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Datë: 26.06.2019 

Numri i dokumentit:     00373515 

 

                                                                                                                     PKR. nr. 41/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

   GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda, në 

trupin gjykues të përbërë nga Nikollë Komani, kryetar, Besarta Doli dhe Ilirjana Hoti, anëtare 

të trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve T.Zh. dhe N.Zh.që të dy nga Komuna Rahovecit, për shkak të veprës penale të 

vrasjes së rëndë nga neni 179  par. 1 nën par. 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/I nr. 38/2016 të datës 27.03.2017, në 

shqyrtimet gjyqësore publike të mbajtuara më datë 22-23.11.2018, 17.12.2018, 17-18.01.2019, 

20.02.2019, 15.03.2019, 15.04.2019, 17.05.2019, 13.06.2019 në prezencën e prokurorit Ali 

Uka, të dëmtuarit B.K. dhe përfaqësuesit të tij të autorizuar M.Q. avokat në Prizren, të 

dëmtuarit B.G., të akuzuarit T.Zh. dhe mbrojtëses së tij M.Ç. avokate në Prizren, të akuzuarit 

N.Zh. dhe mbrojtësës së tij K.K. avokate në Prishtinë, me datë 18.06.2019 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me datë 26.06.2019 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari T.ZH., i biri i D. dhe D., e gjinisë G., data e lindjes..., Komuna Rahovec, ku 

edhe jeton, ka të kryer shkollën e mesme, pronar i Kompanisë “D.J.”, i martuar, atë i katër 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, numër 

personal ..., gjendet në paraburgim nga data 26.03.2016. 

  

I akuzuari N.ZH.I, i biri i H. dhe H., e gjinisë R., data e lindjes..., Komuna Rahovec, ku 

edhe jeton, ka të kryer fakultetin ekonomik, i martuar, atë i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, numër personal..., gjendet në 

paraburgim nga data 26.03.2016. 

 

  

JANË  FAJTOR 

 

Sepse me datë 26.03.2016 rreth orës 16:00/h në rrugën magjistrale Prizren-Gjakovë, në 

afërsi të varrezave në fshatin X., Komuna Rahovec, me dashje dhe duke vënë në rrezik jetën e 

më shumë personave në bashkëveprim kanë privuar nga jeta tani të ndjerin N.K. nga Prizreni, 

në atë mënyrë që për shkak të disa mosmarrëveshjeve të mëhershme dhe një rrahjeje që ka 

ndodhur të njëjtën ditë në peronin e Stacionit të Autobusëve në Prizren, i pandehuri T.Zh. me 

automjetin e tij të tipit Mercedes me tabela të regjistrimit ...,, i vihet prapa autobusit të firmës 

“M.” pronë e tani të ndjerit N. dhe në çastin kur autobusi me të cilin drejtonte dëshmitari F.E. 

arrin tek pompa e benzinës ”D.J.”, i pandehuri T., e ndalon automjetin në afërsi të pompës dhe 
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me të dal nga automjeti i del autobusit përpara, duke ja bërë me dorë që të ndaloj, ashtu që pas 

këtij momenti vozitësi ngadalëson shpejtësinë e lëvizjes së autobusit, e aty menjëherë arrin 

automjeti BMW, të cilin e drejtonte i ndjeri, e më të ishte edhe i dëmtuari B., të cilët nuk 

zbresin nga automjeti i tyre, i akuzuari T. e ka lënë autobusin i cili ka vazhduar rrugën, e ka 

shkuar tek automjeti BMW, ashtu që në ato qaste paraqitet i pandehuri N. me një revole në 

dorë duke shtënë një herë përpjetë dhe pas këtij momenti i ndjeri menjëherë me automjetin e tij 

largohet, e po ashtu pas tij niset edhe i pandehuri T. me automjetin e tij vazhdon rrugën në 

drejtim të fshatit X. dhe në çastin kur arrin në afërsi të varrezave me automjetin e tij e godet 

nga prapa automjetin e tipit BMW-X5, në të cilin ndodheshin tani i ndjeri N. dhe vëllai i tij-i 

dëmtuari B.K., ashtu që pas kësaj goditje automjeti i goditur ndalon dhe në ato qaste nga 

automjeti i tij del i pandehuri T. afrohet tek automjeti i tani të ndjerit dhe në ato qaste 

ndërhyjnë M.G., B.G. e disa persona tjerë duke e larguar të pandehurin T., ashtu që pas këtij 

momenti nga automjeti i tyre dalin edhe tani i ndjeri N. dhe i dëmtuari B., të cilët fillojnë të 

largohen këmbë nga aty dhe se në atë moment i dëmtuari B. e merr automjetin e tij “Opel 

Zafira” për ti larguar të ndjerin dhe të dëmtuarin B. nga vendi i ngjarjes, e që në këtë automjet 

hyn tani i ndjeri N., gjersa i dëmtuari B. ndodhej mu para këtij automjeti, aty paraqitet i 

pandehuri N. me një pushkë automatike AK-47, me të cilën i bënë disa të shtëna në drejtim të 

automjetit duke rrezikuar jetën e të dëmtuarve B.K. dhe B.G., si dhe të personave tjerë të cilët 

në ato momente gjendeshin në vendin e ngjarjes, e nga ato të shtëna fillimisht e ka goditur 

automjetin opel në pjesën e pasme, e si rezultat i goditjes automjeti është ndalur, i akuzuari N. 

me pushkë në dorë është afruar te automjeti në pjesën ku ka qenë i ulur i ndjeri, e pasi i ndjeri 

del nga automjeti i akuzuari N. shtënë në të ndjerin, e godet në pjesën e përparme të trupi, e i 

ndjeri si rezultat i këtyre goditjeve rrëzohet për tokë, e më pas i pandehuri T. ja merr nga dora 

automatikun të pandehurit N. dhe nga afërsia e drejtpërdrejtë shtënë disa herë në trupin e 

viktimës në pjesën e pasme, në çastin kur viktima ishte i shtrirë për tokë, duke e lënë të vdekur 

në vendin e ngjarjes, gjersa të pandehurit T. dhe N. largohen nga vendi i ngjarjes në mënyrë që 

më vonë të njëjtit arrestohen nga ana e policisë. 

 

-  me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga 

neni 179  par. 1 nën par. 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit 6, 17, 21, 41, 43, 45, 73, 74, 83, 179 par. 1 nën par. 1.5 të 

KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, i :  

  

  GJ Y K O N 

 

 Të akuzuarin T.Zh. dënim me burgim në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) vite, në të 

cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 26.03.2016. 

 

Të akuzuarin N.Zh. dënim me burgim në kohëzgjatje prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) vite, në 

të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 26.03.2016. 

 

 I dëmtuari B.K. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 Detyrohen të akuzuarit që secili veç e veç ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale 

në shumën prej 200,oo €, shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 300,oo €, si dhe në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50,oo € në afatin prej 15 ditëve nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. 

 

A r s y e t i m 
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   Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP/I-nr. 38/2016 të datës 

27.03.2017, e të përmirësuar me datë 03.05.2017, ka akuzuar T.Zh. dhe N.Zh. që të dy nga, 

Komuna Rahovecit, për shkak të veprës penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par. 1 pika 1.4 

dhe 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

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

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit PAKR.nr. 256/2018 të datës 29.06.2018 është 

vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR. nr. 36/2017 i datës 16.03.2018, 

lidhur me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par. 1 të KPRK-së, ndërsa janë aprovuar ankesat e Prokurorisë Themelore në Gjakovë 

dhe mbrojtësve të akuzuarve ashtu që aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr. 

36/2017 i datës 16.03.2018, përkitazi me veprën penale të vrasjes në bashkëkryerje nga neni 

178 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, është anuluar dhe çështja është kthyer në rigjykim. 

 

 Prokurori Ali Uka në fjalën e tij përfundimtare të përpiluar në formë të shkruar dhe të 

elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka theksuar se nga dispozitivi i aktakuzës nga fjalia e dytë i 

heq fjalët “në mënyrë mizore” si dhe nga cilësimi juridik i veprës penale të vrasjes së rëndë nga 

neni 179 par. 1 pika 1.4 dhe 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, hiqet pika 1.4, pasi gjatë këtij 

rishqyrtimi gjyqësor nuk është arritur që të provohet që kryerja e kësaj vepre penale është bërë 

në mënyrë mizore apo dinake. Ka shtuar se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor me pa mëdyshje nga 

prova e administruara si dëshmia e të dëmtuarve-dëshmitarëve B.K. dhe B.G., dëshmia e 

dëshmitarit të mbrojtur i koduar me numër 7, dëshmitarëve R.K., A.K., F.E., M.G., si dhe 

dëshmitë e lexuara gjatë shqyrtimit gjyqësor si raporti i autopsisë për të ndjerin, raporti i 

ekspertizës së armës i përpiluar nga eksperti i balistikës, dëshmia e mjekut ligjor e dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, raporti i shikimit të vendit të ngjarjes, i rikonstruimit të vendit të ngjarjes 

dhe provat tjera në tërësi është provuar se të akuzuarit T. dhe N.Zh., në bashkëkryerje kanë 

kryer veprën penale të vrasjes së rëndë. Ka shtuar se gjykata dëshmisë së të dëmtuarve, 

dëshmitarit të mbrojtur dhe dëshmitarëve R.K., A.K. dhe F.K. të dhënë në prokurori dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, dëshmisë së dëshmitarit M.G. të dhënë në polici dhe prokurori, dëshmisë 

së ekspertit mjeko-ligjor dhe balistikes, duhet dhënë besim të plotë provues. Ndërsa i akuzuari 

T.Zh. në këtë shqyrtimi gjyqësor ka heshtur, kurse i akuzuari N. e ka mohuar në tërësi se e 

kryer veprën penale të vrasjes duke theksuar se e ka bërë një të shtënë nga kallashi në ajër, 

ndërsa dy të shtëna tjera ka theksuar se i ka bërë në drejtim të automjetit opel zafira dhe nga 

këto të shtëna nuk është qëlluar askush, ashtu që ka propozuar që mbrojtjen e të akuzuarit N. ta 

refuzoi si të pa bazuar, meqenëse nga provat e administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor 

është provuar e kundërta se i akuzuari e ka kryer veprën penale nga aktakuza, ashtu që ka 

theksuar se mbetet pranë aktakuzës dhe kualifikimit juridik, duke propozuar që të akuzuarit T. 

dhe N.Zh. të shpallen fajtor, të gjykohen sipas ligjit, si dhe të obligohen në pagesën e 

shpenzimeve të procedurës penale. 

