
P.nr.1793/2014 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Teuta Krusha me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Myrvete Përdibuka procesmbajtëse, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit R. R. nga fshati K. Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale vrasje nga 

pakujdesia nga neni 181 të KPK, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – 

Departamentit të Përgjithshëm nën numrin PP.nr.207/2014 të datës 21.11.2014 pas mbajtjes së 

seancës kryesore publike në pranin e Prokurorit të Shtetit në Prizren Genc Nixha, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij avokatit N. Q. nga Prizreni, me datë 01.07.2015 publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

     A K T G J Y K I M 

     

 I akuzuari: 

 

 R. R. nga i ati R. dhe e ëma B. e lindur A., data e lindjes ... në fshatin K. tani me 

vendbanim në fshatin K. Komuna e Prizrenit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

    

ËSHTË FAJTOR 

 

 Me datë 26.07.2014 në orët e mbrëmjes rreth orës 21:30 minuta, në shtëpinë e tij familjare 

në fshatin K. Komuna e Prizrenit, me armë zjarri privon nga jeta djalin e tij M. R., në atë mënyrë 

që pas një zënke të cilën i ndjeri ka pasur me bashkëshorten e tij A. K. dhe nga zërat të cilat janë 

dëgjuar në shtëpi, i akuzuari derisa ishte duke pushuar në dhomën e tij, merr pushkën e gjuetisë 

dhe del nga dhoma duke zbritur shkallëve, me pretekst se kanë ardhur borxhlinjtë pasi që i ndjeri 

ka marrë para në emër të borxhit nga personat e caktuar, ka futur gishtin në mekanizmin e 

pushkës dhe kur i ndjeri M. R. e vëren babanë niset në drejtim të tij dhe drejtohet me fjalë “O 

babë gjuje se nuk kamë kah të shkoj” dhe e merr tytën e pushkës e afron në ballë, në atë moment 

pasi që i akuzuari kishte gishtin në mekanizmin e shkrepjes dhe ngrehet nga i ndjeri arma shkrep, 

kështu nga saçmat e zbrazura të predhës në formë shpërndarëse e godasin të ndjerin në ballë dhe 

shkaktojnë dëmtime të rënda të masës trunore, gjakderdhje e madhe në kavitetin e lirë të kokës 

dhe frakturë në kokë si rezultat i goditjes së sferave metalike të armës ashtu që nga plaga e marrë 

i ndjeri M. R. vdes në vendin e ngjarjes. 

 

Kësodore ka kryer veprën penale vrasje nga pakujdesia nga neni 181 të KPK. 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 41, 43, 45, 73 dhe nenit 181 të KPK i shqipton: 

  

DËNIM BURGU 

 

Në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 27.07.2014 e deri në datën 21.11.2014 dhe nën masën e arrestit shtëpiak 

gjer më datën 21.05.2015. 

 



Të akuzuarit i shqiptohet dënimi plotësues konform nenit 62 par.1 e 2 nën par.2.7 të KPK 

i merret pushkës së gjuetisë dy tytësh të kalibrit 16 mm, me numër serie 16656, si mjet i kryerjes 

së veprës penale. 

 

I akuzuari obligohet të paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

së gjykatës, në emër të ekspertizës psikiatrike – psikologjik të paguaj shumë prej 378.14 €, në 

emër të ekspertizës balistike të paguaj shumën në lartësi prej 151.08 € ndërsa në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 €, në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

PP.nr.207/2014 të datës 21.11.2014, kundër të akuzuarit R. R. nga fshati K. Komuna e Prizrenit, 

për shkak të veprës penale vrasje nga pakujdesia nga neni 181 të KPK. 

