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Numri i dokumentit:     03149122 

 

 

PAKR.nr.78/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti i Krimeve të Rënda, në kolegjin të 

përbërë nga gjyqtarët, Bashkim Hyseni kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Burim 

Ademi anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Alba Makolli, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit K.B. për shkak të veprës penale Vrasje nga neni 178 të KPRK-së, 

duke vendosur në lidhje me ankesat e Prokurorisë Themelore në Pejë, përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar av. G.K., të dëmtuarës E.E. dhe mbrojtësit të akuzuarit K.B. av. Ramadan Shatri, të 

paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.68/19 të dt.28.12.2021, në seancën e kolegjit me datë 24.03.2022 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Me aprovimin e ankesës të Prokurorisë Themelore në Pejë, ankesës të palës së dëmtuar E.E. 

si dhe ankesës të përfaqësuesit të palës së dëmtuar E.E. av. G.K., ndryshohet aktgjykimi  i 

Gjykatës Themelore në Pejë, PKR.nr.68/19 të dt.28.12.2021 vetëm për vendimin për dënimin 

ashtu që Gjykata e Apelit të akuzuarit K.B. për shkak të veprës penale Vrasje nga neni 178 të 

KPRK-së, për të cilën është shpallur fajtor, i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 20 

(njëzet) vjet në cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 

11.12.20218 deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë. Në pjesën tjetër aktgjykimi i përmendur 

mbetet i pandryshuar. 

 

II. Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit K.B. av. Ramadan Shatri. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të rënda, ka marrë aktgjykimin 

PKR.nr.68/19 të dt.28.12.2021, me të cilin të akuzuarin K.B. e ka shpallur fajtor për shkak të 

veprës penale Vrasje nga neni 178 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 17 (shtatëmbëdhjetë) vite, duke iu llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga 
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dt.11.12.2018 e tutje, dënim i cili do të ekzekutohet në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

të paguajë shumën prej 200 (dyqind) euro, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Është obliguar i akuzuari që në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit, të 

paguajë shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

E dëmtuara E.E., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil.  

 

Kundër këtij aktgjykimi kanë parashtruar ankesë:  

 

Prokuroria Themelore në Pejë për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që 

ankesa të aprovohet dhe aktgjykimi të ndryshohet, ashtu që ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim 

më i ashpër. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar av. G.K. për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që të aprovohet ankesa dhe të ndryshohet aktgjykimi, ashtu që ndaj të akuzuarit të 

shqiptohet dënim dukshëm më i lartë.  

 

E dëmtuara E.E. për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim që të ndryshohet aktgjykimi 

dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim shumë më i lartë.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit K.B. av. Ramadan Shatri për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave 

të procedurës penale dhe vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim 

që të ndryshohet aktgjykimi dhe i akuzuari të lirohet, apo lënda të kthehet në rivendosje dhe 

rigjykim.  

 

Prokuroria e Apelit, ka paraqitur parashtresën me shkrim PPA/I.nr.90/22 të datës 10.02.2022, 

me propozim që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë, e palës së 

dëmtuar E.E. dhe përfaqësuesit av. G.K. dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim më i lartë me 

burg efektiv, sesa me aktgjykimin e ankimuar, si dhe të refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit 

K.B. av. Ramadan Shatri si e pabazuar.  

 

Gjykata e Apelit konform dispozitës së nenit 390 të KPP-së, mbajti seancën e kolegjit në të cilën 

ishin të pranishëm: Prokurori i Prokurorisë së Apelit, Arian Gashi, e dëmtuara E.E. me 

përfaqësuesin e saj avokatin G.K., i akuzuari K.B. me mbrojtësin e tij avokatin Ramadan Shatri. 

 

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore, të palës së dëmtuar 
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dhe të mbrojtësit të akuzuarit së bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të 

shkresave të lëndës, gjeti se:  

Ankesat nuk janë të bazuara. 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit K.B. av. Ramadan Shatri, pretendohet se aktgjykimi i 

shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.2 lidhur me nenin 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së. Kështu, theksohet se aktgjykimi 

mbështetet në prova jo të mjaftueshme, jo të sigurta dhe irelevante dhe nuk mund të shkohet në 

konstatimin se i akuzuari ka kryer veprën penale, të cilën vazhdimisht e ka mohuar.  

 

Në arsyetimin e aktgjykimit faqe 29, përshkruhen si fakte kinse jo kontestuese në raport me të 

akuzuarin, të cilat në realitet kanë të bëjnë me mos përputhshmërinë e predhës së gjetur në trupin 

e të ndjerit dhe këmishëzës së gjetur në kanapen e shtëpisë të akuzuarit, prova e cila e bën 

aktgjykimin të mbështetur në provë të dyshimtë. Kur është bërë bastisja e shtëpisë të akuzuarit 

me datë 15.09.2018, kur edhe është arrestuar, i njëjti nuk ishte prezent në procesin e bastisjes por 

në korridor, pasi ka arritur nga Prishtina iu është komunikuar nga ana e policëve se u krye bastisja 

dhe është gjetur xhaketë predhë në kanape, të cilën i akuzuari asnjëherë nuk e ka parë.  

 

Sipas mbrojtjes, bërthama e plumbit nuk është askund, andaj si është e mundur që plumbi i armës 

AK-47 të shpartallohet në stof pambuku në kauç, është diçka e pa imagjinuar. Dëshmitarja e 

bastisjes F. B., ka deklaruar se gjëja që ishte gjetur në copëz si llastër e ndryshkët. Kauqi – 

kanapeja, siç kishte pohuar dëshmitarja S. B., pas luftës ishte marr nga shtëpia e një serbi, në një 

lagje të Istogut gjë që flet për mundësitë e ndryshme të ndodhjes eventuale të xhaketës. Ndërsa, 

dy ekspertizat e ekspertit të ballistikës e bëjnë të paqartë lidhur me çështjen që ka qenë i 

angazhuar, duke iu referuar edhe faqes 35 të aktgjykimit.  

 

Raportet konstatojnë se nuk është zbuluar në përputhshmëri, ndërsa gjykata konkludon të 

kundërtën. Nga raporti i policit hetues I.H., që ka të bëjë me autopsinë, sipas mbrojtjes lind pyetja 

nga erdhi predha, gjëja e gjetur në trupin e viktimës që është krahasuar me xhaketën e plumbit 

të gjetur në kanape. Deklarimet e ekspertit I.K., ishte kundërthënës me atë që kishte thënë në 

raportet me shkrim, gjë që e bën të pasigurte dhe jo bindës. 

 

Po ashtu thekson se në shtëpinë e të akuzuarit përveç xhaketës së dyshimtë të plumbit, nuk u gjet 

asnjë provë materiale dhe as në automjetin ku po dyshohet të jetë transportuar viktima. Nga 

deklarata e dëshmitarit B.S., përshkruhen detalisht dy persona dhe asnjëri nuk ngjan me të 

akuzuarin. As nga video incizimi i kamerave të M.K., nuk jepen të dhëna të qarta për identitetin 

e veturës, apo personave.  