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit, avokati M.Q. në fjalën e tij përfundimtare të 

përpiluar në formë të shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se e 

mbështet fjalën përfundimtare të prokurorit, sa i përket ndryshimeve që i ka bërë në fjalën e tij 

përfundimtare, duke i propozuar gjykatës që edhe njëherë ti shikoi sipas detyrës zyrtare pikat 

nga neni 179 të KPRK-së dhe pas vlerësimit të gjitha rrethanave që këtë rast e bëjnë tejet të 

rëndë edhe dënimi të shqiptohet në proporcion me pasojat e shkaktuar dhe rrethanat rënduese 

që janë vërtetuar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ka shtuar se me daljen e gjykatës në vendin e 

ngjarjes në fazën e rikonstruimit, gjegjësisht shikimit të vendit të ngjarjes, në prezencën e 

palëve dhe ekspertëve duke ju referuar skicës së vendit të ngjarjes dhe deklaratave të 
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dëshmitarëve, plotësisht është vërtetuar gjendja faktike e përshkuar në aktakuzë,  sipas së cilës 

të akuzuarit me veprimet e tyre me dashje kanë privuar nga jeta të ndjerin N.K., e ku është 

vërtetuar edhe mënyra se si ka ardhur deri te ekzekutimi me armën me të cilën është konstatuar 

se është shkaktuar vdekja, ka qëlluar i akuzuari N. dhe e ka goditur-qëlluar të ndjerin, e pastaj i 

akuzuari T. ja ka marrë nga duart armën të akuzuarit N. dhe me të njëjtën e ka goditur deri sa i 

ndjeri ka qenë i shtrirë për tokë. Ka shtuar se kjo mënyrë e ekzekutimit është vërtetuar 

pjesërisht nga deklaratat e vet të akuzuarve, për faktin se dy të akuzuarit kanë pohuar se kanë 

shtënë me të njëjtën armë në vendin e ngjarjes, pastaj deklarata e të dëmtuarit B.K., i cili në të 

gjitha fazat ka deklaruar në mënyrë të qartë dhe në përputhje me provat materiale siç janë, 

skicat në vendin e ngjarjes, gëzhojat e gjetura në vendin e ngjarjes, plagët në trupin e të ndjerit 

dhe Mendimin e ekspertëve mjeko-ligjor dhe balistikes. Ka theksuar se bazuar në mënyrën se si 

është kryer vepra penale, vrazhdësia se si është shkaktuar pasoja dhe mënyrën përbuzëse të 

vrasjes, duke goditur edhe kur viktima ka qenë i shtrirë në tokë dhe numrin e madh të shtënave 

në drejtim të tij, janë rrethana posaçërisht rënduese dhe si të tilla duhen të vlerësohen nga 

gjykata me rastin e marrjes së vendimit mbi lartësinë e dënimit, ndërsa sa i përket kërkesës 

pasurore juridike ka theksuar se do ta realizojnë në procedurë civile.  

 

I dëmtuari B.K. në fjalën e ti përfundimtare ka deklaruar se e mbështet fjalën 

përfundimtare të dhënë nga përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe prokurori. 

 

 I dëmtuari B.G. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbështetë fjalën 

përfundimtare të prokurorit, si dhe ka theksuar se nuk kërkon kompensim dëmi. 

 

 Mbrojtësja e të akuzuarit T.Zh., avokatja M.Ç. në fjalën e saj përfundimtare ka theksuar 

se fillimisht të mbrojturit të saj i është vënë në barrë vepra penale e vrasjes nga neni 178 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës PP/I-nr. 38/2016 të datës 27.03.2017, mirëpo kjo 

situatë ka qenë deri me datë 04.05.2017 kur është caktuar shqyrtimi fillestar, e ku është 

dorëzuar një aktakuzë tjetër e protokolluar në gjykatë me datë 03.05.2017, ku sipas udhëzimit 

të detyrueshëm të zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit në Prishtinë është kërkuar që të bëhet ri-

cilësimi dhe të akuzuarit T. dhe N.Zh. sipas ri-cilësimit janë akuzuar për veprën penale të 

vrasjes së rëndë nga neni 179 par. 1 pika 1.4 dhe 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, e në këtë 

drejtim bëhet shkelje e dispozitave ligjore dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ka 

shtuar se nga pozita e mbrojtjes e mban qëndrimin e të mbrojturit të saj, i cili e ka pranuar 

fajësinë, ku edhe kur kryetari i trupit gjykues e ka kërkuar Mendimin e palëve është marrë 

përgjigja, si në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 22.11.2018, në faqen 4, ku 

prokurori dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar i kanë propozuar trupit gjykues që pranimin e 

fajësisë së bërë nga i akuzuari T. ta aprovoj, pasi edhe nga CD-ja, e dorëzuar nga prokuroria 

respektivisht pala e dëmtuar, shihet i akuzuari T. në veprimet të cilat po i pranon se janë 

veprimet e tija dhe po të ishte ndryshe ngjarja gjithsesi se do të shihej nga CD-ja. I mbrojturi i 

saj që në fillim para prokurorit e ka pranuar, edhe pse ai nuk ka pasur për dijeni se çka 

shkruante në të, por e ka pranuar se e kishte bërë këtë veprim, të cilin nuk e ka dashur, pra edhe 

në prokurori ka treguar se e kishte filluar punën me obligime, me takime me mjeshtër siç ishte 

rasti i atij nga Ferizaj, kishte mjaft punë për të bërë dhe as që ka menduar të ja merr jetën 

ndonjë njeriu, e asnjëherë të ndjerit N., ku para prokurorit ka shpërthyer në dënesje dhe të qara 

duke pëshpëritur se më mirë të kishte qenë vetë në vend të ndjerit N. dhe për të tëra që në fillim 

po e pranonte fajin, pa e ditur çka po shkruante në dosje, e pastaj në aktakuzë. Ka theksuar se të 

mbrojturit të saj nuk i ka interesuar se çka po shkruan në dosje, por ka shprehur interesim se 

kush i ka shtyrë këta njerëz të shkojnë në vendin e tij të punës, kush ishte ajo figurë që i 

pëlqente-preferonte të ua prish raportet kolegjiale të cilat i kishin të rregulluara, si prej qielli ka 

shkuar me automjet për ta shkelur në këmbë, pastaj për ta alivanosur, pse u ndalen në rrugë e 
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sipër dhe krijuan situatën që të ja marr jetën njeriut që më së shumti po e respektonte, e në këtë 

situatë i mbrojturi i saj ndien dhembje dhe e pranon fajin, sepse sqaron se nga duart e tija u 

shua një jetë. Ka shtuar se në këtë çështje penale parashtrohen shumë pyetje, pse shkuan te T., 

pasi ai ditën kritike ishte i interesuar të punonte e të merrej me familjen e tij, e assesi të gjente 

punë me kolegët, e ka të paqartë se kush i ka porositur të shkojnë të ja ndërprenë punën, si dhe 

i akuzuari T. ka qenë i nëpërkëmbur dhe i rrahur vazhdimisht pa e ditur arsyen-psenë, e për 

këtë është edhe dëshmia e dëshmitarit R.K. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ka theksuar se 

duhet të kihet parasysh se pa ditur, e pa pritur shkon kolegu dhe e sulmon në vendin e punës, 

pastaj dikund tjetër ia paraqesin priten, e për këtë e ka thirrur policinë por nuk ka pasur ndihmë. 

I mbrojturi i saj e ka vazhduar rrugën për në fshatin e tij që të shkoi tek vëllai i madh i tij për ti 

treguar se e kishin sulmuar në punë, por i kanë dalë në rrugë, e ka frenuar automjetin për çfarë i 

janë hapur air-begat, sulmohet dhe në këtë situatë pa menduar ia merr armën-kallashin nga 

duart siç deklaron i akuzuari të ndjerit N., pra i mbrojturi i saj ka kaluar në trans, nuk ka qenë 

në gjendje ta kuptoj se nga kush e ka marr armën dhe me atë armë gjuan aty për aty, pa 

menduar por i detyruar nga pala që po e sillte në atë gjendje. Ka shtuar se të mbrojturit të saj 

më e ndershme dhe e njerëzishme i ka mbetur ta pranoj veprën, ai i ka pranuar veprimet e tija 

ditën kritike sepse vetëm ajo e vërtetë ka qenë, andaj ka theksuar se janë krijuar të gjitha 

konditat ligjore të zbatohen dispozitat e zbutjes së dënimit pasi me aprovimin e tyre do të vije 

në shprehje një aktgjykim i drejtë dhe ligjor. 

 

  I akuzuari T.Zh., që në fillim të shqyrtimit gjyqësor, duke u deklaruar lidhur me 

fajësinë ka theksuar se e pranon fajësinë për veprën penale të vrasjes, ndërsa gjatë mbrojtjes së 

tij i akuzuari ka theksuar se kërkon drejtësi, e ka pranuar vrasjen pasi e ka bërë vrasjen, por tani 

nuk dëshiron të deklarohet do të mbrohet në heshtje, pasi ka dhënë deklaratë në prokurori me 

datë 06.09.2016 dhe në tërësi mbetet pranë deklaratës së dhënë në prokurori, duke shtuar se 

është penduar për vrasjen dhe shpreh keqardhje, mirëpo edhe pse i akuzuari nuk është 

deklaruar, gjykata ka administruar deklaratën e të akuzuarit të dhënë në prokurori me datë 

06.09.2016, në prezencën e mbrojtëses së tij. Gjatë deklarimit të tij të dhënë në prokurori ka 

theksuar se e ka njohur të ndjerin N.K. që nga koha e paraluftës, me të njëjtin gjithherë raportet 

i kanë pasur të mira, mirëpo nuk i kujtohet koha përafërsisht menjëherë pas luftës, djemtë e të 

ndjerit e kanë rrahur djalin e tij, e në atë kohë i ndjeri ka qenë në botën e jashtme dhe janë 

pajtuar menjëherë pasi i ndjeri është kthyer nga Gjermania. Ka shtuar se përpos të ndjerit i ka 

njohur edhe vëllezërit e tij dhe se ditën kritike me datë 26.03.2016, ka qenë në fshatin R. në 

pompën e tij të benzinës duke udhëhequr punët, e aty ka shkuar rreth orës 15:30/h, e deri sa ka 

qenë në pllacin e pompës, ka shkuar me automjet të tipit BMW tani i ndjeri së bashku me 

vëllain e tij B., nuk i kujtohet ngjyra e automjeti, janë ndalur te pompa, mirëpo para se të 

ndalen me pasqyrën e automjetit ja kanë prekur trupin, kanë qenë duke e mbytur, nuk e dinë se 

kush ka qenë duke drejtuar automjetin. Pas atij momenti vet është afruar te automjeti, i ndjeri 

dhe vëllai i tij kanë dal nga automjeti menjëherë e kanë kërcënuar, e më pas e kanë goditur me 

boksa që të dytë, e si rezultat i goditjeve është rrëzuar për tokë, e pas këtij momenti ata kanë 

ikur me automjet, nuk e din drejtimin pasi nuk i ka parë, ka menduar se kanë shkuar për 

