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NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.48/2017 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË- Departamenti për Krime të Rënda, (në 

Objektin e gjykatës Mitrovicë-Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtarët trupit 

gjykues-gjyqtarët: Burim Ademi dhe Sabit Rama, me procesmbajtësen Edita Kelmendi, në 

çështjen penale kundër të pandehurit N.B, nga fshati-...-Komuna e Deçanit, i akuzuar për veprën 

penale: Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, më 

tutje shkurtesa (KPRK-së), si dhe për veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Pejë, PP.I.nr.1/2015 e dt.14.03.2016, të cilën e përfaqëson Prokuroria Themelore 

në Mitrovicë. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.15.09. 2017, Prokuroria ka ri-kualifikuar 

veprën penale pikë I të aktakuzës si vijon, në veprën penale; Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 

pika 1.4 dhe 1.6 të KPRK-së. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor në prezencën e 

palëve: Prokurorit të shteti në PTH Mitrovicë Njazi Rexha, të pandehurit N.B, mbrojtësit e tij 

av.Ramiz Krasniqi dhe av.VI.r Vehapi, përfaqësuesi më autorizim i palës së dëmtuar av.R.G, 

përfaqësuesi ligjor i palës së dëmtuar F.K. Seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë publike, janë 

regjistruar në procesverbal. Pas përfundimit të shqyrtimi gjyqësor më 19 shkurt 2019,  më datën 

25 shkurt 2019, gjykata ka  shpallur publikisht aktgjykimin, ndërsa me datën 28.06.2019, është 

përpiluar me shkrim:  

 

AKTGJYKIM 

 

Kundër të pandehurit: 

N.B, nga i ati A., e ëma M., e vajzërisë K., i lindur me ... në fshatin ..., KK-Deçan, ku edhe jeton, 

shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, ka të përfunduar shkollën e mesme, me profesion 

bujk, i martuar, baba i 4 fëmijëve, i gjendjes së mirë ekonomike, me parë i padënuar, për këtë 

rast fillimisht ka qenë nën masën e paraburgim, pastaj nën masën e arrest shtëpiak deri më 25 

shkurt 2019; 

 

I. 

Në mbështetje të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i akuzuari 

N.B; 

 

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE:  

Më dt.31.12.2014, rreth orës 06:35 min., në pompën e benzinës “D.-P”, në rrugën “Besnik 

Lajçi”, në Pejë, vret në mënyrë dinake tani të ndjerin I.K, nga Peja, punëtor i kësaj pompe, në atë 

mënyrë që ditën kritike i pandehuri duke shfrytëzuar automjetin e tipit “Hamer” me targa 

amerikane të regjistrimit ..., i cili ishte në posedimin e tij, ka shkuar në pompën e benzinës “D.-

P”, dhe duke vërejtur që viktima është i vetëm, pas tankimit (mbushjes) së automjetit me 

karburant-benzinë, në shumë prej 128 euro, gjerë sa viktima ishte duke pritur që t‟i bëhej pagesa, 

i pandehuri Nimon nga automjeti kishte nxjerr pushkën automatike AK-47 dhe më të njëjtën e 

qëllon viktimën një herë në gjoks, në pjesën e majtë të trupit, duke e lënë të vdekur në vendin e 

ngjarjes, e pastaj nga viktima merre çantën me të holla në shumë prej 1800 euro, dhe ikë nga 

vendi i ngjarjes, në drejtim të panjohur. 

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 e 1.6 

sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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- I pandehuri N.B, lirohet nga shpenzimet e procedurës penale. 

 

- Të dëmtuarit-familjarët e të ndjerit, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohen në 

kontest të rregullt civil. 

                                                                      

II. 

Në mbështetje të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i akuzuari 

N.B: 

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE: 

Më parë ka siguruar dhe gjerë më datën; 31.12.2014, pa autorizim ka mbajtur armën dhe 

municion dhe atë pushkë automatike AK-47 kalibrimit 7.62 mm, tani më numër serik të 

panjohur, e me të cilën armë natën kritike rreth orës 06:35 min, në pompën e benzinës “D.-P”, në 

Pejë, ka privuar nga jeta tani të ndjerin I.K, nga Peja. 

 

-Me këtë kishte për të kryer veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

I pandehuri N.B, lirohet nga shpenzimet e procedurës penale. 

 

Kërkesë pasurore-juridike, nuk kishte për këtë pikë të akuzës. 

 

I. Gjykata, në mbështetje të nenit 267 e lidhur me nenin 274 par.6 të Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës, nxjerr këtë: 

URDHËR-URDHËROHET Lirimi dhe kthimi i sendeve si vijon;  

Automjeti i markës “HAMER” me targa amerikane të regjistrimit NEW YORK ..., pronë e 

shtetasit H.B, nga fshati ..., Komuna- Deçan. Ky automjet si dhe sendet e lidhura me të i kthehen 

pronarit apo të autorizuarit të tij. Pronari i sendit lirohet nga të gjitha shpenzimet eventuale të 

shkaktuara lidhur me transportin, mbajtjen dhe mirëmbajtjen e sendit gjatë kohës nga koha e 

sekuestrimit e deri të lirimi i sendeve. Urdhërohet-Prokuroria Themelore Mitrovicë apo 

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar (me tutje i referohemi 

Agjencia) të zbatojë këtë urdhër, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

A r s y e t i m 

AKTAKUZA; 

Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti i Krimeve të Rënda me dt.13.10.2015, ka ngritur 

aktakuzë PP.I.nr.1/2015, e përmirësuar më vonë më datë 14.03.2016, të cilën e përfaqëson 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, kundër të pandehurit N.B.   

 

Kjo aktakuzë ishte dorëzuar në Gjykatën Themelore në Pejë, si aktakuzë e përmirësuar . 

 

Sipas aktakuzës i pandehuri N.B, ishte akuzuar për veprën penale; Vrasje e rëndë nga neni 179 

par.1 pika 1.4 të KPRK, si dhe për veprën penale: Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të 

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

KOMPETENCA  

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, sipas aktvendimit PN.nr.159/17 dt.03.03.2017, ka 

CAKTUAR-Gjykatën Themelore në Mitrovicë, si gjykatë me kompetencë territoriale dhe 

lëndore për të zhvilluar procedurën penale ndaj të pandehurit; N.B. Pas pranimit të lëndës në 

Gjykatën Themelore në Mitrovicë,  më dt.17.03.2017,  kjo lëndë ka marrë numrin e ri të lëndës 

dhe është evidentuar sipas numrit penal: P.nr.48/2017. 



    3 

 

  

RRJEDHA E PROCEDURËS; 

Më datë 15.09.2017, Kryetari i trupit gjykues ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në këtë 

çështje penale. Seanca ishte mbajtur në prezencën e të gjitha palëve. 

Prokurori i shtetit në Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Njazi Rexha i cili e ka përfaqësuar 

aktakuzën, ka plotësuar dhe ri cilësuar veprën penale, për pikën I të akuzës, ashtu që të akuzuarin 

N.B me ketë plotësim e ka akuzuar për veprën penale;  Vrasje e rëndë nga nenin 179 par.1 pika 

1.4 e 1.6 të Kodit të Republikës së Kosovës, përveç kësaj ka plotësuar edhe përshkrimin faktik të 

pikës I, ashtu që në vend të datës 31.12.2015 që ishte shënuar në rreshtin një dt.31.12.2015, ka 

kërkuar që kjo datë të fshihet dhe të shënohet data 31.12.2014. 

 

Në këtë seancën të shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri N.B, është deklaruar i pafajshëm për veprën 

penale; Vrasje e rëndë nga nenin 179 par.1 pika 1.4 e 1.6 të Kodit të Republikës së Kosovës, si 

dhe për veprën penale; Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga 

neni 374 par.1 të KPRK-ës, për të vepra penale akuzohej.  

 

I pandehuri N.B, në lidhje me këtë rast sipas vendimeve të Gjykatës Themelore në Pejë, ka 

qëndruar fillimisht nën masën e paraburgimit pastaj edhe nën masën e arrestit shtëpiak, ndërsa 

nga koha kur lënda është pranuar në këtë gjykatë, i pandehuri ka qenë nën masën e arrestit 

shtëpiak deri më dt.25.02.2019. 

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

 

Në këtë çështje penale janë mbajtur gjithsejtë 18 seanca të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale janë mbajtur me;dt:15.09.2017, 

dt:20.09.2017, dt:31.10.2017, dt:01.01.2017, dt:03.01.2018, dt:04.01.2018, dt: 20.02.2018, 

dt:21.02.2018, dt:30.03.2018, dt:05.04.2018, dt:03.07.2018, dt:18.12.2018, dt:27.12.2018, 

dt:04.02.2019, dt:11.02.2019, dt:12.02.2019, dt:19.02.2019 ; shpallja e aktgjykimit 25.02.2019. 

 

Më 25 shkurt 2019, është shpallur publikisht aktgjykimi në këtë çështje penale.  

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë rast kanë qenë publike. Palët, nuk kanë pasur 

vërejtje në publicitetin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Të gjitha seancat gjyqësore janë monitoruar nga publiku, kohë pas kohe nga vëzhguesit e OSBE-

së, në dI. seanca edhe nga mediat si Betimi për drejtësi. 

 

Gjuha në shqyrtimin gjyqësor; 

Të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor, janë mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, janë regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të secilës seancë 

të shqyrtimit gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit.  

 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor nuk janë regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  
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Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Në të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë prezentë: Policia e Kosovës - Njësia e 

reagimit të shpejtë (NJRSH), dhe punëtoret nga sigurimi i gjykatës,  

 

Policia e Kosovës, zyrtarët policor nga stacioni policor në Deçan, sipas urdhrit të kësaj Gjykate 

në të gjitha seanca e shqyrtimit gjyqësor e kanë sjellë të pandehurin N.B, nga shtëpia e tij e deri 

në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, dhe anasjelltas, sepse i pandehuri N.B, ka qenë nën masën 

e arrestit shtëpiak. 

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë prezantuar palët; prokurori i shtetit në 

Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Njazi Rexha, i pandehurin N.B, mbrojtësit i tij VI.r Vehapi, 

pastaj në një fazë të mëvonshme të procedurës i pandehuri ka angazhuar edhe av.Ramiz 

Krasniqi,  i cili ka marrë pjesë në seancat e shqyrtimit gjyqësor si mbrojtës kryesor, mbrojtësit 

kanë përfaqësuar me autorizim. Në të gjitha seancat e shqyrtimit gjyqësor, ka prezantuar 

përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar av.R.G, si dhe përfaqësuesi ligjor i palës së 

dëmtuar, F.K.  

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor: 

Kjo lëndë ka filluar të shqyrtohet rishtazi, pasi që ka ardhur nga Gjykata Themelore në Pejë, dhe 

faktin se është ndryshuar trupit gjykues. 

  

Provat e administruara në shqyrtim gjyqësor. 

 

Më 15 shtator 2017, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është lexuar akuza, i pandehuri është 

deklaruar për akuzën, dhe ka mohuar në tërësi fajësinë për veprat penale për të cilat akuzohet. 

Pastaj është vazhduar shqyrtimi gjyqësor me paraqitjen e fjalës hyrës, dhe administrimin e 

provave të propozuara në aktakuzë. Në këtë seancë të shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar 

dëshmitari, E.Z. 

 

Më 20 shtator 2017, në seancë e shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar dëshmitarët; N.B.1 dhe G.B. 

 

Më  31 tetor 2017, në seancë e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar dëshmitari R.Z. 

 

Më 01 nëntor 2017, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar dëshmitari S.T. 

 

Më 03 janar 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar ekspertja nga Agjencia e 

Kosovës për Forezikë, H.M. 

 

Më 04 janar 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar eksperti i psikiatrisë Dr.N.U, si 

dhe dëshmitarët A.L, M.B. 

 

Më 12 janar 2018, në këtë seancë të shqyrtimit gjyqësor, gjykata nuk ka administruar prova 

mirëpo ka vendosur lidhur me propozimin për administrimin e provave të reja, paraqitur nga 

av.VI.r Vehapi, m; dt.31.10.2017. Në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor të dt.12.01.2018, faqe 

5  dhe 6, janë të përshkruar vendimi i gjykatës lidhur me propozimet në fjalë. 

 

Më 20 shkurt 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar dëshmitari T.S. 
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Më 21 shkurt 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar ekspertja H.M dhe dëshmitari 

E.B. 

 

Më 30 mars 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, është dëgjuar dëshmitari B.S dhe M.S. 

 

Më 5 prill 2018, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, janë administruar një pjesë e provave 

materiale, të cilat do të listohen si më poshtë në këtë aktgjykim (për detaje mund t‟i referohemi 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor datës 5 prill 2018). 

 

Më 3 korrik 2017, në seancën e shqyrtimit gjyqësor janë administruar një pjesë e provave 

materiale, të cilat do të listohen  si më poshtë në këtë aktgjykim, (për detaje mund t‟i referohemi 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor, datës 3 korrik 2018). 

 

Më 26 nëntor 2018, janë anuluar seancat të cilat ishin planifikuar të mbahen më dt.26 dhe 27 

nëntor 2018, pasi që gjykata nuk ka arrite t‟i siguroj një pjesë të provave materiale, të cilat ishin 

planifikuar të administrohen në këto dy seanca të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Më 18 dhjetor 2018, Gjykata me pëlqimin e palëve i ka ri administruar përsëri të gjitha prova 

materiale që janë administruar në shqyrtime gjyqësor, duke i lexuar ato dhe duke i konsideruar të 

administruara, (për detaje mund t‟i referohemi procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor, datës 18 

dhjetor 2018). 

 

Më 27 dhjetor 2018, janë administruar një pjesë e provave materiale, si dhe gjykata ka vendosur 

lidhur me propozimin e palëve për nxjerrjen e provave të reja, (për detaje mund t‟i referohemi 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor, datës 27 dhjetor 2018). 

 

Më 4 shkurt 2019, gjykata ka vendosur për dI. nga propozimet e palëve, për nxjerrjen e provave 

të reja, (për detaje mund t‟i referohemi procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor, datës 4 shkurt 

2018). 

 

Më 11 shkurt 2019, i pandehuri  N.B, ka paraqitur mbrojtjen e tij. 

 

Më 12 shkurt 2019, i pandehuri  N.B, ka vazhduar me paraqitjen e mbrojtjes së tij. 

 

Më 19 shkurt 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Më 25 shkurt 2019, në prezencën e një pjese të palëve, gjykata ka shpallur publikisht 

aktgjykimin. 

 

Administrimi i provave materiale; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, në seancat e dt.5 prill 2018 e deri më 4 shkurt 2019, janë administruar 

provat materiale si vijon:  

1. Procesverbali mbi bastisjen e shtëpisë të pandehurit N.B, i dt.02.01.2015, në fsh. ... – Deçan.  

2. Procesverbali mbi bastisjen e shtëpisë së G.B,dt.02.01.2015,në fsh.... – Deçan. 

3. Konfirmimi i urdhrit për bastisje dt.04.01.2015. 

4. Procesverbali i marrjes së mostrës së benzinës nga pompa “D.Petrol” (shifra 0146439) si  dhe 

nga automjeti “Hamer” me targa ... “shifra ...”, dt.05.01.2015, të marrë nga “E.-I.”, Prishtinë, 

urdhëresa drejtuar “E.-L.” e dt.05.01.2015. 

5. Procesverbali i marrjes së profilit të ADN-ës, nga dI. pjesë të automjetit “Hamer” me targa 

..., i dt.06.01.2015. 
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6. Procesverbali i marrjes së mostrës së ADN-së, nga i pandehuri N.B i dt.05.01.2015, dhe 

urdhëresa e gjykatës për lëshimin e urdhëresës së krahasimit nën REZ 05/15 i dt.09.01.2015. 

7. Raporti mbi inspektimin e cilësisë së derivateve të benzinës së marrë si mostër i dt. 

06.01.2015, nën shifra ... dhe 04-3002-2015. 

8. Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dt.31.12.2014 së bashku me listën e dëshmive si dhe 

fotoalbumin nga vendi i ngjarjes. 

9. Raporti i ekzaminimit të automjetit “Hamer”, me targa ... i dt.14.01.2015.  

10. Raporti i ekspertizës nga Drejtoria e Laboratorit të Policisë Kriminale në Ankara, Turqi 

dt.16.03.2015, si dhe Raporti plotësues që i është bërë më pastaj, përmes rrugës së 

bashkëpunimit juridik  ILECO. 

11. Raporti i Ekspertizës  nga AKF, lidhur me ADN-ës ku është bërë krahasimi i mostrave të 

ADN-ës nga të dyshuarit N.B, G.B dhe Gj.B me mostrat e ADN-ës të marrë nga automjeti 

“Hamer” i dt.29.04.2015 në AKF/2015-0075/2015-60.  

12. Ekspertiza balistike e dt.04.03.2015, në AKF/2015-0075/2015-509,  

13. Raporti i imazheve të pastrimit të fotografive nga vendi i ngjarjes të bëra në Ankara, KDB-

GF-019, i dt.19.02.2015. 

14. Raporti policorë i dt.14.10.2015, mbi analizën e thirrjeve telefonike. 

15. Raporti policor i dt.29.12.2015, në të cilin bashkëngjiten fotografitë e personit E.M nga 

Logja, për cilin është  dyshuar që mund të jetë i përfshirë në këtë çështje penale.  

16. Raporti policor i dt.04.03.2015, nga ekzaminimi i telefonit IPHONE 5.  

17. Raporti policor i dt.11.02.2016 mbi analizën e listingut e thirrjeve  dt.11.02.2016  ku kemi 

analizën e listingut i thirrjeve hyrjeve dhe daljeve të cilat i referohen telefonave të personit 

E.M. 

18. Raporti i AFIS-it, lidhur me ekzaminimin e gjurmëve të gishtërinjve në Pejë, dt.13.01.2015, 

19. Procesverbal i identifikimit të personave përmes fotografisë, i dt.17.01.2015, si dhe 

procesverbalet mbi identifikimin e personave të dt.23.02.2016, identifikimin e kanë bërë 

dëshmitarët M.S, T.S dhe B.S.       

20. Raporti i autopsisë për të ndjerin I.K, nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore                                              

... dt.04.02.2015 si dhe fotoalbumi me fotot e të ndjerit gjatë procesit të autopsisë në Morgun 

– IML. 

21. Kuponi fiskal NT.D.-P – Pejë – Kosovë, kuponi me nr. 0003 i dt. 31.12.2014.    

22. Raporti i ekspertizës nga Drejtoria e Teknikës Kriminalistike, Policia e Kosovës, lidhur me 

ekzaminimin e telefonit IPHONE 5, me nr. të  IMEIT ..., si dhe fotoalbumi i dt.18.12.2015, 

23. Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Fornezikë, i dt.15.09.2017. 

24. Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Fornezikë, i dt.18.08.2017, si dhe gjithë 

fotoalbumi me fotografi që lidhet me këto ekspertiza,  

25. Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Fornezikë e dt.18.08.2017, si dhe i gjithë 

fotoalbumi dhe metodat që janë përdor deri te arritja e rezultateve në  këtë ekspertizë.   

26. Raporti i ekspertimit nga laboratori për ekzaminim të kompjuterëve – Agjencia e Kosovës 

për Fornezikë, i dt.05.05.2015. 

27. Incizimet nga kamerat e sigurisë që i përkasin Objektit të Pompës të derivateve “D.-P” i 

dt.31.12.2014, gjegjësisht kohës që i referohet ngjarjes kritike.  

28. Kërkesa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Krimeve të Rënda, drejtuar 

Policisë së Kosovës-Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, i dt.23.05.2018.  

29. Përgjigjja në kërkesë, nga Policia e Kosovës, D.R-hetues në DHKR-Prishtinë, i 

dt.20.06.2018. 

30. Kërkesa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Krimeve të Rënda, drejtuar 

Agjencisë së Kosovës për Forenzikë-Departamentit të Teknologjisë Informative-Forenzike, 

Divizionit për Imazhe Digjitale dhe Video, i dt.23.05.2018.  
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31. Përgjigjja në kërkesë, nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë-Divizioni për Administrimin e 

Provave i dt.12.06.2018 

32. Analiza e videos që është bërë në Austri, në vitin 2015, së bashku me fotot –ilustrative, në 

gjuhen angleze që palët deklarojë se e kuptojnë përmbajtjen e saj.   

33. Urdhëresa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, e dt.26.06.2018, për nxjerrjen e profilit të 

ADN-së në bazë të mostrave MA/1, drejtuar Agjencisë së Kosovës për Forezikë,  

34. Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forezikë, AKF/2018-2167/2018-2144 e 

dt.12.07.2018, si dhe formulari i pranimit dorëzimit të provave në fjalë në AKF-ë. 

35. Urdhëresa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, dt.20.06.2018, drejtuar Agjencisë së Kosovës 

për Forezikë në Prishtinë, për ekzaminimin e tri dëshmive #U, #U/1 dhe #U/2.  

36. Raporti i ekspertimit i lëshuar nga Agjencia e Kosovës për Forezikë në Prishtinë, e 

dt.05.07.2018, me numër AKF/2018-0191. 

37. Urdhri i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, drejtuar Agjencisë së Kosovës për Forezikë i 

dt.20.10.2018, lidhur me ekzaminimin e DVR-digital video rekorder, formulari për pranimin 

dorëzimin e provave  

38. Raporti i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forezikë, AKF-2018-0324 e dt.12.11.2018. 

39. Raporti i policisë së Kosovës-Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, e dt.21.01.2015, mbi 

analizat e thirrjeve telefonike, listingun e thirrjeve dhe hartografisë së telefonit të të 

pandehurit N.B, G.B dhe Gj.B. 

40. Deklarata e dëshmitarit S.B, dt.03.01.2015, e dhënë në Gjermani, pranë autoriteteve të 

Republikës Federale të Gjermanisë e siguruar përmes Ndihmës Juridiko-Ndërkombëtare 

(ILECU)-Prishtinë, Kosovë. 

41. Përgjigja e Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë,e dt.20.04.2015, në 

raport me ekzaminimet e video-incizimeve të kamerave të sigurisë të cilat janë marrë nga 

vendi i ngjarjes, në dy faqe të formatit A4. 

42. CD nga ekzaminimi i telefonit Iphone 5 të të pandehurit N.B, nga Agjencia e Kosovës 

përForezikë-Prishtinë, si dhe Policia e Kosovës Drejtoria e Teknikës Kriminalistike. 

43. Kërkesa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, drejtuar Institutit të Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë, dt.27.12.2018. 

44. Përgjigja e Institutit të Mjekësisë Ligjore, eksperti Dr.N.U dt.27.12.2018. 

45. Përgjigja e Instituti të Mjekësisë Ligjore, pranë IML, nga sektori i EULEX-it, T.F 

dt.31.12.2018. 

 

Propozimet e palëve të cilat i ka refuzuar gjykata. 

 

1. Propozimi i mbrojtjes, për ballafaqimin e dy dëshmitarëve A.L dhe M.B. 

2. Propozimi  i mbrojtjes, për dëgjimin e dëshmitarëve; H.B.1 dhe H.B.2. 

3. Propozimi i mbrojtjes, për dëgjimin e ekspertit A.R. 

4. Propozimi  i mbrojtjes, për dëgjimin e dëshmitarëve; S.K dhe A.Z. 

5. Propozimi i mbrojtjes, për dëgjimin e dëshmitarit S.L. 

6. Propozimi  i mbrojtjes, që të administrohet si provë, raporti i ekspertimit nga eksperti A.R. 

7. Propozimi i mbrojtjes, që të ftohen ekspert nga Turqia, lidhur me ekspertizën e dt.13.02.2015 

dhe 13.04.2017. 

8. Propozimi i mbrojtjes,  për  administrimi e 7 fotografive, të cilat i ka dorëzuar mbrojtja. 

9. Propozimi i mbrojtjes, për dëgjimin e dëshmitares M.B. 

10. Propozimi  i mbrojtjes, për nxjerrjen e një ekspertize antropometrike. 

11. Propozimi i mbrojtjes, për ekzaminimin fizikë, të të pandehurit N.B. 

12. Propozimi i mbrojtjes, që të ftohet eksperti pranë IML, A.R.1. 

13. Propozimi i mbrojtjes, që të ftohet ekspertja T.F. 

14. Propozimi i mbrojtjes, për nxjerrjen e një ekspertize antropometrike jashtë Kosovës. 
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15. Propozimi i mbrojtjes, për dëgjimin e dëshmitarit S.Lj. 

 

Gjykata, ka aprovuar një pjesë të propozimeve të palëve, të cilat pasqyrohen në procesverbalet e 

shqyrtimit gjyqësor. 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit 

Më 11 dhe 12 shkurt 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri N.B, ka paraqitur 

mbrojtjen e tij, në lidhje me këtë rast, i cili vazhdimisht e ka mohuar fajësinë për veprat penale 

për të cilat akuzohet sipas aktakuzës së prokurorisë. 

 

Fjala përfundimtare; 

Më 19 shkurt 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. Prokurori i Shtetit në PTH në 

Mitrovicë, fjalën përfundimtare e ka paraqitur drejtpërdrejtë në procesverbal. 

 

Përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar,av.R.G, fjalën përfundimtare e ka paraqitur 

drejtpërdrejt në procesverbal. 

 

Përfaqësuesi ligjor i palës së dëmtuar, av.F.K, është pajtuar me fjalën  që ka paraqitur 

përfaqësuesi me autorizim dhe prokurori i shtetit në PTH në Mitrovicë, dhe nuk ka paraqitur fjalë 

përfundimtare. 

 

Mbrojtësit e të pandehurit N.B, av.Ramiz Krasniqi dhe av.VI.r Vehapi, fjalën përfundimtare në 

këtë çështje e kanë paraqitur me shkrim, në gjithsejtë 18 faqe, të formatit A4, të cilën pastaj e 

kanë lexuar dhe paraqitur publikisht para gjitha palëve, në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

dt.19.02.2019. Fjalë përfundimtare e dorëzuar me shkrim është pjesë e procesverbalit të 

shqyrtimit gjyqësor, dt.19.02.2019, dhe pjesë e kësaj lëndë penale. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 19 shkurt 2019, gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 
Më 25 shkurt 2019, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e palëve, të 

pandehurit N.B, mbrojtësit e tij av.VI.r Vehapi, përfaqësuesi ligjor të palës së dëmtuar, F.K, në 

mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë, Njazi Rexha, në mungesë të avokatit 

av.Ramiz Krasniqi si dhe të përfaqësuesit me autorizim të palës se dëmtuar, av.R.G. 

 

GJETJET E GJYKATES DHE VLERËSIMI I PROVAVE: 

Faktet e vërtetuara për piken I të dispozitivit të aktgjykimit, për të pandehurin N.B 

Faktet jo kontestuese në raport me të pandehurin N.B. 

I pandehuri N.B, ka lindur me dt.02.09.1955 në ...-Deçan, është i martuar, baba i 4 fëmijëve. I 

pandehuri, për një kohë ka jetuar jashtë Kosovës, në Norvegji, pas vitit 1999 është kthyer në 

Kosovë, ku jeton në fsh....-Deçan vetëm me bashkëshorten e tij N.B.1, ndërsa të gjithë fëmijët e 

tij, jetojnë dhe punojnë në Norvegji.  