 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 
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Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, përkitazi me këtë bazë ankimore jepen arsye të njëjta si në 

arsyetimin lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke kontestuar 

provat e administruara. Gjithashtu, shtohet se nuk u gjet asnjë gjurmë gjaku e as baruti në vendin 

ku dyshohet të jetë kryer vepra penale dhe nuk ka asnjë provë që argumenton prezencën e të 

akuzuarit në vendin e ngjarjes. Pra, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe 

të plotë për çka mbrojtja ka propozuar si më lartë.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Gjykata e Apelit, duke vlerësuar pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit lidhur me 

ankesën, për sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjen se 

pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit që aktgjykimi është marr në shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale nga neni 384 par. 2 lidhur me nenin 364 par. 1 nën par. 1.4 të KPPK, nuk 

janë të bazuara. Në fakt, nga përmbajtja e ankesës të mbrojtësit të akuzuarit   rezulton se me 

ankesë për këtë bazë ankimore, në esencë, kontestohet mënyra e vlerësimit të provave të 

administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe konkludimet që ka nxjerr gjykatës së shkallës së parë 

lidhur me ato prova kur ka marr aktgjykim dënues, për çka kjo Gjykatë do të jep arsyet në pjesën 

e këtij aktgjykimi që i referohet gjendjes faktike. 

 

Megjithatë, kjo Gjykatë aktgjykimin e ankimuar e ka shqyrtuar edhe sipas detyrës zyrtare në 

kuptim të nenit 394 par. 1 të KPPK dhe gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 të KPPK. Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin 

e aktgjykimit të ankimuar i ka paraqitur faktet që i ka vërtetuar dhe ka dhënë arsye të qarta, 

logjike dhe bindëse për një vërtetim të këtillë të fakteve, të cilat, si të drejta, i aprovon edhe kjo 

Gjykatë.  

 

Pra, gjykata e shkallës së parë ka vepruar në pajtim me dispozitën e nenit 370 par. 6 dhe 7 të 

KPPK, ashtu që ka arsyetuar çdo pikë të aktgjykimit, ka përshkruar rezultatin e procedurës 

provuese lidhur me faktet vendimtare dhe ka dhënë vlerësimin e duhur për provat e 

administruara, duke paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 

konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara, por edhe duke dhënë arsye të qarta për vlerësimin 

e saktësisë së provave kundërthënës. Objekt i vlerësimit nga gjykata e shkallës së parë ishte edhe 

mbrojtja e të akuzuarit, të cilën e ka vlerësuar si çdo provë tjetër duke dhënë arsye të qarta përse 

nuk e pranoi atë. 

 

Po ashtu, nga arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar rezulton se gjykata e shkallës së parë 

aktgjykimin e ankimuar e mbështetë në faktet dhe në provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor 

duke i vlerësuar të njëjtat sipas detyrimit që përmban paragrafi 2 i nenit 361 të KPPK: Gjykata 

detyrohet që më ndërgjegje të vlerësojë çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera, dhe 

në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerr përfundim nëse fakti konkret është provuar. Nga arsyetimi 

i aktgjykimit të ankimuar, rezulton se gjykata e shkallës së parë provat në cilat e mbështetë 

aktgjykimin e ka vlerësua në tersi sipas kërkesave që përmban neni 361 të KPPK dhe 
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përfundimet e saj për faktet vendimtare i mbështetë pikërisht në vlerësimin e provave një nga 

një dhe në lidhje me provat tjera. 

 

Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha ato që u thanë më lartë, nuk qëndrojnë pretendimet 

ankimore të mbrojtësit të akuzuarit se faktet të cilat i ka konstatuar gjykata e shkallës së parë si 

jo kontestuese nuk mbështetën në prova të sigurta me ç’rast vënë në dyshim edhe saktësinë dhe 

besueshmërinë e tyre. 

 

Në fakt, gjykata e shkallës së parë në faqen 29 të arsyetimit të aktgjykimit u referohet fakteve të 

cilat nuk ishin kontestuese në raport me të akuzuarin K.B. dhe me këtë rast u referohet edhe 

dëmtimeve të cilat i ka pësuar tani i ndjeri dhe mjetit me të cilin i janë shkaktuar duke iu referua 

provave konkrete dhe jo vetëm që paraqet mënyrën e sigurimit të tyre dhe përmbajtjen e plotë, 

por të njëjtat i vlerëson sipas kërkesave ligjore të parashikuara në nenin 361 par. 2 të KPPK, 

ndërsa me ankesë nuk është arritur të vihet në dyshim besueshmëria e tyre. 

 

Kështu, nga shikimi i shkresave të lëndës rezulton se bastisja e shtëpisë të akuzuarit ishte bërë 

sipas urdhëresës së gjykatës dhe në pajtim me kushtet e përcaktuara me Kodin e Procedurës 

Penale, që vërtetohet edhe nga procesverbali i përpiluar me këtë rast, i nënshkruar edhe nga 

dëshmitarja pa vërejte, ndërsa i akuzuari kishte arritur para përfundimit të bastisjes dhe ka pasur 

mundësi të jep vërejtje lidhur me bastisjen. Provat të cilave u referohet ankesa e të cilat janë 

gjetur në shtëpinë e të akuzuarit janë evidentua me shkrim në listën e dëshmive, por edhe me 

fotografi të sendeve në vendin ku janë gjetur dhe të njëjtat janë dorëzuar për ekzaminim dhe të 

evidentuara në listën përkatëse. Po ashtu, edhe i akuzuari ishte prezent para përfundimit të 

bastisjes dhe nga shkresat e lëndës nuk rezulton se i njëjti ka vënë në dyshim veprimet e as sendet 

e gjetura me rastin e bastisjes. 

 

Pretendimet tjera të mbrojtësit të akuzuarit përkitazi me këtë bazë ankimore janë të ndërlidhura 

ngushtë me bazën ankimore-vërtetimi i gabueshëm ose jo i plotë i gjendjes faktike, prandaj për 

to do të bëhet fjalë në vijim. 

 

Vërtetimi i gabueshëm ose jo i plotë i gjendjes faktike 

 

Gjykata e Apelit gjen se pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit se gjykata e shkallës së 

parë, vendimin e bazon në prova dhe gjendje faktike jo të sigurt që vejnë në pikëpyetje saktësinë 

e vërtetimit të fakteve të rëndësishme, nuk janë të bazuara. 

 

Nga shkresat e lëndës, konkretisht raporti i vendit të ngjarjes  vërtetohet fakti se tani i ndjeri A.1. 

D.j, me dt. 14.09.2018, rreth orës 15:05 minuta, është gjetur pa shenja jete në fshatin ..., Komuna 

e Istogut, tek vendi i quajtur ‘’Lumi i ...s’’.Se i njëjti kishte vdekur nga plagët e shkaktuara me 

armë të zjarrit e vërtetoi raporti i autopsisë së Mjekësisë Ligjore me shenjën MA 18-281 i dt. 

14.09.2018, nga i cili ka rezultuar se tani i ndjeri të këtë ndërruar jetë si pasojë e dëmtimeve të 

shkaktuara nga veprimit dinamik të armës së zjarrit, të përshkruara në 8 pika të këtij raporti.  
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Nga raportet e AKF-së, rezulton se mbi bazën e predhës së gjetur në trupin e tani të ndjerit këto 

dëmtime janë shkaktua nga fishekët e shkrepur nga arma automatike AK-47. 

