motoçikletat me pjesën ballore të veturës, ndërsa koha 

atë ditë ka qenë e kthjellët, ka shtuar se i akuzuari ka qenë duke shkuar në drejtim të udhëkryqit 

ndërsa motoçikletat kanë qenë duke lëvizur në dalje të udhëkryqit në drejtim të rrugës 
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“Ulqinit”, janë futur në rrugën e “Ulqinit”, dhe në fund eksperti ka sqaruar se rasti ka ndodhur 

në rrugën e “Ulqinit”. 

 

Pas kryerjes së rikonstruimit të vendit të ngjarjes edhe një herë është dëgjuar eksperti 

M.D, i cili edhe ka përgaditur raport plotësues të ekspertizës, e i cili gjatë shqyrtimit ka 

prescizuar se pasi që është bërë rikonstruimi i vendit të ngjajres, lëvizja e pjesëmarrësve në 

komunikacion ka qenë, të dëmtuarit respektivisht dy motoçikletat kanë lëvizur në rrugën e 

“Ulqinit” në drejtimin e udhëkryqit i cili kryqëzohet në rrugën “Jusuf Gërvalla” ndërsa i 

akuzuari ka qenë duke u kyqur nga rruga “Jusuf Gërvalla”  përmes udhëkryqit, në rrugën e 

“Ulqinit”. Eksperti ka sqaruar se bazuar në fotot të cilët janë në shkresat e lëndës kanë mbetur 

gjurmët e bartjes së automjetit “V.” në anën e kundërt, e bazuar në dëmin që është shkaktuar në 

veturë goditja ka qenë frontale-ballore, në rastin konkret gjurmë të frenimit nuk kanë ekzistuar, 

ndërsa kanë ekzistuar gjurmët e bartjes së veturës “V.”, pra gjurmë të frenimit në vendin e 

ngjarjes nuk kanë ekzistuar para goditjes që do të thotë ngasësi nuk ka reaguar në kohë për të 

evituar goditjen.  Në raportin plotësues eksperti i komunikacionit është dhënë konstatimi se 

deri te aksidenti i komunikacionit ka ardhur kur ngasësi i veturës VW ishte duke lëvizur në 

shiritin e djathtë në drejtimin e lëvizjes në rrugën “Jusuf Gërvalla” gjatë daljes (shkyqjes) nga 

rruga “Jusuf Gërvalla” në kryqëzimin në drejtimin e rrugës “Ulqini” fillimisht lëviz në shiritin 

e djathtë në drejtimin e lëvizjes në rrugën “Ulqini” ku në një moment kalon plotësisht në 

shiritin e kundërt në drejtimin e lëvizjes, përkatësisht nuk përshtat shpejtësinë e lëvizjes për atë 

pjesë të rrugës si dhe gjatë procesit të përball kalimit me dy motoçikleta nuk mbanë distancën 

anësore të sigurtë nga motoçikletat ku edhe vjen deri te goditja me pjesën e përparme të veturës 

VW në pjesën e përparme të motoçikletës “1” (L.N me bashkëudhëtarin M.E) e cila ishte duke 

lëvizur nga drejtimi i kundërt, si pasojë e kësaj goditje ngasësi i motoçikletës 1 e godet 

motoçikletën 2 (M.N dhe bashkëudhëtari T.L) si pasojë e goditjeve ngasësit të motoçikletave 

(L.N dhe M.N) pësojnë lëndime trupore ku edhe dërgohen në spitalin regjional në Prizren në 

tretman mjekësor. Në fund të raportit eksperti ka konstatuar se skica e aksidentit –rrjedha e 

mundshme e aksidentit përputhet me skicën e aksidentit 1 dhe 2 ku është analizuar aksidenti 

vetëm në rrugën “Ulqini” e punuar në ekspertizën e datës 11.12.2018. Përcaktimi i shpejtësisë 

së lëvizjes në rastin konkret nuk ka mund të përcaktohet pasi që automjeti ka lëvizur  nga vendi 

i ngjarjes dhe në mungesë të dhënave një gjë e tillë nuk mund të konstatohet, sipas Ligjit të 

Trafikut neni 65 parasheh që shoferi gjatë përballë kalimit me mjetin tjetër duhet të mbajë 

distancë anësore të sigurt e në rastin konkret një gjë e tillë nga ana e ngasësit nuk është 

respektuar, sa i përket gjendjes teknike të veturës, një kontroll e jashtëzakonshme e veturës nuk 

është bërë. Në bazë të analizës dhe në përcaktimin e shkakut të aksidentit kam përdorur dy 

sodwer, e ASY STREET DRAWE 6.0 dhe virtual crash 2.2., të dy llojet e sodwereve paraqesin 

mundësit deri te ardhja e shkaktimit të aksidentit, njëri prej tyre e përcakton 2D dhe 3D. 