 
Prokurori Shtetit Genc Nixha, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit 

gjyqësore në disa seanca të mbajtur para gjykatës me rastin e administrimit të provave, është vërtetuar 

se në veprimet e akuzuarit R. R. janë formuar elementet e veprës penale vrasje nga pakujdesia nga 

neni 181 të KPK. Përfaqësuesi i aktakuzës këtë e arsyeton me atë se provat të cilat janë administruar 

në këtë shqyrtim gjyqësor janë të rëndësishme, sepse procesverbali i daljes në vendin e ngjarjes dhe 

deklarata e ekspertit i cili ka marrë pjesë në këqyrjen – rikonstruimin e vendit të ngjarjes, kanë 

vërtetuar pretendimet e prokurorisë se këtu është kryer vepra penale e vrasjes nga pakujdesia. 

Gjithashtu edhe ekspertizën e psikiatrisë e cila është dhënë me shkrim është i rëndësisë së veçantë, 

me këtë provë janë vërtetuar disa fakte se tek i akuzuari gjendja e krijuar konfuze nuk ka dhënë 

hapësirë dhe kohë për të logjikuar për pasojat katastrofale të veprimeve të tija. Nga kjo del se 

deklarata e tij se gishtin a ka pasur në këmbëzën e pushkës apo jo nuk është i sigurt, kështu i akuzuari 

edhe në Prokuroi gjatë dhënies së deklaratës nuk ka qenë i sigurt. Mirëpo në bazë të ekspertizës 

balistike dhe të gjitha analizave të bëra nga ky ekspert është vërtetuar ky fakt. Sipas qëndrimit të 

prokurorit të shtetit nga të cekurat më lartë dhe nga të gjitha provat tjera të analizuara nuk 

kontestohen disa fakte të rëndësishme dhe atë se në momentin kritik i akuzuari ka pasur armën në 

dorë, i ndjeri ka ngre armën kah vetja, arma është përdorë në momentin kritik, të gjitha këto bien në 

përfundim se i akuzuari duke mos pasur kujdes me veprimet e tija ka kryer veprën penale të vrasjes 

dhe atë si rezultat i pakujdesisë – vepër e cila i vihet në barrë në bazë të aktakuzës. Andaj edhe 

prokurori i shtetit duke pasur parasysh të cekurat më lartë nga gjykata kërkon që të vlerësoj të gjitha 

rrethanat lehtësuese të cilat shkojnë në favor të akuzuarit e sidomos faktin se vepra e kryer më së 

tepërmi ka goditur kryesin e veprës penale – këtu të akuzuarin R. R.        

 

 E dëmtuara A. K. nga ana e gjykatës njoftuar me drejtat që i takojnë sipas ligjit, ka 
deklaruar se nuk parashtron kërkesë pasurore juridike. 

 

 Mbrojtësi i akuzuarit avokati N. Q. në fjalën përfundimtare ka deklaruar, se gjatë shqyrtimit 

kryesor në procedurën e provave në të cilën janë administruar një sërë provash siç janë dëgjimi i 

dëmtuarës A. K., dëshmitarëve Sh. R. dhe E. G., provat materiale siç janë: dosja e forenzikës, raporti 

mjekësor, skica e vendit të ngjarjes, mendimi i ekspertit të balistikës, raporti mbi ekzaminimin 

psikiatrik – psikologjik të akuzuarit si edhe provat tjera kanë vërtetuar se në veprimet e akuzuarit nuk 

formohen elementet qenësore të veprës penale vrasje nga pakujdesia nga neni 181 të KPK. Të gjitha 

provat të cilat janë administruar në këtë çështje nuk kanë vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar si në 

aktakuzë. Vlen të theksohet se dëshmitarja e vendit të ngjarjes Sh. R. e ëma e të ndjerit M. R. dhe 



bashkëshortja e të akuzuarit R. R., në deklaratën e saj ka përshkruar në detaje ngjarjen e ditës kritike. 