Prizren, këmbën e djathtë e ka pasur të ënjtur nga se e kanë  goditur me grushte dhe shqelma, 

bile edhe gjoksi i ka dhimbur nga goditjet. Pas atyre goditjeve ka humbur krejt, është ngritur në 

këmbë, ka vazhduar të qëndroi në zyrën e tij te punëtorëve duke qarë, ka qenë plotësisht i 

humbur dhe pasi ka pushuar pak, e atë pas 2-3 minutave është nisur për të shkuar te shtëpia e 

tij, me automjetin e familjes te tipit mercedes, i cili është në emër të vëllait të tij H., e qëllimin 

e ka pasur që ti njoftoi familjarët, e më pas ta lajmëroi rastin në polici. Ka theksuar se ka 

lëvizur rreth 8oo metra me automjet, ndodhi një frenim i madh i një automjeti tjetër, i cili ka 

qenë përpara tij, nuk e dinë se çfarë lloji i automjeti, nga se ka qenë i humbur, nuk i ka njohur 

personat që ishin në automjet, në momentin kur ka frenuar vet janë hapur air-begat, ka vërejtur 
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se është krijuar pluhur-tym i bardhë në automjet, ka dal nga automjeti, nuk i ka njohur personat 

në automjetin tjetër, kanë qenë 2-3 persona, nuk i kujtohet saktësisht kanë shkuar afër tij, e 

dikush nga personat prezent ka qenë me kallash, por i duket se e ka marrë kallashin nga i ndjeri 

N. dhe menjëherë më atë kallash ka shtënë, nuk e dinë sa herë, por ka shtënë në drejtim të 

varrezave të cilat ndodheshin aty në skaj të rrugës dhe pas atyre të shtënave ka humbur 

tërësisht është sjellë 4-5 minuta në asfalt me kallash në dorë dhe më pas nuk i kujtohet me çka 

ka shkuar në pllacin e pompës së benzinës, por i kujtohet se deri sa ka qenë me kallash në dorë 

në vendin e ngjarjes kanë shkuar daja i tij L.G. i cili ka qenë së bashku me R.K. e ju ka thënë 

”e bëra një vrasje” e ata nuk kanë reaguar. Ka shtuar se pasi ka shkuar te pompa e benzinës 

afërsisht pas 45 minutave, kanë shkuar policia në zyrën e pompës së benzinës, kallashin e 

kishte të vendosur në tavolinën e zyrës, e kanë marrë policia, e kanë dërguar në stacionin 

policor në Rahovec, e aty askush nuk e kanë pyetur asgjë, e në ndërkohë e kanë dërguar në 

stacionin policor në Gjakovë, ku ka qenë e pranishme edhe mbrojtësja e tij avokatja M.Ç., por 

është mbrojtur në heshtje. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera, ka theksuar se me të akuzuarin N. 

jo vetëm para se të shkoi te pompa e benzinës, por as gjatë tërë ditës në vijim nuk ka pasur 

kontakte telefonike me të akuzuarin, si dhe nuk ka pasur për dijeni se ku gjendej në këtë kohë i 

akuzuari N.. Ka shtuar se në parkingun e pompës së benzinës nuk i kujtohet a ka pasur revole, 

por i kujtohet momenti kur e ka marrë kallashin dhe ka shtënë me të, si dhe në vendin e 

ngjarjes nuk i kujtohet a ka qenë vëllai i të ndjerit B., nuk ka për dijeni se sa herë ka shtënë me 

kallash dhe në vendin e ngjarjes e ka parë se e ka privuar nga jeta të ndjerin N. pasi ka qenë 

shumë afër tij rreth 3 metra dhe kur ka shtënë në të ndjerit ka qenë në këmbë dhe për vrasjen i 

vije keq si me e pas vra vëllain apo djalin e tij. Ka theksuar se të akuzuarin N. e ka parë në 

stacionin policor në Gjakovë, nuk ka biseduar asgjë më të pasi nuk i ka lejuar policia, si dhe në 

vendin e ngjarjes ditën kritike nuk ka qenë i vetëdijshëm, ka qenë tërësisht i humbur. Ka shtuar 

se kur i ndjeri me vëllain e tij kanë shkuar me automjet ka qenë vet personalisht te aparatet e 

pompës së benzinës, e aty se pari ka kaluar autobusi i firmës “M.”, e menjëherë ka ardhur i 

ndjeri me vëllain e tij me automjetin e llojit BMW, nuk i ka parë të njëjtit kur janë larguar nga 

pompa, si dhe kur është nisur vet me automjet për të shkuar në shtëpi, nuk ka qenë automjeti i 

të ndjerit aty, nuk i kujtohet në vendin e ngjarjes se e ka parë automjeti e tipit opel zafira, të 

dëmtuarin B.G. atë ditë nuk e ka parë në vendin e ngjarjes, si dhe atë ditë edhe pse nuk i 

kujtohet se me çfarë shpejtësie e ka drejtuar automjetin nuk ka qenë shumë shpejte dhe atë 60-

70 km në orë. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se si në prokurori ashtu edhe në 

gjykatë e ka pranuar vrasjen, nuk ka dashur ta bëjë vrasjen, si dhe ka theksuar se e mbështet 

fjalën përfundimtare të mbrojtëses së tij. 

 

 

 

  Mbrojtësja e të akuzuarit N.Zh., avokatja K.K. në fjalën e saj përfundimtare të 

përgatitur në formë të shkruar e të cilën e ka elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

si para trupit gjykues të mëparshëm, edhe tani e thekson një thënie popullore e cila është 

ngërthyer edhe në dispozita ligjore se çdo kush duhet të bartë në shpinë thesin e vetë, pra edhe 

këtu çdo kush duhet të përgjigjet penalisht për veprimet e veta inkriminuese, por assesi për 

veprimet e dikujt tjetër, madje edhe kur është prezent gjatë një akti të vrasjes. Ka shtuar se 

duke shpresuar në të drejtën e garantuar me aktet më të larta juridike se N.Zh. sikurse edhe çdo 

kush tjetër ka të drejtë në një gjykim të drejtë, në një vendim që do ta mbaj përgjegjës vetëm 

për veprimet e tija të kundërligjshme dhe se është e befasuar dhe e zhgënjyer që përkundër 

vërejtjeve të Gjykatës së Apelit, prokurori i rastit nuk ka treguar guxim profesional ta 

modifikoj aktakuzën në raport me të mbrojturin e saj, pasi te i akuzuari N. mund të gjenden 

elemente të veprës penale të shkaktimit të rrezikshëm, përdorimit të armës, armëmbajtje pa 

leje, por në asnjë mënyrë të vetme nuk mund të gjinden elementet e veprës penale të vrasjes. Si 
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në gjykimin e kaluar edhe kësaj radhe provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore duke 

ju shtuar edhe rikonstruimin e vendit të ngjarjes, dëgjimin e serishëm të ekspertëve nuk është 

vërtetuar se i mbrojturi i saj ka kryer veprën penale të vrasjes, por i akuzuari N. ka kryer vetëm 

veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe përdorimit të armës dhe kjo do të ishte 

aktakuza e drejtë, e cila do ti përgjigjej veprimeve inkriminuese të akuzuarit. Nga të gjitha 

provat e administruara rëndësi kruciale lidhur me aktin e vrasjes së të ndjerit ka deklarata e të 

dëmtuarit B.K., të ndjerit M.G., të dëmtuarit B.G., ndërsa nga provat materiale rëndësi ka CD-

ja, me autor anonim dhe prejardhje të dyshimtë, procesverbali i autopsisë, si dhe deklarimet e 

ekspertëve të balistikës dhe ekspertit mjeko-ligjor, ndërsa dëshmitë e dëshmitarëve tjerë janë 

prova që flasin për një përleshje të ndodhur më herët atë ditë në stacionin e autobusëve në 

Prizren. I dëmtuari B.K. gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor numëron herën e katërt të dëshmisë së 

tij, pra herën e katërt të kontradiktave të deklarimeve të tija, edhe pse e kupton dhimbjen për 

humbjen e vëllait, nuk e kupton se përkundër provave këmbëngul me deklarime kontradiktore 

me çdo kusht të shpallet fajtor për vrasje i akuzuari N.. Ka theksuar se edhe në fjalën e saj 

përfundimtare nga gjykimi i kaluar, i ka paraqitur deklarimet kontradiktore të dëmtuarit B., por 

ajo që ky dëshmitar e tepron është momenti kur deklaron se nga të shtënat e N. e ka parë se i 

ndjeri është goditur në gisht dhe atë e ka parë nga largësia prej 30 metra dhe nëse analizohet 

kjo përgjigje e tij se nga largësia 20-30 apo 40 metra, në atë gjendje shqetësuese dhe stresuese 

vëren kur i ndjeri plagoset në gisht, është e Mendimit se dëshmisë së të dëmtuarit nuk mund ti 

falet besimi, pasi nuk mund të jetë objektiv, por duhet ti falet besimi ekspertit mjeko-ligjor i 

cili e ka demantuar të dëmtuarin B., se kinse kur të ndjerin e ka goditur në kokë, ka rënë në 

fytyrë nga toka, pasi eksperti mjeko-ligjor qartazi ka shpjeguar se në afërsi prej1-1.5 metra, me 

armën kallash, për shkak të forcës kinetike në asnjë mënyrë nuk lejon që personi në të cilin 