 

Faktet jo kontestuese në raport me të ndjerin I.K; 

Nuk është kontestues fakti se, tani i ndjeri I.K, ka punuar si punëtor në pompën e derivateve “D.-

P”, e cila gjendet në  dalje të qytetit të Pejës. Pronari i kësaj pompe ka qenë F.B, ndërsa, 

menaxher R.Z, i cili edhe është miku i të ndjerit I.K. 
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Më 31 dhjetor 2014, prej orës 6:00h të mëngjesit, tani i ndjeri I.K, ka marrë ndërrimin e punës 

dhe ka filluar punën për atë ditë. Atë ditë, në punë së bashku me të ndjerin kanë qenë edhe E.Z, 

që është nipi i të ndjerit. Ndërrimin e parë të punës e kanë pranuar nga punëtori S.T, i cili 

gjithashtu ka punuar në këtë pompë. Sipas rregullit, ndërrimi i parë i punës ka qenë apo ka filluar 

prej orës; 6:00h të mëngjes e deri në orën 14:00h pasdite. 

 

Këto fakte nuk kanë qenë kontestuese për palët, përveç kësaj këto vërtetohen edhe në bazë të 

provave që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Dëshmitari E.Z,  në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor më dt.15.09.2017, për këto 

rrethana ka deklaruar “Unë kam punuar me dajën tani të ndjerin I., kemi qenë në një ndërrim, 

ditën kritike më dt.31.12.2014, kemi filluar punën në ora 6:00h të mëngjesit, ka qenë ditë me 

borë. Në ora 6:10 minuta, kam dal jashtë pompës dhe jam afruar deri te makina, pompat e 

derivateve për t‟i provuar se a janë në gjendje të funksionojnë, për shkak se ka qenë ditë me 

ngrica, kanë qenë temperaturat minus. Kur jam afruar tek pompat, kam vërejte një veturë të tipit 

“Hamer”, i cili vinte nga drejtimi i Prishtinës, në drejtim të qytetit të Pejës. Ky automjet ka lëvizë 

me shpejtësi shumë të ngadalësuar, kishte xhama të zi, dhe nuk kam parë se kush ka vozitë. 

Pastaj automjeti është larguar në drejtim qytetit. Në ora 6:15 minuta, kam lëvizë nga aty, kam 

shkuar ndoshta nja 200 metra nga pompa për të marrë kafe të mëngjesit, në një lokal që quhet 

“D.-C”. Kam shkuar në këmbë deri te ai lokal, dhe kam marrë kafe, një e kam pirë dhe tjetrën e 

kam marrë me vete. Kur jam kthyer në pompë, e kam vërejt se daja- i ndjeri, qëndronte i shtrirë 

afër pompës, kur jam afruar e kam kontrollua se përse po qëndron i shtrirë, jam mundur me 

zgjua, nuk kishte shenja jete, e kam vërejte se i mungonte çanta me pazarin ditorë. Pastaj ka 

ardhë një taksistë, dhe e kemi vendosë në atë automjet dhe e kemi dërguar për në spital në Pejë”. 

 

Dëshmitari R.Z, në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor më dt.31.10.2017, për këto 

rrethana ka deklaruar “Punoj që prej pas luftës në pompën “D.-P” si menaxheri, pronarë ka qenë 

F.B, pompa punon prej orës 6:00 te mëngjesit deri në orën 22:00h, ndërrimi i parë fillon punën 

në ora 6:00h, deri në orën 14:00h. Në pyetje të prokurorit: A ke qenë i ndjeri në ndërrimin e parë, 

ditën kritike. Dëshmitarë është përgjigjur “ka qenë në ndërrimin e parë që fillon punën prej orës 

6:00h të mëngjesit”.  

 

Dëshmitari S.T,  në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor dt.01.11.2017, në pyetje të 

prokurorit të rastit, pyetja: Gjatë vitit 2014, a keni punuar në pompën “D.-P”, dëshmitari ishte 

përgjigjur “po, ka punuar dhe kam vazhduar me punua deri me 31 maj 2017”.Në pyetje të 

prokurorisë, pyetja: Në këtë pompë a ka punuar me juve E.Z dhe tani i ndjeri I.K, dëshmitari 

ishte përgjigjur “po”. Në pyetje të prokurorisë a‟ ju kujtohet prej kujt e ka pranuar ndërrimin i 

ndjeri I.K, me dt.30.12.2014, dëshmitari ishte përgjigjur “ nga unë dhe F.Sh”. Më tej dëshmitari 

ka thënë “i ndjeri ka filluar ndërrimin me datën 30.12.2014, ka vazhduar deri në orën 22:00, 

pastaj të njëjtit punëtorë  e vazhdojnë ndërrimin e punës te nesërmen në mëngjes nga ora 6:00h. 

 

Nga incizimet e kamerave të sigurisë që janë tërhequr në vendin e ngjarjes, pra në pompën “D.-

P”, Pejë, në mëngjes më dt.31.12.2014, shihet se i ndjeri I.K, atë ditë ka qenë në vendin e tij të 

punës. 

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se, më dt.31.12.2014 në orën 06:19 minuta e 49 sekonda në 

pompën “D.-P” në Rr“Besnik Lajçi”, në Pejë,  një person i armatosur me armë të zjarrit të llojit 

AK-47, më këtë armë gjuan dhe e qëllon një herë tani të ndjerin I.K, dhe për pasojë e privon nga 

jeta. Gjatë kësaj kohe tani i ndjeri I.K, ka qenë në vendin e tij të punës duke punuar pompën “D.-

P”.  
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Ngjarja është zhvilluar kësisoj; 

Tani i ndjeri I.K, në ora 6:00h të mëngjesit, ka dal në vendin e tij të punës, në pompën “D.-P”, 

Pejë. Atë ditë në ndërrimin e parë ka qenë edhe nipi i tij E.Z. Pasi kanë filluar ndërrimin E.Z 

ishte larguar nga pompa dhe kishte shkuar në një kafiteri aty afër, me qëllim që t‟i merrte dy kafe 

për vet dhe dajën e tij-të ndjerin I.K. Gjatë kësaj kohe i ndjeri kishte mbetur i vetëm në vendin e 

punës – në pompën “D.-P”. Gjatë kësaj kohe, konkretisht në ora 06:12 minuta e 22 sekonda në 

këtë pompë kishte arritur një automjet i tipit “Hamer”, dhe nga automjeti kishte zbritur një 

person, ku kishte kërkuar nga viktima që ta mbushë me karburant-benzinë automjetin. Gjatë 

kohës së mbushjes së automjetit me karburant, personi shihej duke lëvizë dI. herë rreth 

automjetit dhe zonës aty përreth. Pas mbushjes së automjetit me derivate, viktima e heq 

mbushjen nga automjeti dhe e vendosë në vendin e saj në pompë, e mbyllë kapakun e rezervarit, 

dhe gjersa i ndjeri ishte afër automjetit “Hamer”, duke pritur që t‟i bëhej pagesa e derivateve, 

personi në fjalë me pjesën e parë të trupit hynë në automjet, dhe e nxjerr pushkën automatike 

AK-47, dhe me të njëjtën armë nga një distance jo e largët menjëherë e qëllon viktimën tani të 

ndjerin I.Kn në gjoks, në pjesën e majtë të trupit, dhe ai menjëherë rrëzohet, ndërsa sulmuesi 

afrohet dhe i‟a merr çantën me të holla nga pazari ditor, hipë në automjet, e ndezë automjetin 

“Hamer” dhe largohet nga vendi i ngjarjes.  

 

Faktet e lart cekura nuk kanë qenë kontestuese në mes palëve. 

Faktet e lart cekura vërtetohen edhe me provat që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, siç 

janë, dëshmitë e dëshmitarëve dhe provat materiale.  

 

Dëshmitari E.Z,  në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor dt.15.09.2017, për këto rrethana 

ka deklaruar “ Unë kam punuar me dajën, tani të ndjerin I., kemi qenë në një ndërrim. Ditën 

kritike me dt.31.12.2014, kemi filluar punën në ora 6:00h të mëngjesit, ka qenë ditë me borë. Në 

ora 6:10 minuta kam dal jashtë pompës dhe jam afruar deri te makina, pompat e derivateve për 

t‟i provuar se a „janë në gjendje të funksionojnë, për shkak se ka qenë ditë me ngrica, kanë qenë 

temperaturat minus. Kur jam ofruar tek pompat e kam vërejte një veturë të tipit “Hamer”, i cili 

vinte nga drejtimi i Prishtinës në drejtim të qytetit të Pejës, ky automjet ka lëvizë me shpejtësi 

shumë të ngadalësuar, kishte xhama të zi, dhe nuk kam parë se kush ka vozitë. Pastaj, automjeti 

është larguar në drejtim të qytetit. Në ora 6:15 minuta kam lëvizë nga aty, kam shkuar ndoshta 

nja 200 metra nga pompa për të marrë kafe të mëngjesit, në një lokal që quhet “D.-C”.Kam 

shkuar në këmbë deri te ai lokal dhe kam marrë kafe, një e kam pirë dhe tjetrën e kam marrë me 

vete. Kur jam kthyer në pompë, kam vërejte se daja-i ndjeri, qëndronte i shtrirë afër pompës, kur 

jam ofruar e kam kontrollua se përse po qëndron i shtrirë, jam mundur me zgjua, nuk kishte 

shenja jete, e kam vërejte se i mungonte çanta me pazarin ditorë. Pastaj ka ardhur një taksist dhe 

e kemi vendosë në atë automjet dhe e kemi dërguar për në spital në Pejë”. 

 

Dëshmitari R.Z në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor dt.31.10.2017, për këto rrethana 

ka deklaruar “ atë mëngjes të hershëm kam qenë duke u përgatitur për me dal në punë unë dhe 

shoqja. Djali im E., përmes telefonit më tregoj se I. është rrezuar në vendin e punës, dhe më 

tregoj se nuk po merrte frymë. Unë dhe shoqja, kemi hipë në automjet dhe kemi shkuar në spital 

në Pejë, sepse shoqja më punon aty. Me të arritur në spital, e kemi vërejte të ndjerin I., duke e 

nxjerr nga automjeti-nga një taksi që e kishin sjellë në spital. Pastaj, e kemi bartë me një bartëse, 

e kemi vendosë në një dhomë, në një shtrat aty, kemi filluar me ia heq rrobat, kur ia kemi heq 

rrobat e kem parë që në një pjesë të barkut nga ana e majtë afërisht mbi kukë, e kishte pasë një 

vrimë, por nuk kishte pasur gjak (pa pikë gjaku), siç ka thënë dëshmitari, më pas është njoftuar 

policia.  
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Dëshmitari S.Tj, në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor dt.01.11.2017,  “Unë atë ditë 

kam qenë në shtëpi, më ka thirr bashkëshortja e cila punon në gjykatën për kundërvajtje në Pejë, 

dhe më njoftoj se e kanë vrarë tani të ndjerin I.K. Menjëherë e kam thirre në telefon nipin e të 

ndjerit E., e ai më tha “shkoj daja”, unë kam shkuar nga shtëpia menjëherë në vendin e punës në 

pompën e benzinës “D.-P”. Dëshmitari më tej ka thënë se atë ditë ka qenë ditë me borë, dhe se i 

kujtohet se rreth orës 8:00 apo 8:30, ka shkuar deri te pompa, pasi e ka kuptuar se ishte vrarë I.K. 

Kur kam mbërrit te pompa, ka qenë e rrethuar me shirita të sigurisë nga Policia e Kosovës. 

 

Gjykata, sipas raportit të autopsisë për të ndjerin I.K, i lëshuar nga Departamenti i Mjekësisë 

Ligjorë në Prishtinë, me nr...., ka vërtetuar fakti se I.K- tani i ndjeri, në mëngjesin e 

dt.31.12.2014, ishte goditur nga një predhë nga arma e zjarrit, ku kishte pësuar një plagë të 

shkaktuar nga veprimi dinamik i predhës, në regjionin e majtë dhe të sipërm të gjoksit, 128 cm 

nga shputa e këmbës, 5.5 cm poshtë nga thimthi i gjirit të majtë, dhe 10 cm nga vija e mesme me 

diametër 0,8x0,8 cm në formë ovale, dhe në për ngjyrim të kuqërremtë. Predha kishte depërtuar 

në regjionin e shpinës, 122.5 cm nga shputa e këmbës, në vijë të shtyllës kurrizore, me diametër 

2.2x1 cm, në formë vezake- inde, dhe ngjyrë të kuqërremtë. 

 

Sipas këtij raporti të autopsisë, vërtetohet se vdekja e I.K-t, tani të ndjerit, ka qenë e dhunshme, e 

cila është shkaktuar si pasojë e gjakderdhjes së brendshme, si rezultat i plagës që ka marr nga një 

predhë prej armës së zjarrit, plaga ka qenë tej shkuese (ka depërtuar përtej) që ka dëmtuar 

shpretkën dhe pankreasin. 

 

Gjykata, sipas mendimit e ekspertit mjekoligjor Dr.N.U, dhënë në shqyrtimin gjyqësor më 

dt.04.01.2018, ka vërtetuar faktin se vdekja e të ndjerit I.K-t, është shkaktuar nga  gjakderdhjes e 

brendshme, si rezultat i një plage të marrë nga arma e zjarrit. Për këto rrethana eksperti 

mjekoligjor ka deklaruar; “Duke u bazuar në dokumentacioni shtesë mjekësor nga salla e 

autopsisë, konstatojmë se plaga e përshkruar në faqe 3, të raportit të autopsisë, te përshkrimi i 

dëmtimeve të jashtme të shënuar me numër 1, paraqet plagë hyrëse, kurse plaga e evidentuar me 

numër 2, që gjendet në regjionin e shpinës, paraqet plagën dalës, të shkaktuar nga një predhë e 

vetme e hedhur nga arma e zjarrit. Eksperti mjekoligjor më tej ka shtuar se, “vdekja e të ndjerit 

ka ardhë si rezultat i gjakderdhjes së brendshme, i shkaktuar nga plaga dhe si rezultat ka quar 

deri te humbja e jetës”.  

 

Në pyetje në kryetarit të trupit gjykues, pyetje, në fund të raportit të autopsisë në faqe 4, keni 

konstatuar shkakun e vdekjes, organet si shpretkën dhe pankreasin, ai konsiderohen organe 

vitale, përgjigja e ekspertit “po në mënyra absolute”. Eksperti ka theksuar se e përkrahë në tersi 

raportin e autopsisë me gjitha konstatimet në të. 

 

Fakti se i ndjeri I.K, ka mbetur i vrarë vendin e tij të punës, në pompën “D.-P”, në Pejë, 

vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit E.Z, i cili për këtë rrethanë kishte deklaruar, “Në ora 

6:15 minuta kam lëvizë nga aty, kam shkuar ndoshta nja 200 metra nga pompa për të marrë kafe 

të mëngjesit, në një lokal që quhet “D.-C”. Kam shkuar në këmbë deri te ai lokal dhe kam marrë 

kafe, një e kam pirë dhe tjetrën e kam marrë me vete. Kur jam kthyer në pompë e kam vërejte se 

daja-i ndjeri, qëndronte i shtrirë afër pompës, kur jam afruar e kam kontrollua se përse po 

qëndron i shtrirë, jam mundur me zgjua, nuk kishte shenja jete, e kam vërejte se i mungonte 

çanta me pazarin ditorë. Pastaj ka ardhë një taksist, e kemi vendosë në atë automjet dhe e kemi 

dërguar për në Spitalin e Pejës”.  

 

Gjykata, këtë fakt e ka vërtetuar edhe nga video- incizimet e siguruara nga kamerat e sigurisë në 

vendin e ngjarjes dt.31.12.2014, të cilat kanë qenë të vendosura në pompën e derivateve “D.-P”, 
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në Pejë. Nga ku shihet se në ora 6:19 minuta e 49 sekonda në këtë vend shihet një person që e 

merr /nxjerr armën e gjatë të zjarrit nga automjeti “Hamer”, dhe me këtë armë nga një distancë jo 

e largët, e qëllon menjëherë tani të ndjerin I.K, për pasojë i tani i ndjeri rrëzohet aty afër, ndërsa 

sulmuesi/ kryerësi i vrasjes ofrohet me shpejtësi afër viktimës nga krahu ia nxjerr dhe ia merre 

çantën me të holla(para), pastaj hynë automjetin e ndezë atë dhe me shpejtësi largohet nga vendi 

ngjarjes.  

 

Gjykata, përmes raportit mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, dt.31.12.2014, i përpiluar në ora 8:00 

të mëngjesit, nga Policia e Kosovës, ka vërtetuar se vendi i ngjarjes apo vendi ku ka ndodhur 

vrasja e tani të ndjerit I.Kt, gjendet në rrugën “Besnik Lajçi” KK-Pejë, në pikën shitjes së 

derivateve me emër “D.-P”-Pejë. Kjo pompë gjendet në anën e djathtë të rrugës, që shpie Pejë-

Prishtinë, që kufizohet në jug me Qendrën Tregtare “V.-F”, në veri, në rrugën magjistrale, që të 

dërgon në drejtim të Prishtinës, në lindje me Qendrën Tregtare “E.”, në perëndim, kufizohet me 

ish-objektin e Hotelit “Dardani”. Sipas raportit në vendin e ngjarjes, ndër tjera janë evidentuar 

këto gjurmë, dëshmia #2, është evidentuar një vrimë hyrëse e shkaktuar nga predha e armës së 

zjarrit, e cila është konstatuar në anën lindore të pompës në mes, 93cm largësi nga toka, dëshmia 

#5, është evidentuar një predhë e fishekut e cila është gjetur në brendësi të pompës së mesit, 

dëshmia #6, është evidentuar një gëzhojë e kalibrit 7.62x39 mm, e cila është gjet në tokë, në 

hapësirën ndërmjet pompës së mesit, dhe asaj me mbi shkrimin dizel. Gjithashtu sipas listës së 

dëshmive të renditura i përpiluar nga Policia e Kosovës- Njësia e Forezike-Pejë, dëshmitë që 

janë marrë në vendin e ngjarjes dt.31.12.2014, rezulton se në vendin e ngjarjes përveç dëshmive 

tjera janë gjetur dhe tërheqë dy dëshmia, të evidentuara #5-një predhë, #6-një gëzhojë e kalibrit 

7.62x39 mm. 

 

Vendi i ngjarjes është pasqyruar edhe me foto, sipas albumit të marrë në vendin e ngjarjes, nga 

policia e Kosovës-Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë- Njësia e Forezikës, më dt.31.12.2014, 

ku janë marrë 54 fotografi, të vendosura në 27 faqe. Nga fotografitë shihet vendi i ngjarjes, 

shihet pozicioni ku ka qenë e vendosur pompa e derivateve, shihen gjurmët që janë gjetur të cilat 

janë evidentuar, shënjëzuar me numra. Nga fotografia me numër 12, pasqyrohet vrima hyrëse në 

aparatin të furnizimit me derivate, që me besueshmëri të lartë, është si rezultat i goditjes nga 

predha me armë zjarri. Nga fotografia e renditur me numër 19, paraqet pamjen e brendshme të 

aparatit e derivate, ku tregon se predha ka depërtuar dhe është gjetur predha e armës, e cila është 

evidentuar si dëshmia me numër #5. Nga fotografia me numër 22 paraqet pamjen e dëshmisë #6, 

gëzhojë e kalibrit 7.62x39 mm, e cila është gjetur mes aparateve për furnizim me derivate. Nga 

incizimet nga kamerat e sigurisë, shihen momentet kritike kur kryerësi i vrasjes nga automjeti 

“Hamer”, e nxjerr armën që shihet se është një armë e gjatë, dhe më të e qëllon e viktimën-tani të 

ndjerin I.K. Gjykata sipas raportit të ekspertimit të armëve të zjarrit nga Agjencia e Kosovës për 

Forenzikë (më tej AKF), AKF/2015-00075/2015-509 dt.04.03.2015, ka vërtetuar se dëshmia 

numër #5, është (1) një predhë, pjesë e fishekut kalibrit 7.62x39 mm, e shkrepur prej një arme të 

kalibrit të njëjtë 7.62x39 mm. Kjo gëzhojë, është shkrepur nga arma automatike dhe/apo gjysmë 

automatike AK-47, dhe versionit e saj, Type-68. Dëshmia #6, është (1) një gëzhojë pjesë e 

fishekut 7.62x39 mm, e cila është shkrepur prej një armë të kalibrit të njëjtë 7.62x39 mm, kjo 

gëzhojë është shkrepur nga armët automatikë dhe/apo gjysmë automatike, të llojit AK-47 dhe 

versionet të saj, Type-68. 

 

Gjykata, si përfundim konstaton se më dt.31.12.2014, personi që ka vrarë tani të ndjerin I.K, ka 

përdorë një armën automatike apo gjysmë automatike të versionit AK-47 kalibrit 7.62x39 mm, 

me cilën armë ka gjuajt dhe qëlluar vetëm një herë në drejtim të viktimës tani të ndjerit I.K. Për 

pasojë, predha e kishte goditur viktimën në regjionin e majtë dhe të sipërm të gjoksit, pastaj, 

predha ka depërtuar në regjionin e shpinës, dhe krejt në fund predha e godet aparatin e furnizimit 
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me derivate në pompën “D.-P”.  Siç shihen në incizime, pasi e godet predha të ndjerin I.K, 

menjëherë rrëzohet përtokë, nuk arrin t‟i mbijetoj plagës së marr dhe pasojës së shkaktuar, për 

pasojë ai vdes në vendin e ngjarjes.   

 

- Identifikimi i automjetit të cilin e ka përdor  kryerësi i vrasjes me 31.12.2014. 

 

Incizimet e kamerave të sigurisë në pompën “D.-P”,-Pejë, kanë regjistruar pamjen nga momenti i 

vrasjes se tani të ndjerit I.K. Nga këto incizime, shihet kur në pompën “D-Petorl” me 

dt.31.12.2014 në orën 06:12 minuta e 22 sekonda, hynë/arrinë automjeti i llojit “Hamer”, dhe 

zbret një person, pastaj, pasi e mbushë automjetin me derivate apo benzinë, personi apo sulmuesi 

nga automjeti “Hamer” e nxjerr armën e gjatë të zjarrit, dhe me këtë armë e qëllon viktimën, kur 

viktima rrëzohet përtokë, ai ia merre çantën e krahut me para, hipë në këtë automjet dhe largohet 

me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. 

 

Dëshmitari E.Z, në dëshminë e tij në shqyrtimi gjyqësor dt.15.09.2017, ka pohuar faktin se para 

vrasjes së të ndjerit në atë mëngjes deri sa ishte duke shkuar për të marrë kafe në ora 6:10 

minuta, deri sa ishte në dalje të pompës ka vërejtur një veturë të tipit “Hamer”, e cila vinte nga 

drejtimi i Prishtinës në drejtim të qytetit të Pejës. Për këto rrethana dëshmitari ka deklaruar “ Kur 

jam afruar te pompat kam vërejtur një veturës të tipit “Hamer”, i cili ishte në rrugë drejtimi 

Prishtinë-Pejë. “Hameri” ka lëvizë me shpejtësi shumë të ngadalësuar, nuk kam arrit me vërejt 

diçka, sepse automjet ka pasur xhamat e zinj, nuk kam arrit me vërejte se kush e vozitë këtë 

automjet, apo sa persona ka në të, krejt në fund “Hameri”, është larguar në drejtim të qytetit, 

ndërsa unë kam lëvizë për të shkuar dhe për të marrë kafe në një lokal aty afër, që quhej “D.-C”. 

Për Gjykatën dëshmia e këtij dëshmitari, është e pranueshme dhe e besueshme për këtë rrethanë. 

Dëshmitari edhe në dëshmitë e tij të mëhershme, ka potencuar këtë fakt dhe ka jap një përgjigje 

të njëjtë sikur në shqyrtimit gjyqësor. Përveç kësaj, për këtë rrethanë dëshmia e tij përputhet 

plotësisht me provat tjera siç janë, imazhet nga kamerat e sigurisë, që kanë regjistruar ngjarjen e 

dt.31.12.2014, në pompën e derivateve “D.-P”. 

 

Duke u bazuar në raporti e dt.3.01.2015, rrjedhë se Policia e Kosovës, me dt.02.01.2015, kishte 

zbatuar një urdhër kontroll në shtëpitë e G.B dhe të pandehurit N.B. Gjatë kontrollit është 

identifikuar automjeti “Hamer”, me targa ..., New York, pronari i të cilit ishte H.B.2, nga fsh....-

Deçan. Për të cilin automjet policia dyshonte se ishte përdorë nga kryerësi i vrasjes në mëngjesin 

e dt.31.12.2014. Policia, kishte sekuestruar këtë automjet, pastaj edhe ishte ekzaminuar nga 

Njësia e Forenzikës, pranë Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë. Automjeti ishte gjetur i 

parkuar në oborrin e shtëpisë së H.B.2, vëllait te të pandehurit N.B. Këto fakte i konfirmon edhe 

i pandehuri N.B, në mbrojtjen e tij që ka dhënë për këtë rast. Gjithashtu këto fakte konfirmohen 

edhe nga dëshmitarët G.B dhe N.B.1, të cilët janë dëgjuar si dëshmitarë në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Sipas raportit të ekzaminimit të automjetit “Hamer”, me targa ..., i dt.14.01.2015, të cilin e ka 

hartuar policia e Kosovës, rrjedhë se automjeti me targa NEW YORK ..., ishte ekzaminuar me 

dt.3.01.2015 në parkingun e Stacionit Policor në Pejë, nga zyrtarët policor të Njësisë Teknike të 

Kriminalistikës nga DRP-Pejë, në përbërje nga teknikën A.L, M.B dhe A.B.  Me rastin e 

ekzaminimit janë evidentuar të gjitha gjurmët të cilat janë gjetur në automjetin në fjalë. Përveç 

kësaj, gjatë ekzaminimit janë marrë edhe fotografi të automjetit, si dhe vendeve ku janë marrë 

apo janë gjetur gjurmë në këtë automjet, gjithsejtë 66 fotografi, në 34 faqe të formatit A4. 

  

Sipas procesverbalit mbi marrjen e mostrave së benzinës nga pompa “D.Petrol”(shifra 0146439), 

si dhe nga automjeti “Hamer”, me targa ... “ shifra ...”,  më dt.05.01.2015, të marrë nga “E.-I.”, 

Prishtinë, vërtetohet se janë marrë mostrat e benzinës në pikën shitëse të derivateve “D.-P”, Pejë,  
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si dhe në veturë-automjetin “Hamer”, kjo është  pasqyrohet  edhe me fotografi me rastin e 

marrjes së mostrave.  

 

Sipas raportit të inspektimit të cilësisë së derivateve të benzinës të marrë si mostër më dt. 