Ajo në të gjitha fazat e procedurë ka deklaruar njëjtë dhe bindshëm ashtu që ka vërtetuar tezën e 

mbrojtjes. Pra si provë duhet të kushtohet besim, sepse mbi të gjitha është nënë e cila ka humbur të 

birin e që ky rast ka goditur atë dhe se nuk ka prind që e humbë fëmijën dhe nuk do të rrëfen të 

vërtetën, pavarësisht pasojave të deklaratës. Gjithashtu edhe dëshmitarja E. G. është deklaruar njëjtë e 

cila të ndjerin e ka vëlla ndërsa të akuzuarin e ka baba. Në këtë drejtim ka orientuar mbrojtjen edhe i 

akuzuari, pra sipas qëndrimit të mbrojtjes këto deponime janë të njëjta dhe tregojnë të vërtetën të 

cilave prova duhet të kushtoj besim gjykata gjatë marrjes së vendimit. Të gjitha prova tregojnë të 

njëjtën se i ndjeri me rastin e tërheqjes së tytës së armës në drejtim të vetes ka thënë fjalët “Vramë se 

skam ku të shkoj” këtë fakt e vërtetojnë e dëmtuara, dëshmitarët dhe vet i akuzuari. Sepse i ndjeri ka 

qenë konsumues i alkoolit, ka pasur konflikt me bashkëshorten – të dëmtuarën A. K. si dhe duke 

pasur parasysh edhe natyrën impulsive të ndjerit ka ardhur në gjendje mendore të atillë me çka ka 

kërkuar që të dëmtoj vetveten. Por mbrojtja thekson se këtë version nuk ka pranuar eksperti i 

balistikës H. K. në ekspertizën e dhënë me shkrim dhe në deklaratën e dhënë në shqyrtimin gjyqësor. 

Po ashtu me rastin e daljes në vendin e ngjarjes – rikonstruim, versioni i përshkruar nga ana e 

akuzuarit është duk i pamundur, mirëpo në shqyrtimin gjyqësor me rastin e demonstrimit nga ana e 

ekspertit gjithnjë duke u bazuar në gjendjen psiçike të ndjerit dhe përmasat tjera siç është gjatësia e 

trupit etj., në sallën e gjykimit njëri nga të pranishmit ka arritur me lehtësi të veproj sipas përshkrimit 

të akuzuarit dhe dëshmitarëve. Prandaj sipas qëndrimit të mbrojtjes gjykata nuk duhet ti fali besim 

kësaj prove. Pra me asnjë provë nuk është vërtetuar aktakuza, e veçanërisht konstatimi se i akuzuari 

armën e ka pasur në duar dhe nga konstatimi se gishtin tregues të dorës së djathtë e ka pasur në 

këmbëzën e armës dhe se shkrepja e armës ka ndodhur nga pakujdesia, andaj këto fakte nuk kanë 

arritur të provohen me prova. Gjithashtu mbrojtja është koncentruar edhe në elementin subjektiv të 

veprës penale me theks të veçantë se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me asnjë formë të 

pakujdesisë me vetëdije apo pa vetëdije, sepse i akuzuari është i shtyrë në moshë dhe me fizik shumë 

të dobët në krahasim me fizikun dhe moshën e të ndjerit e që logjikisht përjashtohet çdo formë e 

pakujdesisë, me arsyetim se i ndjeri ka mundur të manipuloj me armën. Në momentin kritik pasoja 

është shkaktuar nga ana e të ndjerit të cilën nuk ka mundur të parandaloj i akuzuari.  

 

Duke u nisur nga raportet në mesë të ndjerit dhe të akuzuarit dhe sikur të kishte kryer veprën 

penale nga pakujdesia atëherë i akuzuari do të pranonte fajësinë sepse çfarëdo dënimi që do të 

shqiptonte gjykata do të ishte e vogël në krahasim me pasojat e shkaktuara me humbjen e birit. 