është shtënë të rrëzohet me fytyrë për tokë, sepse ajo forcë kinetike e shtynë prapa dhe personi 

bie në shpinë ose gjatë lëvizjes mund të bie në krahë, por assesi me fytyrë për toke. Po ashtu do 

të mund ti besohej deklarimit të dëmtuarit sikurse këtë të mos e demantonte CD-ja, e shikuar në 

këtë gjykatë kur i akuzuari T.Zh. shihet vetëm dhe për gjithë ata minuta të video-incizimit i 

akuzuari N. nuk shihet, andaj ekziston një e vërtetë lakuriqe dhe ajo nuk mund të 

shtrembërohet. Ka shtuar se aktakuza është ngritur mbi bazën e dëshmisë së këtij dëshmitari, 

vëllai i të ndjerit dhe sipas vlerësimit të mbrojtjes është e pamundur që të jetë objektiv dhe 

racional në dëshminë e tij, pasi humbja e të afërmit nuk lejon që të mbizotërojë arsyeja, e 

madje as kujtesa edhe aq mirë pasi të gjitha i mposht ndenja e dhimbjes. Ka theksuar se 

dëshmitari-i dëmtuari B.G. ka dhënë dëshminë e tij si në prokurori, ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 27.03.2017, si dhe tani dhe dëshmia e tij përputhet me deklaratën e të 

akuzuarit N., e po ashtu si dëshmi me relevancë, si dëshmitarë okular i ngjarjes kritike është 

edhe dëshmia e tani të ndjerit M.G., i dëgjuar si në polici dhe prokurori ka deklaruar në tërësi si 

i akuzuari N., se i akuzuari ka shtënë dy herë me armë, e askush nuk është plagosur nga dy të 

shtënat e tija, pra këta dy dëshmitar dhe i akuzuari N. deklarojnë në mënyrë identike se i 

akuzuari ka shtënë dy herë, një herë në ajër, një herë në drejtim të automjetit opel zafira dhe 

askush nuk është plagosur apo lënduar nga këto të shtëna. Ka theksuar se një dëshmitar 

interesant edhe për nga anonimiteti i tij por më shumë edhe nga deklarimi i tij, i cili është 

diametralisht i kundërt me deklarimet e tre dëshmitarëve, e aq më tepër tërësisht i kundërt me 

deklarimet e të dëmtuarit B., si dhe me dispozitivin e aktakuzës në anën tjetër. Sipas vlerësimit 

të mbrojtjes ky është dëshmitar i opstruktuar, pasi ka deklaruar diçka që katër dëshmitarët 

okular se kanë parë, është vetëm ky dëshmitarë i cili përmend se i ndjeri N. e ka kap 

kallashnikovin për tyte, gjersa atë e ka pasur në dorë i akuzuari N., si dhe është interesant 

përgjatë këtij shqyrtimi gjyqësor ky dëshmitar dhe i dëmtuari B. Për M. saktësisht dy plagë nga 

18 sosh, pra dy plagët që autopsia i cilëson si vdekjeprurëse, të cilat në deklarimet e tyre të 

mëhershme nuk i kanë deklaruar. Ky fakt e vërteton se ku dëshmitar anonim i cili është 

paraqitur vullnetarisht një vit e disa muaj pas ngjarjes dhe saktësisht 20 ditë para ngritjes së 
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aktakuzës, fjala është për një dëshmitarë të opstruktuar, të gjetur që të dëshmoj padrejtësisht 

dhe të pavërtetën dhe aq shumë ka folur të pa vërteta sa qe e tepron dhe e bëri të pabesueshme, 

madje edhe ekzistimin e tij si dëshmitarë, e pikërisht për këto arsye ka kërkuar që të vihet nën 

betim dhe ndaj këtij dëshmitari do të duhej të iniciohet procedura penale për dëshmi të 

rrejshme. Ka shtuar se këta ishin dëshmitarët kyç dhe okular të ngjarjes kritike, dëshmitarët M. 

dhe B.G. flasin identik në raport me njëri tjetrin dhe në raport me të akuzuarin N., si dhe 

dëshmitari R.K. ka shpjeguar në mënyrë identike ngjarjen që nga momenti kur ishte në kafene 

me të akuzuarin T. dhe kur e njoftuan të njëjtin për problemin që kishte ndodhur në Prizren, e 

ku i akuzuari ka qenë me makinën e firmës të cilën e voziste çdo ditë. Me atë makinë i akuzuari 

T. kthehet te pompa e benzinës ku e vendos armën në ulësen e parë në makinë, e pas fjalosjes 

dhe sulmit nga të dëmtuarit në pompë, i akuzuari T. në atë gjendje të pakontrolluar e merr 

makinën tjetër dhe niset, e kur i akuzuari N. e vëren që xhaxhai i tij T. e kishte marrë makinën 

e tij, ai hip në makinën e T. për ta njoftuar babain e tij si kryefamiljar për ndodhitë e fundit, e 

aty vihet në kontakt me kallashnikovin. Ka theksuar se nga provat tjera si autopsia dhe eksperti 

mjeko-ligjor është pohuar se nga plagët e shkaktuar 2 prej tyre kanë qenë vdekje-prurëse, plaga 

numër 2 në kokë dhe plaga numër 12 në regjionin e përparme të gjoksit, por kush i ka 

shkaktuar këto plagë, sipas dispozitivit të aktakuzës s’ka mundësi ti ketë shkaktuar i akuzuari 

N., sepse kur ka shtënë i akuzuari, i ndjeri ka qenë brenda në makinë, sipas të dëmtuarit B., i 

akuzuari N. e ka goditur në gisht dhe kokë, sipas dëshmitarëve okular të paanshëm M. e B.G. 

dhe sipas vet të akuzuari kurrsesi nuk e ka plagosur i akuzuari N., sipas dëshmitarit të mbrojtur 

nuk mund të kuptohet se kush i ka shkaktuar këto plagë, ndërsa sipas autopsisë padyshim se 

këto i ka shkaktuar i akuzuari T., pasi i akuzuari N. nuk ka mundur në asnjë mënyrë ta shkaktoj 

plagën numër 2, me kanal poshtë-lartë, sepse i bije që i akuzuari duhet të ketë qenë më i lartë se 

i ndjeri, ose duhet ti ketë shkaktuar këtë plagë për së rati, ndërsa plagën numër 12 në shpinë 

anash e pakontestueshme dihet se e ka shkaktuar i akuzuari T.. Sa i përket CD-së, ka paraqitur 

vërejtjet e saja edhe kur është administruar kjo provë dhe thekson shkurt se nga CD-ja, kanë 

përshtypjen se dikush ka pritur që diçka do të ndodhë atë ditë në vendin e ngjarjes, por 

përmbajtja e kësaj CD-je, vetëm e vulosë mbrojtjen e sinqertë të akuzuarit N.. I akuzuari 

meriton dhe ka të drejtë në vendim të drejtë, të qëndrueshëm, e të nxjerrë nga gjykata për 

veprat të cilat i ka kryer, shkaktim i rrezikut te përgjithshëm, armëmbajtja pa leje apo  

përdorimi i armës, e duhet të lirohet nga akuza për vrasje. Ka shtuar se përse i akuzuari T. pas 

vrasjes merr në telefon të akuzuarin N. edhe pse ishte aty 100 metra larg dhe i thotë “shko 

tregoj bacës I. se e bona m...”,  e merr në telefon sepse nuk e kishte afër, e jo siç ka deklaruar i 

dëmtuari B. se kanë qenë afër thuajse ngjitur me njeri tjetrin kur kanë shtënë dhe janë larguar 

bashkë. Ka theksuar se për tri vite me radhë po lufton për ta argumentuar pafajësinë e të 

akuzuarit N. për vrasje, në vend se këtë mundim të saj ta ketë prokuroria të cilës i bie barra për 

ta argumentuar fajësinë e tij. Andaj fuqishëm kërkon lirimin e të akuzuarit N.Zh. nga akuza për 

vrasje, pasi këtë e kërkon edhe parimi in dubio pro reo, e këtë e kërkon vetëm drejtësia, e 

drejtësia e vërtetë në këtë rast do të ishte vetëm aktgjykimi lirues për vrasje për të akuzuarin 

N.Zh. 

 

  I akuzuari N.Zh. që në fillim të shqyrtimit gjyqësor duke u deklaruar lidhur me fajësinë 

ka theksuar se nuk e pranon fajësinë, kurse gjatë mbrojtjes së tij duke u përgjigjur fillimisht në 

pyetjet e mbrojtëses së tij, ka theksuar se lidhur me këtë çështje ka dhënë deklaratë në 

prokurori me datë 06.09.2016 dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 03.05.2017 dhe në tërësi 

mbetet pranë këtyre deklarimeve dhe nuk ka se çfarë të shtoi dhe të mungoi. Duke u përgjigjur 

në pyetjet tjera ka theksuar se te pompa e benzinës e ka pasur revolen në dorë, ka shtënë një 

herë, të ndjerin N. dhe të dëmtuarin B. i ka parë te pompa e benzinës, nuk kanë zbritur nga 

automjeti dhe ditën kritike kur ka ndodhur vrasja ka qenë në afërsi të hotelit “A.” ku ka shkuar 

me veturën mercedes, e në këtë veturë ka qenë pushka automatike. Duke u përgjigjur në pyetjet 
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tjera se i akuzuari T. ka theksuar se i ndjeri dhe vëllai i tij te pompa e benzinës kanë dal nga 

automjeti, e kanë kërcënuar dhe goditur me boksa deri sa është rrëzuar, është përgjigjur se nuk 

i ka parë që ata kanë zbritur nga automjeti, por ka parë se nga xhami e kanë tërhequr. Ka shtuar 

se me pushkën automatike në vendin e ngjarjes ka gjuajtur dy herë, herën e parë në ajër, kurse 

herë e dytë në drejtim të automjetit opel zafira dhe kur ka shtënë në ajër nuk i ka parë të ndjerin 

dhe të dëmtuarin, por ata dy personat që e kanë mbajtur të akuzuarin e parë për krish nuk i ka 

njohur, si dhe pushkën automatike ja ka marrë i akuzuari i parë, pasi ka gjuajtur herën e dytë, e 

kur ka gjuajtur në veturën opel zafira e njëjta ka qenë duke ecur në drejtim të Gjakovës, i ka 

kaluar disa vetura dhe është ndalur 20-30 metra nga vendi ku ka ndodhur aksidenti. Duke u 

përgjigjur në pyetjen se i akuzuari T. në prokurori ka theksuar se pushkën automatike i duket se 

e ka marrë nga i ndjeri N. dhe ka shtënë me të, është përgjigjur se e vërteta është se pushkën 

automatike i akuzuari i parë e ka marrë nga ai personalisht, të dëmtuarin B. e ka njohur si 

figurë por nuk i ka njohur me emra dhe ditën kritike e ka vërejtur të dëmtuarin B., pasi i 

akuzuari i parë  ka shtënë 4-5 herë, e ka parë B. në drejtim të seperacionit. Ka shtuar se pasi i 

akuzuari i parë ja ka marrë pushkën, vet ka qëndruar në afërsi të hotelit “A.”, e nuk kanë shkuar 

as 5-6 minuta e ka thirr i akuzuari T. në telefon dhe i ka thënë shko në shtëpi, tregoi babës “ se 

e bëra punën m... e vrajta”. Ka theksuar se automjeti me cilin në mëngjes ka shkuar në punë, ka 

qenë automjeti i babës, mirëpo automjeti me të cilin ka shkuar në vendin e ngjarjes ka qenë i 

firmës të cilin e ka vozitur i akuzuari i parë, por këtë automjet e ka vozitur edhe vetë 

personalisht edhe herëve tjera. Ka shtuar se atë ditë ka qëlluar pushka automatike në automjet, 