06.01.2015, nën shifra ... dhe 04-3002-2015, vërtetohet se mostrat e derivateve të cilat ishin 

marrë në automjetin “Hamer”, dhe në pompën “D.-P”, rezultatet janë në përputhshmëri të plotë, 

çka do të thotë se automjeti është mbushur pikërisht në këtë pompë të derivateve. Gjithashtu nga 

ekzaminimi i automjetit, rezulton se ky automjet ka qenë i mbushur me derivate që rezervari ka 

qenë i mbushur pothuajse në tersi. Nga kuponi fiskal  nr.600003090 që është printuar në pompën 

“D.-P”, më dt.31.12.2014, vërtetohet se mbushja e fundit me derivate që ishte bërë, ka qenë e 

llojit benzinë në sasi prej 128.01 litër. Kjo përputhet në masë të madhe me sasinë e derivateve që 

janë gjetur në rezervarin e automjetit “Hamer”. 

 

Sipas raportit të imazheve të pastrimit të fotografive nga vendi i ngjarjes të bëra në Ankara-

Turqi, KDB-GF-019, i dt.19.02.2015 (16.03.2015), vërtetohet se pasi janë dërguar fotografitë 

dhe incizimet nxjerra nga kamerat e sigurisë e pompës “D.-P”, të automjetit “Hamer”, ato janë 

dërguar për ekzaminim në Turqi, përmes Bashkëpunimit Policor-ILECU. Pas ekzaminimit janë 

pastruar këto fotografi dhe shihen çartë targat e automjetit që është përdorë me dt.31.12. 2014, 

dhe ato janë zmadhuar dhe pasqyruar me dI. fotografi e që pasi zbërthimit të fotografive, rezulton 

se automjeti ka qenë “Hamer”, me targa amerikane NEW YORK ..., pikërisht i njëjti automjet 

“Hamer” që është sekuestruar në shtëpinë e H.B.2, më 02.01.2015.  

 

Gjykata si përfundim gjen se, përtej çdo dyshimi është vërtetuar se më dt.31.12.2014, personi që 

ka kryer vrasjen e të ndjerit I.K, ka përdorë automjetin “Hamer” me targa amerikane NEW 

YORK .... Ky automjet ka qenë në pronësi të personit H.B, për të cilin ka qenë duke u kujdesur i 

pandehuri N.B. Personi që ka kryer vrasjen, ditën kritike me automjetin “Hamer”, ishte paraqitur 

në pompën “D.-P”, e ka mbushur automjetin me derivate (benzinë 128.01 litra), pastaj me armë 

zjarri e ka privuar nga jeta tani të ndjerin si dhe ia ka marr qante me para, në fund me automjet 

“Hamer”, menjëherë është larguar nga vendi i ngjarjes. 

 

Kuponi fiskal NT.D.-P – Pejë – Kosovë, kuponi me nr.0003 i dt.31.12.2014, rezulton se mbushja 

e fundit me benzinë që ishte bërë në pompën “D.-P”, ishte bëre me dt. 31.12.2014 në sasi prej 

128.01 litra. Ky kupon fiskal ishte printuar pas vrasjes së të ndjerit, gjatë kohës së këqyrjes se 

vendit të ngjarjes, nga policia e Kosovës. Kuponi kishte gjeneruar sasinë e mbushjes që ishte 

bërë ata mëngjes. Në anën tjetër në momentin kur policia ka identifikuar automjetin “Hamer”, 

me dt.02.01.2015, ka rezultuar se rezervari i automjeti “Hamer”, ka qenë i mbushur përplot me 

benzinë. Ky fakt vërtetohet edhe nga mbrojtja që ka dhënë i pandehuri  N.B në polici me 

dt.03.01.2015, i cili ka deklaruar (kur ka ardhë policia me thanë dheze (ndeze) automjetin, dhe 

unë nga toka e kam dhezë). Policia me ka pyetur a ka benzinë, unë ju kam thënë ka pak, por kur 

e kam shikuar rezervarin e kam vërejt se rezervari ishte plotë, për mua kjo ka qenë befasi). Ky 

fakt konfirmohet edhe me raportin policorë të dt.02.01.2015, me rastin e sekuestrimit të 

automjetit në fjalë i cili automjet ka qenë i parkuar në garazhën nën shtëpinë e H.B.2, fsh...., 

Deqan. 

 

Gjykata si përfundim konstaton se automjetin “Hamer”, me targa NEW YORK ..., në pronësi të 

shtetasit H.B, më datën 31.12.2014, në ora 06:12 minuta dhe 6:22 minuta ka qenë në pompën 

“D- Petrol”, e i cili automjet ishte përdorur  si mjet transporti nga personi që ka e ka vrarë I. K.-

n. Ky automjet pasi kishte hyrë në pompën e benzinës “D.-P”, me datën 31.12.2014, drejtuesi i 

saj ishte furnizuar me derivate, pastaj nga ky automjet kishte nxjerr armën automatike A-47, me 

këtë e kishte qëlluar viktimën I.K, në fund me shpejtësi ka hipur në automjet, dhe ka ikur nga 
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vendi i ngjarjes. Pra, automjetin e ka përdorë si send apo mjet transporti deri në vendin e krimit 

dhe si mjet që i ka mundësuar të largohet nga ai vend. 

 

- Lidhur me pronësinë e automjetit “Hamer” me targa NEW YORK .... 

 

Nuk ka qenë kontestues fakti se automjeti Hamer me targa NEW YORK ..., ka qenë në pronësi të 

shtetasit H.B, i cili jeton në Amerikë. 

 

Ky fakte nuk ka qenë kontestues mes palëve, përveç kësaj, si i tillë vërtetohet edhe me provat që 

janë propozuar në aktakuzë e të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Se automjeti 

“Hamer”, ka qenë në pronësi të shtetasit H.B.2, vërtetohet nga dokumentet e automjetit, nga 

dëshmitë e dëshmitareve N.B.1, G.B, H.B, si dhe nga mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri N.B. 

 

Dëshmitari G.B, në dëshminë e tij para Gjykatës gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 20.09.2017, 

ka pohuar faktin se automjeti në fjalë ka qenë pronë e vëllait të tij H.B, i cili jeton në Amerikë. 

Dëshmitari për këtë rrethanë, në pyetje të prokurorisë, pyetja; H. a ka ndonjë automjet 

“Hamer”në Kosovë, dëshmitari ishte përgjigjur; “H. e ka sjellë prej Amerikës këtë automjet, pra, 

fjala është për automjetin “Hamer”. Automjetin e H. e kam pas në posedim unë për një kohë, 

pastaj H., mi ka marrë çelësat dhe ia ka dorëzuar vëllait tim të madhe N.”. Të njëjtin fakt 

dëshmitari e ka pohuar edhe në deklaratën në polici të datës 03.01.2015, ku kishte deklaruar 

“Xhipi “Hamer” është i vëllait tij H., i cili gjendet në Amerikë”. Për gjykatën dëshmia e këtij 

dëshmitarit për këto rrethana është plotësisht e besueshme, sepse përputhet me dëshminë që ka 

dhanë më herët për këtë rast, përputhet edhe me dëshmitë tjera të dëshmitareve, si dëshminë e 

N.B.1, dhe mbrojtjen e të pandehurit. 

 

Dëshmitarja N.B.1, në dëshminë e saj para Gjykatës, gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

20.09.2017, ka pohuar faktin se automjeti “Hamer”, është pronë e kunatit të saj H.B, i cili jeton 

në Amerikë. Dëshmitarja për këtë rrethanë gjatë shqyrtimit gjyqësor kishte deklaruar, “Hysnija e 

ka lanë kerrin e vetë në shtëpinë e vetë (Hamerin), pastaj ka ardhë te na, N. i ka thënë “merri 

çelësat e kerrit e kujdesu për të”. Para kësaj kohe çelësat i ka pas Gj., i biri i G.B”. Dëshmitarja 

këtë fakte e ka pohuar edhe gjatë dëshmisë së saj në polici. Për  Gjykatën deklarata e kësaj 

dëshmitarja është e besueshme sepse përputhet me dëshminë që ka dhënë me herët për këtë rast, 

përputhet edhe me prova tjera, siç janë dëshmitë e dëshmitarëve mbrojtjen e të pandehurit dhe 

dokumentacioni i automjetit. 

 

I pandehuri N.B, në mbrojtjen e tij, gjatë shqyrtimit gjyqësor por edhe  në mbrojtjen që ka dhënë 

para prokurorit edhe polici ka pohuar faktin se automjeti “Hamer” me targa NEW YORK ..., ka 

qenë dhe është pronë e vëllait të tij H.B, i cili jeton dhe punon në Amerikë. Për këto rrethana i 

pandehuri në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar “ H. e ka sjellë afërsisht në vitin 2006-07 

“Hamer-in” në Kosovë, automjeti ka qenë i H.. Fillimisht ka qenë në përkujdesjen e babait tim, 

pastaj ka qenë nën përkujdesen e vëllait tim G., e në fund ka viti 2012-2013 unë e kam pasur nën 

përkujdesje këtë automjet. 

Në mbrojtjen e tij në polici i pandehuri për këtë rrethanë ka deklaruar “Hamer-i”, ngjyrë hiri i 

mbylltë është i vëllait tim H., me targa të Amerikës, këtë veturë e ka pranua H., që dI. vite e ka 

lënë në oborrin e vet. Për të cilin fillimisht çelësat i ka pas G. dhe H., pastaj mi kanë dorëzua 

mua për ruajtje dhe përkujdesje. Për Gjykatën një mbrojtje e tillë është e besueshme, sepse 

përputhet me provat dhe dëshmitë e dëshmitareve, mbrojtjen e të pandehurit dhe 

dokumentacionin e automjetit. 
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Gjykata bazuar në nenin 338 par.1 e nën par 1.3 të Kodit të Procedurës Penale, dhe Ligjit për  

Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtare, është lexuar deklaratën e dëshmitarit S.B, i cili jetojnë në 

Gjermani, në qytetin e Ludëigsburg. Në dëshminë e tij, ky dëshmitar ka pohuar faktin se 

automjeti “Hamer”, është pronë e vëllait të tij H., i cili jeton në Amerikë, ka pohuar faktin se këtë 

automjet e ka vozitë Gj.B, pastaj edhe ai në një rast në vitin 2014, kur ishte në pushim në 

Kosovë. Për Gjykatën dëshmia e këtij dëshmitari për këto rrethana është e besueshme sepse 

përputhet me provat dhe dëshmitë e dëshmitarëve, mbrojtjen e të pandehurit dhe dokumentacioni 

i automjetit. 

 

Gjykata, në shqyrtimin gjyqësor të datës 19.02.2019, ka lexuar deklaratën e dëshmitarit H.B.2, 

dhënë në Prokurorinë Themelore në Pejë. Kjo duke u bazuar në nenin 338 par.1 e nën par 1.3 të 

Kodit të Procedurës Penale. përveç kësaj, i është dhënë mundësi mbrojtësit të pandehurit N.B, që 

të jetë prezent në rastin e marrjes në pyetje të dëshmitarit (mbrojtja ka pas mundësi ta 

kundërshtojë këtë dëshmi sepse ka qenë prezent gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit). Gjatë 

shqyrtimit gjyqësor vetëm është lexuar dëshmia e tij, duke marrë parasysh se ky dëshmitar nuk 

ka jetuar në Kosovë, dhe ka qenë vështirë që të sigurohet prezenca e tij, për këto arsye është 

lexuar deklarata e tij. Ky dëshmitar në dëshminë e tij, ka pranuar faktin se është pronar i 

automjetit “Hamer”. Për këtë rrethanë dëshmitari kishte deklaruar “unë jam pronar legjitim i 

automjetit “Hamer”, i cili është sekuestruar në këtë rast”. Në vitin 2007 për nevoja të mija, unë e 

kam sjellë këtë automjet në Kosovë. 

 

Gjykata si përfundim gjen se automjeti “Hamer”, me targa NEW YORK ..., është pronë shtetasit 

H.B.2, i cili jeton në Amerikë në shtetin e New York-ut. Automjetin e ka sjellë nga Amerika, 

fillimisht për këtë automjet ishte përkujdesur baba i tij, pastaj vëllai i tij G.B, dhe krejt në fund i 

akuzuari N.B. 

 

- Në përkujdesje të kujt ka qenë automjeti “Hamer” ? 

 

Në vitin 2007, shtetasi H.B, nga Amerika në Kosovë,e kishte sjellë automjeti “Hamer”. Këtë 

automjet e kishte vendosë, dhe parkuar në shtëpinë e tij në fshatin ..., komuna e Deçanit. Ai ka 

jetuar në Amerikë, dhe automjetin ia kishte lënë në përkujdesje prindit të tij A.B.. Pastaj, pas 

vitin 2009 pasi kishte vdekur A.B., automjetit ia kishte lënë në përkujdesje vëllait të tij G.B. Ky i 

fundit e kishte nën përkujdesje këtë automjet deri në periudhën kohore të vitit 2012 apo 2013. 

Gjatë gjithë kësaj kohës automjeti ka qenë i parkuar në oborrin e shtëpisë së H.B.2, në hyrje të 

oborrit në katin përdhese të shtëpisë, që është shfrytëzuar si garazh për parkimin e automjetit. 

 

H.B në vitin 2013, ia kishte marrë përkujdeseni mbi automjetin dhe çelësat e tij vëllait G.B, dhe 

automjetin ia kishte besuar për përkujdesje vëllait tjetër N.B. 

 

Këto fakte vërtetohen nga dëshmitë e dëshmitarëve, dhe nga mbrojtja që ka paraqitë i pandehuri 

N.B.  

 

Dëshmitari H.B për këto rrethana në dëshminë e tij kishte deklaruar “Unë jam pronarë legjitim i 

automjetit “Hamer”, në vitin 2007, këtë automjet e kam sjellë në Kosovë për nevoja të mija. 

Fillimisht për këtë ishte përkujdesur babai im A., askush nuk ka pasur autorizim për ta 

shfrytëzuar, përveç se mu kujdes për të. Pasi më ka vdekur baba, në vitin 2009, kur kam qenë në 

Kosovë, para se të kthehem në Amerikë, çelësat ia kam lënë vëllait të dytë G., dy parë çelësa, 

një parë i kam lënë në shtëpinë time në .... Çelësi është një me teledirigjim dhe një mekanik. 
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Më tej, dëshmitari ka thënë “Në vitin 2012-2013, ia kam marrë çelësat G., sepse e kam kuptuar 

se Gj., e ka vozitur dI. herë automjetin, dhe se G., nuk ka mundur ta kontrolloj djalin e tij, se Gj. 

ka pasur një shoqëri jo të mirë. Gjithashtu gjatë kësaj kohe në shtëpinë time më kanë munguar dI. 

gjera një televizor, lodra të fëmijëve, e në ketë kohë çelësat e shtëpisë time i ka pasur G., ndërsa 

çelësi rezerve (automjetit) ka qenë në shtëpi. Kur mu ka thye shtëpia çelësi i veturës mu ka 

vjedhë, ndërsa dy çelësa tjerë i ka pasur N.. Për Gjykatën në masë të madhe dëshmia e këtij 

dëshmitari është e pranueshme dhe e besuar për ketë rrethanë. Ky dëshmitar ka thënë të vërtetën 

lidhur me pronësinë e automjetit dhe kujdesin që kanë ushtruar palët- vëllezërit e tij për ketë 

automjet, dëshmia e tij përputhet me prova tjera dhe nuk ka ndonjë kontradiktë. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit G.B, në shqyrtimin gjyqësor por edhe në dëshminë e tij të dhëne në 

polici, ai pranon faktin se ka poseduar çelësin e automjetit “Hamer”, të cilin ja kishte besuar 

vëllai i tij H.B. Për ketë rrethane dëshmitari ka deklaruar “ me 31 dhjetor 2008 na ka vdekur 

baba, H. ka ardhur në varrim, dhe çelësat e automjetit “Hamer” i kam pasur unë, mu ma ka dhëne 

një qelës, ndërsa kur H. ka kërkuar unë me ja kthyer automjetin unë ja kam kthyer automjetin 

dhe çelësin. Pastaj, H. ketë automjet ia ka lenë në përkujdesje automjetin dhe çelësat vëllait të 

madh N.Bës. Dëshmia e këtij dëshmitari është e besueshme për gjykatën pjesërisht. Gjykata nuk 

i besoj dëshmisë se këtij dëshmitari kur thotë se në vitin 2009 çelësin e automjeti ia ka marr H., 

sepse H.B dhe i pandehuri N.B, kanë deklaruar se G.B, e ka pasur në përkujdesej automjetin deri 

në periudhën kohorë të viti 2012-2013. Gjithashtu dëshmia e tij nuk është e saktë kur thotë se ka 

pasur në posedim vetëm një çelës të automjetit, kjo për faktin se dëshmitari H.B, në dëshminë e 

tij në prokurori faqe 2, thotë se “G.- valluat ja kamë dhëne dy parë çelësa,  pjesë tjera të 

dëshmisë se dëshmitarit G.B, për këto rrethana janë të besueshme”.  

 

Dëshmitarja N.B.1, në dëshminë e saj në shqyrtim gjyqësor pranon faktin se automjeti “Hamer” 

fillimisht ka qenë në përkujdesjen e G.B, pastaj me insistimin e H. automjetin “Hamer” dhe 

çelësat e tij ia kishte lenë nën përkujdesje N.B. Për gjykatën ky deklarim i dëshmitarës është 

plotësisht i besueshëm. 

 

I pandehuri N.B në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor por edhe  në mbrojtjen që ka dhen 

para prokurorit edhe policisë ka pohuar faktin se automjeti “Hamer”, me targa NEW YPRK ..., 

ka qenë në pronësi të H.B.2, pastaj pranon faktin se fillimisht për ketë automjet ishte kujdesur 

babi i tij A.B., pas vdekjes së tij, H. ia kishte lënë automjetin dhe çelësat vëllait tij G.B. Ndërsa 

krejt në fund H.B, automjetin “Hamer”, dhe çelësat e tij, ia kishte lënë në përkujdesje e tij. 

 

Gjykata si përfundim konstaton se H.B.2, automjetin “Hamer” e kishte sjellë nga Amerika. Ketë 

automjet ia kishte lenë në përkujdesje babait të tij, A.B., derI. ai ka qenë gjallë, pastaj në vitin 

2009 për automjetin ishte përkujdesur G.B. Ndërsa në vitin 2012 apo 2013, ky automjet dhe dy 

çelësa të tij ishte nën përkujdesjen e të akuzuarit N.B.  

 

-  Sa çelësa kishte automjeti “Hamer” ? 

 

Prokurori pretendon se kanë qenë vetëm dy çelësa të automjetit “Hamer”, njëri elektronik dhe 

tjetri i thjeshtë. Sipas prokurorisë, këtë dy çelësa i ka poseduar vetëm i pandehuri N.B. Prokurori, 

ka pretenduar se një prej provave me rëndësi kundër të akuzuarit N.B është fakti se automjeti në 

fjalë ka pasur vetëm dy çelësa, e të cilët kanë qenë nën përkujdesje dhe posedim nga i pandehuri 

N.B. 

 

I pandehuri N.B dhe mbrojtësit e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor, kanë kundërshtuar pretendimet e 

prokurorisë lidhur me këto pretendime, me arsyetimin se kanë ekzistuar më tepër se dy çelësa të 
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automjeti “Hamer”. Sipas mbrojtjes që ka paraqitur i pandehuri, theksohet se ka ekzistuar edhe 

një çelës tjetër për automjetin “Hamer”, përveç dy çelësave që ka poseduar ai. 

 

I akuzuari N.B në shqyrtimi gjyqësor të dt.12.02.2019, për këtë rrethanë në pyetjen e avokatit të 

tij, pyetja; Sa çelësa i keni pasur në posedim, i pandehuri ishte përgjigjur “ dy çelësa i kam pasur, 

dhe një kontroll-komandë, si digitron dhe vartësen e tyre”. Në pyetjen tjetër të mbrojtësit, pyetje; 

Ju thatë se keni pasur dy çelësa të “Hamerit”, a ke dëgjuar ndonjëherë se ka ekzistuar edhe një 

çelës i tretë për këtë automjet, i pandehuri ishte përgjigjur “ po, kam dëgjua në shqyrtim gjyqësor 

sa lënda ishte në Pejë. Vëllai im G., ka deklaruar se ka ekzistuar edhe një çelës i këtij automjeti,  

i cili ka thënë se “baba ynë sa ka qenë gjallë e ka shumëzuar çelësin e automjetit”, i pandehuri 

më tej ka shtuar se i beson deklaratës së vëllait të tij H., i cili ka thënë se ka ekzistuar edhe një 

çelës i tretë. I pandehuri në mbrojtjen e tij ka thënë se, dy çelësat e automjetit ia ka dorëzuar 

policisë, më 2 janar 2015, kur policia kishte shkuar në shtëpinë e tij. Gjykata gjen se, policia nuk 

ka hartuar ndonjë raport detaj me rastin e sekuestrimin të automjetit “Hameri”, për të përcaktuar 

gjendja nën të cilën e gjetur automjeti, dhe transportin e tij deri në Pejë.  

 

Dëshmitari H.B, në deklaratën e tij që ka dhënë në prokurori me dt.23.03.2015, të cilën deklaratë 

e ka lexuar gjykata në shqyrtimi gjyqësor, ai kishte deklaruar  “pasi më ka vdekur baba, 2009, 

kur kamë ardhë në Kosovë, çelësat ia ka lënë vëllait të dytë G.. Vëllait ia kam dhënë dy palë 

çelësa, dhe një parë i kam lënë në shtëpinë time në ..., çelësat e shtëpinë në këtë kohë i ka 

pasur G., ndërsa çelësi rezervë ka qenë në shtëpi. Kur më është thyer shtëpia, çelësat e 

veturës mu kanë vjedhur. Pasi ia kam marrë çelësat G., çelësat e veturës ia kam dhënë N.t, i cili 

i ka pasur dy çelësat. Sipas këtij dëshmitari, përveç dy çelësave që ka poseduar N., ka ekzistuar 

edhe një çelës tjetër i veturës “Hamer”.  
 

Dëshmitari G.B në dëshminë e tij para policisë dt.03.01.2015, ka pranuar faktin se fillimisht kanë 

qenë në posedim të çelësave të “Hamer-it”. Dëshmitari për këtë rrethanë ka deklaruar “H. çelësat 

e “Hamer-it”, ia ka lënë fillimisht babës sa ka qenë gjallë. Pas vdekjes së babës para se të nisej 

H. për në Amerikë, çelësat e shtëpisë dhe çelësat e “Hamer-it”, mi ka lënë mua. Pas një kohe H. 

ka ardhë në Kosovë, dhe më ka thënë po shkojnë te N. të rrimë pak, kur jemi ndarë nga ky takim, 

më ka thënë “migj, çelësat e shtëpisë dhe xhipit po ia lejmë N.t se është më i madhi”, pastaj unë 

ia kam dhënë çelësat H., e ai ia ka dhënë N.t. Në shqyrtimit gjyqësor ky dëshmitar për këto 

rrethana, pjesërisht ka pohuar këto fakte, dhe ka deklaruar “ Automjetin “Hamer”, e ka sjellë 

vëllai H. prej Amerikës, pasi na ka  

 

vdekur baba në 2008, çelësat e automjetit “Hamer”, i kam pasur në posedim unë për një kohë 

deri sa ka ardhë H., pastaj çelësat mi ka marrë dhe ia ka jep N.t”, kur unë ja kam kthyer çelësat 

Hyjnisë ai më ka thënë se baba më ka thënë se ai e ka pasur një çelës duplikat, e sipas tij ka 

qenë rrezik që ata çelësa mi duplifiku (shumëzuo) dikush e me vjedhë xhipin”. 

 

Fakti se i pandehuri N.B, i ka poseduar të dy çelësat e “Hamer”, e konfirmon edhe dëshmitarja 

N.B.1, bashkëshortja e të pandehurit. 

 

Gjykata si përfundim konstaton se: 

Deri në vitin 2008, për automjetin “Hamer”,  ishte përkujdesur A.B., babai i vëllezërve B., 

përveç përkujdesjes ai kishte në posedim edhe çelësat e automjetit dhe të shtëpisë së djalit të tij 

H.B.  

 

Në vitin 2009, automjetin “Hamer”, dhe çelësat e tij i ka poseduar G.B, vëllai i H. dhe N.B. G., 

gjatë kësaj kohe ka poseduar dy çelësat të automjetit, derI. ishte nën përkujdesjen të tij. 
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H.B gjatë periudhës kohore të viteve 2012 apo 2013, çelësat e automjetit ia kishte marrë G.B, 

dhe dy çelësat e automjetit ia kishte dhënë të akuzuarit N.B, njëkohësisht kishte kërkuar nga ai 

që të kujdesej për automjetin. Nga kjo kohë e derI. automjeti “Hamer” ishte sekuestruar nga 

policia me 02.01.2015, faktikisht ka qenë përgjegjës për tu kujdesur për të, i akuzuarit N.B. 

 

Gjykata ka vërtetuar se, përveç dy çelësave të automjetit “Hamer” që i ka poseduar i akuzuari 

N.B, ka ekzistuar edhe një çelës tjetër për këtë automjet. Të gjithë dëshmitarët  vërtetojnë një gjë 

të tillë. Për këtë rrethanë gjykata i ka falur besimin deklaratës së  dëshmitarit, H.B i cili e ka 

pohuar faktin se ka ekzistuar edhe një çelës tjetër i automjetit. Dëshmia e këtij dëshmitari 

përputhet pjesërisht edhe më dëshminë e dëshmitarit G.B, i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

pranuar faktin se vëllai i tij H. i kishte thënë se ka ekzistuar edhe një çelës (një çelës rezervë, i 

cili ka qenë i vendosur në shtëpinë e H.B.2). 

 

Gjykata nuk ka arritur të vërtetoi se kush e ka poseduar apo se kush ka qenë në disponim të 

çelësit tjetër apo çelësit të tretë të automjetit “Hamer”, përveç se nga dëshmitë e dëshmitarëve 

vërtetohet se ky çelës ka qenë për një kohë në shtëpinë e H.B.2. 

 

Gjykata, rikujton se çelësat e automjetit “Hamer”, kanë lëvizur prej një personi në personin 

tjetër. Brenda periudhës kohore 2009-2014, çelësat e automjetit kanë qenë në posedim të 

gjashtë(6) personave, në kohën dhe periudhat kohore siç kemi konstatuar edhe më lart. Këta kanë 

qenë, A.B., H.B, G.B, Gj.B, S.B dhe N.B. Pra, nga këto rrethana nuk përjashtohet mundësia që 

çelësat e automjetit janë kopjuar apo shumëzuar për qëllime të caktuara.  

 

Bazuar në raportit e Policisë së Kosovës, dt.11.12.2015,  vërtetohet fakti se çelësat e automjetit 

“Hamer”, ka qenë e mundur të shumëzohen dhe kjo teknikisht ka qenë e mundshme për tu bërë, 

për këtë kanë marrë një konfirmim, edhe nga një biznes për servisimin e automjeteve me emrin 

“C.”. Pra, teknikisht kjo gjë ka qenë e mundur të behët shumëzimi i çelave të automjetit.  