 

Në tërë këtë ngjarje kontestues mbetet fakti  se a e privoi nga jeta i akuzuari K.B. të ndjerin A.1. 

D.j. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, përfundimi i gjykatës së shkallës së parë se i akuzuari 

K.B. e privoi nga jeta tani të ndjerin A.1. D.j, është i bazuar dhe i mbështetur në prova të sigurta 

dhe të besueshme, sepse ishin siguruar në mënyrë të ligjshme sipas procedurave të përcaktuar 

ma KPPK dhe  nga organet kompetente, ndërsa me ankesë nuk është arritur që të vihen në dyshim 

me ndonjë provë konkrete. 

 

Gjykata e shkallës së parë gjendjen faktike e mbështetë në dëshmitë e dëshmitareve: E.E., A. 

D.j, B.S., J. Zekaj, S. B., A.D..j, V. B., V.I., I.B., A.D.j, A.2. B., F. B., F.Z., S.Q. dhe  B.S., 

E.LL., eksperti i balistikës I.K. dhe eksperti mjeko-ligjor N.H.   dhe provat materiale të listuara 

në faqen 7 dhe 8 të arsyetimit të aktgjykimit.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton si jo kontestues fakti se tani i ndjeri A.1. D., me datë 14.09.2018, 

rreth orës 15:05 është gjetur pa shenja jete në fshatin ..., Komuna Istog, tek vendi i quajtur “Lumi 

i Shushicës”,  fakt ky që vërtetohet edhe nga i vendit të ngjarjes me numër të dosjes TKRP-18/97 

të datës 14.09.2018.  

Nga dëshmia e kësaj dëshmitare dhe dëshmitares  A. D.j –motra e të ndjerit A.1., vërtetohet se  

tani të ndjerin A.1. për herë të fundit e ka parë me datë 12 .09.2018, kur nga shtëpia kishte dal 

në orën 19:00, me veturën e tipit “BMW”, e shkurtër, ngjyrë hiri. 

Se A.1.i nuk ishte kthyer në shtëpi, u vërtetua nga të gjithë dëshmitarët e familjes së të ndjerit të 

dëgjuar në të gjitha fazat e procedurës, pra E.E., A. D.j, A. D.j, V.I., B.S. dhe V. B., siç kanë 

vërtetuar dhe faktin se ai atë natë kishte drejtuar automjetin e tipit “BMW”, e shkurtër, ngjyrë 

hiri, të cilët njëlloj dëshmuan se deri në ditën kur është gjet trupi i pajetë i tani të ndjerit, 

vazhdimisht e kishin kërkuar, përfshirë dhe shkuarjen të shtëpia e të akuzuarit.  

Nga dëshmia e A. D.j dhe V. B., vërtetohet fakti se  veturën e tani të ndjerit, e kishin parë të 

parkuar në oborrin e shtëpisë së të akuzuarit K., diku para orës 21:00, derisa ishin duke kaluar 

afër shtëpisë së të akuzuarit në cilën ishin të ndezura dritat e ballkonit të shtëpisë dhe në dhomën 

e ditës ashtu që kishte pasur mjaft ndriçim në oborr ku ishte e parkuar vetura e tani të ndjerit. 

Kjo ishte arsyeja pse dëshmitarja A. D. shkoi në shtëpinë e të akuzuarit për të pyetur për vëllain 

e saj, tani të ndjerin A.1. i cili prej asaj nate nuk ishte kthyer në shtëpi.  

Po ashtu,  rezultojnë jo kontestuese faktet lidhur me raportet shoqërore në mes të akuzuarit dhe 

tani të ndjerit  A.1. D.j, sepse këtë fakte të pohuar nga familjarët e tani të ndjerit ( të dëgjuar në 

cilësi të dëshmitarëve),  nuk e mohon as i akuzuari. Nga dëshmia e E.E., përndryshe 

bashkëshortja e të ndjerit, vërtetohet se  i ndjeri kishte raporte shumë të afërta me të akuzuarin 

ashtu që bashkëshorti i saj kishte huazuar nga i akuzuari një shumë të hollave prej 20.000 €, por 

nuk ishte në dijeni se ka pasur ndonjë presion për ti kthyer. Përveç kësaj ka pohuar se rrethe vitit 
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2018 ata ishin marr edhe me disa armë ashtu që disa prej tyre i akuzuari i kishte vendosur në 

shtëpinë e tyre. 

Faktin se i akuzuari K. prej asaj nate  deri në orët e paradites të datës 15.09.2018, nuk ishte në 

shtëpinë e tij dhe se nga ajo natë më asnjëherë as dritat në shtëpinë e tij nuk i kanë pa të ndezura, 

vërtetuan përveç dëshmitares A. edhe dëshmitari A. dhe V. si dhe dëshmitari B., të cilët njëlloj 

dëshmuan se  me datë 15.09.2018, A. së bashku me tezakun e saj, B.S., me veturë “Mercedes 

ML”, për herë të parë e kishin gjetur të akuzuarin në shtëpi. Po ashtu, edhe dëshmitarja S. B., 

nëna e të akuzuarit, pohon se ato ditë nuk e ka pare fare të akuzuarin dhe se ato ditë motra e të 

ndjerit, A., kishte qenë në shtëpinë e saj për të pyetur për të akuzuarin. Këto fakte të pretenduara 

nga dëshmitarët e përmendur  vërtetohen edhe nga pamjet  nga kamerat e familjes  K. dhe raporti 

i hartografisë së telefonit të akuzuarit, nga i cili nga i cili rezulton se thirrjet ishin bërë nga 

Prishtina. 

Gjykata e Apelit i akceptoi përfundimet e gjykatës së shkallës së parë lidhur me përputhshmërinë 

e dëshmive të këtyre dëshmitarëve për faktet e vërtetuara si më lartë me  pamjet nga kamerave 

të siguruara nga familja K. ( CD-DF-477, kamera numër 4, nga ora 20:52:13 deri në orën 

21:15:32), sepse gjykata e shkallës së parë ka paraqitur qartë rrethanat në cilat i mbështetë gjetjet 

e saj lidhur me përputhshmërinë e këtyre provave. Pra, gjykata e shkallës së parë përkundër faktit 

se nga konstatimi dhe mendimi përfundimtar, i paraqitur në raportin e ekspertimit nga AKF, për 

qartësim të këtyre video-incizimeve, në cilin është thënë se këto pamje janë qartësuar për aq sa 

ka pasur mundësi, këto pamje i ka krahasuar me deklaratat e dëshmitarëve të përmendur në 

kontekstin kohor të cilat padyshim korrespondojnë me kohën e paraqitur nga pamjet e kamerave 

në foton numër 11, të datë 12.09.2018 në orën 20:52:13 (kamerat e familjes K.), ku shihen dritat 

e një veture duke marrë kthesën, po ashtu dhe pamjet e paraqitura në foton 12, ku kjo veturë hyn 

në një rrugë akcesore, pamje të cilat përputhen tërësisht me kohën kur dëshmitaret A. dhe V. 

kanë thënë se kanë kaluar afër shtëpisë së të akuzuarit dhe kanë parë veturën e të ndjerit A.1..  