Gjithashtu edhe deklarata e dëshmitarëve plotësisht përputhet me atë të akuzuarit edhe pse kanë 

pësuar rëndë nga vdekja e të ndjerit dhe në asnjë mënyrë nuk do të mbështetnin të akuzuarin sikur 

vërtet të kishte kryer veprën penale. Provat materiale siç janë skica e vendit të ngjarjes dhe raporti 

mjekësor vërtetojnë versionin e dhënë si në deponimet e akuzuarit, shkrepja e armës ka ndodhur kur 

tyta e pushkës ka qenë e puthitur në kokën e akuzuarit, me ç’rast plaga hyrëse në pjesën ballore dhe 

rrethanat tjera tregojnë se nuk kemi të bëjmë me shkrepjen e armës nga pakujdesia e akuzuarit sepse 

shkrepjen e armës ka bërë vet i ndjeri, pra në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me vepër penale. I 

akuzuari humbjen e birit ka përjetuar shumë rëndë dhe pasojat e kësaj ngjarjeje kanë goditur rëndë 

dhe dënimi është i panevojshëm për realizimin e çfarëdo qëllimi paraparë në nenin 78 par.1 nën par.1 

të KPK. Tek i akuzuari kjo situatë – momenti i shkrepjes së armës ka ndikuar shumë rëndë, ka qenë i 

humbur dhe ka përjetuar shok psiçik e psikologjik që ka ndikuar edhe në shëndetin e akuzuarit, 

prandaj çdo dënim në rastin konkret nuk do të ketë efekt tek i akuzuari sepse dënimi ka humbur 

kuptimin, pasi që pasoja e ngjarjes ka goditur rëndë të akuzuarin. Këtë fakt ka vërtetuar edhe 

ekzaminimi psiçik – psikologjikë që është dhënë nga ana e ekspertëve të kësaj lëmije. Andaj mbrojtja 

nga gjykata kërkon që pas analizës së provave të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, në 

kuptim të nenit 364 par.1 nën par.1.1 dhe 1.3 të KPPK, në mungesë të provave të liroj të akuzuarin R. 

R. 



I akuzuari R. R. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi pajtohet me theksimet e 

mbrojtësit të tij, me theks të veçantë se humbja e djalit është humbje e madhe për të, pasi që ai ka 

qenë i vetmi që ka pasur raportet jashtëzakonisht të mira dhe të veçanta në krahasim me anëtarët tjerë 

të familjes, ka pasur si shokë, kështu që edhe me këtë dhimbje do të shkoj deri në fund të jetës. 

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 Ditën kritike me datë 26.07.2014 në orët e hershme të mbrëmjes, në fshatin K. Komuna e 

Prizrenit në shtëpinë familjare të akuzuarit R. R., derisa qëndronin në oborr gjithë anëtarët e 

familjes ku ka qenë prezent edhe i akuzuari, fillon një konfliktit verbal në mesë të bashkëshortes 

së ndjerit – dëmtuarës A. K. dhe kunatës së saj Sh., për shkak se e dëmtuara ka qortuar djalin e të 

ndjerit nga martesa e parë L. R. E dëmtuara A. K. pas fajlosjes me kunatën e saj, në gjendje të 

nervozuar largohet nga oborri dhe hynë në dhomën e saj. Mirëpo pas një kohe vjen bashkëshorti 

– i ndjeri M. R. dhe hynë në dhomë dhe kjo gjendje e tensionuar vazhdon në mesë të 

bashkëshortëve. Gjatë kësaj zënke në shtpëpi kanë qenë të pranishëm nëna e të ndjerit Sh. R. dhe 

motra E. G. I akuzuari R. R. derisa ka qenë duke pushuar në  dhomën e tij e cila gjendet në katin 

e epërm të shtëpisë, pas një kohe diku rreth orës 21:30 minuta, si rezultat i kësaj zënke nga zërat 

të cilat janë dëgjuar, ai merr pushkën e gjuetisë dhe del nga dhoma duke zbritur shkallëve, me 

pretekst se kanë ardhur borxhlinjtë për të kërkuar borxhin – pasi që i ndjeri ka marrë para në emër 

të borxhit nga personat e caktuar. I akuzuari nën këtë presion derisa ka pasur pushkën në dorë dhe 