 

Nga leximi i dy raporteve mjekësore të spitalit në Prizren me nr. 8429 datë 01.07.2018 

për të dëmtuarin L.N dhe M.N është vërtetuar se të dëmtuarit L.N dhe M.N ditën kur ka ndodh 

rasti, pra me datë 01.07.2018 janë dërguar në Qendrën Emergjente të spitalit Rajonal në Prizren 

ku edhe kanë marr tretmanin mjekësor. 

 

Nga Raportit të ekspertimit mjeko-ligjor të kryer nga Dr. F.B, datë 14.08.2018 është 

vërtetuar se ditën kritike i dëmtuari L.N kishte pësuar ndrydhje të indeve të buta me gërvishtje 

në regjionin e hundës dhe fytyrës, gjendje pas gjakderdhjes nga hunda, gërvishtje në shpinë dhe 

në të dy gjymtyrët e sipërme të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë që si të tilla 

bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore, këto dëmtime kanë shkaktuar dëmtime të përkohshme 

të shëndetit. I dëmtuari M.N kishte pësuar ndrydhje të indeve të buta në nyjen e bylyzykut të 

dorës së djathtë, plagë shqyese në gishtin e tretë të dorës së djathtë, gërvishtje në të dy 

gjymtyrat e poshtme të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë që si të tilla bëjnë 
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pjesë në dëmtime të lehta trupore, këto dëmtime kanë shkaktuar dëmtim të përkohshëm të 

shëndetit. 

 

 Në bazë të provave të administruara gjykata ka vërtetuar se në rastin konkret nuk është 

kontestuese se i akuzuari Sh. G dhe të dëmtuarit L.N dhe M.N jetojnë  në të njejtën lagje, 

përkatësisht në rrugën e “Ulqinit”. Këto dy familje qe një kohë të gjatë vazhdimisht kanë pasur 

probleme dhe shpesh herë edhe me konflikte fizike në mes tyre ku në njërin prej këtyre rasteve 

i cili ka ndodhur vitin e kaluar ashtu siç e pohojnë edhe i akuzuari edhe të dëmtuarit në një 

konflikt në mes të të dëmtuarit L. N dhe të akuzuarit Sh.G, i dëmtuari e ka therë me thikë të 

akuzuarin, për çka i njejti ka pësuar lëndime trupore dhe ka qëndruar në spital në shërim, e që 

për këtë rast por edhe për rastet tjera kanë pasur çështje penale në gjykatë. Ditën kritike të 

dëmtuarit L.dhe M.N së bashku me shokët e tyre dëshmitarët M.E dhe T.L ishin takuar në 

shtëpinë e të dëmtuarve dhe kishin planifikuar që të shkonin në pishinë, ndërsa po atë ditë i 

akuzuari Sh.G me veturë kishte shkuar në treg për të blerë gjësende të ndryshme. Të dëmtuarit 

dhe dëshmitarët me dy motoçikleta në njërin prej të cilave ishin L.N edhe dëshmitari M. E 

ndërsa në tjetrën motoçikletë ishin M.N dhe T.L nisen për në pishinë, dalin nga shtëpia përmes 

rrugës së “Ulqinit” duke ecur me motoçikletë kur mbrrin afër udhëkryqit ku kryqëzohen rruga 

e Ulqinit me rrugën “Jusuf Gërvalla” nga ana e djathtë, pra nga rruga “Jusuf Gërvalla” ishte 

duke u kthyer nga tregu i akuzuari Sh.G me veturë i cili kthehet përmes udhëkryqit dhe kyqet 

në anën e djathtë të rrugës së “Ulqinit” ku edhe i vëren të dëmtuarit me motoçikleta të cilët 

edhe i ka njohur pasi që i kishte fqinjë dhe asnjëri prej tyre nuk kishte helmetë në kokë dhe nga 

ana e djathtë e rrugës me veturë kalon në anën e majtë të rrugës ku ishin duke ardhur të 

dëmtuarit me motoçikleta dhe në mënyrë frontale e godet të dëmtuarin L.N në motoçikletën e 

parë të cilën ishte duke e drejtuar e në të cilin ishte edhe dëshmitari M.E dhe nga goditja 

goditet edhe i dëmtuari M.N në motoçikletën e dytë e cila ishte prapa tyre në të cilën 

motoçikletë ishte dhe dëshmitari T.L, nga goditja motoçikletat dëmtohen dhe përplasen për 

toke ndërsa vetura merr drejtimin e murit, pastaj i akuzuari duke u kthyer rikverc (duke ecur 

prapa me veturë) edhe një herë e fut të dëmtuarin L. nën veturë me çka edhe të dëmtuarve ju 

shkakton lëndime trupore dhe pastaj ikë nga vendi i  ngjarjes dhe qëndron në arrati deri me 

datën 27.07.2018. 