 

Gjykata për këto arsye konstaton se pretendimet e prokurorisë se kanë ekzistuar vetëm dy çelësa 

të automjetit “Hamer”, se këta dy çelësa i ka poseduar vetëm N.B, nuk mund të qëndroj, sepse 

provat tregojnë një gjendje tjetër faktike. Sipas vlerësimeve të gjykatës kjo provë rrethanore e 

prokurorisë nuk është vërtetuar me saktësi për ta pranuar si provë rrethanore. Për me tepër, siç 

është konstatuar dhe vërtetuar se ka ekzistuar edhe një çelës tjetër dhe ka ekzistuar mundësia 

teknike që të shumëzohen çelësat e këtij automjeti. Gjykata rikujton se, dyshimet lidhur me 

saktësinë apo ekzistimin apo jo të fakteve interpretohen në favor te të pandehurit, sipas nenit 3 të 

Kodit të Procedurës Penal të Kosovës.    

 

- Imazhet e incizimet nga kamerave të sigurisë, dhe ekzaminimi i tyre. 

 

Incizimet e kamerave të sigurisë në pompën “D.-P” në Pejë, kanë regjistruar pamjen nga 

momenti i vrasjes së tani të ndjerit I.K. Këto incizime të kamerave janë sekuestruar nga policia 

së bashku me DVR-në, të cilat pastaj,janë dërguar për ekzaminim në dI. institucione profesionale 

të fushës. 

 

Policia e Republikës së Kosovës- Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në zbatimin e ligjit-

ILECU, ka kërkuar nga zyra Federale e Krimit në Gjermani, që të deshifrojë apo të identifikojë 

kryerësin e veprës penale të vrasjes në këtë rast, duke i dërguar dI. fotografi dhe pjesë të 

imazheve nga incizimet e siguruara në pompën “D.-P”, më dt.31.12.2014. 
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Më 20 prill 2015, Zyra Federale e Krimit në Gjermani, përmes Ambasadës së Republikës 

Federale të Gjermanisë në Prishtinë, ka kthyer përgjigje institucioneve, Policisë së Kosovës. 

Përgjigja ka qenë “Materiali i incizuar ka një rezolucion prej; 320 x 188 Pixel, në këto kushte të 

tilla e vrasësi (e i cili gjithashtu është mbuluar pjesërisht me një kapelë), është e paraqitur më me 

pak se 10 Pixel. Një përmirësim në kuptimin e rritjes së detajeve, për shkak të arsyes së lart 

cekur është fizikisht e pa mundur. Gjithashtu, as targa e veturës nuk mund të paraqitet më mirë. 

Materiali i dërguar me DVD, në fakt ka rezolucion më të lart prej 720 x 480  Pixel, por siç duket 

është marrë nga incizimi më i dobët, dhe për këtë nuk ka përmbajtur më shumë informata”.  

Si përfundim nuk është arritur të behët identifikimi i personit që ka kryer vrasjen e të ndjerit.   

 

Policia e Kosovës, përmes Zyrës për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar-ILECU, ka kërkuar 

nga Drejtoria e Laboratorit të Policisë Kriminale në Ankara, që të bëjë spastrimin e fotografive 

dhe incizimeve të personit dhe automjetin që shihen në incizimet nga kamerat e sigurisë në 

pompën “D.-P”. 

 

Sipas raportit nga Drejtoria e Përgjithshme e Sigurisë-Drejtoria e Laboratorit të Policisë 

Kriminale të Ankarasë, raportit të eksperteve i dt.16.03.2015, konstatohet se është bërë 

ekzaminimi, pastaj dhe zmadhimi dhe spastrimi në një masë të fotografive që janë marrë në 

vendin e ngjarjes, të personit që ka kryer vrasjen dhe automjetit “Hamer”. Në këtë raport janë 

paraqitur gjithsejtë në  njëzet(20) fotografi. Si përfundim nuk është arritur të behët identifikimi i 

personit që ka kryer vrasjen e të ndjerit 

 

Sipas raportit plotësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Sigurisë-Drejtoria e Laboratorit të 

Policisë Kriminale të Ankarasë, dt.10.03.2017-13.04.2017, që kishte për objekt të inspektimit 

zmadhimin e imazheve, përmirësimin e imazheve si dhe krahasimi i tyre, lidhur me fotografitë 

dhe incizimet nga kamerat e sigurisë në pompën e derivateve “D.-P”, pas ekzaminimit kanë 

paraqitur raportin e ekspertizës, ku ndër tjera kanë konstatuar “Ekzaminimi subjektiv të 

imazheve që i përkasin në zgjedhjen e regjistrimeve janë (numri i pixel-ve që formojnë imazhin), 

pixel-ët janë të nivelit të ulët, personi nuk ka marrë pozicion të përshtatshëm për verifikimin e 

tij, mesi ku janë marrë imazhet nuk ka qenë i ndriçuar, personi ka përdor kapuçin ku nuk vërehet 

mirë fytyra e tij, nuk mundemi çartë me identifikua, andaj pretendimet tona për verifikim 

pozitiv apo negativ të personit nuk është e mundur me dhënë një deklaratë për opinion”. Sipas 

kësaj ekspertize nuk është arritur të identifikohet kryesi i vrasjes së të ndjerit I.. Kjo për shkak se, 

kamerat në pompën “D-Pertol” kanë pas rezolucion të dobët dhe nivel të ulët të pixel-eve.  

 

Në vitin 2015, Policia e Kosovës kishte kërkuar nga Autoritetet Kompetente të Austrisë, që të 

ofrojë Ndihmë Juridike Ndërkombëtare, autoriteteve të Kosovës, në çështjen penale për hetim, 

për të identifikuar kryerësin e vrasjes në pompën e derivateve “D.-P” që kishte ndodhur më 

dt.31.12.2014. 

 

Përgjigjeje e ekspertit nga Austria, z.B.N, në lidhje me kërkesën e autoriteteve të Kosovës, ka 

qenë si vijon “Më vjen keq të ju informojë, se videot të cilën e kam pranuar nga ju me rezolucion 

(kualitet) 352 x 288 pixel-kualitet, nuk përmban informacion të mjaftueshëm për të rivendosur 

numrin e targës së automjetit apo fytyrën e të dyshuarit. Unë kam provuar teknika të ndryshme, 

të gjitha me rezultat të pa suksesshme. Për ta ilustruar këtë unë kam bashkangjitur edhe 

fotografitë. Nga mendimi i këtij eksperti, rezulton se nuk është arritur të behet identifikimi i 

kryesit të vrasjes së tani të ndjerit I.K. 
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Më 20 tetor 2018, gjykata ka kërkuar nga Agjencia e Kosovës për Forezikë, që të ekzaminoj 

pajisjen teknike DVR (Digital Video Recorder), e tërhequr në pompën e derivateve “D.-P” në 

Pejë. 

 

Agjencia e Kosovës për Forenzikë në Prishtinë, më 12 nëntor 2018, sipas urdhrit të gjykatës ka 

lëshuar raportin e ekspertimin me numër AKF-2018-0324, ku në konstatimin dhe mendimin 

përfundimtarë kanë deklaruar “DVR ekzaminer, është ekzaminuar dhe rezulton se regjistrimet 

ekzistuese në këtë DVR janë 2304 regjistrime, nga 2016-07-12-2016-08-05, që nënkupton se nuk 

ka video incizime të kohës me të cilën ishte kërkuar ekzaminim. 

 

Gjithashtu kanë konstatuar se video incizimet ekzistuese në DVR, kanë rezolucion 352 me 288 

pixel-kualitet, që përputhen plotësisht me pasqyrimet e ekspertimit të mëhershëm sikur në 

figurën(figura numër 1), që është pjesë e faqes tre të raportit te ekspertizës.  

 

Trupi gjykues, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, ka shikuar dhe vështruar  

drejtpërdrejt në prezencë të palëve video-incizimet nga kamerat e pompës “D.-P”, incizimet e të 

dt.31.12.2014..  

 

Video- incizimet e marra nga kamerat e sigurisë, kanë regjistruar presonin apo kryerësin e 

vrasjes, dhe momentet kritike kur ka qëlluar mbi viktimën- tani të ndjerin I.K, megjithatë pamjet 

që janë marrë nuk janë të qartësuar për shkak të ambientit, lagësisë se imazhit, errësirës dhe 

faktit se personi apo kryerësi i vrasjes, ka përdorë një kapele, dhe nuk shihet çartë pamja, dhe 

fytyra e tij. 

 

Imazhet e marra nga kamerat e sigurisë në vendin e ngjarjes kanë rezolucion të dobët, kanë  

numër të ulët të pixel-ve, kualtiteti 352 x 288 pixel për këto arsye ka qenë e pamundur spastrimi 

apo zmadhimi i fotografive dhe kjo ka qenë pengesa kryesore pse nuk është arrite të identifikohet 

çarte kryerësi i vrasjes. Normalisht një video incizim do të duhej të kishte këto rezolucione 720 x 

576 pixel, për të qenë e përshtatshëm për zmadhim dhe qartësim të fotografisë.  

 

 

Si përfundim me gjitha këto ekspertiza të cilat janë cekur si më lart, nuk është arritur të bëhet 

identifikimi i personit që më 31.12.2014, në pompën e benzinës “D.-P” ka kryer vrasjen e të 

ndjerit I.K 

 

Gjykata, ka aprovuar propozimin e mbrojtësit të  pandehurit N.B, av.Ramiz Krasniqi, ka 

urdhëruar që të bëhet një ekspertizë antropometrike. 

 

Më 27 dhjetor 2018, për këtë qëllim Gjykata ka kërkuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë, Phd.T.F, antropologe forenzike-zëvendës drejtor në Institutin e Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë, ku është kërkuar që mundësisht të na informoj, se a mund të bëhet një ekspertizë e 

antropometrisë pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë (IML).  

 

Më 31 dhjetor 2018, Phd.T.F, ka kthyer një përgjigje për gjykatën, përgjigjja e saj ka qenë si 

vijon “Ju informojë se Antropometria, është metodë e lartë objektive. Nuk mund të përdoret për 

identifikimin për të dyshuar në çështje penale”. 

 

Gjykata bazuar në rezultatet e ekzaminimit të video incizimeve, të siguruara në pompën “D.-P”, 

dhe sipas raporteve të ekspertimit dhe ekspertizave, nuk ka arritur të identifikojë personi që më 

dt.31.12.2014, ka qëlluar dhe e ka vrarë të ndjerin I.K. Si përfundim nuk është arritur të 
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vërtetohet se i akuzuari N.B, ka qenë personi që shihet në video incizim më 31.12.2014, duke 

qëlluar me armë viktimën.  

   

- Ku ka qenë i parkuar automjeti “Hamer”, deri sa ka qenë nën përkujdesjen e të 

akuzuarit N.B? 

 

Nga dëshmitë e dëshmitarëve N.B.1, G.B si dhe nga mbrojtja që ka paraqitur  i pandehuri, 

vërtetohet fakti se automjeti “Hamer”, si zakonisht është parkuar nën katin përdhese së shtëpisë 

së H.B.2, në fsh...., KK-Deqan. 

 

Dëshmitarja N.B.1, në shqyrtimin gjyqësor të dt.20.09.2019, për këto rrethana ka deklaruar, në 

pyetje të prokurorit, pyetja: “ku ka qenë i parkuar automjeti “Hamer”, përgjigja e dëshmitarës; 

“automjeti ka qenë i parkuar nën dyert e H., nga shtëpia jonë nuk shihej automjeti ku ka qenë i 

parkuar. Automjeti, gjithmonë ka qenë i parkuar nën dyert te shtëpia e H., unë e kam parë 

automjeti, automjeti ka qenë i parkuar aty në pjesën e pasme, e ka pas kah hapën dyert, ndërsa 

pjesën e parë ka qenë ka oborri i shtëpisë, por edhe një herë po e përsërisë automjetin nuk kemi 

mundur ta shohim nga shtëpia jonë”. Këto rrethana dëshmitarja i ka deklaruar edhe gjatë 

deklaratës së saj në Policinë e Kosovës me dt.06.01.2015, ku ka deklaruar “ Xhipi i H., ka qenë i 

parkuar nën mbulojën e shtëpisë së H.. Unë nuk e di dyert e mbulojës së Hysisë a mbyllen me 

çelës, sepse nuk jam marrë me atë punë”. 

 

Dëshmitari G.B, në deklaratën që ka dhënë në shqyrtimin gjyqësor, pranon fakti se automjeti 

“Hamer”, ka qenë i parkuar në garazhin e shtëpisë së vëllait të tij H.B,  ky dëshmitar pohon fakti 

se kati përdhese i shtëpisë së H., ka shërbyer si garazh për automjetin “Hamer”, se çelësat e 

dyerve të oborrit të H., i ka poseduar N.B. Për më tepër, ka pohuar faktin se nga shtëpia e N.t, 

nuk ka mundur të shihet automjeti “Hamer”, kur ka qenë i parkuar, sepse aty ekziston një muri 

që e ndanë oborrin e shtëpisë së N., me garazhën e automjetit. 

 

Sipas mbrojtës së të akuzuarit N.B, në shqyrtim gjyqësor, ku ka deklaruar “ Vëllezërit e mijë G. 

dhe H., i kanë shtëpitë në fsh..... Shtëpitë të gjithë i kemi afër dhe në një truall. Shtëpia ime për 

nga radha është e para, shtëpia tjetër e dytë për nga radha paralel është shtëpia e H., që na ndanë 

një mur i gjallë i lart mbi gjysmë metër, pastaj vjen shtëpia e S. dhe e G.. Secila shtëpi, ka dalje 

në rrugë. Automjeti “Hamer”, ka qenë i parkuar në një distancë 20 metra nga shtëpia ime, 

automjeti ka qenë i parkuar nën shtëpinë e pronarit, vëllait tim H.B, nuk mund të dëgjohet 

zhurma nga shtëpia ime te vendi ku ka qenë i parkuar automjeti. Nga shtëpia im është një 

distancë 10 metra,  pastaj vjen muri i H., që është 4  metra i lartë i garzhës së “Hamerit”, i cili ka 

qenë nën shtëpinë e H., që është pjesë e shtëpisë, por që lidhet me hyrjen e saj. Dyert e hyrjes së 

garazhës janë 3 metra të gjera dhe afërisht 3 metra të gjata, këto dyer kanë dalje në rrugën 

kryesore të fshatit, e që kanë 20-25 metra rrugën kryesore. Garazha që është e vendosur nën 

shtëpi i ka dyert e hyrjes, ndërsa mbrapa pa pengesë kalon në oborr. Nga pjesa e brendshme prej 

oborrit-bahçes,  dyert të garazhës mund t’i hap kushdo, sepse janë të mbyllur me një grep që 

është i maruar te kovaqi, nuk kanë as çelës e as dry. Ndërsa dyert kryesore kanë pasur të 

vendosur një kapixhik, apo derë të vogël, e cila ka qenë e mbyllur me çelës apo cilindër, çelësat e 

kësaj i kam pasur unë”. 

 

Sipas raportit policor të dt.03.01.2015, konfirmohet se vetura “Hamer”, është sekuestruar në 

fsh...., tek familja B., më 02.01.2015. 

 

Gjykata, i‟u ka besuar dëshmive të dëshmitarëve; N. dhe G.B dhe mbrojtjes që ka paraqitur i 

pandehuri N.B, për rrethanat e larte cekua. Pasi që këta dëshmitar, dhe mbrojtja e të pandehurit 
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konfirmojnë se automjeti ka qenë i parkuar nën shtëpinë apo në hyrje të shtëpisë së H.B.2. 

Deklaratat e tyre për këtë rrethanë, përputhen plotësisht.  

 

- Gjykata, si përfundim gjen se:  

 

Automjeti “Hamer”, ka qenë i parkuar nën shtëpinë e H.B.2, e cila gjendet në fsh.... KK-Deçan. 

Kati përdhese i shtëpisë së tij, është shfrytëzuar si garzhë për parkimin e automjetit. Ky automjeti 

gjithmonë ishte parkuar në të njëjtin vend. 

 

Se, shtëpia të akuzuarit N.B, gjendet afër shtëpisë së vëllait të tij G.B. Garazha apo vendi ku 

është shfrytëzuar si vend parking për  automjetin “Hamer”, ka qenë e ndarë nga oborri i shtëpisë 

së N.B, pjesa e garazhdës ka qenë e ndarë me muri të lartë, ndërsa pjesa tjetër e oborrit e ndarë 

me një mur të gjallë por të lartë.  

 

Nga kjo rrjedhe se nga shtëpia e të akuzuarit N.B, nuk ka qenë e mundur të shihet automjeti i 

parkuar, sepse ka qenë muri që ka ndarë hapësirën në mes oborrit të shtëpisë se të akuzuarit më 

ketë garazh.  

 

Garazha ku ka qenë i parkuar automjeti Hamer, ka qenë e mbyllur me dyer të mëdha të metalit, 

të cilat janë mbyllur vetëm me një mbyllje të thjeshtë dhe pa çelës, ato janë mbyllur dhe hapur 

nga brenda. Ngjitur me derën e hyrjes, ka qenë edhe një derë më e vogël (kapixhik), e i cili ka 

qenë i mbyllur me çelës, çelësat e tij i ka mbajtur i akuzuari N.B. Nga pjesa e brendshme e 

garazhës, hapësira ka qenë e hapur tërësisht që ka quar në oborrin e H.. Qasja nga pjesa e oborrit 

në garazhë ka qenë e lirë, pra, dyert e garazhës kanë mundur të hapen lehtë nga brenda, pasi që 

nuk kanë qenë të mbyllura me çelës apo dry me cilindër, por vetëm me një grepë që ka mundur 

lehtë të hapet me dorë nga pjesa e brendshme e garazhës. 

 

Të gjitha këto fakte tregojnë se, i akuzuari N.B nuk ka pasur kontrollë të plotë, dhe nuk ka 

mundur të ketë fizikisht kujdese të plotë mbi këtë automjet. PërderI., automjeti nuk ka qenë në 

oborrin e tij, ka ekzistuar edhe një çelës tjetër, si dhe ka ekzistuar mundësia që nga pjesa e 

oborrit të shtëpisë së H., papengesë të hapen dyert e oborrit (garazhës) ku ka qenë automjeti. Në 

këtë mënyrë ka qenë e mundur që çdokush që ka pas çelësat e automjetit të ketë qasje në 

automjetin “Hamer”. Të gjitha këto arsye dhe rrethana përjashtojnë pretendimet e prokurorisë ku 

thuhet se, vetëm i pandehuri ka pasur qasje dhe kontroll mbi ketë automjet.   

 

Gjykata, ka vërtetuar se çelësat e shtëpisë dhe kapixhikut apo derës së hyrjes së oborrit, ishin 

ndërruar nga pronari H.B në kompaninë “L.-P”,  në të cilën kompani ka punuar Gj.B- djali i G.B. 

 

Gjykata nuk përjashton mundësinë që një palë çelësa tjerë të derës së hyrjes (kapixhikut) në 

oborrin e shtëpisë së H.B.2, ti ketë pasur dikush tjetër, përveç çelësave qe i ka poseduar N.B. Siç 

vërtetohet  çelësat ishin ndërruar nga një kompani “L.-P”, nuk dihet sa kopje të çelësave kanë 

qenë, kjo me asnjë provë nuk mund të vërtetohet. Nuk dihet se a „ka pasur ndonjë çelës tjetër 

H.B, nuk ka ndonjë procesverbal apo dëshmitarë që konfirmon se kanë qenë vetëm një parë 

çelësa të kapixhikut. Këtë as prokuroria nuk ka mundur ta thotë dhe ta vërtetojë. Gjykata, 

rikujton se dyshimet lidhur me saksinë e fakteve, gjithmonë duhet të interpretohen në favor të 

pandehurit, sipas nenit 3 të KPP-së.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës, pretendimet e prokurorisë se vetëm i pandehuri ka pas kujdesin mbi 

automjetin nuk mund të qëndrojnë, pikërisht për këto rrethana që i kemi numëruar si më lart. 

Nuk mund të merret si i vërtetuar fakti se, vetëm i pandehuri ka pasur qasje apo kontroll të plotë 
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në këtë automjet. Gjykata, rithekson se në ketë automjet kanë pasur qasje shumë persona 

fillimisht A.B., pastaj G.B, djali i tij Gj.B pastaj pronari i automjetit H.B dhe S.B gjatë kohës sa 

ka qenë në pushim në Kosovë. Krejt në fund edhe i pandehuri N.B. Me një fjalë nuk mund të 

vërtetohet se i pandehuri ka pasur kontroll të plotë mbi ketë automjet, prandaj ky pretendim i 

prokurorisë në asnjë mënyrë nuk e fajëson të pandehurin, dhe nuk mund të jetë provë fajësues në 

raport me të. Për me tepër, nuk mund te shërbej as si provë rrethanore sepse është i pavërtetuar 

skajshmërish. 

 

- Sekuestrimi i automjetit “Hamer”. 

 

Nga dy raporte policore dt.03.01.2015, të lëshuar nga policia  e Kosovës, Stacioni Policor Deçan 

vërtetohet se me dt.02.01.2015, policia e kishte gjetur automjetin “Hamer” me targa amerikane të 

regjistrimit .... Automjeti kishte qenë i parkuar nën pullazin (katin përdhes) të shtëpisë së H.B.2, 

në fshatin Irizniq, Komuan- Deçan.  

 

Nga dëshmia e dëshmitares N.B.1, në shqyrtim gjyqësor që ka dhënë më datën 20 shtator 2018, 

vërtetohet fakti se policia kishte sekuestruar automjetin “Hamer”, për ketë rrethanë e njëjta kishte 

deklaruar “me 2 janar 2015, policia ka ardhur me na kontrollua shtëpinë tonë atëherë e kam 

kuptuar për çka behët fjalë, sa unë pashë N., i murr çelësat e H. dhe ja dërgoj policisë”. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit G.B, në shqyrtim gjyqësor të datës 20 shtator 2018, ku ka deklaruar 

“me 2 janar 2015, policia erdhi te shtëpia dhe thane se “a banë me na tregu  se ku është xhipi 

“Hamer”, unë ju thashë se, unë nuk e posedoj “Hamer-in”, se atë e posedon N.B. Kemi shkuar se 

bashku me policin deri të shtëpia e N.. N. ka dal dhe e ka hap derën e kapixhikut dyerve të 

shtëpisë së H., e pamë Hamer-in të parkuar. “Nimani ju tha policëve se unë e kam parkuar 

ndryshe “Hamer-in, tani qenka ndryshe i parkuar”. Pastaj policia e ka sekuestruar automjetin. 

 

I akuzuari N.B, në mbrojtjen e tij dhe në shqyrtim gjyqësor,  por edhe në deklarimet e 

mëhershme ka konfirmuar faktin se policia e Kosovës,  ka sekuestruar automjetit. Në momentin 

e sekuestrimit, automjeti ka qenë i parkuar në garazhën apo në oborrin e shtëpisë së H.B.2. Për 

Gjykatën nuk ka qenë kontestues ky fakt. Megjithatë, ky fakt vërtetohet nga dëshmitë e këtyre 

dëshmitarëve që kemi cekur si me lartë e për cilën gjykata ju ka fal besimin për këto rrethana.  

 

I akuzuari në mbrojtjen e tij, për këto rrethana ka deklaruar “Më dt.02.01.2015, ka ardhur policia  

në mbrëmje kanë hyrë në oborrin tim dhe unë jam prezantuar, me pyeten, unë ju përgjigja se i 

posedoj dhe ua kamë treguar çelësat e automjetit pra, dy çelësa të “Hamerit”, me një varëse te 

rrumbullaket dhe çelësat e shtëpisë se H.. Unë ua dhashë policisë në dorë. Ata më thanë hajde në 

garazh te “Hamer-it”. Prapë mi kthyen çelësat dhe kërkuan që me hap derën e dyerve të H., 

(kapixhikun), unë e kam hapur këtë kapixhik, i cili ka qenë i mbyllur me çelës. Kur e kam hapur 

derën e pashë se automjeti ka qenë i parkuar nga ana e kundërt, nuk ka qenë i parkuar ashtu siç e 

kam lënë unë të parkuar më herët. Pastaj, sipas kërkesës së policisë unë e kam ndezur automjetin 

vetëm me dorë, pa hipë në të. 

 

- Gjykata si përfundim gjene se; 

 

Automjeti “Hamer”, ishte sekuestruar nga policia e Kosovës, më dt.02.01.2015. Automjeti në atë 

kohë ka qenë i parkuar në garazhe, gjegjësisht në oborrin e shtëpisë së H.B.2. 
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Policia nuk ka bërë ndonjë fotografi për ta para dhe kuptuar se si ka qenë i parkuar automjeti në 

momenti kur ka hasur policia në të. Nuk është bërë ndonjë shikim apo kontroll në vendin e 

ngjarjes ku është gjetur automjeti dhe vendit përreth tij.   

 

Policia e Kosovës, nuk ka përpiluar ndonjë raport të hollësishëm për të saktësuar mënyrën e 

transportit të këtij automjeti nga vendi ku është gjetur e deri në Drejtorinë e Policisë në Pejë. Nuk 

ka ndonjë fotografi zyrtare nga polica nga vendi ku është gjetur automjeti, nuk ka fotografi në 

oborrin e shtëpisë së H.B.2. Nuk është përpilua ndonjë raport zyrtar, se si është gjetur automjeti, 

se kush e ka hapur derën e oborrit të shtetasit H.B.2, se, kush e ka ndezur automjetin, sa çelësa i 

kanë pranuar policia dhe kush i ka dorëzuar ata. Në mungesë të këtyre provave mbeten pa u 

sqaruar shumë rrethana në vendin ku është gjetur automjeti.  

 

DerI. nga provat e administruara është vërtetuar se, ato ditë ka qenë koha me të reshura të borës 

nuk është bërë ndonjë shikim i vendit të ngjarjes, se a ka pasur ndonjë lëvizje eventuale nga 

garazha në drejtim të shtëpisë së të pandehurit N.B. Nuk është bërë ndonjë fotografi apo raport 

për të përcaktuar se a ka pasur ndonjë lëvizje në oborrin e shtëpisë se H.B.2, që lidhet me 

garazhin ku ka qenë automjeti, kjo lehtë ka mund të bëhet duke marrë parasysh se toka ka qenë e 

mbuluar me borë dhe çdo lëvizje ka mundur të pasqyrohet. Për këto rrethana prokuroria nuk ka 

deponuar ndonjë provë, si duket u ka mjaftuar fakti se kanë gjetur dhe zbuluar automjetin në 

fjalë.   

 

- Ekzaminimi i automjetit “Hamer”. 

 

Bazuar në raportin mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, ekzaminimin e automjetit “Hamer”, 

rezulton se policia me dt.03.01.2015, ka ekzaminuar automjetin “Hamer”. Gjatë ekzaminimit 

janë marrë një numër i mostrave dhe gjurmëve në brendësi dhe jashtë automjetit. Janë marrë 

gjithsejtë këto gjurmë si vijon: MA/1- mostër me tampon, MA/2- mostër me tampon, M/T- dy 

shirita ngjitës me mbetje pas qitjes me armë, #U- tubë magnetik, #U/1- tubë magnetik, #U/2 – 

tubë magnetik, M/UP- katër shirita ngjitës me mikrogjurmë, M/P- tre shirita ngjitës me 

mikrogjurmë, M/V-tre shirita ngjitës me mikrogjurmë, dhe mostrat e pështymës, marrë nga G.B, 

N.B dhe Gj.B. 