gishtin e futur në mekanizmin e shkrepjes, i ndjeri M. e vëren babanë e tij në këtë gjendje ai niset 

në drejtim të tij dhe drejtohet me fjalë “O babë gjuje se nuk kamë kah të shkoj” dhe me dorën e 

majtë e kap tytën e pushkës e afron në ballë. Mirëpo në atë moment pasi që i akuzuari nuk ka 

kushtuar kujdes të shtuar manipulimit me armë edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit të tij, por me mendjelehtësi mendon se ajo nuk 

do të shkaktohet, pasi që ka pasur gishtin në mekanizmin e shkrepjes, i njëjti është ngre nga ana e 

të ndjerit, aksidentalisht arma shkrep dhe nga saçmat e zbrazura të predhës në formë shpërndarëse 

e godasin të ndjerin në ballë dhe shkaktojnë dëmtime të rënda të masës trunore, gjakderdhje e 

madhe në kavitetin e lirë të kokës dhe frakturë në kokë si rezultat i goditjes së sferave metalike të 

armës. Si rezultat i këtij veprimi nga shkrepja e armës dhe nga plaga e marrë i ndjeri M. R. vdes 

në vendin e ngjarjes. Nga kjo del se në veprimet e akuzuarit R. R. më afër të përshkruar si në 

shqiptim të këtij aktgjykimi, formohen të gjitha elementet e veprës penale vrasje nga pakujdesia 

nga neni 181 të KPK. 

 

I akuzuari R. R. në tërësi kundërshtoi aktakuzën e prokurorit të shtetit dhe theksoi se nuk 

është fajtorë për veprën penale e cila i vihet në barë. Nga deponimet e akuzuarit dhënë në 

procedurën paraprake dhe gjatë shqyrtimit kryesor del se i njëjti nuk është kryes i veprës penale, 

edhe pse armën e zjarrit e ka pasur në dorë dhe ka qenë përball birit të tij – të ndjerit M. R., ai 

armën e ka mbajtur me tytë te poshtë, gishtin nuk e ka pas të futur në mekanizmin e shkrepjes 

pasi që dorën ka pasur në pjesën e ngushtë të kondakut sepse atë ka mbajtur me një dorë. Mirëpo 

i ndjeri M. R. kur vëren babanë – të akuzuarin, drejtohet me fjalë “babë unë lyp lul ballit” dhe në 

moment afrohet të akuzuarit në distancë prej 1 m, me dorën e majtë e kap tytën e pushkës e 

mbështet në ballë, me këmbën e djathtë hyp një shkallë më lartë dhe pastaj me dorën e djathtë e 

ngren këmbëzën e shkrep armën dhe goditet në ballë. Pas shkrepjes së armës në momentin kur ka 

parë të shtrirë në dysheme birin e tij i akuzuari ka qenë në gjendje shoku dhe në atë moment 

armën nga dora ka marrë e bija e tij E. G. të cilën e ka larguar dhe ka fshehur në oborr. Për këtë i 

vjen keq sepse në moshë të shtyrë ai është goditur thellë, e tërë barra dhe dhimbja është tek ai dhe 

këtë situatë të krijuar vështirë e përballon.    



 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat: deklarata e dëmtuarës A. K., 

deklaratat e dëshmitarëve Sh. R. dhe E. G., deklarata e ekspertit të balistikës Prof. H. K., u 

lexuan: ekspertiza e njësitit për ekspertim toksikologjikë të datës 21.08.2014, ekspertiza e njësitit 

për ekspertizën e armëve të zjarrit të datës 27.08.2014, lista e dëshmive me numër 2014 – GA – 

2125 të datës 26.07.2014, raporti i autopsisë lëshuar nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë, dosja e forenzikës të datës 23.10.2014, raporti mjekësor për të ndjerin M. R. të datës 

26.07.2014, raporti mjekësor për të akuzuarin R. R., ekspertiza e ekspertit të balistikës 

kriminalistike të ekspertit H. K. të datës 31.10.2014, leximi i listës së armëve të konfiskuar të 

datës 26.07.2014, bëhet shikimi në skicën e vendit të ngjarjes me numër 2014 – GA – 2125 dhe 

foto dokumentacion të datës 26 – 27.07.2014. 