 

 Gjykata ka konstatuar se i akuzuari Sh.G ka vepruar me dashje me qëllim të kryerjes së 

veprës penale, përkatësisht ka vepruar ne dashje për vrasjen e të dëmtuarit L.N e në të njejtën 

kohë me dashje ka vepruar duke shkaktuar rrezik konkret për jetën e të dëmturit M.N, kjo për 

faktin se nga gjithë provat materiale por edhe dëshmitë e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve e 

sidomos nga ekspertiza e komunikacionit dhe foto dokumentacioni është vërtetuar se në vendin 

e ngjarjes nuk kanë ekzistuar fare shenjat e frenimit të veturës të cilën e drejtonte i akuzuari, 

por shihet qartë se i akuzuari me veturën e tij ka kaluar prej anës së djathtë të rrugës ku ishte 

kyçur nga udhëkryqi në anën tjetër të rrugës ku ishin duke qarkulluar të dëmtuarit me 

motoçikleta ku edhe shihen shenjat e bartjes së veturës në momentin e goditjes së 

motoçikletave  e gjithashtu në mes të rrugës shihen motoçikletat të dëmtuara dhe të rrëzuara 

për toke si dhe pjesë të ndryshme plastike edhe të veturës së të akuzuarit, e po ashtu shenjat në 

mesin e mbrojtësit të veturës së Sh.G që tregon qartë se i njëjti me dashje dhe ka pas për qëllim 

që me veturën e tij ta vrasë të dëmtuarin L.N si dhe të shkaktojë rrezik për jetën e të dëmtuarit 

M.N, pra shihet qartë se motivi kryesor i kryerjes së kësaj vepre penale nga i akuzuari është se i 

njëjti respektivisht familja e tij kanë pas probleme dhe vazhdimisht kanë probleme me familjen 

e të dëmtuarve L. dhe M.N, e që në njërin prej këtyre konflikteve i dëmtuari L.N e kishte therur 

me thikë të akuzuarin Sh.G. 

 

Gjykata pas vlerësimit të të gjitha këtyre provave duke analizuar secilën veç e veç dhe 

të gjitha së bashku gjeti se në veprimet e të akuzuarit Sh.G formohen të gjitha elementet e 

veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 179 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 lidhur 
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me nenin 28 të KPK, Andaj, duke marrë parasysh të lartcekurat gjykata këtu të akuzuarin e 

shpalli fajtor dhe të njëjtit i shqiptojë dënimin, më afër të përshkruar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konform nenit 73 të KP, përkitazi me 

llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në të njëjtën 

duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zbutjen apo 

rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë, motivet nga të cilat është kryer vepra. Me rastin e 

caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata në pajtim me nenin 28 paragrafi 3 lidhur me 

nenin 75 paragrafi 1 pika 1.1 si dhe nenin 76 paragrafi 1 pika 1.1 të KPK, ka bërë zbutjen e 

dënimit, dhe atë duke marr si rrethanë lehtësuese faktin se i akuzuari Sh.G është baba i 3 

fëmijëve, është mbajtës i familjes, është i gjendjes së dobët ekonomike dhe nuk ka ndonjë punë 

të përhershme, në këtë mënyrë gjykata konsideroi se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në 

harmoni dhe në baraspeshë me peshën e veprës së kryer penale dhe se kur të merret parasysh 

shkalla e dëmtimit të vlerës së mbrojtur, mënyra dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, 

dënimet e këtilla paraqiten si të domosdoshme me qëllim të arritjes së qëllimit të dënimit, me 

to shprehet gjykimi i shoqërisë për shkak të veprës së kryer penale dhe forcohet obligimi i 

respektimit të ligjit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në  bazë të nenit 450 KPP. 

 

Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike është marrë në bazë të nenit 463 par.2 të KPP 

të Kosovës.  

 

Nga se u tha më lart u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA   

2018:041164, 04.01.2019 

  

Procesmbajtësja                         Kryetari i trupit gjykues, 

Birsen Kume     Skender Çoçaj 

 

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