është nisur për të shkuar në shtëpi, e kur është nisur e ka parë pushkën automatike në karrigen e 

parë të automjetit, mirëpo automjetin e babës e kishte marrur i akuzuari i parë, si dhe nuk i ka 

rënë ndërmend për ta hequr nga automjeti pushkën automatike. Ka shtuar se revolen me të 

cilën ka shtënë te pompa e benzinës nuk i kujtohet a ka lënë në zyre apo e ka marrë me veti dhe 

në pyetjen se gjatë mbrojtjes së juaj të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 09.03.2018 keni 

theksuar se revolen e keni lënë në zyre, është përgjigjur se i kujtohet se ka hyr në zyre për ta 

lënë revolen por nuk i kujtohet se a e ka lënë në zyre apo e ka marrë me veti, si dhe nuk i 

kujtohet se si dëshmitari G. e ka marrë revolen nga ulësja e parë apo si, mirëpo në pyetjen e 

serishme është përgjigjur se revolen e ka pasur me veti. Ka shtuar se është e vërtetë se i 

akuzuari i parë pas vrasjes e ka thirr në telefon dhe i ka thënë shko e lajmëroi në shtëpi dhe në 

vendin e ngjarjes kur ka shtënë me pushkë automatike nuk ka pasur për dijeni se revolen e ka 

pasur me veti, e te pompa e benzinës me revole ka gjuajtur pasi i ka parë që e kanë kapur të 

akuzuarin e parë për gjoksi. Arsyeja pse është nisur për të shkuar në shtëpi ka qenë për ta 

njoftuar babën e tij se ka gjuajtur me revole, si dhe në vendin e ngjarjes kur ka shtënë herën e 

dytë, nuk i ka parë që ka dal dikush nga vetura opel zafira dhe i akuzuari i parë menjëherë pasi 

ka gjuajtur herën e dytë ja ka marrë pushkën automatike, e aty ka qenë edhe dëshmitari M., pra 

pushkën automatike ja ka marrur para se të ndalet automjeti opel zafira. Gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 09.03.2018, ka theksuar se revolen e ka lënë në vendin e vet ku e ka marrë në 

zyrën dhe dëshmia e dëshmitarit G. nuk është e vërtetë lidhur me revolen se ja ka dhënë vetë 

G., por i ka treguar se ku e ka lënë revolen, si dhe ka theksuar se pushka automatike ka qenë e 

firmës dhe e njëjta është mbajtur në zyre të veçantë, vet nuk i ka pasur çelësat e zyrës ku është 

mbajtur pushka si dhe nuk e dinë se kush e ka lënë pushkën në automjet. Ka shtuar se në 

vendin e ngjarjes kur ka shtënë me kallash, dëshmitarit M. i ka bërë be për të mos gjuajtur, pasi 

djalin e ka në automjet, por ka gjuajtur nga frika, edhe pse shoferin e automjeti opel zafira e ka 

njohur por jo me emër, ka qenë i humbur në ato momente, dhe kur ka kaluar automjeti opel 

zafira përpos shoferit ka qenë edhe një person i firmës “M.”, si dhe ka theksuar se para se të 

gjuaj me pushkë automatike, e njëjta ka qenë e repetuar. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar se e mbështet deklaratën e mbrojtëses së tij, duke shtuar se ndien shumë keqardhje 

për këtë rast, pasi ky rast i ka shkaktuar shumë trauma dhe vuajtje edhe njëherë ndien 

keqardhje për të ndjerin N. dhe familjen e tij, të dëmtuarit B. i kërkon falje që e ka goditur në 
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automjet, si dhe ka deklaruar se betohet me sinqeritet më të madh se të ndjerin jo vetëm që nuk 

e ka vrarë por as që i është afruar afër dhe sa do që i dhëmb duhet të tregoi të vërtetën se 

vrasjen e ka bërë axha i tij. 

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor me rastin e procedimit të provave, vlerësimit dhe analizimit të 

tyre një nga një, e pastaj në lidhje me njëra tjetrën, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se të akuzuarit T. dhe N.Zh. me datë 26.03.2016 rreth orës 16:00/h në rrugën 

magjistrale Prizren-Gjakovë, në afërsi të varrezave në fshatin X., Komuna Rahovec, me dashje 

dhe duke vënë në rrezik jetën e më shumë personave në bashkëveprim kanë privuar nga jeta 

tani të ndjerin N.K. nga Prizreni, në atë mënyrë që për shkak të disa mosmarrëveshjeve të 

mëhershme dhe një rrahjeje që ka ndodhur të njëjtën ditë në peronin e Stacionit të Autobusëve 

në Prizren, i pandehuri T.Zh. me automjetin e tij të tipit mercedes me tabela të regjistrimit ..., i 

vihet prapa autobusit të firmës “M.” pronë e tani të ndjerit N. dhe në çastin kur autobusi me të 

cilin drejtonte dëshmitari F.E. arrin tek pompa e benzinës ”D.J.”, i pandehuri T. e ndalon 

automjetin në afërsi të pompës dhe me të dal nga automjeti i del autobusit përpara, duke ja bërë 

me dorë që të ndaloj, ashtu që pas këtij momenti vozitësi ngadalëson shpejtësinë e lëvizjes së 

autobusit, e aty menjëherë arrin automjeti BMW, të cilin e drejtonte i ndjeri, e më të ishte edhe 

i dëmtuari B., të cilët nuk zbresin nga automjeti i tyre, i akuzuari T. e ka lënë autobusin i cili ka 

vazhduar rrugën, e ka shkuar tek automjeti BMW, ashtu që në ato qaste paraqitet i pandehuri 

N. me një revole në dorë duke shtënë një herë përpjetë dhe pas këtij momenti i ndjeri 

menjëherë me automjetin e tij largohet, e po ashtu pas tij niset edhe i pandehuri T. me 

automjetin e tij vazhdon rrugën në drejtim të fshatit X. dhe në çastin kur arrin në afërsi të 

varrezave me automjetin e tij e godet nga prapa automjetin e tipit BMW-X5, në të cilin 

ndodheshin tani i ndjeri N. dhe vëllai i tij-i dëmtuari B.K., ashtu që pas kësaj goditje automjeti i 

goditur ndalon dhe në ato qaste nga automjeti i tij del i pandehuri T. afrohet tek automjeti i tani 

të ndjerit dhe në ato qaste ndërhyjnë dëshmitari M.G. dhe i dëmtuari B.G. dhe disa persona 

duke e larguar të pandehurin T., ashtu që pas këtij momenti nga automjeti i tyre dalin edhe tani 

i ndjeri N. dhe i dëmtuari B., të cilët fillojnë të largohen këmbë nga aty, dhe se në atë moment i 

dëmtuari B. e merr automjetin e tij “Opel Zafira” për ti larguar të ndjerin dhe të dëmtuarin B. 

nga vendi i ngjarjes, e që në këtë automjet hyn tani i ndjeri N., gjersa i dëmtuari B. ndodhej mu 

para këtij automjeti, aty paraqitet i pandehuri N. me një pushkë automatike AK-47, me të cilën 

i bënë disa të shtëna në drejtim të automjetit duke rrezikuar jetën e të dëmtuarve B.K. dhe B.G., 

si dhe të personave tjerë të cilët në ato momente gjendeshin në vendin e ngjarjes, e nga ato të 

shtëna fillimisht e ka goditur automjetin opel në pjesën e pasme, e si rezultat i goditjes 

automjeti është ndalur, i akuzuari N. me pushkë në dorë është afruar te automjeti në pjesën ku 

ka qenë i ulur i ndjeri, e pasi i ndjeri del nga automjeti i akuzuari N. shtënë në të ndjerin, e 

godet në pjesën e përparme të trupi, e i ndjeri si rezultat i këtyre goditjeve rrëzohet për tokë, e 

më pas i pandehuri T. ja merr nga dora automatikun të pandehurit N. dhe nga afërsia e 

drejtpërdrejtë shtënë disa herë në trupin e viktimës në pjesën e pasme në çastin kur viktima 

ishte i shtrirë për tokë, duke e lënë të vdekur në vendin e ngjarjes gjersa të pandehurit T. dhe N. 

largohen nga vendi i ngjarjes, në mënyrë që më vonë të njëjtit arrestohen nga ana e policisë. 

  

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga provat e administruara gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore si dëshmia e të dëmtuarve B.K. dhe B.G. të dhëna gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore të datave 22-23.11.2018, dëshmia e dëshmitarëve E.Zh., G.Zh. të dhëna gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të datës 23.11.2018, dëshmia e dëshmitarit R.K. e dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 17.01.2019, dëshmia e dëshmitarëve F.E., A.K. dhe Xh. Zh. të dhëna gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të datës 18.01.2019, dëshmia e ekspertit të balistikës L.R. dhe ekspertit 

mjeko ligjor dr. F.D. të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 15.03.2019, dëshmia e 
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dëshmitarit të mbrojtur i koduar me shifrën numër 7 e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.04.2019, dëshmia e dëshmitarit M.G. e dhënë në prokurori me datë 25.08.2016, raporti i 

autopsisë MA 16-069 për të ndjerin N.K., raporti i oficerit policor A.P. i datës 26.03.2016, lista 

e armëve të konfiskuara revolja walter dhe pushka automatike e datës 26.03.2016 dhe foto-

albumi i pushkës automatike, procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave i datës 

26.03.2016, si dhe raporti i bastisjes, raporti i oficerit policor V.K. i datës 26.03.2016, raporti i 

informues i datës 31.03.2016, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i përpiluar nga oficeri 

policor A.K. dhe foto-albumi, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i përpiluar nga krim 

tekniku Sh.Z. së bashku me listën e dëshmive, skicën e vendit të ngjarjes, tabelën e matjeve 

dhe fotoalbumin e vendit të ngjarjes dhe armëve, raportet e ekzaminimit të veturave BMW, 

mercedes dhe opel zafira, raporti i hetuesit policor A.H. i datës 27.03.2016, raporti i hetuesit 

policor i datës 02.06.2016, procesverbali i ri-konstruimit të vendit të ngjarjes dhe raporti i ri-

konstruimit të vendit të ngjarjes, raporti i balistikes-ekspertimit të armëve të zjarrit i datës 

08.06.206, CD-ja e vendit të ngjarjes, si dhe pjesërisht edhe nga vetë deklarimet e të akuzuarve 

të dhëna gjatë mbrojtjes së tyre, e ku i akuzuari T.Zh.e ka pranuar fajësinë gjegjësisht faktin se 

e ka privuar nga jeta të ndjerin N.K.. 