 

Në raportin mbi këqyrjen dhe ekzaminimit të automjetit “Hamer”, janë listuar të gjitha dëshmitë 

të cilat janë tërhequr nga automjeti “Hamer”, pastaj ato janë pasqyruar edhe me fotografi, ku në 

çdo fotografi shihet ku janë marrë gjurmët e gjetura si dhe tërheqja e dI. mostrave, për gjurmë 

eventuale. Pastaj, në raport ato janë evidentuar me saktësi, secilin vend në automjet ku janë 

marrë mostra eventuale dhe ku janë tërhequr dëshmitë. 

 

- Rezultatet e ekzaminimit të gjurmëve të gjetura në automjetin “Hamer” 

 

Gjykata Themelore në Pejë, më dt.09.01.2015,  ka lëshuar urdhrin për ekzaminim e gjurmëve të 

tërhequra në automjetin “Hamer”, i cili ishte ekzaminuar pranë Drejtorisë së Policisë në Pejë. 

 

Në lidhje me këtë urdhër Agjencia e Kosovës për Forenzikë, kishte lëshuar dI. raporte të 

ekspertimit, mbi analizimin e gjurmëve të tërhequra në automjetin “Hamer”. 

 

Më 29 prill 2015, Agjencia e Kosovës për Forenzikë, Njësia e Shkencave Ligjore, Analiza të 

ADN-së, kishte lëshuar raportin e ekspertimit me numër AKF/2015-0075/2015-60. Sipas këtij 

raporti të ekspertimit, rezulton se mendimi përfundimtar janë si vijon: Dëshmia EV#MP(tre 
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shirita ngjitës të cilët janë tërhequr në automjetin “Hamer”), mendimi përfundimtar, nuk është 

identifikuar material biologjik. 

 

Dëshmitë EV#MUP(katër shirita ngjitës, me mikrogjurmë, të tërhequra në karrigen e pasme të 

automjetit “Hamer”), #5, (një predhë e marrë nga vendi i ngjarjes); #6, (një gëzhojë e kalibrit 

7.62x39 mm, e tërhequr ne vendin e ngjarjes), mendimi përfundimtar për këtë, nuk është 

identifikuar ADN, me origjinë njerëzore.  

 

Dëshmitë EV#K (një kapak i plastikës me ngjyrë të zëzë, marrë nga rezervari i automjetit 

“Hamer”, me ngjyrë ari, targat NEW YORK ...), është fituar profili i ADN-së, i cili përputhet me 

profilin e N.Bës, sipas dëshmisë EV#N/B,(sqarim i gjykatës, kjo shifër është mostra-numri i 

mostrës së pështymës së N.Bës). Sipas ekspertizës N.B nuk mund të përjashtohet si kontributor 

në këtë dëshmisë. Gjasat e paraqitjes së këtij profili, në popullacion janë: 3.584E-15 apo 1 në 

2.790 bilion individ. 

 

Dëshmia EV#N/B (mostër e pështymës e marrë nga N.B), është fituar profili i ADN-së N.Bës.  

 

Në ekspertizë thuhet se, dI. gjurmë nuk janë dërguar në ekzaminim në Agjencinë e Kosovës, për 

Forenzikë, siç përcaktohet në këtë raport. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor, është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit A.L, zyrtarë policor në Pejë, i cili 

zyrtarë ka marrë pjesë në ekzaminimin e automjetit “Hamer”. Ky dëshmitarë është dëgjuar në 

shqyrtimin gjyqësor më dt.04.01.2018. Dëshmitari ka sqaruar para gjykatës, rrjedhën e 

procedurës lidhur me këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe ekzaminimit të automjetit “Hamer”. Ky 

dëshmitarë ka treguar vendin ku janë gjetur gjurmët e gishtërinjve, dhe ku janë marrë dëshmitë 

për gjurmën eventuale në këtë automjet. Përveç kësaj, dëshmitari ka sqaruar mënyrën e tërheqjes 

së gjurmëve, fotografimin, evidentimin e gjurmëve si dhe standardet që kanë aplikuar për 

tërheqjen dhe ruajtjen e tyre. Sipas vlerësimit të gjykatës, dëshmia e këtij dëshmitari është e 

besueshme për rrethana që ka deklaruar, megjithatë dëshmia e tij nuk ka ndonjë rëndësi 

vendimtare për çështjen. Pikërisht për faktin, se gjitha veprimet e policisë që janë marrë në këtë 

rast, janë pasqyruar në raportet policore, në raportin mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes, raporti 

mbi ekzaminimin e automjetit, raporti mbi gjurmët e tërhequr në automjet dhe në vend të 

ngjarjes, fotografi i gjurmëve apo dëshmive të tërhequra. Të gjitha këto prova tregojnë se cilat 

kanë qenë veprimet e policisë dhe institucioneve tjera që kanë punuar në këtë rast, tregojnë 

provat apo dëshmitë që janë tërhequr, të pasqyruara me numra specifik, të fotografuara e të 

listuar. Dëshmia e këtij dëshmitari, më tepër i referohet veprimeve që ka ndërmarrë policia, për 

ekzaminimin e automjetit dhe këqyrjes së vendit të ngjarjes. Ky dëshmitarë nuk ka dëshmuar 

asgjë më tepër se sa dëshmitë materiale që i kemi administruar cekur më lart. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të dt.04.01.2018, është dëgjuar zyrtari policor M.B, zyrtarë policor-

Njësia e Forenzikës në Pejë, Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë. Ky dëshmitarë ka konfirmuar 

faktin se ka marrë pjesë në ekzaminimin e automjetit “Hamer”, në cilësi të zyrtarit të forezikës, 

se ka marrë pjesë në këqyrjen e vendit të ngjarjes, së bashku edhe me Njësit tjera Policore. 

Dëshmia e këtij dëshmitari për gjykatën është e besueshme, megjithatë sikur edhe  dëshmia e 

dëshmitari A.L, dëshmia e tij nuk ka qenë e rëndësishme për procesin penal. Përmbajtja e 

dëshmisë së tij më tepër i referohet, veprimeve që janë ndërmarrë në këqyrjen e vendit të ngjarjes 

dhe ekzaminimit të automjetit, e që në esencë këto veprimet janë pasqyruar me raporte policore 

dhe raporte nga këqyrje e vendit të ngjarjes. 
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Në shqyrtimin gjyqësor më dt.21.02.2018, është dëgjuar si dëshmitar zyrtari policor E.B. Gjykata 

vlerëson se, dëshmia e tij nuk ka qenë e rëndësishme për procesin penal. Përmbajtja e dëshmisë 

së tij më tepër i referohet veprimeve që janë ndërmarrë në këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe 

ekzaminimit të automjetit, e që në esencë këto veprimet janë pasqyruar me raporte policore dhe 

raporte nga këqyrje e vendit të ngjarjes. Dëshmia e tij nuk sqaron asgjë në lidhje me faktet 

kryesore. Në shqyrtimin gjyqësor dt.04.01.2018, është dëgjuar dëshmitarja në cilësi të ekspertës 

H.M, eksperte pranë Agjencisë së Kosovës për Forezikës (AKF) -Sektori Serologjisë dhe ADN-

së. Rikujtojmë se ajo është dëgjuar dy herë gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ekspertja ka pohuar faktin 

se sipas urdhrit të gjykatës dt.09.01.2015, AKF-ë, ka ekzaminuar mostrat e ADN-së, si dhe 

dëshmitë tjera të marrë nga vendi i ngjarjes dhe automjeti “Hamer”. Ka numëruar të gjitha 

dëshmitë që kanë pranuar në AFK-ë, të listuar sipas listës së pranimit, ka shpjeguar rezultatet 

përfundimtare mbi ekzaminimin e gjurmëve. Sipas saj, rezultatet që ka dhënë në shqyrtim 

gjyqësor, janë rezultate që janë pasqyruar edhe në raportet e AKF-së, të cila janë dhënë në këtë 

rast mbi ekzaminimin e gjurmëve. Më tej, ka shpjeguar rregullat dhe procedurat nga pranimi i 

gjurmëve dhe mostrave për ekzaminim në AFK-ë, procesin e ekzaminimit dhe pasqyrimin e tyre. 

Përveç kësaj, ka shpjeguar se tri (3) mostra për gjurmë eventuale të cilat ishin tërhequr në 

automjetin “Hamer”, siç janë: #MA/2,  M/T dhe #M/V, fillimisht nuk kishin arritur në AKF-ë 

për ekzaminim. Ndërsa më dt.19.01.2017, Prokuroria Themelore e Pejës, dëshmitë #MA/2 dhe 

#M/V, i kishte sjellë për ekzaminim.  

 

Ekspertja, ka deklaruar se qëndron prapa gjitha ekspertizave që janë dhënë në këtë rast, e që ajo 

ka marrë pjesë në hartimin e tyre.  

 

Për gjykatën mendimin dhe konstatimet që ka paraqitur kjo eksperte, janë plotësisht e 

besueshme. Për faktin se mendimet dhe përfundimet që ka paraqitur mbështen edhe në raportet e 

Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, të cilat janë dhënë lidhur me këtë rast me numër; 

AKF/2017-0474/2017-426, AKF/2018-2167/2018-2144 dt.12.07.2018. Sipas vlerësimeve të 

gjykatës, deklarimet e ekspertes nuk dallon nga mendimi përfundimtar dhe konstatimet lidhur me 

ekzaminimin e gjurmëve që janë dhënë në dy ekspertizat e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë. 

Për këto rrethana dëshmia saj në këtë cilësi është e besueshme plotësisht. Për më tepër, kjo 

eksperte është specialiste e fushën dhe Seriologjisë dhe ADN-së, është e certifikuar për 

ekzaminime të tilla, punon pranë një institucioni kredibil dhe profesional, është nën kompetencën 

dhe detyrat e saj të jap dhe të lëshoj raportet e ekzaminimit nga fusha për të cilën është e thirrur. 

Nuk kemi vërejtur ndonjë lëshim apo përpjekje eventuale, për t‟i jep kahje tjetër çështjes nga ajo 

profesionale. 

 

Më 15 shtator 2019, Agjencia e Kosovës për Forenzikë- Prishtinë-Kosovë, ka lëshuar raportin e 

ekspertimit me numër AKF/2017-0474/2017-426, i dt.15.09.2017. Sipas këtij raporti të 

ekspertimit, rezulton se mendimi përfundimtar është si vijon:  

 

1. Dëshmia: #MA/2(mostër me tamponë e tërhequr nga dorëza e ndërruesit të shpejtësisë, 

vetura “Hamer”), nuk është identifikuar AND, me origjinë njerëzore. 

2. Dëshmia: #M/V (tre shirita ngjitës me mikro gjurmë, të tërhequra nga ulësja-karrigia e  

vozitësit, vetura “Hamer”), nuk është identifikuar material biologjik. 

 

Më 18 gusht 2017, Agjencia e Kosovës për Forenzikë- Prishtinë-Kosovë, ka lëshuar raportin e 

ekspertimit me numër; AKF/2017-0474/2017-427, i dt.18.08.2017. Sipas këtij raporti të 

ekspertimit, rezulton se mendimi përfundimtar është si vijon:  
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1.Në dëshminë me shifrën M/V (tre /3/ shirita ngjitës me mikro gjurmë), (nuk është vepruar sipas 

kërkesës për arsye të ruajtjes së integritetit të dëshmisë).  

 

Sa i përket dëshmisë MA/2 (mostër me tampon, kjo mostër e cila ka qëndruar dhe proceduar në 

divizionin e ADN-së, nuk është e përshtatshme për nxjerrjen e vijave papilare). 

 

Më 14 qershor 2017, Agjencia e Kosovës për Forenzikë- Prishtinë-Kosovë, ka lëshuar raportin e 

ekspertimit me numër; AKF/2017-0023 dt.14.06.2017. Sipas këtij raporti të ekspertimit, rezulton 

se janë ekzaminuar Një (1) qese e letrës, e mbyllur e dëshmive me mbishkrimin #M/T, që 

përmban, Dy(2) shirita ngjitës (gjurmë kopjuese transparente, me mbi shkrimin “ #M/T, ...”. 

Rezultati i ekspertimin për këtë: Ekzaminimi i mostrave të marra me shirita ngjitës (gjurmë 

kopjuese transparente), nga dëshmia #1, ka treguar se nuk ka mbetje të qitjes me armë zjarre, 

me prejardhje nga barutet. Mendimi përfundimtar, mostrat e tërhequra me shirita ngjitës, (gjurmë 

kopjuese transparente), nga dëshmia D1 -nuk janë evidentuar pranit të nitriteve dhe nitrateve, 

të cilat janë të pranishme edhe te mbetjes e qitjes me armë zjarri, me prejardhje nga barutet. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, Gjykata duke u bazuar në nenit 329 të KPP-së, ka lëshuar urdhër për 

Policinë e Kosovës, që t‟i dërgojë në ekzaminim dI. prova të cilat janë tërhequr nga automjeti 

“Hamer”, e të cilat nuk ishin dërguar me kohë për ekzaminim në Agjencinë e Kosovës për 

Foreznikë.  

 

Më 20 qershor 2018, Gjykata Themelore në Mitrovicë, si gjykatë e çështjes, ka nxjerr urdhrin ku 

ka urdhëruar AKF-në, Njësinë e Shkencës Ligjore në Analizat e ADN-së, që të nxjerr profilin e 

ADN-së, nga dëshmia që është tërhequr në automjetin “Hamer”, me numër MA/1-Mostër me 

tampon (e marrë në dorezën e brendshme të derës së vozitjes në automjetin “Hamer”).  

 

Më 12 korrik 2018, Agjencia e Kosovës për Forenzikë, duke vepruar sipas urdhrit të Gjykatës, ka 

lëshuar raportin e ekzaminimit me numër; AKF/2018-2167/2018-2144. Sipas këtij raporti është 

ekzaminuar dëshmia MA/1, pas ekzaminimit është paraqitur konstatimi dhe mendimi 

përfundimtarë, si vijon:  

 

1.Dëshmia MA/1 (Mostër me tampon e marrë në dorezën e brendshme, të derës së vozitës-

automjetit “Hamer”), nuk është identifikuar AND me origjinë njerëzore. 

Më 20 qershor 2018, kjo Gjykatë ka lëshuar urdhrin për Agjencinë e Kosovës për Forezikë në 

Prishtinë, që t‟i ekzaminoj tri (3) dëshmi të cilat nuk ishin ekzaminuar më parë gjatë hetimeve në 

prokurori. Në këtë urdhër ishte kërkuar të ekzaminohen dëshmitë si vijon: 

- #U - tubë magnetik (Marrë në timonin e automjetit “Hamer”/2 ngjyrë ari, me tabela NEW 

YORK ...) 

- #U/1 - tubë magnetik (Marrë në ulësen e parë të pasagjerit të automjetit “Hamer”/2 ngjyrë ari 

me tabela NEW YORK ...). 

- #U/2 - tubë magnetik (Marrë nga ndërruesi i shpejtësisë të pasagjeri të automjetit “Hamer”/2 

ngjyrë ari me tabela NEW YORK ...). 

 

Më 5 korrik 2018, Agjencia e Kosovës për Forezikë, duke vepruar sipas urdhrit të kësaj gjykate, 

ka dhënë raportin e ekspertimit AKF/2018-0191, i dt.5.07.2018, në këtë raport të ekspertimit 

thuhet se, ekzaminimi i mostrave nga dëshmia #1, #2, #3, që janë dëshmitë e cekur në urdhrin e 

gjykatës si më lartë, ka treguar se nuk ka mikrogrimca unike me përmbajtje të tre elementeve 

kimik ( Pb/Sb/Ba), me prejardhje nga kapsolla e armës së zjarrit, si përfundim në raportin e 

ekspertimit thuhet “Në trupin, diskun objekt i ekspertimit, nga dëshmia #1, #2, #3, nuk u 
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evidentua mikrogrimca unike, me përmbajtje të tre elementeve kimik, me prejardhje nga 

kapsolla e armës së zjarrit”.  

 

Sipas raportit të policisë së Kosovës-Drejtoria Rajonale e Pejës-Njësia e Forezikës, gjatë  

ekzaminimit të automjetit “Hamer”, rezulton se janë tërhequr dy dëshmi, kartel me gjurmë 

latente të shuplakës së dorës në sipërfaqes e jashtme, krahu i majtë i veturës me targa NEW 

YORK ..., afër kapakut të rezervarit, të cilën e kanë evidentuar si dëshmia #F1, dhe një kartel me 

gjurmë latente të gishtërinjve, të tërhequr në sipërfaqen e jashtme të derës së vozitësit në veturën 

e njëjtë, të evidentuar si dëshmia #F2. 

 

Më 13 janar 2015, Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë-Njësia e Forenzikës, Sektori i AFIS-it, 

Pejë, ka bërë ekzaminimin e gjurmëve, vijave papilare të cilat janë tërhequr në automjetin 

“Hamer”, në raport me databazën e gjurmëve latente. Pas ekzaminimit është vërtetuar se gjurmët 

e fiksuara me inicialet F2B, F2C; është konstatuar se janë të përshtatshme për konstatim dhe 

identifikim, e të cilat kanë rezultuar se kanë përputhshmëri me kartelën dhjetë gishtore të 

personit N.B, i cili është daktiloskopuar (KSO64715R), në lidhje me këtë rast.  

 

Gjykata lidhur me ekzaminimet e gjurmëve dhe mostrave të marra nga vendi i ngjarjes, dhe 

automjeti “Hamer”, si përfundim konstaton se; 

 

Të gjitha gjurmët dhe mostrat që janë marrë nga automjeti “Hamer”, janë ekzaminuar nga 

Agjencia e Kosovës për Forenzikë në Prishtinë (AKF), institucion ky i vetëm i thirrur në bazë të 

ligjit, për të kryer ekzaminime të tilla, shkencore dhe profesionale.  

 

Si përfundimet këto raporte dhe ekspertiza për Gjykatën janë të besuar, për këto arsye; gjitha 

raportet e ekspertizave që i kemi cekuar më lartë, janë kryer pranë AKF-së, sipas urdhrit të 

Gjykatës dhe Prokurorisë. Ekzaminimet janë kryer sipas standardeve të certifikuar e që zbatohet 

pranë AFK-së. Agjencia, ka kompetencë në bazë të ligjit të kryer ekspertiza të tilla, ka ekspert 

dhe programet e saj janë të certifikuar dhe të pranuara në Kosovë. Është i vetmi institucion i këtij 

lloji që është kompetent dhe në bazë të ligjit, për të kryej ekspertiza të tilla. Sipas ligjit, gjitha 

këto autorizime të Agjencisë, janë dhënë sipas ligjit për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, 

nr.04/L-064. 

 

Raportet e ekspertizës rezulton se janë kryer nga grupi i ekspertëve pranë këtij institucioni, si dhe 

kanë dorëzuar format dhe standardet se si është vepruar në çdo rast të ekzaminimit. Saktësinë e 

raporteve të ekspertizave e ka konfirmuar edhe ekspertja H.M, gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Gjykata rithekson se gjurmët e gishtërinjve që janë tërhequr nga automjeti “Hamer”, pas 

ekzaminimit tyre kanë rezultuar se përputhen me gjurmët e gishtërinjve te të akuzuarit N.B. 

Ndërsa, në kapakun e plastikës të automjetin në fjalë, është nxjerr profili i ADN-së, i cili 

përputhet me profilin e ADN-së, të personit/të akuzuarit N.B. Megjithatë, sipas vlerësimeve të 

kësaj gjykate këtë dy prova rrethanore në asnjë mënyrë nuk vërtetojnë fajësinë e të akuzuarit për 

këtë vrasje. Si të tilla, nuk mund të përdorën si prova kundër tij. Në vijim paraqesim arsyet për 

këtë; 

 

Së pari, me të gjitha provat është vërtetuar se i akuzuari N.B gjatë periudhës kohore ndërmjet 

viteve 2013-2014, posedonte çelësat e automjetit dhe kujdesej për automjetin “Hamer”. 

 

Së dyti, bazuar në mbrojtjen që ka paraqitur i pandehuri dhe nga provat e administruara, siç janë 

dy raporte policore që dëshmojë se, tri dite para vrasjes është parë automjeti “Hamer” në qytetin 
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e Pejës. Me këto prova vërtetohet fakti se më dt.29.12.2014, i akuzuari N.B, e ka vozitur 

automjetin “Hamer”. I akuzuari, me këtë automjeti kishte udhëtuar nga fshati ... –Deçan e deri në 

Pejë, dhe anasjelltas. 

 

Së treti, gjitha provat dëshmojnë se i akuzuari gjatë kohës sa e kishte nën përkujdesje automjetin, 

e kishte vozitur dI. herë këtë automjetin (dhe jo vetëm më 29.12.2014). 

 

Së katërti, më 2 janar 2015, me rasti e kontrollit nga Policia e Kosovës, në shtëpinë e të akuzuarit 

N.B, dhe në momentin kur ishte zbuluar vendndodhja e automjetin, policia kishte kërkuar nga i 

akuzuari që ta ndizte automjetin “Hamer”. Pra, me 2 janar 2015, i akuzuari sipas kërkesës së 

policisë e kishte ndezur automjetin “Hamer”, sa kishte qenë i parkuar në garazhën-oborrin e 

shtëpisë së vëllait tij H.B. Këto rrethana tregojnë se i akuzuari ka qenë në kontakt fizikë dhe të 

vazhdueshëm me automjetin “Hamer”. Është shumë e mundshme dhe e besueshme që gjatë këtij 

kontakti të akuzuarit me automjetin të kenë mbetur gjurmët e tij të gishtërinjve edhe gjurmët e 

ADN-së. Nuk ka asnjë provë që vërteton se, kur në cilën datë apo ditë kanë mbetur gjurmët e të 

pandehurit në automjet. Në anën tjetër, nuk ka asnjë provë që përjashton si mundësi që ato 

gjurmë te kenë mbetur aty nga dt.29.12.2014, apo me 02.01.2015, që me gjitha provat është 

vërtetuar se i pandehuri ka qenë në kontakt fizik me automjetin  

 

“Hamer”. Shtohet pyetja, me cilën provë do ta vërtetonte prokuroria që gjurmët e gishtërinjve 

apo gjurmët e ADN-ës së të pandehurit kanë pikërisht më 31.12.2014. Kjo as në mënyrë 

shkencore nuk mund të vërtetohet. Për me tepër, as ekspertizat e AKF-së, nuk kanë dhënë ketë 

përgjigje. Në anën tjetër sipas incizimeve nga kamerat e sigurisë shihet se më 31.12.2014, ka 

qenë viktima që ka hapur dhe mbyll kapakun e rezervarit të automjetin „HAMER” gjatë 

furnizimit me derivate. Pra, nuk shihet se dikush tjetër duke hapur dhe mbyllur kapakun, përveç 

viktimës, sipas ekspertizave nuk kanë mbetur gjurmët viktimës në këtë kapak. 

 

I akuzuari N.B, gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e tij ka deklaruar “Herën e fundit këtë 

automjet unë e kam vozitur me 29.12.2014, prej garazhës në fsh...., kam shkuar në Pejë, te spitali 

apo barnatorja afër spitalit. Kam shkuar për t‟i marrë dI. shirita për ta matur sheqerin. Pastaj, 

kam ndezur automjetin dhe e kam vazhduar rrugën për në shtëpi, me sa më kujtohet jam ndalë 

nja dy tre vend atë ditë, te marketi “E.”, apo siç quhet marketi K., jam ushqyer në marketin “V.-

F”, dhe kam lëvizë pastaj në dI. markete, pastaj jam ndalë në Prilep dhe prej Prilepit jam shku në 

shtëpinë time fsh....-Deqan. Pas dt.29.12.2014, më nuk e kam vozitur asnjëherë këtë automjet”. 

Më tej ka vazhduar mbrojtjen, më 2 janar 2015 ka ardhur policia në shtëpinë tonë, mi kanë 

kërkuar çelësat e automjetit, unë i‟ua dhashë çelësat, por policia mi kthej prapë, dhe kanë kërkuar 

që unë me hap derën e dyerve, e unë e hapa derën e cila kishte qenë e  mbyllur me çelësa 

(kapigjikun e vogël afër dyerve). Sipas kërkesë së zyrtarit policor S.L, unë e kam ndezur 

automjetin “Hamer”, deri sa ka qenë në garazhë, policia e kërkoj një gjë të tillë prej meje, 

me sa më kujtohet unë nuk kam hyrë brenda me u ulë, por vetëm këmbën e kam qitur te 

pjesa e pragut, dhe me dorë e kam ndezë automjetin. Unë e kam hapur derën e shoferit dhe 

e kam ndezë automjetin. 
Sipas raportit të policisë dt.02.01.2015, nga policia e Kosovës-Stacioni Policor Deqan, i përpiluar 

nga zyrtari policor Esat Lajçi, i cili ka qenë atë ditë në fsh....-Deqan, te shtëpia e të akuzuarit N.B 

dhe personit H.B, vërtetohet se N.B sipas kërkesës së policisë atë ditë e kishte hapur derën e 

automjetit dhe e kishte ndezur automjetin “Hamer”. Sipas raportit thuhet “Ne kemi kërkuar nga 

N. që të na tregonte automjetin, dhe pasi ai na tregoj atë, dyshuam se automjeti ishte pikërisht i 

njëjti, ne i thamë që ai ta ndizte atë ku e vërejtëm se automjeti ishte mbushur pothuajse plotë 

derivate, ndërsa N. thoshte se automjetin e kishte parkuar ndryshe dhe jo siç e kishte parkuar ai 

me 29.12.2014”. 
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Gjykata rithekson se gjatë vitit- 2014, i akuzuari e kishte vozitur dI. herë këtë automjet, pra, ai ka 

qenë në kontakt fizikë me derën dhe me pjesë tjera të automjetit. Ndërsa me dt.29.12.2014, 

vërtetohet se ai e kishte vozitur për herë të fundit këtë automjeti, në relacionin ...-Deqan-Pejë, 

dhe anasjelltas. Gjatë kësaj kohe, i akuzuari ishte ndaluar në dI. markete në Pejë dhe në periferi 

të qytetit, që të furnizohej me gjera ushqimore për festën e fundit vitit-2014. Kjo tregon se i 

akuzuari gjatë dt.29.12.2014, ka qenë dI. herë në kontakt fizik me duar në derën e vozitësit të 

këtij automjeti, gjatë hapjes dhe mbylljes së derës së shoferit.  

 

Për më tepër, nuk ishte kontestues fakti se më dt.02.01.2015, i akuzuari ka qenë prapë në kontakt 

fizik me automjetin “Hamer”. Ku ai sipas kërkesës së policisë, kishte hapur derën e parë të 

vozitësit të automjetit, dhe e kishte ndezë automjetin Hamer. Pra, i akuzuari N.B, ishte personi i 

fundit që ka pasur kontakt fizik me duar në automjetin “Hamer”, sepse pas kësaj, ky automjet 

ishte sekuestruar nga policia, dhe ditën e nesërme ishte ekzaminuar ku edhe ishin gjetur gjurmët 

ne fjalë. Me gjasë të madhe dhe që nuk mund të përjashtohet si mundësi, atë ditë kanë mbetur 

gjurmët e gishtërinjve te të akuzuarit në këtë automjeti.  