 

Gjykata pas administrimit të provave veç e veç dhe pas vlerësimit të tyre nuk ka pranuar 

mbrojtjen e akuzuarit R. R. me arsyetim se nuk është fajtor për veprën penale me të cilën 

ngarkohet ngase ditën kritike me rastin e konfliktit në shtëpinë e tij, ai ka qenë prezent dhe ka 

pasur armën në dorë, por ai nuk ka shkrepur të njëjtin pasi që atë ka mbajtur me një dorë nga 

pjesa e ngushtë e kondakut. Gjykata nuk i kushtoj besim kësaj deklarate pasi që mbrojtja e këtillë 

nuk është e pranueshme dhe bindëse për gjykatën dhe se i akuzuari ka për qëllim që ti shmanget 

përgjegjësisë penale, sepse i akuzuari gjatë tërë procedurës ka mbajtur këtë strategji të mbrojtjes, 

por këtë fakt i njëjti prej fillimit të procedurës e gjer në përfundim të shqyrtimi kryesor nuk ka 

qenë në gjendje të argumentoj e cila është në kundërshtim me prova materiale, andaj edhe gjykata 

mbrojtjes së tillë nuk i kushtoj besim, pasi që është në kundërshtim me provat materiale sidomos 

me raportin e autopsisë lëshuar nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ekspertiza e 

njësitit për ekspertizën e armëve të zjarrit të datës 27.08.2014, ekspertiza e ekspertit të balistikës 

kriminalistike të ekspertit Prof. H. K. të datës 31.10.2014 dhe deklarata e ekspertit të balistikës 

Prof. H. K. dhënë në shqyrtimin gjyqësor me datë 10.06.2015, të cilat janë pjesë e shkresave të 

lëndës të cilat në tërësi dëshmojnë të kundërtën.  

 

Arsyetimi i dhënë në deponimin e akuzuarit nuk është bindëse për gjykatën, për faktin se i 

akuzuari është gjuetar dhe posedues i armës shumë vjet, armën e ka me leje dhe një kohë të gjatë 

merret me këtë sport. Pra kjo e arsyeton faktin se i akuzuari ka njohuri të mjaftueshme për 

përdorimin e armës konkretisht manipulimi me armë nga ana e tij, sepse i akuzuari si gjuetar 

shumë vjeçar ka njohuri të mjaftueshme për përdorimin e këtij lloji të armës e cila është me dy 

tyta të kalibrit 16 mm, e që ditën kritike në tytë të pushkës ka pasur municionin dhe ka ditur për 

pasojat eventuale që mund të shkaktohen. Mbrojtja e tij se nuk është kryes i veprës penale dhe se 

i ndjeri është vetëvrarë, nuk mund të qëndroj sepse nuk ka bazë juridike pasi që nuk arsyetohet 

me asnjë provë materiale. Vlen të theksohet ekspertiza e ekspertit të balistikës në mënyrë precize 

jep vlerat e armës me kalibër 16 mm, me numër serie 16656, me tytë horizontale në gjatësi prej 

80 cm, largësia e tytës deri në këmbëzën e parë është 78 cm ndërsa deri tek këmbëza e dytë është 