 

I dëmtuari B.K. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

22.11.2018, ka deklaruar se i njeh dy të akuzuarit, me të cilët që nga periudha e pas luftës në 

Kosovë, nuk i kanë pasur raportet e mira, pasi kanë pasur konflikte për shkak të punës. Ka 

shtuar se është vozitës i autobusit në firmën familjare “M.”, por edhe të akuzuarit kanë firmë të 

autobusëve, konflikti me të njëjtit ka filluar nga momenti kur Ministria e Transportit ka bërë 

ndarjen e re të linjave të autobusëve, pasi më parë kanë funksionuar në linjat të cilat janë 

ndarën në Beograd, por me të akuzuarit janë pajtuar disa herë me ndërmjetësimin e kolegëve. 

Ditën kritike ka qenë në shtëpinë e tij në Prizren, pasi kishte pushim, e ka thirr në telefon vëllai 

i tij i ndjeri N. dhe i ka treguar se janë duke u fjalosur djemtë e tyre A., A. dhe A.K., në 

stacionin e autobusëve në Prizren me firmën “J.“ në pronësi të akuzuarve. Pasi e ka njoftuar 

vëllai i tij i ndjerë, me automjetin e tij opel zafira ka shkuar në stacionin e autobusëve dhe kur 

ka arritur aty, gjithçka ka qenë e kryer, Xh. dhe J. kanë qenë në autobusin e tyre, ndërsa djemtë 

e tyre kanë qenë afërsisht 4-5 metra larg autobusit të firmës “J.”, me të cilët ka qenë së bashku 

edhe i ndjeri N., i cili kishte arritur 5 minuta më parë. Kur ka arritur vet personalisht është 

afruar te dera e autobusit të firmës “J.” i ka thënë Xh., deri kur ju me këto probleme, ai është 

përgjigjur “jo me ju ma u krye nga dita e sotme do të shihem”, e më pas djemtë me automjetin 

e tij opel kanë shkuar në shtëpi, ndërsa vet me të ndjerin me automjetin e tij janë nisur për në 

Rahovec, e ku autobusi i firmës është nisur 10 minuta më herët në relacionin Prizren-Rahovec-

Prishtinë, shofer ka qenë F.E., ndërsa kondukter A.K., e ku djali i tij A. e ka thirr në telefoni e 

ka pyetur, ku je se T.Zh. po i provokon me një automjet mercedes, e vet i ka thënë djalit ju 

vazhdoni pasi ka besuar se vëllai i tij i ndjerë do ta rregulloi si çdo herë punën me të akuzuarin 

e parë. Ka theksuar se në fshatin R., e kanë parë autobusin ku ishte duke e marrë një pasagjer 

dhe është nisur, e largësia në mes stacionit ku ndalet autobusi në fshatin R. dhe pompës së 

benzinës “D.J.”, e cila është në pronësi të akuzuarve është rreth 200 metra, e ka parë të 

akuzuarin e parë, kur ka dal në mes të rrugës, i ka dal autobusit përpara, edhe vet janë ndalur 

me automjetin BMW, krahas me autobusin, por jashtë rrugës dhe pasi e kanë ndal makinën, i 

akuzuari i parë e ka lëshuar autobusin dhe ka shkuar në drejtim të automjetit kah pjesa e 

shoferit te i ndjeri N., i ka mëshuar xhamit me grusht, ka tentuar që ta hap derën dhe në të 

njëjtën kohë ka shkuar edhe i akuzuari i dytë, me revole në dorë dhe e ka drejtuar në drejtim të 

tij personalisht, ku ka qenë i ulur në karrigen e parë. Kur e kanë parë që puna nuk ishte mirë, i 

akuzuari i dytë ishte me revole kishte edhe persona tjerë, atëherë vëllai i tij i ndjerë i ka thënë 

po largohemi se situata nuk qenka e mirë. Ka shtuar se janë nisur me automjet, janë larguar, 

por të akuzuarit të dytë përpos që ja ka parë revolen në dorë, nuk e ka dëgjuar duke shtënë dhe 



 Numri i lëndës: 2018:045825 
 Datë: 26.06.2019 
 Numri i dokumentit: 00373515 
 

12 (37)  

   
2
0
1
8
:0
4
5
8
2
6

 

kur janë larguar afërsisht nja 200 metra, i akuzuari i parë ju ka shkuar pas me automjetin e tij 

mercedes, fillimisht i ka parakaluar, e ka ndalur automjetin para automjetit të tyre, e vëllai i tij i 

ndjeri N. pasi nuk kishte se kah të largohej, por meqenëse automjeti ishte xhip, ka kaluar në 

anën e djathtë të rrugës, nëpër një vijë në arë dhe janë lidhur sërish me rrugën dhe kanë 

vazhduar rrugën deri te vendi i ngjarjes afërsisht 1 km, para se të arrin në vendin e ngjarjes, 

nuk kanë mundur të lëvizin, pasi kishin automjete përpara, e në atë moment e ka vërejtur 

automjetin mercedes të akuzuarit të parë, deri sa i ndjeri e ka ngadalësuar shpejtësinë e 

automjetit, pasi kishte automjete përpara, në pjesën e pasme i ka goditur i akuzuari T. me 

automjetin e tij mercedes, pas goditjes automjeti i tyre është fikur, kanë provuar që ta ndezin, 

por nuk është ndezur. I akuzuari T. ka dal nga automjeti, ka shkuar tek automjeti i tyre deri sa 

kanë qenë akoma brenda, e ka hapur derën e automjetit te shoferi dhe e ka kapur vëllain e tij të 

ndjerin N. për ta nxjerr nga automjeti, e atëherë edhe vet ka dal nga automjeti, ju ka hyr në mes 

për ti ndarë, por kanë hyr edhe njerëz tjerë për ti ndarë, janë shtyrë vetëm me duar, nuk e kanë 

goditur njëri tjetrin dhe meqenëse automjeti nuk punonte, vet me vëllain e tij të ndjerin kanë 

ecur këmbë në drejtim të fshati X., e në atë moment e ka dëgjuar të akuzuarin T. duke thënë  ”o 

bjereni kallashin, se kemi me u faruar deri në pula” por nuk ka përmendur emra. Ka theksuar se 

deri sa me vëllain e tij ka qenë duke u larguar në këmbë ndoshta 20-30 m, ka arritur me 

automjet B. me babën dhe vëllain e tij për ti ndihmuar që të largohen, por në të njëjtën kohë ka 

arritur i akuzuari N. me kallashnikov dhe në automjetin e B. të tipit opel zafira brenda ka qenë 

B., vëllai i tij i ndjerë N. vetëm sa kishte hyr në automjet i ulur në karrigen e parë afër shoferit, 

kurse vet personalisht ka qenë larg automjetit 3-4 metra e në atë moment i akuzuari N. ka 

filluar të gjuaj me armë kallashnikov, fillimisht 2-3 herë ka gjuajtur të drejtim të tij personalisht 

dhe pasi ishte jashtë automjetit, e duke menduar se vëllai i tij ishte në automjet e do të shpëtoi, 

vet është larguar në anën e djathtë, i akuzuari N. ka vazhduar duke gjuajtur në drejtim të 

automjetit opel zafira, ka gjuajtur një nga një e jo rafal, e kur ka gjuajtur në automjet është bërë 

pluhur, e ka parë kur është hapur dera e shoferit, e B. është rrëzuar gjysmën e trupit në tokë, e 

gjysmën në automjet, e i akuzuari N. gradualisht ka shkuar duke u afruar kah automjeti, ka dal 

në krahun e automjetit ku ishte i ulur vëllai i tij, i cili në atë moment ka dal nga makina dhe në 

një afërsi shumë të afërt e ka pasur me të akuzuarin, e ka parë vëllain duke u mbrojtur me duar, 

e largësia në mes tyre ka qenë ndoshta 1-1,5 m, e ka parë se deri sa i akuzuari N. ka shtënë, 

plumbi vëllain e tij e ka rrokur në gisht e pastaj meqenëse vëllai i tij ishte më i gjatë e ka parë 

me siguri kur e ka goditur në kokë sepse vëllai është rrëzuar, ka rënë me fytyrë nga toka nuk ka 

lëvizur më, e në atë moment ka shkuar i akuzuari T. ja ka marrë armën nga dora të akuzuarit N. 

dhe në afërsi shumë të afërt mbi trupin e të ndjerit, ka shtënë disa herë në pjesën e pasme të 

shpinës dhe kokës prapa. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se në pjesën e përparme 

të kokës, gjegjësisht në pjesën ballore afër syrit e ka goditur i akuzuari N., ndërsa kur i 

akuzuari T. e ka goditur i ndjeri N. ka qenë i rrëzuar me fytyrë nga toka dhe përmbi trup e ka 

goditur me pushkë automatike, e këtë fakt e ka parë vet pasi ka qenë larg rreth 20 metra, ndërsa 

kur i akuzuari N. ka shtënë në drejtim të automjetit opel zafira ka qenë në largësi nga automjeti 

maksimumi 50 metra. Ka theksuar se M. i cili është baba i B. ka qenë afër të akuzuarit N. dhe e 

ka dëgjuar kur i ka thënë të akuzuarit N. mos gjuaj se djali është në automjet, ndërsa i akuzuari 

T. shante vazhdimisht deri sa i akuzuari N. gjuante me armë. Ka theksuar se nuk ka vërejtur se 

ka pasur kacafytje në mes të ndjerit N. dhe të akuzuarit të dytë, por i ndjeri vetëm është 

përpjekur që të mbrohet me duar në drejtim të grykës së armës automatike dhe në momentin 

kur i akuzuari i parë ja mori armën të akuzuarit N. edhe i akuzuari N. ka qëndruar aty, pra ata të 

dy janë larguar së bashku në drejtim të Prizrenit. Ka theksuar se vet është afruar tek vëllai i tij i 

ndjerë, nëna e B. ja ka mbyllur sytë që të mos e shoh viktimën, më pas e kanë marrë me 

automjet e kanë dërguar tek një barnatore në fshatin X. i kanë dhënë qetësues dhe është kthyer 

sërish pas 10 minutave. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se viktima ka qenë në 

pozitë përmbys, me fytyrë nga toka, vet nuk e ka prekur trupin e të ndjerit por kur është larguar 
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dhe në vendin e ngjarjes kanë shkuar djemtë e vëllait sipas traditës e kanë kthyer viktimën 

mbarë me fytyrë përpjetë dhe ja kanë vendosur setrën përmbi, dhe kur është kthyer nga 

barnatorja kanë ardhur edhe policia, aty ishte edhe automjeti opel zafira, ka pasur shumë njerëz 

të cilët edhe i ka njohur. Ka shtuar se djali i tij A. kur e ka thirr në telefon dhe i ka treguar se i 

akuzuari i parë po i provokon me mercedes ka qenë ora 15:35/h-15:40/h, dhe nga vitit 1992 

deri në vitin 2016 i akuzuari i parë i ka mbajtur të njëjtat vija të autobusëve por të njëjtat i ka 

mbajtur me dhunë dhe për çështjen e fjalosjes në stacionin e autobusëve në Prizren ka qenë 

edhe vet i akuzuar, por gjykata për këtë çështje ka shpallur fajtor dy djemtë e vëllait A. dhe A.. 