 

Lidhur me gjurmët e  profilit të ADN-së, në kapakun e plastikës ngjyrë të zezë të rezervarit të 

automjetit “Hamer”, e të cila profile përputhën me profilin e ADN-së, së të akuzuarit N.B. 

Gjykata rithekson sikur më lartë, përderI. në vitin 2014, i akuzuari e ka vozitë këtë automjet dI. 

herë, derI. me dt.29.12.2014, i akuzuari e ka vozitur për herë të fundit automjetin në fjalë. Këto 

rrethana tregojnë se është më se e kuptueshme dhe e mundshme që të mbesin gjurmë e tij të 

profilit të ADN-së. Prokuroria nuk ka arritur ta shpjegoj dhe të provoj fakti se në kapakun e 

rezervarit të automjetit “Hamer”, janë mbetet profili e ADN-së, e që përputhet me profilin e N.B. 

Në anën tjetër nga incizimet e kamerave të sigurisë me dt.31.12.2014, shihet shumë qartë se tani 

i ndjeri I.K, e kishte hapur dhe mbyllur kapakun e rezervarit të automjetit Hamer, përkundër 

kësaj, nuk rezulton se ka pas gjurmë të tij në këtë kapak, as gjurmë të gishtërinjve e as gjurmë të 

ADN-së. Gjithashtu nga incizimet shihet edhe kur viktima tani i ndjeri, me dorën e tij e hapë dhe 

e mbyllë rezervarin. E nga ekspertiza e AKF-së, dt.29.04.2015, rezulton se në këtë kapak të 

plastikës, janë gjetur profilet e ADN-së, së të akuzuarit N.B, dhe nuk pasqyrohet ndonjë profil i 

viktimës apo personave tjerë.  

 

Prokuroria ka pretenduar se, vetëm gjurmët e të pandehurit janë gjetur në ketë automjet. Gjykata 

thekson se ky pretendim është i vërtet, megjithatë kjo rrethanë nuk e përjashton mundësin që 

personat tjerë ta kenë shfrytëzuar automjetin ditën e vrasjes dhe të mos mbeten gjurmë e tyre në 

këtë automjet apo të mos gjenden ato. Kjo varet prej shumë faktorëve, siç janë; mënyrës se 

marrjes së gjurmëve, ruajtjes së tyre, mënyrës së zbulimit dhe tërheqjes të tyre, kontaktin me 

objektin, kohës se kaluar si dhe kushteve atmosferike. Të gjitha këto rrethanë kanë rendësi lidhur 

me mbetjen, gjetjen, dhe përshtatshmërinë për ekzaminimin dhe identifikimin e gjurmëve. Për 

me tepër, një pjesë gjurmëve janë ekzaminuar vetëm pasi kanë kaluar me shumë së  4 vite nga 

koha e tërheqjes se tyre dhe nuk kanë qenë të përshtatshme për ekzaminim. Dëshmitë në fjalë, 

janë ekzaminuar sipas vendimit të trupit gjykues në Gjykatë Themelore në Mitrovicë, gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Siç është vërtetuar, vrasja e të ndjerit ka ndodhur në mëngjesin e dt.31.12. 

2014, ndërsa automjetin është zbuluar apo është gjet më 02.01.2015, ekzaminimi është bërë me 

03.01.2015. Nuk përjashtohet mundësia që automjeti është pastruar apo janë fshirë qëllimisht 

hapësirat brenda automjetin, apo gjurmët e tërhequra nuk janë ruajtur siç duhet, apo nuk janë 

tërhequr në mënyrë të rregullt.  Në brendësi të automjetit janë marr shumë mostra për ekzaminim 

për gjurme eventuale në shume pjesë të automjetit, si rrjedhoje të gjitha kanë rezultuar negative 

pa rezultat. As gjurmët e të pandehurit nuk janë në brendësi te automjetit edhe pse ai këtë e ka 

vozit me 29.12.2019, dhe ka qenë kontakt fizike me automjetin me 02.01.2015.   
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Sipas vlerësimeve të Gjykatës këto prova rrethanore në të cilat e mbështet akuza, në asnjë 

mënyrë nuk mund të jenë prova fajësuese në raport me të akuzuarin. Sepse këto prova në asnjë 

mënyrë nuk e tregojnë dhe nuk janë determinuese për të përcaktuar fajësinë të pandehurit N.B, 

lidhur me ketë vrasje. Provat e tilla, nuk tregojnë asnjë veprim te të akuzuari në drejtim të 

kryerjes së veprës penale të vrasjes. Nuk është vërtetuar se provat apo gjurmët kanë mbetur nga 

dita e krimit, pra, edhe si prova rrethanore nuk janë të konfirmuar skajshmërish kjo është edhe 

arsyeja që vendimi nuk mund të mbështete në to.  

 

- Ekzaminimi i telefonit IPHON 5 të të akuzuarit N.B 

Sipas raportit mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe listës së dëshmive të sekuestruar nga policia 

e Kosovës-Drejtoria Rajonale e Pejës, rezulton se në rastin e arrestimit të akuzuarit N.B, nga ai 

ishte sekuestruar edhe telefoni IPHONE 5 modeli A1453, dhe një sim  kartelë e Kompanisë Vala. 

Lidhur me këtë Agjencia e Kosovës Për Forenzikë, dt.05.05.2015 AKF-2015-0026, përfundimet 

në këtë ekspertizë ishin, dëshmia #NB/1, telefon IPHONE 5, modeli A1453, IMEI...8, nuk ka 

mundur të ekzaminohet pasi që pajisjet tona nuk e përkrahin këtë model, kurse Sim kartela Vala 

me numër serik 893770101003433073, e cila ka qenë pjesë e dëshmisë NB/1, është ekzaminuar 

dhe të gjeturat si: Thirrjet dhe mesazhet janë pjesë e raportit final të kopjuare në DVD, raporti 

final \ numri i dëshmisë \, raporti final #NB.1 Sim kartelë Vala 8937701010034330783.  

 

Gjykata, gjen se telefoni IPHON 5, nuk është arritur të ekzaminohet në mungesë të pajisjeve në 

AKF-ë. Megjithatë regjistrimi i thirrjeve telefonike, dhe bisedave tjera në telefon që janë nxjerr 

nga Sim kartela e Valës, nga komunikimi i të pandehurit rezulton se komunikimi i tij nuk 

përmbajnë ndonjë komunikim inkriminues apo fajësues kundër tij. Nga mesazhet e komunikimit 

te të pandehurit me telefon nuk mund të vërtetohet asnjë veprim qoftë veprim aktiv apo pasiv i tij  

te kjo vepër penale e vrasjes. 

 

Gjykata Themelore në Pejë, sipas urdhrit të saj kishte kërkuar nga Zyra Ligjore e Telefonisë Vala 

në Prishtinë, lidhur me abonentët, lisitngun e thirrjeve, hyrje daljes si dhe mesazhet e mundshme 

të cilat mund të kishin lidhshmëri me rastin e vrasjes së të ndjerit I.K. 

 

Sipas raportit të dt.21.01.2015, mbi analizimin e thirrjeve telefonike që është paraqitur përmes 

policisë së Kosovës, është vërtetuar se numri i telefonit 044/808-773 i Telefonisë Vala, ka qenë i 

regjistruar si abonent në emër të akuzuarit N.B.  

 

Ndërsa nga hartografia e thirrjeve për këtë numër, është vërtetuar se më dt.31.12.2014, ky numër 

nuk ka bërë asnjë thirrje në trafikun e thirrjeve në antenat të cilat kanë mbulushmëri mbi vendin e 

ngjarjes (sqarim i gjykatës, antenat që kanë mbuluar trafikun e thirrjeve, ku është vrarë tani i 

ndjeri I.K, në pompën e benzinës “D.-P”, në Pejë). 

 

Për Gjykatën edhe kjo provë është e rëndësisë së veçantë, sepse nuk e ndërlidhë të akuzuarin me 

vendin e krimit. Nga kjo nuk mund të vërtetohet ndonjë veprim i të akuzuarit në raport me këtë 

vrasje.  

 

- Lidhur me dëshmitë e dëshmitarëve B., M. dhe T.S. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar tre dëshmitarë, B.S, M.S dhe T.S. Këta tre dëshmitarë 

janë dëgjuar nën rrethanat lidhur me automjetin “Hamer”, dhe lëvizjet e tij më dt.31.12.2014.  

Këta tre dëshmitar, kanë pohuar se me dt.31.12.2014, rreth orës 21:00, se mes fshatit Gllogjan 

dhe ..., në vendin e quajtur “Poqovall”, e kanë takuar një automjet “Hamer”, i cili kishte 
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rrëshqitur dhe kishte dal nga rruga. Dëshmitarët kanë përshkruar personin, dhe kanë bërë 

identifikimit e personit i cili atë natë e ka drejtuar automjetin “Hamer”, për këtë kanë dhënë edhe 

deklarata në polici, ku edhe e kanë bërë identifikimin përmes procesverbaleve dhe fotografive të 

personit që sipas tyre atë natë e  ka drejtuar automjetin. 

 

Dëshmitari B.S, në dëshminë e tij dt.30.03.2018, për këto rrethana ka deklaruar se me 

dt.31.12.2014 së bashku me djemtë e axhës së tij,  M. dhe T.S, e kanë dërguar F.S., deri në 

Shtëpinë e Shëndetit në Deçan. Rrugës duke u kthyer prej Deqanit, në drejtim të ...it për në 

Gllogjan, në anën e majtë, e kanë vërejtur një automjet që kishte rrëshqitur, dhe pjesa e gomave 

të majtë kishe rënë në një kanal. Dëshmitari për këto rrethana kishte deklaruar “ Më 

dt.31.12.2014, kemi qenë më familje në aheng me rastin e vitit të ri, F., që është nëna e M. dhe 

T., ka qenë e sëmurë dhe e kemi dërguar deri në Shtëpinë e Shëndetit në Deçan. Ku edhe ka 

marrë një infuzion dhe diku në orën 21:00, rrugës ka kthehemi e kemi parë një automjet në 

vendin, konkretisht mes Gllogjanit dhe ...it në vendin e quajtur “Poqovall”. Ka qenë një automjet 

xhip, ne jemi ndalë me i ndihmua, pjesa e djathë e gomave i kishe rrëshqitur dhe kishe ra në një 

kanal, kemi bërë përpjekje nja 10 minuta për t‟i ndihmuar dhe nuk kemi arrite me qitë në rrugë. 

Në dI. raste kemi komunikuar edhe me vozitësin. Dëshmitari e ka përshkruar presonin që e ka 

drejtuar automjetin xhip, sipas tij ai personi – drejtuesi që ka qenë mosha 30-35 vjeçare, një 

person i pashëm,  i mbajtur mirë, me gjatësi mesatare trupore. Dëshmitari ka konfirmuar faktin 

se ka bërë një identifikim të drejtuesit të automjetit për këtë rast sipas fotografisë. Dëshmitari më 

tej ka thënë se “automjeti që atë natë e kam parë ka qenë automjeti “Hamer”, ngjyrë hiri e 

mbylltë, por ka qenë errësirë nuk është i sigurt për ngjyrën dhe nuk e din çfarë targash ka pasë, 

për më tepër nuk është i sigurt nëse atë automjet e ka parë ndonjë herë në zonën Deçan apo 

Gllogjan, dhe nuk e dinë se i kujt ka qenë automjeti”. 

 

Ky dëshmitar ka dhënë edhe një deklaratë me dt.15.11.2016 në Prokurorinë Themelore në Pejë, 

lidhur me ketë rast. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, ai e ka konfirmuar deklaratën që ka dhënë në 

Prokurorinë  Themelore në Pejë. Megjithatë në dëshminë  e tij, vërejmë se ka mospërputhje nga 

ajo çfarë ka thënë ë shqyrtim gjyqësor.  

 

Ky dëshmitar ka bërë edhe identifikimin e personit që ka parë atë natë duke vozitur automjetin 

“Hamer”, ku është mbajtur procesverbal në lidhje me identifikimin e personit me dt.17.01.2014, 

(për më tepër shihem procesverbalin mbi identifikimin).  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, është dëgjuar dëshmitari M.S, i njëjti ka pohuar faktin se me 

dt.31.12.2014, deri sa kanë qenë duke u kthyer nga Shtëpia e Shëndetin në Deçan, ku kishin 

kërkuar ndihmë mjekësore për nënën e tij, e kanë hasur një automjet “Hamer”, i cili kishte 

rrëshqitur jashtë rrugës dhe kanë bërë përpjekje për t‟i ndihmuar, me qëllim që ta nxjerrin nga ai 

vend ku kishe rrëshqitur automjeti “Hamer”. Për këto rrethana dëshmitari ka deklaruar “Ne kemi 

qenë dëshmitar të një ngjarje që ka ndodhur në  natën e vitit të ri, kemi qenë në spital-Shtëpinë e 

Shëndetit në Deçan, me nënën time, kur jemi kthyer në hyrje të fsh.Gllogjan, e kemi parë një 

makinë që ka qenë në rrugë, ka qenë borë dhe akull, ne jemi ndalë mi ndihmua. Në atë vend kanë 

qenë dy makina të ndaluara, automjetet kanë qenë në rrugë dhe e kanë penguar rrugën, ne i kemi 

ndihmuar automjetit “Hamer”, që ka qenë aty. Arsyeja pse i kemi ndihmuar ishte që automjeti 

kishte rënë nën rrugë, që gjysma e automjetit kishe ra në një vij (kanal), dhe aty kishe mbetur. 

Nuk e kemi ditur kush është drejtuesi i automjetit. Me sa më kujtohet, personi që e ka drejtuar 

automjetin, ka qenë zeshkane, flokë jo të mëdha, mesatarisht 25-30 vjeç. Nuk jam i sigurt nëse 

ka pasur ndriçim brenda automjetit. Dëshmitari ka pranuar që ka bërë një identifikim të personit 

me fotografi, derI. ka dhënë deklaratë në polici. Dëshmitari në dëshminë e tij më tej ka thënë 
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“Automjeti ka qenë “Hamer”, ngjyra ka qenë e hirit, ndriçim nuk ka pasë, nuk është i sigurt se 

çfarë targash ka pasur automjeti”.  

 

Dëshmitari lidhur me këtë rast, ka dhënë edhe një dëshmi në Prokurorinë Themelore në Pejë, me 

dt.15.11.2016. Dëshmitari ka bërë edhe identifikimin e personit në bazë të fotografive dhe atë dy 

herë, në Polici në Pejë dhe në Prishtinë.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor për këtë rrethanë është dëgjuar edhe dëshmitari T.S, me dt.20.02.2018. 

Dëshmitari ka pohuar faktin se me dt.31.12.2014, nëna e tij ka qenë e sëmur prej lukthit, se të 

njëjtën e kanë dërguar te mjeku në Deçan, se bashku me vëllain e tij M., dhe djalin e axhes B.. 

Pohon faktin se rrugës ka kthehen nga spitali, rreth orës 22:00-23:00 të mbrëmjes, në hyrje të 

fsh.Gllogjan, e kanë parë një veturë që kishe rënë në një rrugë, automjeti- i llojit xhip “Hamer”,  

dhe një automjet tjetër “Golf 2”, ngjyrë të kuqe. Ai pohon se së bashku më vëllaun e tij, dhe 

djalin e axhës janë ndaluar për t‟i ndihmuar këtij automjeti. Për këto rrethana dëshmitari ka 

deklaruar “B.S e kam djalë të axhës, M. vëlla, F. nënë. Më dt.31.12.2014, nëna ka qenë e sëmur 

prej lukthit, e kemi dërguar në spital në Deçan, së bashku më vëllain tim dhe djalin e axhës, ora 

ka qenë diku 22:00-23:00 e mbrëmjes, ka kthehemi prej spitalit në hyrje të fsh.Gllogjan, ka qenë 

një veturë e cila kishe ra në rrugë-ka qenë xhip “Hamer”, ka qenë edhe një veturë tjetër “Golf 2”, 

aty e ndalur. Ne jemi ndaluar që t‟i japim ndihmë, e kemi shtyrë me duar automjetin, me qëllim 

që ta qesim në rrugë. Vozitësi i këtij automjeti, ka qenë një djalë i ri në moshë afër 28-29 vjet, 

flokët e hequra anash me zero, pak i ka pasur flokët nalt më të gjata, zeshkan me mjekër, një 

pallto të zezë, dhe ka qenë në një stres të madhe”. Në pyetje të mbrojtësit, pyetja: A mundesh t‟i 

tregosh gjykatës nëse personi që e keni parë atë natë, a gjendet këtu në gjykatë, dëshmitari është 

përgjigjur “Jo, personin që e kam parë atë natë, nuk gjendet këtu në gjykatë, nuk po e shoh”. 

 

Lidhur me këtë rast, dëshmitari ka dhënë edhe një deklaratë në Prokurorinë Themelore në Pejë 

më dt.15.11.2016, ka nënshkruar dy procesverbalet e identifikimit të personit në bazë të 

fotografive. 

 

- Vlerësimi i gjykatës mbi dëshmitë e këtyre dëshmitarëve. 

 

Gjykata, vlerëson se dëshmitë e dëshmitarëve B., M. dhe T.S, nuk janë të sakta, ka dallimi dhe 

mospërputhje në mes dëshmive që kanë dhënë në Prokurorinë Themelore në Pejë, dhe dëshmive 

që kanë dhënë në shqyrtimin gjyqësor, lidhur me çështjet kryesore. 

 

Dëshmitari T.S në dëshminë e tij në Prokurorinë Themelore në Pejë, me dt.15.11. 2016 ndër tjera 

ka thënë, “Dritë në kabinën e automjetit nuk e ka pasur të ndezur (sqarim i gjykatës, është fjala 

për automjetin “Hamer”). Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor dëshmitari e ka mohuar këtë pjesë të 

deklaratës dhe ka thënë “Është e vërtetë ajo çfarë kam thënë sot, sa më kujtohet e ka pasur të 

ndezur dritën në kabinë. Pra, është një mospërputhje e plotë mes asaj çfarë ka thënë në prokurori 

dhe në shqyrtim gjyqësor. Dëshmitari nuk ka qenë i saktë, dhe ka pasur mospërputhje në 

dëshmitë e tij, konkretisht në procesverbalin e identifikimit të personave në bazë të fotografive. 

Gjatë identifikimit të personit që e ka parë natë kritike, në procesin e  identifikimit që është 

zhvilluar në Pejë, dëshmitari ka përshkruar personin dhe ka identifikuar personin në foto me 

numër 6(gjashtë), ndërsa gjatë procesit të identifikimit që është zhvilluar  nga Policia e Kosovës, 

në Prishtinë, ka identifikuar dy fotografi, foton me numër 9(nëntë) dhe foton me numër 2(dy). 

Gjatë identifikimit të personit në bazë të fotografisë në Pejë, dëshmitari ka thënë se është 100% i 

sigurt se personi që e ka pa në foto është i njëjtë me personin që ka parë natën kritike duke e 

vozitur automjetin “Hamer”. Dëshmitari në dëshminë e tij në Prokurorinë Themelore në Pejë, ka 

bërë përshkrimin në detaj të personit që ka vozitur automjetin “Hamer”, në mbrëmjen e 
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dt.31.12.2014, ka pashkruar pamjen e tij, rrobat që i ka pasur veshur, deri tek këpucët. Ndërsa, në 

dëshminë e tij ka thëne se drita e automjetit brenda ka qenë e fikur dhe shoferi(drejtuesi), nuk ka 

dal nga automjeti. Shtrohet pyetja, si ka pasur mundësi ta identifikoj dhe përshkruaj dëshmitari 

këtë personi, kur nuk ka pasur ndriçim në automjet, ka qenë errësirë dhe brenda automjetit nuk 

ka pasur dritë. Në shqyrtimi gjyqësor nder tjera ka thënë se ka pasur ndriçim, çka dallon nga 

dëshmia paraprake. Për më tepër, sipas vlerësimeve të kësaj Gjykata dëshmia e këtij dëshmitari 

nuk ka rëndësi për çështjen penale, duke e marrë parasysh se ai nuk ka mundur të identifikoj 

saktë ngjyrën e automjetit, targat e automjetit, nuk ka mundur ta identifikojë personin qe ka 

drejtuar ketë automjet, me emër e mbiemër dhe nuk e ka njohur drejtuesin  e automjetit “ 

Hamer”. Gjithashtu ky dëshmitar nuk është dhe nuk ka qenë dëshmitar okular, sepse siç është 

vërtetuar vrasja e të ndjerit I.K, ka ndodhur në pompën e derivateve në Pejë, më dt.31.12.2014, 

në ora 06:19 minuta.  Ndërsa dëshmitari ka dhënë dëshmi  për një ngjarje që ka ndodhur dhe që 

ai e ka pa të njëjtën datë, por në ora 22:00 të mbrëmjes, që nuk përputhet as me vendin, kohën, 

apo me rrethanat për të cilin po zhvillohet procedura.  

 

Dëshmitari  T.S, ka pranuar faktin se për këtë rast para se të dëshmonte ishte takuar me av.H.Q,  

i cili ka qenë mbrojtës në atë kohë i të akuzuarit N.B, si dhe me M.I, që është vajza e te 

pandehurit N.B. Pranon se ka diskutuar me këta dy persona lidhur me automjetin “Hamer”, te 

cilin thotë se e ka pa në mbrëmjen e dt.31.12.2014. Për këto arsye gjykata nuk përjashton faktin 

se ky dëshmitarë, vëllai dhe djali i axhës së tij që janë dëgjuar si dëshmitar në këtë rast, janë 

përgatitur paraprakisht për të dëshmuar, dhe për rrethanat e dëshmisë. Megjithatë, nuk mund të 

nxjerrët konkluzion i saktë dhe përfundimtar për këtë. Për me tepër, kjo edhe nuk është objekt 

shqyrtimi nga gjykata. Prapë se prapë, ka dyshime për këtë. Pasi që, vet dëshmitari ka pranuar që 

është takuar me avokati, dhe me vajzën e të akuzuarit N.B. Gjithashtu ky dëshmitar konfirmon 

faktin se ky takim ishte zhvilluar në bazë të kërkesës së avokatit Q., në anën tjetër  dëshmitë e 

këtyre dëshmitareve, ishte shfaqur 10 (dhjetë) muaj pasi kishte ndodhë ngjarja.  

 

Për gjitha këto arsye, gjykata nuk i fal besimin dëshmisë së këtij dëshmitari. Gjykata  gjithashtu 

konstaton se dëshmia e këtij dëshmitari, nuk ka asnjë rëndësi për çështjen, nuk dëshmon asnjë 

prej fakteve me rëndësi për çështjen. 

 

Gjykata, duke vlerësuar dëshminë e dëshmitarit B.S, që ka dhënë në shqyrtim gjyqësor, vlerëson 

se ka mospërputhje mes dëshmisë që ka thënë në Prokurorinë Themelore në Pejë, dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Gjithashtu ekzistojnë mospërputhje në mes dëshmisë së tij dhe dëshmitarit 

tjetër T.S.  

 

Dëshmitari gjatë shqyrtimit gjyqësor ka thënë se, më dt.31.12.2014, së bashku me T. dhe M.S, e 

kanë dërguar nënën e tyre deri në spital në Deçan, ai ka thënë se ka qenë ora 21:00 e mbrëmjes, 

dhe pasi ka marrë trajtimin mjekësor, rrugës me tu kthyer për në Gllogjan, e kanë takuar një 

automjet “Hamer”, i cili kishte rrëshqitur prej rrugës. Ndërsa, dëshmitari T.S, ka thënë se koha 

kur e kanë takuar automjetin “Hamer”, ka qenë rreth orës 22:00-23:00, pra, ekziston një 

mospërputhje e plotë në mes këtyre dy dëshmive. Dëshmitari gjatë identifikimit që ka bërë në 

bazë të fotografive të personit që ka parë natën kritike, në procesin e identifikimit më 17 janar 

2015, në Pejë, ka identifikuar fotografinë e personit me numër 6 (gjashtë). Ndërsa, në 

procesverbalin e identifikimit të personit dt.18.10.2016, në procesin qe është zhvilluar në 

Prishtinë, që ka bërë identifikimin për herë e dytë në bazë të fotografive, ka identifikuar 

personin-fotografinë 9(nëntë) dhe 2(dy). Pra, dëshmitari nuk ka qenë i sigurt në identifikim, ka 

bërë tri identifikime të personave, ka përzgjedhur tri fotografi, kjo do të thotë se nuk ka qenë i 

sigurt për pamjen e personit që ka parë natën kritike. Dëshmitari në identifikimin e personit që ka 

bërë në procesverbalin e identifikimit, pranë policisë së Kosovës në Prishtinë e ka përshkruar 
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personin në këtë mënyrë, “Gjatësia 175-180 cm, me flokë të shkurtra, me mjekër të kufizuar, tip 

sportiv, tip zeshkan (procesverbali i identifikimit dt.18.10.2016). Ndërsa në procesverbalin e 

identifikimit i dt.17.01.2015, në Pejë, nuk ka bërë një përshkrim të tillë, nuk ka thënë se ka pasur 

mjekër, nuk ka thënë se ka qenë zeshkan e as me të folur si nga ana jonë apo ana e Dukagjinit. 

Dëshmitari ka pranuar se prindi-babai i tij, ka pasur njohje me N.B, kanë qenë shokë. Dëshmitari 

ka thënë se nuk është i sigurt 100% për identifikimin e personit që ka vozitur natën kritike 

automjetin. Dëshmitari ka pranuar se natën kritike kanë qenë edhe dy persona, D.M dhe T.M. 

Dëshmitari ka thënë se drejtuesi i automjetit “Hamer”, një herë ka zbritur nga ky automjeti, 

dëshmia e tij nuk përputhen me dëshminë e dëshmitarit M.S, i cili ka thënë se drejtuesin e 

automjetit “Hamer”, sa i kujtohet e ka parë vetëm brenda në makinë, një gjë të tillë e thotë edhe 

dëshmitari T.S. Dëshmitari ka thënë se ka qenë errësirë, se nuk është i sigurt për ngjyrën e 

automjetit, nuk është i sigurt nëse e ka parë atë automjetin në Gllogjan, apo në Deçan, nuk e din 

se i kujt është automjeti. Nëse i kemi parasysh të gjitha këto rrethana, shtrohet pyetja si ka 

mundur dëshmitari ta bëjë përshkrimin-identifikimin e personit, në një errësirë të plotë, aq më 

tepër gjatësinë, moshën, pamjen, gjatësinë e flokëve dhe përshkrimin që ka bërë dëshmitari. Siç u 

tha edhe më lartë dëshmitari ka bërë identifikimin tri fotografive të personave, pra nuk ka qenë i 

sigurt gjatë identifikimit të personit në bazë të fotografive. Për më tepër, ky dëshmitar është 

vëllai i M.S, prindi i tyre është N.S, që është vërtetuar se edhe janë njoft paraprakisht me të 

akuzuarin N.B, të cilët janë edhe shokë mes veti. 