80 cm dhe gjatësia e krahut të presonit – viktimis është 67 cm maksimum deri në 70 cm, ndërsa 

për tërheqjen e këmbëzës nevojitet forca e gishtit prej 2 – 3 kg. Gjykata duke u bazuar në këto 

vlera del se nuk ka mundësi që të kryhet vetëvrasje në këto kushte siç përshkruhet në deklaratën e 

akuzuarit dhe deponimet e dëshmitarëve të vendit të ngjarjes Sh. R. dhe E. G. Gjithashtu edhe 

provat tjera materiale skica e vendit të ngjarjes dhe rikonstruimi i vendit të ngjarjes del se gëzhoja 

e gjetur në vendin e ngjarjes sipas laboratorit balistik është zbrazur nga kjo pushkë. Por duke iu 

referuar konstruksionit të trupit të ndjerit, vlerave të pushkës së gjuetisë objekt i akuzës dhe 

konfiguracionit të terrenit nuk del se i ndjeri është vetëvrarë, përkundrejt faktit që derisa arma ka 



qenë në dorën e akuzuarit i ndjeri me dorë ka ngre tytën e pushkës në ballë dhe në këtë pozitë, i 

ndjeri nuk ka mundur të mbrij mekanizmin e shkrepjes. 

   

Pra nga shkresat e lëndës dhe nga provat e administruara del se i akuzuari R. R. së bashku 

me bashkëshorten e tij, kanë jetuar në bashkësi familjare me familjen e birit të tyre – të ndjerit M. 

R., të cilët kanë pasur raporte jashtëzakonisht të mira. Mirëpo i akuzuari ka pasur në dijeni se biri 

i tij kohë pas kohe ka pasur probleme familjare me bashkëshorten e tij A. K. pasi që ajo ka pasur 

sjellje shumë të rrepta me fëmijët e tij nga martesa e parë. Por i ndjeri si afarist dhe pronar i një 

lokali tregtar në qendër të qytetit dhe depos në tregun “F.” në Prizren, ka pasur edhe probleme 

financiare sepse ai nga personat e caktuar kishte marrë para në emër të borxhit. Mirëpo ditën 

kritik në familjen e tyre këto probleme janë përsëritur kështu që ka pasur shamatë në mesë të 

ndjerit dhe bashkëshortes së tij. I akuzuari derisa pushonte në dhomën e tij, në momentin kritik 

pas dëgjimit të zërave të cilat ishin si rezultat i kësaj zënke familjare, ai nga dhoma e tij del me 

armë në dorë dhe shkon në drejtim të katit përdhes me pretekst se në shtëpinë e tij kanë ardhur 

borxhlinjtë ta kërkojnë borxhin e të ndjerit. Por në fakt në korridorin e katit përdhese të shtëpisë 

kanë qenë anëtarët e familjes dhe biri i tij M. R. i cili edhe ka qenë i nervozuar me sjelljet e 

bashkëshortes së tij të dëmtuarës A. K. Mirëpo i akuzuari me armë në dorë duke zbritur shkallëve 

afrohet tek biri i tij dhe duke mos i kushto kujdes të shtuar sjelljeve të tija, i ndjeri e ngre armën 

kah vetja dhe derisa i akuzuari ka pasur gishtin në këmbëzën e pushkës nga pakujdesia shkrep 

arma duke shkaktuar plagë vdekje pruse të ndjerit M. R. i cili edhe rrëzohet në dysheme pa shenja 

jete.  

 

Të gjitha këto fakte vërtetohen nga deklarata e dëmtuarës A. K., deklarata e ekspertit 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor të cilat janë plotësisht në pajtim me provat materiale e sidomos me 

përshkrimin e vendit të ngjarjes. Pra i ndjeri M. R. është privuar nga jeta për shkak të pakujdesisë 

së kryesit të veprës penale. Kjo formë e vrasje konsiderohet forma më e lehtë e vrasjes vetëm 

përkrah forma e fajit. Para se të shkaktohet pasoja juridike në momentin kritik, i akuzuari edhe 

pse ka qenë i armatosur ai nuk ka kushtuar kujdes përdorimit të armës edhe pse ka qenë i 

vetëdijshëm se arma në fjalë është i rrezikshëm dhe si rezultat i kësaj mund të vijë deri te pasoja e 

ndaluar, e cila mund të shkaktohet si rezultat i veprimit të tij, por me mendjelehtësi mendon se 

ajo nuk do të shkaktohet apo eventualisht me veprimet e veta mund të parandaloj shkaktimin e 

saj, e që në rastin konkret deri te pasoja ka ardhur e cila ka qenë fatal. Pra në rastin konkret 

gjykata në këtë mënyrë edhe ka vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike, pasi që i akuzuari 