Për më tepër, për të vërtetuar plotësisht faktin se dëshmitarët A. dhe V. vërtetë e kanë parë 

veturën në oborrin e shtëpisë së të akuzuarit, gjykata e shkallës së parë ka shikuar videon në fjalë 

në shqyrtimin gjyqësor, dhe nga e dëmtuara E., është kërkuar që të jap komente lidhur me pamjet 

e paraqitura, nga këto video, e cila ka identifikuar pikërisht rrugën që shpie tek shtëpia e të 

akuzuarit, e cila në foto numër 11, ku shihet një veturë, ajo identifikon murin e një shtëpie, i cili 

gjendet afër shtëpisë së të akuzuarit, e që në fund të këtij muri, ku shihet se po kjo veturë bënë 

kthesë siç paraqitet në foton 12, pikërisht aty thotë se është rruga akcesore që dërgon tek shtëpia 

e K.it, dhe koha e paraqitur në këtë foto 12, plotësisht përputhet me dëshminë e dëshmitares A. 

dhe V., të cilat kanë thënë se diku rreth orës 21:00, kanë kaluar aty pari. 

Faktet e paraqitura si më lartë lidhur me lëvizjet e veturës që shihet në video incizim, vërtetohen 

edhe nga foto me numër 29 (pamje gjatë ditës), ku paraqiten pamjet e njëjta si në foton numër 

11(pamje në errësirë), gjithnjë të fokusuara nga kamera numër 4, dhe në bazë të përshkrimit nga 

e dëmtuara E., gjatë shikimit të këtyre fotove, ajo ka thënë se këto foto paraqesin pamje të njëjta, 

për shkak se në foton numër 29 (pamje gjatë ditës), vërehet qartë muri në fjalë si dhe rruga ku 

shpie tek shtëpia e të akuzuarit, nga e cila foto shihet vetura e tipit “Mercedes ML”, veturë me 

të cilën dëshmitarët A. dhe B., kishin shkuar tek shtëpia e të akuzuarit me datë 15.09.2018, diku 
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në orët e mëngjesit, e që saktë vërteton dhe pamja e fotos 29, fokusi i kamerave ka pamje të 

njëjtë, po kjo e bërë gjatë ditës të fokusuar pikërisht tek muri i bardh kur kjo veturë, në të cilën 

ishte A. dhe B., merr kthesë në anën e majtë për tu kyçur tek oborri i shtëpisë së të akuzuarit, 

rrethanë të cilën as i akuzuari nuk e ka mohuar. 

Prandaj, me të drejtë gjykata e shkallës së parë ia fali besimin dëshmisë së dëshmitareve A. D.j 

dhe V. B., se me dt. 12.09.2018, rreth orës 21:00, e kishin parë në oborrin e shtëpisë të akuzuarit 

veturën e tani të ndjerit A.1., ndërsa nga arsyet e theksuara si më lartë,  nuk qëndron pretendimi 

ankimor i mbrojtësit të akuzuarit se nga video incizimi nga kamerat e familjes M. K., nuk jepen 

kurrfarë të dhënash të qarta për identitetin e veturës as për identitetin e personave, as që janë 

vërejtur në oborr apo shtëpi të akuzuarit dhe që tregon për pasaktësi të identifikimit të veturës. 

Se vetura e tani të ndjerit, doli nga shtëpia e të akuzuarit dhe vazhdoj rrugës ku dhe u gjet trupi 

i pa jetë i tani të ndjerit, e me pas u gjet e braktisur ne lagjen “...” në Mitrovicë, pa dyshim 

vërtetojnë dhe lëvizjet e veturës, sipas pamjeve të kamerave të siguruara në pesë lokacione, 

pamje të paraqitura në foto 16, kamera 4, kur dritat në shtëpi të të akuzuarit ndalen dhe rreth orës 

21:15:20, vërehen dritat e veturës duke dal nga ajo rrugë, (e cila rezultojë të jetë rrugë akcesore 

që shpie në oborr të të akuzuarit, foto 29, pamje gjatë ditës) dhe sipas lëvizjes së veturës, vetura 

e tani të ndjerit sipas pamjeve në fotot 20, pasi del nga shtëpia e të akuzuarit, niset në drejtim të 

rrugës që shpie në  fshatin ... dhe ..., foto 21, dhe vazhdon në rrugën H.A., e më pas në “rrugën 

e Solidaritetit" e cila shpie për në fshatin ..., pra këtu ku edhe kapet nga kamerat e auto sallonit 

“Istogu", e cila kamerë me pas ka rezultuar të jetë afër vendit ku është gjetur turpi i pa jetë i tani 

të ndjerit.  

Ndërsa, nga raporti për ekzaminimin e veturës i përpiluar nga Njësiti i Forenzikës me numër të 

dosjes TKRP-18/97 të datës 14.09.2018 dhe dëshmia e dëshmitarit B.S. vërtetohet fakti se vetura  

“BMW”, 120D, me targa ...., ngjyrë e hirit, u gjet e braktisur në lagjen ... në Mitrovicë, e cila 

veturë më pas kishte rezultuar të jetë vetura pronë e  dëshmitarit I.B., i cili ia kishte dhënë në 

përdorim tani të ndjerit dhe me  të cilën i ndjeri  A.1. u largua për herë të fundit nga shtëpia natën 

kritike.  

Se në veturën e braktisur në lagjen “...”, në mesnatën e datës 12.09.2018-13.09.2018, e cila me 

datë 14.09.2018, janë gjetur dëshmi të cilat janë evidentuar me profil të ADN të tani të ndjerit 

vërteton Raporti mbi ekzaminimet e ADN-së, me numër të referues AKF/2018-3095/2018-3058 

të datës 16.01.2019. Pra, bazuar në këto gjetje, u vërtetua se profili i fituar i ADN si dëshmi #AD, 

që ka të bëjë me një njolle të kuqe gjaku, marr nga tani i ndjeri, ka përputhje me dëshminë e 

evidentuar si dëshmi  #MB2 (një tampon nga timoni i veturës) dhe dëshminë #6/4, (e gjetur në 

veturën e tani të ndjerit) dhe në ndërlidhje me mendimin e dhënë nga eksperti mjeko ligjor, i cili 

tha se përjashton mundësin se tani i ndjeri të jetë privuar nga jeta në veturë, bazuar në lëndimet 

që ka marr, si dhe në bazë të lëvizjes se veturës, sipas pamjeve nga kamerat e pesë lokacioneve, 

e në veçanti nga deklaratat e dëshmitarëve si më lartë, të cilët vërtetuan se vetura e tani i ndjerit 

për herë të fundit ishte pa në oborrin e të akuzuarit, Kjo gjykatë e akceptoi përfundimin e gjykatës 

së shkallës së parë se faktet e përmendura pa dyshim vërtetojnë se tani i ndjeri u bart me veturën 

e tij, nga shtëpia e të akuzuarit, deri tek vendi ku u gjet trupi i pa jetë i tij, e me pas vetura u 

braktis në lagjen .... 
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Nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i përpiluar nga Njësiti i Forenzikës, me numër të 

dosjes TKRP-18/97 të datës 14.09.2018, vërtetohen të gjitha veprimet e ndërmarra nga Njësiti i 