 

Gjykata, për këto arsye nuk i ka falur besimin dëshmisë së këtij dëshmitari, pasi që ka 

mospërputhje të plotë në shumë pjesë të dëshmisë së tij, me dëshminë që ka dhënë paraprakisht, 

mospërputhje në procesin e identifikimit të personit në bazë të fotografive dhe mospërputhje me 

dëshmitë e dëshmitareve në këtë rast. Për më tepër, dëshmia e këtij dëshmitari nuk dëshmon 

ndonjë fakt me rëndësi për çështjen penale. Nuk ka qenë dëshmitar okular, nuk ka arrit të 

vërtetojë se automjetin që e ka parë natën kritike, është automjeti i shtetasit H.B, nuk ka arrit të 

identifikoj me emër apo të dhëna tjera të personit që e ka pa natën kritike, duke e drejtuar 

automjetin “Hamer” 

 

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e dëshmitarit M.S, dhe gjen se në dëshminë e këtij dëshmitari ka 

dI. mospërputhje, si të tilla e bëjnë të pabesueshme dhe jo të saktë dëshminë e tij. Në shqyrtim 

gjyqësor dt.30.03.2018, në faqen 10 të procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor dëshmitari është 

pyetur për moshën  e personit që e ka pa atë natë duke e drejtuar automjetin “Hamer”, ku ai ishe 

përgjigjur “Mesatarisht ka qenë 25-30 vjeç”. Dëshmitari në dëshminë gjatë identifikimit të 

personit që ka bërë në bazë të fotografisë më 17 janar 2015, e ka përshkruar personin dhe ka 

thënë që mosha e tij ka qenë diku rreth 32-38 vjeç. Pra, nuk ka qenë e sigurt as për së afërmi për 

moshën e personit. Dëshmitari në identifikimin e personit sipas fotografive, më 17 janar 2015, ka 

identifikuar personin në fotografinë 6(gjashtë). Gjithashtu ka përshkruar personin, duke thënë se 

“gjatësia e tij është diku 1.77 cm, flokët të zeza, balli pak i hapur, me trup atleti, me fytyrë të 

pastër, zeshkan, jakne të zezë, deri për fundi beli, pantallona dhe mbathje pa detaje”. Në 

shqyrtim gjyqësor dëshmitari ka thënë, se nuk është i sigurt për këtë identifikim, por policia ka 

insistuar që të bëhet identifikimi. Edhe për gjykatën është e pabesueshme fakti se  si dëshmitari e 

ka përshkruar personin që ka drejtuar automjetin “Hamer”, rrobat, pamjen, gjatësinë, moshën, 

fytyrën, flokët, dukjen si zeshkan...Në anën tjetër dëshmitari, ka thënë se ka qenë errësirë, 

personi nuk ka zbritur nga automjeti “Hamer”, kontakti ka qenë i shkurt me të, nuk ka pasur dritë 

të ndezur. Pra, shtrohet pyetja si ka mundur ta bëjë një përshkrim të tillë, kur kanë ekzistuar këto 

rrethana. Për gjykatën dëshmia e këtij dëshmitari është e pabesueshme, nuk është e saktë, ka 

shumë kundërthënie mes dëshmisë së tij në shqyrtim gjyqësor dhe asaj që ka thënë në prokurori 

dhe me deklaratat e dëshmitarëve tjetër, në këtë rast. Përveç kësaj, dëshmia e tij nuk ka asnjë 

rëndësi për çështjen. Sepse ai nuk ka qenë dëshmitar okular, nuk e ka pa si ka ndodhur vrasja. 
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Dëshmia e tij, i referohet një ngjarje krejt tjetër që është zhvilluar afërsisht 16 orës pas vrasje, 

nuk lidhet me vendin e ngjarjes, nuk lidhet me viktimën dhe nuk lidhet me kryerësin eventual të 

vrasjes. Në anenë tjetër, nga dëshmia e dëshmitarit nuk mund të vërtetohet se automjeti që e kanë 

parë atë natë “Hameri”, është i njëjti automjet që shihet në incizimet nga kamerat e sigurisë në 

pompën “D.-P”, në momentin e vrasjes së të ndjerit I.K. Dëshmitari nuk ka qenë në gjendje të 

identifikoj, ngjyrën e automjetit, targat e automjetit, të identifikoj çartë personi që e ka drejtuar 

këtë automjet, se nuk e ka njohur me emër apo të dhëna tjera personin.  

 

Gjykata, sqaron se prokuroria nuk kanë prezantuar ndonjë raport zyrtar, foto dokumentacion apo 

ndonjë shënim që do të vërtetonte thëniet e dëshmitarëve T., M. dhe B.S, lidhur me prezencën 

apo jo të automjetit “Hamer”, më mbrëmjen e dt.31.12.2014, në vendin ku kanë thënë 

dëshmitarët dhe rrethanat tjera që kanë dëshmuar dëshmitarët në fjalë. 

 

 

- Propozimet e palëve të cilat i ka refuzuar gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Më 4 janar 2018, në shqyrtim gjyqësor av.V., ka propozuar që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet 

zyrtari policor S.Lj, nga Njësia e Forezikës, nën rrethanat e ekzaminimit të automjetit “Hamer”.  

 

Trupit gjykues, ka refuzuar këtë propozim të mbrojtësit, me arsyetimin se dëshmia e këtij 

dëshmitari nuk ka ndonjë relevancë. Në anën tjetër, për këtë rrethanë janë dëgjuar tre dëshmitar, 

M.B, A.L dhe E.B, si dhe janë administruar provat materiale, gjegjësisht raporti mbi këqyrjen e 

vendit të ngjarjes-ekzaminimin e automjetit “Hamer”, foto dokumentacioni me rastin e 

ekzaminimit se këtij automjeti, ku janë përshkruar hapat e ndërmarrë për ekzaminimin e 

automjetit, gjurmët të cilat janë gjetur, gjurmët të cilat tërheq, ato janë pasqyruar edhe me 

fotografi, edhe me numra identifikues. Për më tepër, S.Lj, ka qenë zyrtar policor, megjithatë nuk 

ka marrë pjesë në ekzaminimin e automjetit “Hamer”.  Trupi gjykues ka vlerësuar se dëshmia e 

këtij dëshmitari nuk ka rëndësi specifike, dëgjimin eventual i tij do të ndikonte në zvarritjen e 

procedurës penale. 

 

Më 4 janar 2018, av.VI.r Vehapi, ka propozuar që ballafaqohen dëshmitarët, M.B dhe A.L, në 

raport me lidhshmërinë e ruajtjes së dëshmive, sekuestrimin e pajisjes (DVR)-Diviari.  

 

Trupi gjykues, ka refuzuar këtë propozim të mbrojtjes. Vendimi është marrë, pasi që është 

vlerësuar e panevojshme që të ballafaqohen dëshmitarët siç pretendon mbrojtja. Rikujtojmë se 

është nën autoritetin e gjykatës, që të vlerësoj dëshminë e secilit dëshmitarë, pastaj të jap 

vlerësimin për nivelin e besueshmërisë së tyre, për secilën dëshmi. Gjykata nuk ka gjetur sa ka 

bazë ligjore për ballafaqimin e dëshmitarëve. Nuk ka ndonjë dispozitë ligjore që lejon një gjë të 

tillë. Për më tepër, as mbrojtja nuk ka dhënë ndonjë argument apo bazë ligjore lidhur me ketë 

propozim. Në anën tjetër,  rrethanat për të cilat është propozuar ballafaqimi as që kanë qenë 

kontestuese, sepse gjykata gjatë procesit gjyqësor, ka gjetur vendndodhjen e DVR, në Drejtorinë 

Rajonale të Policisë në Prishtinë. Pajisje të cilën edhe e ka dërguar për ekzaminim në Agjencinë 

e Kosovës në Forenzikë, siç është arsyetuar më lartë në këtë aktgjykim. Ndërsa sa i përket 

zingjirit të ruajtjes së dëshmive, kjo rrethanë është vërtetuar nga provat materiale, sepse ekziston 

raportin mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes,  i cili është administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor  së 

bashku me fotoalbumin dhe listën e dëshmive, ku shihen cilat dëshmi janë sekuestruar(marrë apo 

tërhequr), numrat e tyre, emërtimi i tyre, vendi nga ku janë tërheqë. Për këto arsye nuk është 

aprovuar propozimi i mbrojtjes, për ballafaqimin e dëshmitarëve. 
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Më 12 janar 2018, mbrojtësi i të akuzuarit N.B, av.VI., ka kërkuar që të gjykata të vendosë lidhur 

me propozimet për provat që ka dorëzuar me shkrim gjatë shqyrtimit gjyqësor. Sipas propozimit, 

ishte kërkuar që të dëgjohen dëshmitarët, H.B.1, motra dhe H.B.2, vëllai i të akuzuarit. Trupi 

gjykues, nuk e ka aprovuar një propozim të tillë, me arsyetimin se mbrojtja nuk ka dhënë arsye të 

mjaftueshme për rrethanat të cilat do të duhej të ftohen për të dëshmuar këta dëshmitar. Për më 

tepër, këta dy dëshmitar nuk kanë qenë dëshmitar okular, ndërsa nga shkresat e lëndës vërtetohet 

të njëjtit nuk kanë qenë në Kosovë, në kohën kur ka ndodhë vrasja e të ndjerit I.K. Në propozim 

nuk është thënë se ata kanë ndonjë informacion konkret lidhur me ketë vrasje. Për këto rrethana, 

gjykata ka vlerësuar se dëshmitë e tyre nuk do të kishin rëndësi për çështjen, që ka qenë objekt i 

shqyrtimit.  

 

Më 12 janar 2018, trupi gjykues ka shpallur provë të papranueshme, raportin e ekspertimit nga 

eksperti A.R, me arsyetimin se kjo provë është nxjerr në kundërshtim të nenit 141 dhe 138 të 

KPP-së. Kjo ekspertizë është nxjerr pa urdhër të gjykatës apo prokurorisë, pa përfillë kërkesat 

ligjore, siç u cekën më lart. Ekspertizën e kishte kërkuar vetëm mbrojtësi i të akuzuarit, dhe pas 

përfundimit të saj e kishe dorëzuar në gjykatë. Për më tepër, me rastin e dhënies së kësaj 

ekspertize, është vërtetuar se eksperti nuk i ka pasur në dispozicion shkresat e lëndës, dëshmitë e 

mjaftueshme. Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate një ekspertizë pa konsultimin e shkresave të 

lëndës, është jo e plotë, dhe është në kundërshtim me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale. 

Nga këto arsye e ka shpallur të pavlefshme këtë provë, e ka veçuar nga shkresat e lëndës. 

Gjithashtu trupi gjykues ka refuzuar edhe propozimin e mbrojtjes që eksperti A.R, të ftohet për tu 

deklaruar si ekspert në shqyrtimin gjyqësor, refuzimi i propozimit është bërë për të njëjtat arsye, 

sikur te ekspertiza që ka dhënë ky ekspert, edhe për arsye se ekspertizën që ka përpiluar ky 

ekspert, kjo gjykate e ka shpallë të papranuar.  

 

Më 12 janar 2019, në shqyrtimin gjyqësor, trupi gjykues ka refuzuar propozimin e mbrojtjes që si 

dëshmitar të ftohen S.K dhe A.Z, nën rrethanat e informimit për pajisjen DVR-ë, që është marrë 

nga vendi i ngjarjes, në pompën “D.-P”, Ky propozim është refuzuar me arsyetimin se, gjykata e 

ka siguruar informacionin se ku gjendet pajisje DVR-ë, në bazë të informatave zyrtare është 

vërtetuar se kjo pajisje ka qenë në ruajtjen nga policia e Kosovës, në Prishtinë. Për këtë është 

parë e panevojshëm që këta dy dëshmitar të dëgjohen, për një rrethanë që vërtetohet me prova 

tjera dhe që nuk është kontestuese. 

 

Av.VI.r V. ka propozuar që si dëshmitare të dëgjohet vajza e të akuzuarit N.B, M.B, si dhe E.M. 

Mirëpo, gjatë shqyrtimit gjyqësor, mbrojtësi është tërhequr nga këto propozime, andaj gjykata 

nuk është leshuar për të marr një vendim për këtë.  

 

Më 5 prill 2018, av.VI.r V., ka propozuar që në cilësi të ekspertëve, të ftohen ekspert që kanë 

hartuar ekspertizën në Turqi, me qëllim që të japin mendimin e tyre profesionale lidhur me 

imazhet nga video incizimet nga kamerat e sigurisë në pompën “D.-P”. Trupi gjykues ka 

refuzuar  këtë propozimin të mbrojtësit, me arsyetimin se lidhur me ekspertizat në fjalë, ekspertët 

kanë dhënë mendimin e tyre me shkrim, që është paraqitur në ekspertizat e dt.13.02.2015, dhe 

shtojca në këtë ekspertizë e dt.13.04.2017. Të cilat janë administruar në cilësi të provës gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, e ku palët kanë qenë të njohura me përmbajtjen e tyre, me përfundimet dhe 

konkludimet në këto ekspertiza. Gjykata ka vlerësuar se ekspertët që kanë kryer ekspertizat në 

fjalë, të gjitha çështjet i kanë trajtuar, dhe mendimet e tyre e kanë paraqitur me shkrim në 

raportet e ekspertizës. Për më tepër, ekspertizat janë lëshuar në emër të Institucionit-Laboratorit 

Qendror të Kriminalistikës-Policisë, në Ankara-Turqi, nuk kanë pasqyruar vetëm mendimin e 

ekspertit/ve por edhe të institucionit në emër te cilët janë lëshuar ato.  
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Më 18 dhjetor 2018, gjatë shqyrtimit gjyqësor, av.Ramiz Krasniqi, ka propozuar që të 

administrohen 7 fotografi, të cilat ia ka dorëzuar trupit gjykues, të cilat fotografi janë bërë duke u 

bazuar në incizimet nga kamerat e sigurisë, të cilat i ka poseduar mbrojtja pas ngjarjes. Këto 

fotografi janë fotografitë ku shihet personi afër automjetit “Hamer”, në pompën “D.-P”, fotografi 

të zmadhuara nga vet mbrojtja. Gjykata ka refuzuar këtë propozim, me arsyetimin se ekzistojnë 

provat tjera që vërtetojnë faktet e tilla. Provat burimore që është incizimi i marrë nga kamerat e 

sigurisë dt.31.12.2014, përveç kësaj është bërë ekzaminimi i automjeti “Hamer”, nga policia e 

Kosovës, është fotografuar, është mbajte procesverbal-raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe 

automjetit, kështu nuk është vlerësuar e nevojshme që fotografitë të cilat i ka zmadhuar mbrojtja, 

e të cilat si burim e kanë pasur incizimet nga kamerat e sigurisë te administrohen si provë. Për 

më tepër, gjykata ka dhënë arsye në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor dt.18.12.2018. Gjykata 

rikujton se lidhur me incizimet nga kamerat e sigurisë dhe ekzaminimin  e tyre janë dhënë arsye 

të mjaftueshme në këtë aktgjykim (faqe, 20-22).  

 

Gjykata, ka refuzuar propozimin e av.Ramiz Krasniqi, për nxjerrën e hartografisë së thirrjeve 

telefonike për të pandehurin N.B. Ky vendim i gjykatës është arsyetuar me faktin se, kjo provë 

është nxjerr qysh në fazën e procedurës paraprake, dhe e njëjta është administruar si provë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor qe vërtetohet nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor dhe nga ky aktgjykim.   

 

Gjykata, ka refuzuar propozimin e av.Ramiz Krasniqi, për ekzaminimin e telefoni IPHONE 5, 

pronë e të pandehurit N.B. Vendimi është marrë me arsyetimin se AKF-Agjencia e Kosovës për 

Forenzikë, ka dhënë një ekspertizë për këtë, e njëjta është nxjerr gjatë fazës së hetimeve, e njëjta 

është administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor dt.18.12.2018, në pikën 22 dhe 26 të procesverbalit. 

Gjykata rikujton se lidhur këtë janë dhënë arsye të mjaftueshme në këtë aktgjykim. 

 

Gjykata ka refuzuar propozimin e av.Ramiz Krasniqi, për ekzaminimin fizik për të pandehurin 

N.B, për të përcaktuar faktin nëse ai çalon apo jo. Gjykata, e ka marrë këtë vendim me 

arsyetimin se nuk është arritur të vërtetohet identiteti dhe karakteristikat fizike të personit, që 

shihet në video incizimet të dt.31.12.2014, i cili me veprimet e tij, e privon nga jeta të ndjerin 

I.K. PërderI., nuk ka qenë e mundur të vërtetohet identiteti i kryerësi të veprës penale, në ketë 

mënyrë nuk ka qenë e mundur të vërtetohet as fakti se ai a‟ka çaluar apo jo. Atëherë,  ka qenë e 

panevojshme që të kemi një ekzaminim të pandehurit për këtë rrethanë sepse në fund të fundit 

shtrohet pyetja çka do të vërtetonte kjo provë?.  

 

Gjykata, ka refuzuar propozimin e përsëritur të avokatit Ramiz Krasniqi, që nxjerrjen e një 

ekspertiza antropometrike, lidhur me identifikimin e personit që shihet në video incizime. 

Gjykata ka refuzuar këtë propozim me arsyetim se lidhur me këtë rrethanë janë kryer ekspertiza 

në Turqi, lidhur me incizimet nga kamerat e sigurisë  në pompën “D.-P”, si dhe me 

dt.31.12.2018, kemi marrë një përgjigje zyrtare nga Instituti i Mjekësisë Ligjore-Komponenta e 

EULEX-it,në Kosovë, ekspertja T.F, e cila është përgjigjur se ekspertiza antropometrike nuk 

mund të përdoret për identifikim në procedurën penale.  

 

Gjykata, ka refuzuar propozimin e mbrojtësit av.Ramiz Krasniqi, që në cilësinë e ekspertit të 

thirret në shqyrtim gjyqësor T.F, në raport me pyetjet që i ka shtruar gjykata në kërkesën e saj, 

dhe në raport me përgjigje që ka dhënë ajo më dt.31.12.2018. Gjykata ka refuzuar këtë propozim, 

me arsyetimin se ekspertja i është përgjigjur gjykatës, dhe ka dhënë mendimin e saj me shkrim 

dhe në mënyrë zyrtare, më dt.31.12.2018, ku ka saktësuar çartë, dhe në aspektin profesional 

“se ekspertiza antropometrike, nuk mund të përdoret për identifikim në procedurën 

penale”. 
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Gjykata, ka refuzuar propozimin e av.Ramiz Krasniqi, që të ftohen eksperti A.R.1, pranë 

Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, lidhur me përgjigjen që ka dhënë T.F. Gjykata ka 

refuzuar këtë propozim të mbrojtjes, me arsyetimin se ekspertja T.F, është eksperte e fushës, 

është përgjigjur me shkrim lidhur me kërkesën e gjykatës, ka dhënë përgjigje të qartë lidhur me 

mundësinë që te përdoret  ekspertiza antropometrike. Kështu që një propozim i tillë është 

vlerësuar si i panevojshëm, dhe dëgjimi eventual i këtij eksperti nuk do të kishte asnjë rëndësi 

për çështjen, por do të ndikonte që të zvarritje procedura penale. 

 

Gjykata, ka refuzuar propozimin e mbrojtësit av.Ramiz Krasniqi, që nxjerrjen e një ekspertiza 

antropometrike, jashtë Kosovës, në raport me të akuzuarin N.B. Gjykata, e ka marrë këtë vendim 

me arsyetimin se, lidhur me këtë kemi një përgjigje nga një eksperte ndërkombëtare nga 

komponenta e Eulex-it në IML, e cila është përgjigjur çartë se metoda se antropometrisë nuk 

mund të shërbej si metodë në procedurë penale. Në anën tjetër siç është konstatuar edhe në ketë 

aktgjykim video-incizimet kanë qenë të një rezolucioni të dobët (niveli i ulet i pixelve) dhe kjo 

ka qenë pengesa kryesore për të identifikuar kryesin e vrasjes. Çfarëdo ekspertizë tjetër do të 

duhej të mbështete në këto video-incizime për të dhëne mendim lidhur me kryesin e vrasjes.  

 

Gjykata, rikujton se ka administruar provat të cilat i ka propozuar prokuroria në aktakuzë, përveç 

se nuk ka dëgjuar dëshmitarin Gj.B, nga i cili propozim është tërhequr prokuroria. Ka 

administruar edhe provat që janë propozuar nga palët, e që janë lejuar nga trupi gjykues. Përveç 

kësaj janë nxjerr edhe prova me vendim të trupit gjykues, sipas nenit 329 të Kodit të Procedurës 

Penale. Të gjitha këto veprime të gjykatës, janë pasqyruar në procesverbalet e shqyrtimit 

gjyqësor, që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

 

Gjykata, ka vlerësuar mbrojtjen që ka dhënë i akuzuari N.B, lidhur me këtë rast penale. Sipas 

vlerësimit të gjykatës, mbrojtja që ka paraqitur i akuzuari, në masë të madhe është për t‟i falur 

besimin për ato çfarë ka deklaruar për çështjen. I akuzuari ka mohuar se ka privuar nga jeta të 

ndjerin I.K. Prokuroria nuk ka arritur ta dëshmojë, se i akuzuari N.B, ka kryer veprën penale të 

vrasjes. I akuzuari ka mohuar faktin se me dt.31.12.2014, të ketë qenë në vendin e ngjarjes, 

gjegjësisht në pompën “D.-P”. Të gjitha ekspertizat që janë bërë në këtë rast lidhur me 

ekzaminimin e video incizimeve, nuk kanë arritur të identifikojnë dhe të përcaktojnë, se personi 

që shihet në video është i njëjtë apo se është i akuzuari N.B. 

 

I akuzuari mohon se ka poseduar armë automatike AK-47, prokuroria nuk ka deponuar ndonjë 

provë për ta vërtetuar të kundërtën. Gjatë kontrollit në shtëpinë e të akuzuarit më dt.02.01.2015, 

nuk është gjetur arma, nuk është gjetur ndonjë plumb apo gëzhojë, që do të përputhje me armën 

që është përdor në vrasje. Nuk është gjetur ndonjë elementë me përbërës të barutit. Për ta 

përcaktuar posedimin eventual të armës nga i akuzuari. Nuk ka ndonjë dëshmitar, dëshmi fizike 

apo çfarë do qoftë prove, se i akuzuari ka poseduar armë, apo ka përdorur armën për vrasjen e të 

ndjerit.  

 

I akuzuari, në mbrojtjen e tij ka thënë se me dt.31.12.2014, ka qenë gjatë gjithë kohës në shtëpinë  

e tij në fsh....-KK Deçan, mbrojtja e tij përputhet edhe me deklarimet e dëshmitares N.B.1. 

Prokuroria nuk ka arritur të dëshmoj të kundërtën. Nuk ka asnjë dëshmitar, dhe asnjë dëshmi që 

do të vërtetonte se me dt.31.12.2014, e kanë parë të akuzuarin jashtë shtëpisë së tij. Prokuroria, 

nuk ka paraqitur ndonjë provë, për ta bindur gjykatën se i akuzuari atë ditë nuk ka qenë në shtëpi. 

Është fakt, se nga provat e administruara është vërtetuar se më dt.31.12.2014, në ora 20:16 

minuta, nga telefoni i të akuzuarit përmes rrjetit “Viber”, i ka dërguar gruas së tij Nurije 

Berishës, në numrin e telefonit ... me fjalët “Urime Vitit i Ri plakë, pritshim shumë së bashku me 

fëmijët dhe nipat”. Gjithashtu, edhe më dt.31.12.2014, në ora 16:45 minuta, i akuzuari bënë një 



    41 

 

thirrje gruas së tij, që linja ka qenë e hapur 12 sekonda. Për këto rrethana i akuzuari ka thënë se 

vajza e tij, e cila ka qenë atë natë në shtëpinë e të akuzuarit, përmes telefonit  ia ka dërguar këtë 

sms N.B.1, ndërsa sa i përket thirrjes i akuzuari në shqyrtim gjyqësor ka thënë këtë thirrje e ka 

bërë deri sa ka qenë në oborr të shtëpisë së tij, e ka thirre bashkëshorten e tij, e cila ka qenë 

brenda në shtëpi. Sipas vlerësimeve të gjykatës, kjo mbrojtje e të akuzuarit për këtë rrethanë, nuk 

është shumë e besueshme, megjithatë kjo në asnjë mënyrë nuk mund ta vërtetoj faktin, se i 

akuzuari ka qenë jashtë shtëpisë së tij. Për më tepër, këto rrethana pra sms në viber në asnjë 

mënyrë nuk tregojnë dhe nuk vërtetojnë se i akuzuari ka kryer veprën penale të vrasjes. Për 

faktin se, ato komunikime nuk janë inkriminuese dhe nuk tregojnë ndonjë veprim konkret  te të 

akuzuarit, që do të qonte në përfundimin se i akuzuari e ka kryer këtë vrasje.  

 

Pra, prokuroria nuk ka dëshmuar sa nga cili vend janë realizuar, ndërsa provat tregojnë se thirrjet 

nuk janë bërë dhe nuk kanë qenë nga vendi apo rrethina që ka mbuluar vendin e krimit. Për më 

tepër, nga hartografia e thirrjeve telefonike për numrin e telefonit të të akuzuarit N.B, që është 

nxjerr gjatë hetimeve, nga Telefonia Vala, vërtetohet se asnjë thirrje nga telefoni i të akuzuarit 

N.B, me dt.31.12.2014, nuk është bërë nga zona që ka mbulushmëri me vendin e ngjarjes, pra 

vendin kur është privuar nga jeta, tani i ndjeri I.K. Lidhur me ketë sms kjo duhet vlerësohet 

sipas nenin 3 të Kodit të Procedurës Penale, parimi “Id dubio pro reo”, “Mëdyshjet lidhur me 

ekzistimin e fakteve të rëndësishme, interpretohen në favor të pandehurit dhe të drejtave të tij, 

sipas këtij Kodit dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 

I akuzuari, ka pranuar se ka poseduar dy çelësa të automjetit “Hamer”, kjo është konfirmuar edhe 

në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ky pohim i tij mbështetet edhe në prova tjera, në 

dëshminë e dëshmitares N.B.1, dëshminë e dëshmitarit H.B, dhe në dëshminë e dëshmitarit G.B. 

Kjo mbrojtje e tij është e besueshme për gjykatën, sepse vërtetohet në shumë prova dhe dëshmi. 