Ka theksuar se ditën kritike kur kanë arritur me automjet tek pompa e benzinës së të akuzuarve 

nuk kanë zbritur nga automjeti pasi nuk kanë pasur mundësi që të zbresin dhe te automjeti 

është afruar i akuzuari i parë, i akuzuari i  dytë ka qenë me revole, djali i Xh. dhe një nip i tyre 

kanë qenë aty por kanë qëndruar më larg, e aty ka qenë edhe një person nga R. i quajtur R., i 

cili e ka parë ngjarjen dhe në momentin kur janë nisur me automjet të cilën e drejtonte vëllai i 

tij i ndjerë, nuk e ka parë se është rrëzuar i akuzuari i parë pasi ka qenë në pjesën anësore të 

automjetit, se po të kishte qenë në pjesën e përparme do ta kishte goditur automjeti dhe po të 

ishte rrëzuar dhe ti ketë rënë të fikët ashtu siç pretendon i akuzuari i parë, si ka pasur mundësi 

që ai menjëherë të shkoi me automjetin e tij e ta zënë rrugën. Ka shtuar se konflikti në R. ka 

zgjatur 2-3 minuta dhe kur janë nisur nga fshati R., nuk kanë qenë menjëherë pas autobusit, 

pasi autobusin nuk e kanë parë, si dhe nuk është vërtetët se në vitin 2015 vet e ka rrahur djalin 

e të akuzuarit të parë, por djali i tij dhe djali i të akuzuarit janë rrahur, e vëllai i të akuzuarit 

Xh., me një shipkë e ka goditur djalin dhe shoferin. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka 

theksuar se i akuzuari N. ka filluar që të shtënë me armë në atë moment në automjetin opel 

zafira pronë e B. ka hyr vëllai i tij i ndjerë dhe vet ka qenë në largësi 3-4 metra, fillimisht ka 

gjuajtur në drejtim të tij, e pastaj në drejtim të automjetit, por nuk i kujtohet fakti se kur ka 

gjuajtur në automjet, a ka qenë i njëjti duke lëvizur, por nga ana e dëshmitarit vizatohet në një 

letër momenti dhe pozitat e automjetit kur i akuzuari i dytë ka filluar që të gjuaj, duke theksuar 

se automjeti opel zafira ka qenë në rrugë, vet ka qenë në pjesën e përparme të automjetit kah 

drejtimi i shoferit 3-4 metra në largësi dhe përmes vizitimit, tregon se i akuzuari i dytë ka qenë 

pas automjetit opel zafira kah pjesa e shoferit dhe këtu ka filluar që të gjuaj fillimisht në të, pra 

vet nuk ka qenë i fshehur pas automjetit e ka pasur në shënjestër dhe pasi ka gjuajtur në të, vet 

është larguar në anën e djathtë, e atëherë ka gjuajtur në drejtim të automjetit, por nuk e ka parë 

se cilën pjesë të automjetit e ka goditur, vetëm e ka parë që ka dal tym dhe të akuzuarin e dytë 

e ka pasur në largësi rreth 20 metra, por në pyetjen se në prokurori dhe polici keni thënë se kjo 

largësi ka qenë 30 metra, është përgjigjur ai ka deklaruar ashtu, por nëse dalin në vendin e 

ngjarjes e di saktësisht pozitën se ku ka qenë vet, ku ka qenë i akuzuari dhe i ndjeri. Ka shtuar 

se është i sigurt se kur ka gjuajtur i akuzuari i dytë me armë të ndjerin, fillimisht e ka goditur në 

gisht, sepse e ka parë kur vëllai i tij i ka pasur duart përmbi kokë duke u mbrojtur,  pasi në 

afërsi e ka pasur tytën e armës, si dhe e ka parë kur i ka ulur duart si dhe kur i akuzuari i dytë e 

ka goditur, i ndjeri ka mundë të jetë larg 1-1,5 metra, por edhe herëve tjera kur e ka goditur me 

armë ka qenë e njëjta distancë, ka mund të jetë një largim në mes tyre, por e ka parë kur vëllait 

i ka rrëshqitur këmba por nuk është rrëzuar, në momentin kur e ka goditur herën e parë në gisht 

i akuzuari i dytë ka vazhduar duke shtënë, ndërsa në kokë është goditur pasi është drejtuar në 

këmbë, por edhe pas këtyre gjuajtjeve që ka pasur edhe të shtëna tjera nga i akuzuari i dytë, por 

nuk e ka parë që i ka shkaktuar ndonjë plagë tjetër dhe lidhur me këtë çështje çdo herë ka thënë 

të vërtetën dhe asnjëherë nuk e ka humbur vetëdijen por ka mundur gjatë deklarimit të tij për 

ndonjë nuancë të mungoi apo shtoi diçka. Ka theksuar se i akuzuari i dytë duke shtënë me armë 

është afruar te automjeti nga pjesa ku ka qenë i ulur vëllai i tij i ndjerë ka pasur 2-3 të shtëna, 

ndoshta ka mund ta ketë marrë ndonjë plumb dhe duke dal nga dera e automjetit, të akuzuarit 

ditën kritike nuk kanë qenë me të njëjtin automjet pasi i akuzuari i parë ka qenë vetëm me 

automjeti mercedes, ndërsa i akuzuari i dytë nuk e dinë me çka ka ardhur dhe në momentin kur 
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kanë filluar të përleshen i ka ndarë B. me babain dhe vëllain e tij, e me saktësisht atë dhe 

vëllain e tij të ndjerë i ka ndarë vëllai i B. i quajtur L., pasi B. ka shkuar për ta marrë automjetin 

dhe të akuzuarin e parë e ka ndarë M. i cili është baba i B. Ka theksuar se ai dhe vëllai i tij i 

ndjerë nuk kanë pasur armë dhe vrasja e vëllait të tij është bërë vetëm me një armë automatike 

dhe e vërteta është se i akuzuari i parë të gjitha plagët vëllait të tij të ndjerë ja ka shkaktuar në 

pjesën e pasme të trupit deri sa i ndjeri ka qenë i rrëzuar për tokë, ndërsa në pjesën e përparme 

të trupit plagët ja ka shkaktuar i akuzuari i dytë deri sa vëllai i tij i ndjerë dhe i akuzuari i parë 

kanë qenë në këmbë përballë njëri me tjetrin dhe nuk e ka parë që vëllai i tij i ndjerë e ka kapur 

tytën e armës me dorë por e sqaron praktikisht se duart i ka pasur shumë afër tytës së armës 

automatike, por edhe një herë shton se duke e kapur me dorë tytën e armës nuk e ka parë 

vëllain e tij të ndjerë. 

 

I dëmtuari B.G. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

23.11.2018, ka deklaruar se i njeh dy të akuzuarit, nuk ka pasur ndonjë konflikt me të njëjtit 

dhe familjarët e tyre, e po ashtu e ka njohur edhe të ndjerin N.. Ditën kritike ka qenë duke 

punuar në autolarje, e cila gjendet në fshatin X., gjegjësisht afër varrezave dhe restorantit “A.”, 

konkretisht në anën e djathtë të rrugës nga drejtimi i Prizrenit për në Gjakovë, largësia e 

autolarjes nga vendi i ngjarjes afërsisht është 100-150 metra, gjersa ka qenë duke punuar ka 

dëgjuar një zhurmë, ndeshje te komunikacionit, ka vrapuar për të shikuar se çka ka ndodhur 

dhe ka parë që ka pasur aksident komunikacioni, ku të përfshira ka qenë dy vetura njëra e tipit 

mercedes, e tjerat e tipit BMW. Ka theksuar se nga vetura mercedes ka dalur i akuzuari i parë i 

cili ka qenë vetëm, ndërsa nga vetura BMW kanë dalur i ndjeri N. dhe B.K., shofer i kësaj 

veture ka qenë i ndjeri. Pasi ka parë aksidentin e ka njohur  automjetin mercedes se i kujt ishte, 

mirëpo për automjeti BMW nuk ka pasur për dijeni se i kujt është, por vetëm kur i ka parë 

personat i ka njohur, e kur ka shkuar te vendi i ngjarjes së bashku me të ka qenë edhe prindi i 

tij M., ata kanë filluar të përleshen, i akuzuari i parë i vetëm në njërën anë, i ndjeri N. dhe B.K. 

në anën tjetër, kanë ndërhyrë së bashku me prindin për ti ndarë, e konkretisht prindi i tij e ka 

larguar të akuzuarin e parë, ndërsa vet i ka larguar të ndjerin N. dhe B., të cilët kanë shkuar te 

vetura e tyre BMW, ndërsa i akuzuari i parë ka mbetur prapa me babën e tij M. I ndjeri është 

përpjekur për ta ndezur veturën e tij me qëllim që të largohet nga vendi i ngjarjes, mirëpo nuk i 

është ndezur, pastaj i ndjeri ka kërkuar ndihmë për tu larguar nga vendi dhe e ka pyetur se a ke 

veturë që të largohen nga vendi i ngjarjes, vet personalisht i ka thënë prit deri sa të shkoi ta 

marrë automjetin, të cilin e kishte te autolarja, e largësia ishte 20-30 metra nga vendi ku ka 

ndodhur aksidenti, e ka marrë automjetin e tipit opel zafira, ka shkuar para automjetit BMW, 

në automjet ka hipur vetëm i ndjeri N., ndërsa B. ka qenë më larg, ka qenë duke vrapuar, pasi i 

ndjeri ka hipur në automjet dhe afërsisht 50 metra, nuk është i sigurt, ka dëgjuar një krismë dhe 

brenda automjetit është bërë pluhur, nuk dinë asgjë më vetëm i kujtohet kur ka shkuar prindi i 

tij për ta kontrolluar se a është mirë, pasi i kishte humbur vetëdija dhe nuk e dinë arsyeja pse 