është i vetëdijshëm, nuk ka çrregullime mendore, nuk ka ngecje e veçanërisht nuk ka sëmundje 

mendore me karakter të përhershëm, andaj sipas qëndrimit të gjykatës i njëjti është i 

përgjegjshëm dhe duhet të përgjigjet penalisht për veprimet e vet kundërligjore të cilat i ka 

ndërmarrë ditën kritike. Pra në momentin kritik për shkak të situatës së krijuar dhe preokupimeve 

të cilat i ka pasur i akuzuari ka mundur të ketë luhatje – gjendje konfuze afektive, por kjo nuk e 

përjashton përgjegjësinë e tij penalo – juridike. Këtë fakt vendimtar mbi elementin subjektiv të 

figurës së veprës penale – fajësinë e vërteton edhe grupi i ekspertëve me ekspertizën e tyre 

dhënën me datë 19.05.2015, të cilët nuk përjashtojnë faktin se gjendja e shëndetit mendor të 

akuzuarit pas kryerjes së veprës penale mund të vështirësohet në vazhdim dhe do të ketë nevojë 

për trajtim psikiatrik.  

 

Gjykata nuk i kushtoj besim deponimeve të dëshmitarëve Sh. R. dhe E. G. dhënë në 

procedurën paraprake dhe në shqyrtimin gjyqësor të cilat në deklaratën e tyre kanë theksuar se i 

ndjeri në atë rrëmujë në prezencën e tyre duke rrëmbyer armën nga dora e babit të tij – këtu të 



akuzuarit dhe duke futur gishtin në mekanizmin e armës ai është vetëvrarë. Pra deponimet e 

këtyre dëshmitarëve janë drejtuar në mbrojtjen e akuzuarit dhe lirimin e tij nga përgjegjësia 

penale pasi që të njëjtin e kanë anëtar të familjes dhe duke pasur gjendjen e tij shpirtërore pas 

kryerjes së veprës penale – gjendjen psikike – psikologjike, kërkojnë që me aktgjykim lirues të 

ndikohet në shërimin e shëndetit mendor, ashtu që i akuzuari të rehabilitohet duke u liruar nga 

përgjegjësia penale, për veprën penale me të cilën ngarkohet. Pra deklaratat të këtillë nuk kanë 

fuqinë e të provuarit dhe nuk prodhojnë efekt juridikë të cilat do të argumentonin pafajësinë e 

akuzuarit.   

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPK, të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, në rastin konkret 

duke mos gjetur asnjë rrethanë rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese morri parasysh faktin se  i 

akuzuari është i shtyrë në moshë, sjellja korrekte para organeve të drejtësisë gjatë zhvillimit të 

procedurës, është i gjendjes së dobët ekonomike, vepra penale ka goditur tej mase të akuzuarin 

pasi që ka humbur djalin dhe fëmijët e mitur të ndjerit janë nën mbikëqyrjen e të akuzuarit dhe 

bashkëshortes së tij, gjer më tani nuk ka qenë i gjykuar, çka nënkupton se nuk ka ardhur ndesh 

me rregullat pozitive andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i shqiptoj dënimin me burg si në 

shqiptim të këtij aktgjykimi duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së 

përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të 

përmbahet nga veprimet e tilla, me bindje se është proporcionale me peshën e veprës penale për 

të cilin i akuzuari është shpallur fajtor. 

 

Vendimi mbi dënimin plotësues është marrë në kuptim të nenit 69 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 
 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1793/2014 të datës 01.07.2015     

                                                                                                                                                                                   

Procesmbajtësja                                                Gjyqtarja 

Myrvete Përdibuka                                                                                              Teuta Krusha 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat pre15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj gjykate. 

 