Hetimeve Rajonale Pejë, se bashku me Njësitin e Forenzikës. Raporti përmban tetë pika në cilat 

përshkruhen veprimet e ndërmarra  prej marrjes së informacionit lidhur me rastin, përkatësisht 

gjetjen e trupit të pa jetë në fshatin ..., Komuna Istog, arritjen e njësitit në vendin e ngjarjes, 

kushtet atmosferike dhe fillimin e këqyrjes së vendit të ngjarjes, përshkrimin e vendit të ngjarjes, 

provat e gjetura dhe të siguruara në vendin e ngjarjes, kohën kur ka arritur ekipi mjekësor, të 

cilët në bashkëpunim tekniket kriminalistik kryen këqyrjen dhe ekzaminimin e trupit të pa jetë 

të viktimës dhe provat të cilat janë gjetur gjatë kontrollit të trupit përveç tjerash edhe një predhë 

e fishekut me përmasa gjatësisë 25 mm, e diametër 7-8 mm, e cita u gjet në pjesën e pasme të 

trupit-shpinë  dhe është evidentuar si dëshmia #3/1 në listën e dëshmive dhe  pjesë metalike e 

predhës e cila, po ashtu, u gjet në pjesën e pasme të trupit-shpinë, e cila në listën e dëshmive 

është evidentua  si dëshmia #3/2, si dhe veprimet tjera për marrjen e provave nga trupi i tani të 

ndjerit të nevojshme për ekzaminim dhe pastaj. 

Ky raport po ashtu përmban edhe konstatimin  se rreth orës 18:40 minuta të datës se njëjtë, ekipi 

i mjekësisë ligjore i sipërshënuar sipas urdhëresë se prokurorit te çështjes trupin e tërhoqi dhe u 

dërgoj për obdukim në IML në Prishtinë.  

Të gjitha dëshmitë e sipërshënuara në cilësi të provave materiale janë evidentuar në listën e 

dëshmive që përmes zinxhirit të ruajtjes së dëshmive i janë dorëzuar për sistemim dhe ruajtje 

zyrtarit të autorizuar në dhomën e dëshmive pranë drejtorisë rajonale të hetimeve Pejë dhe janë 

në përputhshmëri me foto dokumentacionin nga vendi i ngjarjes i administruar si provë në 

shqyrtimin gjyqësor. 

Nga raporti i ekspertimit balistik me numër referues të AKF-së, AKF/2018-3095/2018-3060 të 

datës 31.10.2018, nënshkruar nga eksperti i AKF I.K., në bazë të mendimit dhe konstatimit 

përfundimtar, është vërtetuar fakti se dëshmia e evidentuar #3/1, është një plumb pjesë e fishekut 

të kalibrit 7.62x39mm, i cili është gjuajtur nga një armë e kalibrit të njëjtë 7.62x39mm, si p.sh 

A-47, SKS etj. Ndërsa dëshmia e evidentuar #3/2, një fragment metalik pa karakteristika 

balistike për ekzaminim, i cili nuk është pjesë e plumbit dëshmisë #3/1, dëshmi këto të gjetura 

sipas listës së dëshmive të datës 14.09.2018, në trupin e viktimës të A.1. D., ura e fshatit Veriq, 

Komuna Istog. 

Nuk është kontestues fakti se raporti i policit hetues I.H. që ka të bëjë me autopsin, përmban 

konstatimin:’’ gjatë ekzaminimit nuk janë gjete në brendi të trupit ndonjë predhë apo mbetje e 

predhës’’ dhe se të njëjtin konstatim e përmban edhe raporti i autopsisë i dhënë nga eksperti 

mjeko-ligjor. Mirëpo, nga raporti i vendit të ngjarjes, si u tha edhe më lartë, rezulton se gjatë 

ekzaminimit të trupit të tani të ndjerit në vendin e ngjarjes nga ekipi i cili ishte në vendin e 

ngjarjes ( emrat e konstatuar në raport) janë gjetur një predhë e fishekut me përmasa gjatësisë 25 

mm, e diametër 7-8 mm, e cita u gjet në pjesën e pasme të trupit-shpinë  dhe është evidentuar si 

dëshmia #3/1 në listën e dëshmive dhe  pjesë metalike e predhës e cila, po ashtu, u gjet në pjesën 

e pasme të trupit-shpinë, e cila në listën e dëshmive është evidentua  si dëshmia #3/2, fakte këto 

të dokumentuara edhe me fotografit pjesë përbërëse e raportit të vendit të ngjarjes dhe ishin marr 
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si prova në vendin e ngjarjes, ndërsa për autopsi është dërgua vetëm trupi i pajetë i ndjerit e jo 

edhe provat e gjetura në vendin e ngjarjes.  

Prandaj, kjo Gjykatë i vlerëson si të pabazuara pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit 

lidhur me këto prova, aq më parë kur në atë fazë të hetimeve ende nuk ishte identifikua viktima 

dhe nuk ka asnjë të dhënë qoftë edhe indice për të dyshuar në konstatimet që përmban raporti i 

përmendur. 

Nga raporti i autopsisë së tani të ndjerit me numër MA 18-281 me datë të ekzaminimit 

14.09.2018, vërtetohet  se vdekja e të ndjerit është vdekje e dhunshme dhe ka ardhur si rrjedhojë 

e gjakderdhjes së jashtme dhe të brendshme (qarja e zemrës, mushkërive, aortës torakale, 

mëlçisë, shpretkës, veshkës së majtë) si pasojë e veprimit dinamik të predhave të hedhura nga 

arma e zjarrit. II. Dëmtimet e përshkruara në pikën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dhe 8 në kuadër të dëshmive 

mbi lëndimet e freskëta paraqesin vrimat hyrëse-tejshkuese, kanalet dhe vrimat dalëse, të 

shkaktuara nga predhat e hedhura nga arma e zjarrit. III. Dëmtimet e përshkruara në pikën 9 në 

kuadër të dëshmisë mbi lëndimet e freskëta paraqesin plagë mbetëse të indeve të buta të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbetës (i topitur). IV. Të gjitha lëndimet e 

përshkruara me lartë si ato në kuadër të dëshmisë mbi lëndimet e freskëta, po ashtu edhe në 

kuadër të ekzaminimit të brendshëm, janë shkaktuar nga veprimi dinamik i predhës së hedhur 

nga arma e zjarrit. 

Eksperti mjeko ligjor N.H. në shqyrtim gjyqësor ka mbetur pran konstatimit dhe mendimit të 

dhënë  në raportin e autopsisë. Po ashtu eksperti  ka dhënë edhe mendimin e tij lidhur me 

rrethanat që paraqitën në fotografit nga vendi i ngjarjes që lidhen me viktimën  dhe thekson se 

bazuar në fotot e prezantuara nga gjykata, nga vendi i ngjarjes, dhe fotove nga vetura e braktisur, 

ku vërehen disa njolla gjaku, ndërlidhur me lëndimet që i ka pasur tani i ndjeri, tha se ,në vendin 

ku janë marrë ato plage, do të kishte pellg gjaku, e jo vetëm njolla. Pra, nëse lëndimet do të ishin 

shkaktuar në makinë, apo në një vend shumë afër makinës, gjakderdhja do të ishte masive përreth 

kufomës, për shkak të lëndimeve të shkaktuara, megjithatë ai shtoj se nuk mund të paragjykoj 

ku ka ndodhe vrasja, pasi nuk kishte marrë pjesë në vendin ku është gjet tani i ndjeri, mirëpo 

bazuar në rrobat e gjetura me gjak, që i përkisnin tani të ndjerit, tha se ato korrespondojnë me 

lëndimet që i ka pësuar.  