Megjithatë, gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka vërtetuar se ka ekzistuar edhe një çelës tjetër, 

pra çelësi i tretë (3) i automjetit. Ndërsa, i akuzuari këtë nuk e ka thënë në mbrojtjen e tij në 

polici dhe prokurori. Për gjykatën kjo është plotësisht e kuptueshme, sepse i akuzuari nuk ka 

qenë pronar i automjetit, ai ka treguar se automjetin më parë e kanë pasur në posedim personat 

tjetër, babai i tij, vëllezërit i tij H.B, G.B, Gj.B dhe S.B. Në atë kohë i akuzuari nuk e ka ditur se 

ka ekzistuar edhe një çelës tjetër, por kur rasti është lidhur ekskluzivisht me automjetin, ai ka 

deklaruar se vëllai i tij G., i ka thënë në një rast, se ka ekzistuar edhe një çelës tjetër. Ndërsa këtë 

rrethanë e ka dëshmuar edhe vet pronari i automjetit H.B. 

 

I akuzuari ka thënë se automjetin “Hamer”, për herë të fundit e ka vozitur më  dt.29.12.2014, me 

të cilin automjeti ka shkuar deri në Pejë, dhe anasjelltas. Kjo rrethanë për gjykatën, është 

plotësisht e besueshme, dëshmohet edhe me provat tjera nga raportet policore dhe video 

incizimeve që janë marrë nga dI. Qendra Tregtare në Pejë, ku shihet i akuzuari N.B, dhe 

automjeti “Hamer”. Kjo vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitares N.B.1, e cila ka pohuar 

faktin se i akuzuari me dt.29.12.2014, e ka përdor automjetin “Hamer”. 

 

Prokuroria nuk ka paraqitur ndonjë provë konkrete, qoftë fizike qoftë personale, që dëshmojnë se 

si akuzuari më dt.31.12.2014, e ka shfrytëzuar apo drejtuar automjetin “Hamer”. Kjo nuk mund 

të dëshmohet me asnjë provë konkrete. Në mungesë të provave të kundërta nga prokuroria, ne i 

kemi besuar mbrojtjes që ka dhënë i akuzuari për këtë rrethanë. I akuzuari në mbrojtjen e tij ka 

thënë se automjeti “Hamer”, ka qenë pronë e H.B.2, ky fakt provohet me gjitha provat që janë 

administruar në shqyrtimi gjyqësor, dëshmia e dëshmitari H.B, dëshmia e dëshmitarit G.B, 

dëshmia e dëshmitares N.B.1, për këtë rrethanë mbrojtja e tij është plotësisht e besueshme. 
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I akuzuari në mbrojtjen e tij ka thënë, se automjeti “Hamer”, ka qenë i parkuar në mbulojën e 

vëllait të tij H.B, se nga shtëpinë e tij nuk mund të shihet automjeti “Hamer”. Kjo provohet nga 

dëshmia e dëshmitarëve, N.B.1, H.B, G.B, si dhe nga dy raportet policore dt.03.01.2015, të cilat 

e konfirmojnë këtë fakt, pra që automjeti nuk ka qenë i parkuar në oborrin e shtëpisë së N.Bës, 

por i parkuar në oborrin e shtëpisë së H.B.2. 

 

I akuzuari në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor, ka thënë se, asnjëherë nuk e ka njohur tani 

të ndjerin I.K. Për gjykatën, një mbrojtje e tillë është plotësisht e  besueshme, sepse me asnjë 

provë nuk mund të vërtetohet e kundërta e kësaj. Asnjë dëshmitar dhe asnjë provë nuk ka 

dëshmuar se i akuzuari e ka njohur me parë tani të ndjerin I.K.  

 

Gjykata, pranon fakti se shumë kohë(një vite e gjysmë), para vrasjes së të ndjerit I.K, i akuzuari 

N.B e ka pasur një mosmarrëveshje apo konflikt verbal me Reshat Zajmin, (Menaxher i pompës 

së derivateve dhe me punëtorin në këtë pompë S.T).  

 

Ky problem ishte shkaktuar si rezultat që i akuzuari ishte furnizuar në këtë pompë me derivate të 

naftës, në atë kohë, pastaj ai kishe pretenduar se nafta kishe qenë e mbushur me ujë, e si rezultat i 

ishte prishur gjeneratori. Për këtë rast kishe ndërhyrë edhe policia, por nuk kishe iniciuar ndonjë 

procedurë penale ndaj të akuzuarit. Kjo gjendje është faktuar nga dëshmia e dëshmitarit R.Z, dhe 

dëshmitarit S.Tj, këtë nuk e ka mohuar as i akuzuari. Gjykata, ka vërtetuar se në kohën kur ka 

ndodhur ky problem, nuk ka qenë duke punuar tani i ndjeri I.K, ketë e kanë konfirmuar 

dëshmitarët në fjalë. Kjo rrethanë tregon se i akuzuari nuk ka pasur asnjë mosmarrëveshje, 

konflikt apo njohje eventuale me tani të ndjerin I.K.  

 

- Gjykata, pasi i ka administruar të gjitha provat në këtë rast, komfor nenit 361 të KPP-

së, nxjerr përfundimin se: 

Nuk është vërtetuar se i akuzuari N.B, ka kryer veprën penale të vrasjes. 

Nuk është vërtetuar se i akuzuari ka marrë ndonjë veprim në drejtim të kryerjes së veprës penale 

të vrasjes së tani të ndjerit I.K. Të gjitha ekspertizat që janë dhënë për këtë rast mbi ekzaminimin 

e incizimeve nga kamerat e sigurisë në pompën “D.-P”, ato nuk është arritur të identifikojnë 

personin që ka shtënë mbi viktimën ditën kritike. Nga këto incizime nuk mund të vërtetohet se 

vrasësi është i akuzuari N.B. Sipas nenin 3 të Kodit të Procedurës Penale, parimi themelor “Id 

dubio pro reo”, “Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme, interpretohen në favor 

të pandehurit dhe të drejtave të tij, sipas këtij Kodit dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata duke u bazuar në provat që ka paraqitur prokuroria, incizimet nga vendi i ngjarjes, 

ekspertiza nga AKF-ekspertiza balistike, vërtetohet se kryerësi i vrasjes së tani të ndjerit, ka 

përdorur një armën të zjarrit, të llojit AK-47, e kalibrit 7.62 mm. Në vendin e ngjarjes është 

gjetur një gëzhojë dhe një plumb, që janë përdor për vrasjen e të ndjerit. Gjatë kontrollit të 

ushtruar nga policia e Kosovës,  në shtëpinë e të akuzuarit N.B, më dt.02.01.2015, nuk është 

gjetur asgjë e dyshimtë, nuk është gjetur arma apo ndonjë send që lidhte me këtë armën. Për më 

tepër, pas ekzaminimit të gëzhojës dhe plumbit, që janë gjetur në vendin e ngjarjes, nuk  ka 

rezultuar me ndonjë element identifikues, që e lidhë të akuzuarin. Gjykata nuk ka arritur të 

vërtetoi se i akuzuari ka marrë ndonjë veprim në drejtim të kryerjes së veprës penale, çfarëdo 

veprimi qoftë ai. Gjykata rikujton se, sipas nenit 8 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, 

vepra penale kryhet me veprim ose mos veprim. Pra, element i  përgjithshëm i veprës penale të 

vrasjes sipas nenit 179, është veprimi i personit, në kryerje të veprës penale. Gjykata, nuk ka 

arritur të vërtetoi këtë element kryesor të veprës penale. Si rrjedhoje, me asnjë provë nuk është 

vërtetuar se i akuzuari e ka marrë ndonjë veprim i cili konsiston me elementet e kësaj vepre 

penale. Sipas vlerësimeve të kësaj gjykata nuk ka asnjë provë të vetme që tregon se i akuzuari ka 



    43 

 

marr ndonjë veprim konkret, nuk ka asnjë provë që dëshmon se si rezultat i veprimit të tij të 

drejtpërdrejtë apo indirekt është shkaktuar pasoja e veprës penale (vrasja e viktimës). Në 

mungesë të provave që vërtetojnë se ai ka ndërmarr ndonjë veprim konkret nuk mund të 

vërtetohet fajësia apo përgjegjësia e tij te kjo vepër penale. 

 

Gjykata duke u bazuar në provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, nga incizimet e 

kamerave të sigurisë, shihet se kryerësi i veprës, pasi e privon nga jeta të ndjerin, ofrohet dhe nga 

krahu ia merr çantën me para (që i posedonte nga shitja e derivateve i ndjeri I.K). Ndërsa, gjatë 

kontrollit në shtëpinë e të akuzuarit, nuk është gjetur asnjë send, apo diçka e dyshimtë , që e 

ndërlidhë të akuzuarin me këtë vrasje, pra nuk është gjetur çanta, nuk janë gjetur parat që janë 

marrë të ndjerit, me rastin e vrasjes.  

 

Gjykata, nuk ka arritur të vërtetoi se i akuzuari ditën kritike më dt.31.12.2014, ka qenë në 

pompën e derivateve “D.-P”. Incizimet nga kamerat e sigurisë nuk mund ta vërtetojnë një gjë të 

tillë, sepse nuk është arritur të identifikohet personit që shihet në vendin e ngjarjes. Gjithashtu, 

nga hartografia e thirrjeve telefonike të numrit të telefonit te të akuzuarit N.B, rezulton se i 

akuzuari nuk ka bërë ndonjë thirrje telefonike në atë kohë, dhe nuk është kyçur asnjë herë në 

antenën e cila e ka mbuluar vendin e ngjarjes, hapësirën ku shtrihet territorialisht pompa e 

derivateve “D.-P”, në Pejë. Nuk ka ndonjë dëshmi fizike apo dëshmitar që do të vërtetonte, se i 

akuzuari ka qenë në pompën “D.-P”, në Pejë. Asnjë nga dëshmitë e dëshmitarëve, të cilët i ka 

propozuar prokuroria nuk mund të vërtetojnë këtë fakt, e as provat fizike apo materiale të cilat 

janë administruar gjatë shqyrtim gjyqësor. 

 

Gjykata, duke u bazuar në mbrojtjen e të akuzuarit dhe nga dëshmia e dëshmitares N.B.1, ka 

vërtetuar se i akuzuari N.B, është pensionist, ku pranon pension nga Norvegjia. Materialisht 

qëndron mirë, ka shtëpi në fsh...., shtëpi në bjeshkë-Deçan, shtëpinë në bregdetin e Malit të Zi, 

ndërsa fëmijët e tij, jetojnë në Norvegji, me një në një standard të mirë ekonomik. Logjikisht nuk 

mund të jetë bindëse, që një njeri me një standard të tillë ekonomik, ta vras një njeri me qëllim që 

t‟ia marrë të hollat nga pazari i shtijës, që në ato momente nuk është ditur sa ka qenë shuma e 

parave që ka bartur viktima. Pra, as motivi si i tillë nuk mund të vërtetohet te i akuzuari. Për me 

tepër, i akuzuari nuk ka të kaluar kriminale. Në anën tjetër, nga faktet që ka prezantuar 

prokuroria, vërtetohet se i akuzuari N.B, nuk ka qenë më parë i dënuar për ndonjë vepër penale, 

nuk zhvillohet ndonjë procedurës tjetër penale, ndaj tij. Pra,  i akuzuari  N.B, nuk është njeri me 

të kaluar kriminale. Prokuroria në aktakuzës, thekson se ndaj tij është zhvilluar në procedurë në 

shtetin e Norvegjisë, deri sa ai ka qenë atje, për vepër penale Ngacmim seksual ose dhunim, 

megjithatë nuk është dëshmuar se ai ka qenë i akuzuar apo i dënuar për këtë vepër penale. Edhe 

po të ekzistonte si i vërtetuar ky fakt, kjo nuk do të ndërlidhej as me veprën penale për të cilën 

akuzohet N.B, as me veprimet apo mos veprimet e tij.  

 

Prokuroria, nuk ka arritur ta dëshmoj se i akuzuari N.B, e ka njohur viktimën-të ndjerin I.K. Nuk 

mund të vërtetohet se më parë, i akuzuari është njohur me të ndjerin, se kanë pasur ndonjë raport 

të caktuar apo diçka të ngjashme. Nga këto arsye, nuk ka ndonjë motiv apo nuk mund të 

vërtetohet ndonjë motiv i caktuar që e ka shtyrë të akuzuarin, të veproj apo të kryej veprën 

penale të  vrasjes së të ndjerit I.K.   

 

Sipas vlerësimeve përfundimtare të kësaj Gjykate, provat që i ka propozuar prokuroria, gjurmët e 

gishtërinjve dhe gjurmët e AND-së, të cilat ishin gjetur në automjetin “Hamer” (në pjesën e 

jashtme të automjetit), këto prova në asnjë mënyrë nuk tregojnë dhe nuk vërtetojnë se i akuzuari 

ka kryer veprën penale të vrasjes. Për më tepër, është vërtetuar se i akuzuari N.B, ka qenë personi 

i fundit që ka qenë në kontakt fizik me automjetin “Hamer”, pra, më dt.29.12.2014, ai e ka 
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vozitur këtë automjet, ndërsa më dt.02.01.2015, sipas kërkesës së policisë, e ka hapur derën e 

shoferit dhe ndezur automjetin “Hamer”, deri sa ai ka qenë i parkuar në garazhën- në shtëpinë e 

H.B.2. Pikërisht në derën e shoferit dhe janë gjetur gjurmët e tij të gishtërinjve. Sipas vlerësimit 

të gjykatës, deri sa i akuzuari ka qenë personi i fundit që ka qenë në kontakt fizik me këtë 

automjet, është plotësisht e kuptueshme dhe normale që të mbesin gjurmët e tij të gishtërinjve, në 

këtë automjet, dhe gjurmët e ADN-së. Gjykata, rikujton se edhe sikur të qëndroj pretendimi i 

prokurorisë në raport me këto prova, prapë se prapë këto prova si të tilla janë rrethanore, nuk 

janë të plota, dhe lejojnë alternativa të një gjendje tjetër faktike. Si të tilla nuk vërtetojnë, ndonjë 

element të veprën penale, nuk vërtetojnë se i akuzuari ka qenë në vend të ngjarjes, nuk vërtetojnë 

se i akuzuari ka ndërmarrë ndonjë veprim te kjo vepër penale, e as se ka privuar nga jeta 

viktimën. Për të vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale te vrasjes, gjendja faktike duhet të 

vërtetohet përtej çdo dyshimi, qe përjashton çdo alternativë dhe qonë vetëm ne një përfundim të 

vetëm.   

 

Gjykata, rithekson se i akuzuari nuk ka qenë personi i vetëm që ka pasur qasje në automjetin 

“Hamer”, siç është vërtetuar edhe më lartë. Këtë automjet e kishin nën posedim A.B., G.B, H.B, 

Gj.B, S.B, është fjala para vrasjes se te ndjerit. Në kohën e fundit, në vitin 2014, ky automjet ka 

qenë nën përkujdesje të akuzuarit N.B. Megjithatë nuk mund të konkludojme se kanë qenë vetëm 

dy çelësa të automjetit. Gjykata, ashtu siç ka vërtetuar edhe më lartë, rithekson se  ka ekzistuar 

edhe një çelës tjetër apo çelësi i tretë i automjetit “Hamer”. Për më tepër, automjeti “Hamer”, 

nuk ka qenë i parkuar në oborrin e N.B, çka nënkupton se N.B, nuk ka pasur qasje dhe 

përkujdesje të plotë në këtë automjet. Pjesa e garazhës së automjetit “Hamer”, që ka qenë në 

katin përdhese në katin e shtëpisë së H.B.2, ka qenë e hapur, qasja ka qenë e pakufizuar, kjo nuk 

përjashton mundësinë që dikush tjetër ta ketë shfrytëzuar këtë hapësirë, për të shfrytëzuar dhe 

keqpërdorur automjetin “Hamer”. Prokuroria ka pretenduar se i akuzuari ka pasur qasje të plotë 

mbi automjetin, dhe mbi këtë bazë e akuzon atë për vrasje. Gjykata, sqaron se qasja mbi këtë 

automjeti dhe fakti i posedimit, edhe sikur të jetë i vërtetë prapë se prapë kjo nuk tregon, nuk 

vërteton se N.B e ka kryer vrasjen e të ndjerit I.K. Prokuroria në këtë rast është dashur të vërtetoj 

veprimet e të akuzuarit, që do ta ndërlidhnin drejtpërdrejt apo në mënyrë indirekte me provat në 

këtë vrasje. 

 

Ekzaminimi i incizimeve nga  ekspertët lidhur me ekspertizën që është kryer në Turqi, Austri dhe 

Gjermani, nga ekzaminimi i DVR, në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, konstatohet se kamera 

që ka ekzistuar në pompën e benzinës “D.-Pl”, ka rezolucion të dobët të imazhit, si rezultat nuk 

është arrite të deshifrohet dhe të identifikohet personi që ka kryer vrasjen e të ndjerit Is 

Karaxhyzi më dt.31.12.2014, në pompën “D.-P” në Pejë. 

 

Gjykata, bazuar arsyet dhe faktet e cekura si me lartë vendosi që të pandehurin N.B, në mungesë 

të provave të lirojë në tërësi nga akuza e Prokurorisë Themelore në Pejë, të cilën e përfaqëson 

Themelore në Mitrovicë, PP.nr.1/2015 të datës 14.03.2016, të cilën e përfaqëson, për pikën I. 

Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës e ri 

kualifikuar në veprën penale Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 dhe 1.6 të KPRK-së. 

 

- Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë; 

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 të KPP-së, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese, dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-së, përcaktohet se në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 
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akuzës, bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore. Në rastin 

konkret prokuroria, nuk ka siguruar prova të mjaftueshme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

indirekte që do të mund të vërtetohej se i pandehur N.B, ka kryer veprën penale që akuzohet.  

 

Gjykata, rikujton një parim kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar në nenin 

3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “mëdyshjet lidhur 

me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij”. 

   

Gjykata, vlerëson se nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk provojnë asnjë nga 

faktet të cilat janë potencuar në aktakuzë. Gjykata, nga të gjitha arsyet që ka dhënë si më lartë, 

arrin në përfundim se nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar se i pandehuri N.B ka kryer 

veprën penale; Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 e 1.6 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, për të cilën vepër penale ka qenë i akuzuar.  

 

Gjykata rikujton se, në këtë rast gjatë hetimeve kanë qenë të dyshuar edhe dI. persona tjerë të 

cilët edhe kanë qëndruar nën masën e paraburgimit për një kohë të gjatë. Ka ekzistuar edhe një 

lëndë penale në prokurori duke u hetuar dI. persona pikërisht për këtë vrasje, edhe pse ka qenë 

duke vazhduar gjykimi sipas akuzës për të akuzuarin N.B. Kjo situatë më së miri tregon që as 

prokuroria nuk ka qenë e bindur në akuzën që ka ngritur ndaj të akuzuarit N.B.   

 

- Në raport me pikën II të aktakuzës dhe aktgjykimin. 

 

Prokuroria e ka akuzuar të pandehurin N.B, se gjerë me dt.31.12.2014, pa autorizim ka mbajtur 

armë dhe municion dhe atë pushkën automatike AK-47 e kalibrit 7.62 mm, me të cilën armë 

edhe e ka privuar nga jeta tani të ndjerin I.K. 

 

I akuzuari në mbrojtjen e tij, e ka kundërshtuar aktakuzën, e ka mohuar faktin se ka poseduar 

këtë armë, ka mohuar se ka privuar nga jeta tani të ndjerin I.K. 

 

Prokuroria si provë kryesore të cilën e mbështetë pikën II të akuzës, i referohet incizimeve nga 

kamerat e sigurisë, ku shihet një person me armë AK-47 e kalibrit 7.62mm, cili me dt.31.12.2014 

kur e privon nga jeta të ndjerin I.K. Si dhe në ekspertizën e AKF-së, mbi ekzaminimin e gëzhojës 

dhe plumbin e gjetur në vendin e ngjarjes, e për të cilat është konstatuar se është shkrepur nga 

armë e llojit AK-47 e kalibrit 7.62mm.  

 

Gjykata, edhe njëherë rikujton se nuk është arritur të identifikohet personi që shihet me dt.31.12. 

2014, i cili ka shtënë me armë dhe e vret të ndjerin I.K. Nuk është arritur të vërtetohet se ky 

person është i akuzuari N.B. Në të gjitha ekspertizat që janë dhënë për këtë rast është konstatuar 

se rezolucioni i dobët i kamerave, e ka pamundësuar identifikimin e kryerësit të vrasjes, me një 

fjalë këto ekspertiza nuk tregojnë se kryerësi i vrasjes është i akuzuari N.B.  

 

Sipas raportit dhe procesverbalit mbi ushtrimin e kontrollit në shtëpinë e të akuzuarit N.B, me 

dt.02.01.2015, në fsh....-Komuna e Deçanit, rezulton se nuk është gjetur asgjë e dyshimtë, se nuk 

është gjetur asnjë llojë arme për të cilën pretendon prokuroria. 

 

Nga raporti i ekspertizës së AKF-së me numër 2015-0075/2015-60 dt.29.04.2015, rezulton se 

është ekzaminuar një gëzhojë(gëzhoja e cila është marrë në vendin e ngjarjes, që ishte përdorur 

në vrasjen e të ndjerit), dhe rezultati i saj pas ekzaminimit tregon se nuk është gjetur dhe nuk 

është identifikuar ADN, me origjinë njerëzore. Kjo tregon se nuk ka pasur prezencë të ADN-së, 
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së të akuzuarit N.B. Kjo provë e shfajëson të akuzuarin tek kjo vepër penale, por edhe në raport 

me pikën I të akuzës, te vrasja. 

 

Prokuroria nuk ka dëshmuar para gjykatës, se i akuzuari e ka pasur në posedim armën AK-47, 

asnjë provë nuk e ka paraqitur për të dëshmuar këtë rrethanë. Nuk ka deponuar prova që do të 

dëshmonin se i akuzuari e ka poseduar këtë armë, qoftë dëshmitar që e kanë parë të akuzuarin me 

këtë armë, apo çfarë do qoftë prove tjetër që do ta lidhte të akuzuarin me këtë armë dhe me 

posedimin e saj.  

 

PërderI. nuk është arritur të vërtetohet se i akuzuari N.B, ka kryer vrasjen e tani të ndjerit I.K, 

nuk mund të vërtetohet as fakti se i njëjti ka përdorur armën AK-47. Sepse prokuroria pikën II të 

akuzës, armëmbajtjen pa leje e mbështetë kryesisht në raport me pikën I, pra në provat që ka 

pretenduar se ekzistojnë në raport me veprën penale të vrasjes. 

 

Si përfundime të përgjithshme në lidhje më këtë pikë të akuzës, gjykata konstaton se:  

Nuk është gjetur arma për të cilën akuzohet i pandehuri N.B. 

Nuk ka ndonjë dëshmi që tregon se ai ka poseduar këtë armë. 

Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, nuk është gjetur ndonjë armë, gëzhojë apo ndonjë send i 

dyshimit që do ta lidhnin apo do të bëhej lidhje me posedimin e armës në fjalë.  

Nuk është vërtetuar se i akuzuari N.B, është personi që shihet në video, kur qëllon më armë në 

drejtim të viktimës I.K. 

Ekzaminimi i gëzhojës së armës nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, ka treguar se nuk është 

gjetur prezencë e ndonjë gjurme apo profili të ADN-së, me origjinë njerëzore, pra mungon profili 

i ADN-së, së të pandehurit N.B, dhe atë në provat kryesore siç janë, plumbi apo predha dhe 

gëzhoja. 

 

Gjykata në mungesë të provave ka vendosur që të akuzuarin N.B ta liroj në tërësi  nga akuza për 

veprën penale; Mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 të KPRK-së, sipas pikës dy II e akuzës. 

 

- Arsyet lidhur me vendimin për lirimin dhe kthimin e automjetit “Hamer”. 

 

Gjykata rikujton se automjeti “Hamer” me targa NEW YORK ..., pronë e shtetasit H.B, ka qenë 

objekt i sekuestrimit të përkohshëm nga policia e Kosovës, në lidhje me këtë rast gjyqësor. 

Prokuroria Themelore në Pejë, me rastin e ngritjes së akuzës nuk ka parashtruar kërkesë për 

konfiskimin këtij automjeti, një kërkesë e tillë nuk është bërë as në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Gjykata rikujton se në mungesë të propozimit për konfiskim i cili duhet të jetë në aktakuzë apo 

në shqyrtimin gjyqësor, sendet e tilla nuk mund të konfiskohen nga gjykata.  

Për më tepër shihe rregullativën ligjore: 

 Neni 241 -Aktakuza  

Aktakuza përmban: 

1.9. Aktakuza përcakton me saktësi çdo ndërtesë, pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme, 

fonde apo pasuri tjera që mund t‟i nënshtrohen konfiskimit. Aktakuza po ashtu përshkruan provat 

e nevojshme që kërkohen për të arsyetuar konfiskimin nga Kapitulli XVIII i këtij Kodi. 

 

Neni 274  

Përfshirja në aktakuzë, e pasurisë që është objekt i konfiskimit  

1. Nëse ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që është objekt i urdhrit 

nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 të këtij Kodi nuk ceket në aktakuzë 
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në pajtim me nenin 241, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.9 të këtij Kodi, para shqyrtimit të dytë, 

pronari ose poseduesi mund të paraqesë kërkesë te gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues për t‟i liruar pasurinë pronarit apo poseduesit.  

 

6. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues miraton kërkesën nga paragrafi 1. i këtij 

neni pasi të ketë vërtetuar se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti që 

është objekt i urdhrit nga neni 273 ose i urdhrit për ndalim afatgjatë nga neni 266 i këtij Kodi 

nuk është cekur në aktakuzën në pajtim me nenin 241, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.9. të këtij 

Kodi 

 

Gjykata nisur nga gjitha arsyet e cekura si me lartë, ka vendosur që automjetin “Hamer” ta lirojë 

dhe t‟ia ktheje në pronësi dhe posedim pronarit H.B. Ky vendim është marr pasi që s‟kishte 

kërkesë apo propozim për sekuestrimin e tij, që duhej ta bënte organi i akuzës në ketë rast 

prokuroria.  

 

Për me tepër, rikujtojmë se ky send (automjet) nuk benë pjesë në sendet që do të duhej të 

konfiskohen zyrtarisht dhe detyrimisht sipas nenit 282 të Kodit të Procedurës Penale. Si i tillë, ky 

send nuk është i listuar në sendet që konfiskohen pavarësisht përfundimit të procedurës dhe 

fajësisë së të pandehurit.  

 

Lidhur me vendimin për lirimin nga shpenzimet e procedurës penale. 

Gjykata ka vendosur që të pandehurin N.B, ta lirojë nga pagesa e shpenzimit të procedurës 

penale dhe paushallit gjyqësor, duke u bazuar në nenin 454 paragrafi 1 i Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Gjykata kërkesën pasurore juridike për të dëmtuarit për piken I\1 të aktgjykimit, nuk i ka 

vendosur në këtë procedurë, por i ka udhëzuar palët e dëmtuara që të drejtat e tyre t‟i realizojnë 

në procedurën civile kontestimore 

 duke u mbështetur në nenin  463 par. 3 të KPP-së. 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendos si në kreun e këtij aktgjykim. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Renda 

P.nr.48/2017, i dt.28.06.2019 

Procesmbajtësja:                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                        Avni Mehmeti   

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë, në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit me shkrim. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë e nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa dorëzohet me shkrim në kopje të 

mjaftueshme për gjykatën dhe palët. 