Përveç kësaj, ka theksuar se bazuar në fotot e vendit të ngjarjes, lidhur me pozicionin e tani të 

ndjerit i cili është gjetur, mund të quhet si fenomen i hedhjes për shkak të korrespodencës apo 

pamjes së ekstremiteteve në trup. Në raport me vrimat hyrëse dhe dalëse të gjetura në trupin e 

tani të ndjerit, ka theksuar se vrimat e përshkruara në faqen 2/7 dhe 3/7 të raportit, janë vrima të 

cilat janë qitur nga largësia, dhe vrima nga largësia quhen të gjitha ato vrima që shkaktohen mbi 

1 metër, dhe a ka qenë 2, 3 apo 10 metra, kjo nuk mund të përcaktohet. Në vijim ka thënë se në 

pikën 1, thuajse pozicioni i viktimës në raport me armën ka qenë në një pozicion të njëjtë paralel, 

nën pikën 2 ka qenë pozicioni i viktimës në raport me tuten pak më pjerrtas, po ashtu edhe nën 

pikën 3 pozicioni i viktimës ka qenë pothuajse i shtrirë në raport me tytën e armës, nën piken 4 

thuajse paralelë. Bazuar në këto konstatime tha se, pozicioni i viktimës ka pas mundësi të jetë 

duke rënë, dhe kohë pas kohe varësisht nga plagët e marra, ka mund të jetë në pozicion si të 

shtrirë apo paralel me tytën e armës.  Dhe si përfundim tha se, për të gjitha këto nuk mund të 
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thuhet se viktima ka qenë në këmbë apo shtrirë, megjithatë plagët e shkaktuara nën pikën 2 dhe 

3, ka thënë se janë absolute dhe pas këtyre plagëve tani i ndjeri nuk ka mundur të lëviz.  

Nga procesverbali mbi bastisjen e shtëpisë së K.B., të datës 11.12.2018, vërtetohet se në bazë të 

urdhëresës së lëshuar nga gjykata e shkallës së parë, nën shenjën UGJK.nr.126/18 të datës 

11.12.2018, është bërë bastisja e shtëpisë së të akuzuarit K.B., në prezencë të dëshmitareve F. 

dhe S. B., dhe gjatë bastisjes është konfiskuar një këmishë e predhës, e gjetur në këndin e 

kanapesë së shtëpisë së të akuzuarit dhe e evidentuar si dëshmi # 7/A, një çorap me vrima në 

formë maske, një bllok i zi i shënimeve me disa letra, një copë lëkure e prerë nga kanapeja, një 

xhaketë ngjyrë e gjelbër dhe një kapele ushtarake dhe mbi bazën e sekuestrim të këtyre sendeve, 

është përpiluar raporti i hetuesit, me numër 2018-DF-477 të datës 12.12.2018, në të cilin janë 

përshkruar të gjitha veprimet e ndërmarra me rastin e bastisjes së K.B. dhe janë shënuar gjësendet 

si në procesverbal, në raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes gjatë bastisjes së shtëpisë së të 

akuzuarit të datës 11.12.2018, të gjitha të dokumentuara edhe në fotoalbumin mbi bastisjen e 

shtëpisë së të akuzuarit. 

Nga raporti i ekspertimit balistik me numër AKF/2019-0071/2019-64 të datës 26.04.2019 rrjedh 

konstatimi se: dëshmia e evidentuar #7A është një xhaketë metalike pjesë e plumbit (predhës) të 

kalibrit 7.62x39mm e cila është gjuajtur nga një armë e kalibrit të njëjtë 7.62x39mm si p.sh “AK-

47”, “TYPE-68”, “TYPE-56”, “ASH-78”, “Crvena Zastava M70”. Është zbuluar përputhshmëri 

në mes një xhaketë metalike pjesë të plumbit (predhës) të kalibrit 7.62x39mm, e sjellë nga 

dëshmia #7A me numër të hetimeve 2018:DF-477 dhe 2018-HRP-177 me numër të laboratorit 

2019-0071 dhe me numër të njësisë për ekspertim të laboratorit të balistikës B190284 dhe një 

plumb (predhës) pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x39mm, të ruajtur në data bazën, përkatësisht 

librarinë e rasteve të hapura me numër referues C-2455 me numër të hetimeve 2018-DF-477 dhe 

2018-DRP-117, me numër të laboratorit 2018-3095 dhe me numër të njësisë për ekspertim të 

laboratorit të balistikës B180876. 

Nga konstatimet e bëra nga eksperti balistikë I.K., në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 

16.06.2021, në raport me dhënien e mendimit lidhur me dy raportet e ekspertimit balistik ,sa i 

përket ekzaminimit të dëshmive të evidentuara #3/2, #3/1 dhe #7A, vërtetohet se dëshmia e 

evidentuar #3/1 ka qenë një plumb pjesë e fishekut të kalibrit 7.62x39mm, i cili është gjuajtur 

nga një armë e kalibrit të njëjtë 7.62x39mm, si p.sh. “AK-47”, “SKS”, “TYPE-68” dhe kur është 

bërë ekzaminimi dhe krahasimi me dëshminë e evidentuar #7A, një xhakete e plumbit, është 

gjetur se ka përputhshmëri me plumbin e evidentuar #3/1 dhe kjo bazuar në karakteristikat 

individuale të vijaskave, konstatimi përfundimtar ka qenë se, të dyja janë të kalibrit të njëjtë dhe 

janë shkrepur nga e njëjta armë, edhe pse ka thënë se xhaketa mund të ketë qenë e dëmtuar, por 

ato gjurmë të vijasakve janë ato të cilat nevojiten për përcaktim, nëse të njëjtat janë shkrepur nga 

e njëjta armë. Pra, në rastin konkret kjo xhaketë është shkëputur nga plumbi me rastin e qitjes, 

por jo i plumbit që kanë pasur si dëshmi #3/1, pasi ajo ka qenë komplet me bërthamë dhe xhaketë, 

mirëpo xhaketa e plumbit ka qenë me të njëjtat karakteristika të predhës së njëjtë dhe për këtë 

arsye është gjetur se ka të bëjë me kalibër të njëjtë dhe të njëjtës armë. 

Duke pasur parasysh të gjitha faktet që padyshim rezultojnë nga raportet e përmendura dhe 

sqarimet e dhëna nga eksperti në shqyrtimin gjyqësor, Gjykata e Apelit i vlerëson si të drejta 
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përfundimin e gjykatës së shkallës së parë se dëshmia e evidentuar #3/1, është gjetur në turpin e 

të ndjerit A.1., siç është përshkruar në raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes përpiluar nga 

njësiti i forenzikës me numër të dosjes TKRP-18/97 të datës 14.09.2018, e  përshkruar në listën 

e dëshmive me të njëjtin numër dhe datë të përpiluar nga ky njësit dhe fotot bashkangjitur kësaj 

liste së bashku me skicën e vendit të ngjarjes, dëshmi e cila bazuar në konstatimin e dhënë nga 

këta ekspert balistik, gjeti se xhaketa e predhës e evidentuar #7/A, bazuar në listën e dëshmive 

të siguruara gjatë bastisjes së shtëpisë së të akuzuarit dhe raportit mbi bastisjen të datës 

11.12.2018, të jetë dëshmi e gjetur në këndin e kanapesë së shtëpisë së të akuzuarit. Me rastin e 

ekzaminimit të kësaj dëshmie sipas mendimit dhe konstatimit të dhënë me numër referues 

AKF/2019-0071/2019-64 të datës 26.04.2019 rrjedh konstatimi se: dëshmia e evidentuar #7A 

është një xhaketë metalike pjesë e plumbit (predhës) të kalibrit 7.62x39mm e cila është gjuajtur 

nga një armë e kalibrit të njëjtë 7.62x39mm si p.sh “AK-47”, “TYPE-68”, “TYPE-56”, “ASH-

78”, “Crvena Zastava M70”, në pikën dy është thënë se është zbuluar përputhshmëri në mes një 

xhaketë metalike pjesë të plumbit (predhës) të kalibrit 7.62x39mm, e sjellë nga dëshmia #7A me 

numër të hetimeve 2018:DF-477 dhe 2018-HRP-177 me numër të laboratorit 2019-0071 dhe me 

numër të njësisë për ekspertim të laboratorit të balistikës B190284 dhe një plumb (predhës) pjesë 

e fishekut të kalibrit 7.62x39mm, të ruajtur në data bazën, përkatësisht librarinë e rasteve të 

hapura me numër referues C-2455 me numër të hetimeve 2018-DF-477 dhe 2018-DRP-117, me 

numër të laboratorit 2018-3095 dhe me numër të njësisë për ekspertim të laboratorit të balistikës 

B180876. 

Nga arsyet e theksuara si më lartë, kjo Gjykatë i vlerësoi si të pabazuara pretendimet e mbrojtësit 

të akuzuarit se konstatimet e gjykatës së shkallës së parë në këto rrethana janë në kundërshtim 

me përmbajtjen e ekspertizave të balistikës dhe sqarimet e ekspertit të dhëna në shqyrtim 

gjyqësor. 

Po ashtu, kjo Gjykatë i vlerëson si të pabazuara edhe pretendimet ankimore lidhur me rrethanat 

e gjetjes së këmishës së predhës në kanapenë në shtëpinë e të akuzuarit dhe mungesën e provave 

tjera që kishin me dëshmua kryerjen e veprës penale në atë shtëpi. Kjo për arsye i akuzuari pas 

natës kritike kur u pa për herë të fundit vetura e të ndjerit në oborrin e shtëpisë së tij, bënë 

përpjekje për ti asgjësua provat  në shtëpinë e tij. Kështu, në mbrëmje  të dt. 12. 09.2018, në 

oborrin e tij ishte pa vetura e tani të ndjerit, ndërsa në mëngjesin e të nesërmes, ai telefonoj nënën 

për të shkuar në shtëpi të tij të bëjë pastrimin, duke heq dhe gjësende nga aty. Këto fakte 

vërtetohen edhe me dëshminë e dëshmitares S. B., ndërsa dëshmitaret J. dhe F.Z. vërtetuan faktin 

se në shtëpinë e të akuzuarit kishin bërë fasadimin e dy dhomave, me kërkesë të të akuzuarit, pak 

ditë pasi kishin kuptuar se ishte gjet trupi i pa jetë i tani të ndjerit. Përveç kësaj, derisa i akuzuari 

ishte në paraburgim është djeg kanapeja në cilën ishte gjetur këmisha e predhës por edhe njolla 

të gjakut, tepihun dhe gjësende tjera, siç vërtetohet nga dëshmia e dëshmitares F. B. dhe A. D.j. 

Të gjitha këto fakte, pa dyshim që çojnë vetëm në një përfundim se i akuzuarii provoi të asgjësoj 

thuaja të gjitha provat, megjithatë këmisha e përdhes se gjetur në kanape të shtëpisë së tij, ishte 

provë konkrete dhe bazuar në provat tjera rrethanore të vërtetuara si me lartë, përfundimi i 

gjykatës së shkallës së parë se i akuzuari e privoi nga jeta tani të ndjerin A.1. del i drejtë, sepse, 

ashtu si shtron pyetjet gjykata e shkallës së parë sikur mos të ishte i përfshirë në këtë krim i 

akuzuari, pse atëherë interesohej përmes kushëririt të tij A.2. B., që të kuptojë sa me shumë për 
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rastin, cila ishte arsyeja të interesohej si ka dëshmuar nëna e tij, pse u largua atë nate nga 

shtëpia, pse bëri menjëherë fasadimin e dy dhomave, pse u largua në Serbi, pse interesohej të 

shiste token, pyetje të cilat kanë vetëm një përgjigje, ikjen e tij nga përgjegjësia penale, si drejtë 

përfundon edhe gjykata e shkallës së parë. 

Andaj, pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit nuk e vënë fare në dyshim përfundimin 

e gjykatës së shkallës së parë se tani i ndjeri A.1., ishte privuar nga jeta në sallonin e të akuzuarit 

K., se kryerës  i kësaj vepre nuk mund të ishte ndonjë person tjetër, përpos të akuzuarit, sepse 

rrethanat e vërtetuara si më lartë, u ndërlidhen me provën konkrete, pra me dëshminë-xhaketën 

e predhës se gjetur në këndin e kanapesë, e cila rezultojë të jetë e kalibrit dhe llojit të njëjtë me 

predhën e gjetur në trupin e tani të ndjerit, e të cilat në bazë të mendimit të dhënë nga eksperti i 

balistikes, ishin shkrepur nga e njëjta armë, dhe  se ai, i ndjeri, nga koha kur ishte parë vetura e 

tij për herë të fundit në shtëpinë e të akuzuarit, më nuk kishte pasur qasje, e po ashtu nuk ishte 

parë në ndonjë vend, deri në kohën kur ai ishte gjetur i pa jetë. 

Duke i pasur parasysh rrethanat e sipërpërmendura si dhe rrethanat e cekura në aktgjykimin e 

ankimuar, rezultojnë si të pabazuara pretendimet ankimore, ndërsa, në anën tjetër, rezultojnë si 

të drejta dhe të ligjshme përfundimet e gjykatës së shkallës së parë se i akuzuari K.B. është 

kryerës i veprës penale, për të cilën u shpall fajtor, sepse u vërtetua drejtë dhe në mënyrë të 

padyshimtë se i akuzuari e ka privuar nga jeta tani të ndjerin A.D., për motive të panjohura. Në 

këto rrethana në veprimet inkriminuese të të akuzuarit përmbushen të gjitha tiparet e figurës së 

veprës penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së. Pra, drejtë është aplikua ligji penal, nuk është 

shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit. 

Vendimi për dënimin 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Pejë, konsiderohet se dënimi i shqiptuar nuk është 

adekuat në raport me peshën e veprës penale. Sipas ankesës, bëhet fjalë për një vrasje të kryer 

në motive të panjohura ku viktima ka qenë i ndjeri, i cili është ekzekutuar me 8 plumba në 

shtëpinë e të akuzuarit, i cili për ti larguar gjurmët e ka hedhur të ndjerin në lum. Ndërsa, veturën 

e kishte braktisur. Dënimi i shqiptuar nuk është në proporcion me peshën e veprës penale, pasojat 

e shkaktuara dhe nuk do të arrijë qëllimin e ndëshkimit dhe preventivën për sigurinë e 

përgjithshme. Gjithashtu, mohimi i të akuzuarit arsyeton një dënim më të lartë. Në këto rrethana 

është propozuar si më lartë.  

 

Në ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar av. G.K. theksohet se pajtohen me konstatimet e 

gjykatës lidhur me rrethanat rënduese, por të njëjtat si shkalla e lartë e përgjegjësisë penale, të 

kryerjes së veprës penale, veprimi me gjakftohtësi i të akuzuarit duke e fshehur vrasjen e shokut 

të tij dhe dërguar trupin e të ndjerit në lum duke e hedhur aty, dhe fshehjen e provave nga i 

akuzuari duke e lyer dhomën ku ka ndodhur ngjarja, duke e fshehur automjetin, por edhe armën. 

Janë të tilla rrethana që arsyetojnë dukshëm një dënim më të lartë, se ai që e ka shqiptuar gjykata. 

 

E dëmtuara E.E., thekson se është bashkëshortja e të akuzuarit, të cilët janë të kënaqur me 

zbardhjen e të vërtetës, por jo edhe me dënimin e shqiptuar. Kështu, theksohet veprimi me 

gjakftohtësi i të akuzuarit, se i ndjeri ka qenë i martuar, baba i 3 fëmijëve të cilët i ka lënë pa 
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prindër, ndërsa bashkëshorten të ve. Pastaj, se ka qenë mbajtës i familjes, ashtu si edhe prindërve 

të tij janë rrethana të tilla që arsyetojnë një dënim më të lartë.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

 

Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit gjeti se ankesa e 

Prokurorisë Themelore në Pejë dhe e palës së dëmtuar, si dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës 

së dëmtuar, E.E., av. G.K., janë të bazuara, ndërsa ajo e mbrojtësit të të akuzuarit është e 

pabazuar. 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të llojit dhe masës së dënimit, i vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit  73 të KPPK, dhe nuk gjeti rrethana lehtësuese për të akuzuarin. Ai, për asnjë 

moment nuk shprehi keqardhje për vdekjen e shokut të tij, por si personalitet mbante një qëndrim 

të ftohtë. Ndërsa, si rrethana rënduese konform nenit 74 par. 2 pika 2.1 dhe 2.2 të KPRK, vlerësoi 

shkallën e lartë të përgjegjësisë penale, bazuar në rrethanat në të cilat ishte kryer vepra penale 

dhe sjelljen e tij pas kryerjes së kësaj vepre, ku me gjakftohtësi provojë të eliminojë provat - si 

në shtëpi ashtu dhe lidhur me veturën, arriti ta fshehë armën me të cilën u privua nga jeta tani i 

ndjeri, por edhe intensitetin e lartë të rrezikimit të vlerës së mbrojtur siç është jeta e njeriut. 

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit nga gjykata e shkallës së parë e pranon 

edhe kjo Gjykatë, por po ashtu vlerëson se dënimi i shqiptuar të akuzuarit, bazuar në rrethanat e 

përmendura është i butë, për çka me të drejtë tërheqë vërejtjen prokuroi i PTH në Pejë dhe  pala 

e dëmtuar, si dhe përfaqësuesi i autorizuar i saj, për arsye se sjelljet e të akuzuarit pas kryerjes 

së veprës penale ishin të atilla që padyshim shpien në përfundim se ai ka vepruar me 

paramendim, sepse ai pas kryerjes së veprës penale ka ndërmarrë të gjitha masat për eliminimin 

e provave. Të gjitha veprimet që i ndërmori i akuzuari pasi e privoi nga jeta shokun të tij, tani të 

ndjerin A.1. D., kur u mundua të fshehë vrasjen, madje duke e bartur trupin e viktimës me veturën 

e tij, e pastaj ta hedhë  te ura, në lumin ..., fsh. ..., komuna e Istogut, ku është gjetur trupi i pajetë, 

e largon veturën nga vendi ku ka hedhë viktimën dhe e parkon në lagjen ... në Mitrovicë, si dhe 

përpjekjet e tij për eliminimin e provave edhe në shtëpi, sepse i akuzuari menjëherë pasi kuptohet 

se është zhdukur tani i ndjeri, largohet nga shtëpia dhe ndërmerr të gjitha masat për pastrimin e 

shtëpisë, ashtu që përmes telefonit kontakton nënën e tij, dëshmitaren S. B., dhe nga e njëjta 

kërkon që të lajnë të gjitha sendet që janë për tu larë. Ndërsa, pak ditë pasi është kuptuar se ishte 

gjetur trupi i pa jetë i tani të ndjerit,  angazhon dëshmitarët J. dhe F.Z. për lyerjen e dhomave. 

Për më tepër, disa prova si kanapeja në të cilën janë gjetur këmisha e plumbit dhe njolla të gjakut 

janë, djegur nga familjarët e të akuzuarit derisa ai ishte në paraburgim. Sipas vlerësimit të 

Gjykatës së Apelit, të gjitha këto rrethana padyshim që pasqyrojnë paramendimin dhe 

gjakftohtësinë me të cilën ka vepruar, por edhe mungesën e pendimit dhe keqardhjes për veprën 

e kryer.Kjo, aq më parë kur pasojat e veprimeve të tija i kanë shkaktuar pasoja të rënda familjes 

së të ndjerit, pasi që tre fëmijët e mitur mbeten pa përkujdesje të prindit.  

Të gjitha këto rrethana të konstatuara edhe nga gjykata e shkallës së parë, për këtë Gjykatë 

paraqesin rrethana veçanërisht rënduese në praninë e të cilave dënimi i shqiptuar rezulton i butë. 

Prandaj, Gjykata e Apelit e ndryshoi aktgjykimin e ankimuar dhe të akuzuarin e gjykoi si në 

dispozitiv, me bindje se ky dënim është në përpjesëtim  me peshën e veprës së kryera penale, 
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shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si kryerës, intensitetin e rrezikimit të vlerës së 

mbrojtur dhe se ky dënim do të jetë në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj 

të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 41 të 

KPRK-së.  

 

Nga arsyet e theksuara si më lartë, ankesa e prokurorisë, palës së dëmtuar dhe përfaqësuesit të 

saj të autorizuar u aprovuan si të bazuara, ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuziuarit u refuzua si e 

pabazuar. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 403 par. 1 nën par. 1.2 të KPPRK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.78/2022 me datë 24 mars 2022 

 

 

B.profesionale            Anëtarët e kolegjit             Kryetar i kolegjit, 

 

Alba Makolli                                   Tonka Berishaj                         Bashkim Hyseni 
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