është formuar ai pluhur, ka dëgjuar një krismë të madhe dhe kur i ka ardhur vetëdija, ka parë se 

i ndjeri N. veç ka qenë i vdekur. Ka shtuar se B.K. nuk ka hyr në automjet brenda, përpos asaj 

krisme nuk ka dëgjuar ndonjë krismë tjetër dhe kur i ka ardhur vetëdija, babai i tij M. së bashku 

me vëllain L. dhe B., me automjetin e një myshteriu të cilin e ka drejtuar vëllai L., kanë shkuar 

në ambulancë në fshatin X., ku kanë qëndruar 20 minuta dhe vet nuk është kthyer në vendin e 

ngjarjes, ka shkuar në shtëpinë e tij, ndërsa për B. nuk ka për dijeni se a është kthyer dhe me 

çka është kthyer. Ka shtuar se largësia në mes automjeteve të aksidentuara ka qenë afërsisht 1 

(një) metër dhe automjeti mercedes ka qenë i dëmtuar në pjesën e përparme, ndërsa automjeti 

BMW në pjesën e pasme dhe lidhur me këtë çështje ka dhënë deklaratë në polici, prokurori, në 

gjykatë, si dhe gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor dhe mbetet pranë deklarimeve të tija, ngjarja nga 

momenti kur ka ndodhur aksidenti e deri kur e ka humbur vetëdijen, ka mund të jetë më së 

shumti 5 minuta. Ka theksuar se ditën kritike automjetin mercedes para aksidentin e ka parë 
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kur ka kaluar me shpejtësi të madhe, si dhe e njeh të akuzuarin e parë, por me parë nuk e ka 

parë kurrë duke vozitur shpejtë sikur atë ditë. 

 

Dëshmitari E.Zh. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

23.11.2018, ka deklaruar se ka të kryer fakultetin ekonomik, punon në firmën familjare “D.J.”, 

të ndjerin N. e ka njohur si figurë, ditën kritike kur kanë qenë duke u kthyer nga Gjakova për 

në Prizren, kanë takuar një automjet Golf 5 me targa ...,dhe nga rrethi deri te stacioni i 

autobusëve kanë pasur provokime nga ky automjeti, i cili ka qenë i firmës “M.”. Duke drejtuar 

automjetin ka qenë A.K., kur kanë arritur në stacion kanë takuar A.K. dhe së bashku me axhën 

e tij Xh., kanë biseduar me të dhe i kanë treguar për provokimet që ju ka bërë me automjet, e 

ndërkohë janë mbledhur katër anëtarët e familjes K. të cilët kanë filluar që ti ofendojnë, kanë 

pasur boksa të hekurit dhe shufra të ndryshme, por nuk ka ndodhur asgjë e keqe pasi i kanë 

ndarë disa persona që kanë qenë aty dhe kur ka arritur ora 15:15/h, autobusi i firmës “M.” është 

nisur, afërsisht rreth orës 15:20/h në stacionin e autobusëve kanë shkuar dy automjete, ku kanë 

qenë N., B., A., A., A. dhe A.K., i kanë sulmuar atë dhe axhën e tij Xh., i kanë rrahur duke 

përdorur shufra dhe boksa të hekurit, e pastaj me axhën e tij Xh. kanë hyr në autobusë, e ata 

nuk kanë hyr brenda por kanë filluar me sharje. Më pas me automjetet e tyre janë larguar, ka 

ardhur policia të cilët i ka lajmëruar vet por me siguri i ka lajmëruar edhe dikush nga populli, i 

kanë marrur atë dhe axhën e tij Xh., ndërsa personat e familjes K. ishin larguar, si dhe kur i 

kanë sulmuar ka qenë edhe A.K.. Ka shtuar se kur kanë ardhur policia në vendin e ngjarjes, nuk 

i kanë dhënë rëndësi sepse ishin familja K. dhe për vrasjen ka kuptuar në stacion policor. Ka 

shtuar se ditën kritike ka pasur telefon me veti, nuk i kujtohet me kënd ka biseduar para se të 

ndodhë rasti dhe pas përfundimit të sulmit nga firma “M.”, autobusin e ka larguar nga peroni 

numër 2 e kanë vendosur në parking, kanë shkuar në stacionin policor, por lidhur me këtë rast 

nuk kanë njoftuar askënd nga anëtarët e familjes së tij. Ka shtuar se është e vërtetë se në 

stacionin policor ka kuptuar për vrasjen, pasi policinë e ka pasur afër dhe i ka dëgjuar duke 

biseduar në radio-lidhje, por edhe vet policia i ka thënë se ka ndodhur një vrasje në X., e aty ka 

kuptuar se i vrarë ka qenë N.K., ndërsa vrasjen e ka kryer T.Zh.. Duke u përgjigjur në pyetjen 

se në deklaratën e juaj të dhënë në prokurori me datë 05.05.2016, keni deklaruar se kush është 

viktima dhe kush e ka kryer vrasjen, ka kuptuar pasi është kthyer në shtëpi nga mjetet e 

informimit, ndërsa tani po thuani se keni kuptuar në stacionin policor, është përgjigjur se e 

vërteta është se ka kuptuar në stacion policor, ku në stacionin policor në Prizren ka ndenjur 

përafërsisht 3-4 orë, e pastaj janë dërguar në stacionin policor në Rahovec për shkak të sigurisë, 

në mënyrë që policet e stacionit policor në Rahovec ti dërgojnë në shtëpi, mirëpo në Rahovec 

nuk janë intervistuar. 

 

Dëshmitari G.Zh. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

23.11.2018, ka deklaruar se merret me bujqësi, ka një lokal te shtëpia, ku edhe ditën kur ka 

ndodhur ngjarja kritike ka qenë duke punuar në lokal, të ndjerin N. e ka njohur. Ka theksuar se 

nuk i kujtohet saktësisht koha, ka qenë pas ditë, kur në lokalin e tij ka shkuar i  akuzuari N. me 

automjetin e firmës së tyre të tipit mercedes, i ka treguar se axha T. e ka bërë një vrasje, e kur i 

akuzuari N. e ka hapur xhamin e automjetit, ja ka parë se e kishte pasur një revole në karrigen e 

parë, nuk e dinë llojin e revoles, por ja ka marr revolen që të parandaloi që të mos ndodhë diçka 

tjetër, e atë revole e ka dërguar te nipi i tij në fshatin C., Komuna Rahovec, ndërsa i akuzuari 

N. ka shkuar në shtëpinë e tij dhe ka qenë shumë i qetë. Pastaj ka shkuar te familja e T., të cilin 

nuk e ka gjetur aty, por ka kuptuar se i akuzuari T. ka qenë në pompën e benzinës, të njëjtën 

natë e ka ftuar policia për revolen, ka shkuar në fshatin C. së bashku me policinë dhe e ka 

marrë, pasi policia i kanë thënë se i akuzuari N. ju ka treguar për revolen. Ka shtuar se natën 

kritike kur ka shkuar te shtëpia e T. të njëjtin nuk e ka gjetur në shtëpi, të akuzuarin N. po dhe 

ka qenë mbrëmja kur policia e kanë marrë të akuzuarin N., por herëve tjera nuk ka ndodhur 
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kurrë që të shoh të akuzuarin N. me revole në automjet, si dhe nuk e ka pyetur se pse e kishte 

revolen. 

  

Dëshmitari R.K. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

17.01.2019, ka deklaruar se me të akuzuarit nuk ka pasur asnjëherë konflikt, të ndjerin N. e ka 

njohur, pasi edhe më herët kur këto dy familje 8-9 muaj para këtij rasti kanë pasur konflikte, ka 

bërë pajtimin në mes të këtyre familjeve. Ditën kritike para se të ndodhë rasti rreth orës 

15:00/h, së bashku me të akuzuarin e parë dhe dajën e tij L. kanë qenë në restorantin ”D.”, të 

pranishëm ka qenë edhe dy mjeshtër nga Ferizaj, të cilët kanë pasur që të bisedojnë me të 

akuzuarin e parë, në këtë lokal kanë qëndruar deri sa e kanë telefonuar të akuzuarin e parë, i cili 

pas telefonatës është zbehur, ka humbur kontrollin dhe kur e kanë pyetur se çka ka ndodhur, ka 

theksuar se i paskan rrahur dhe thyer autobusin. Në atë moment i akuzuari së bashku me dajën 

e tij L. me automjetin e të akuzuarit kanë shkuar të parët, kurse vet personalisht pasi e ka kryer 

pagesën ka shkuar, largësia në mes të restoranti te “D.” dhe pompës së derivateve në pronësi të 

akuzuarve është afërsisht 1 km, kur ka arritur te pompa, e ka parë të akuzuarin T. dhe dajën e 

tij në skaj të rrugës, e autobusi i familjes K. akoma nuk kishte arritur te pompa. Ka theksuar se 

kur e ka pyetur se çka jeni duke bërë, i akuzuari i parë i ka thënë se po donë me e ndal 

autobusin, e në atë moment ka ardhur autobusi, të cilit përmes shenjës së dorës i ka kërkuar të 

ndalet, është ndalur tërësisht, i akuzuari i parë ka shkuar në drejtim të derës së shoferit 

fillimisht, e pastaj ka dal nga dera e parë e autobusit ku hyn konduktori, e në atë momenti ka 

arritur me shpejtësi të madhe një automjet BMW xhip në drejtim të tyre, e autobusi ka 

vazhduar menjëherë. Në automjetin BMW kanë qenë dy personat të cilët në atë moment nuk i 

ka njohur, i akuzuari T. ka bërtitur është gjuajtur në xhamin e përparmë të këtij automjeti, e L. 

u ka thënë atyre dy personave që të largohen, e deri sa automjeti është nisur, i akuzuari i parë 

ka qenë kah shoferi, i cili me pjesën e përparme të automjetit dhe me pasqyrën kah automjeti e 

ka goditur të akuzuarin e parë në këmbë dhe krah në momentin kur automjeti ka qenë në ikje e 

sipër, i akuzuari është alivanosur, ka pasur sjellje të pakontrolluara, ka bërtitur, e deri sa vet ka 

shkuar për të marrë ujë, kur është  kthyer e ka parë të akuzuarin e parë duke çaluar dhe ka 

shkuar te automjeti i tij mercedes, e ka pyetur se ku je nisur, e ai është përgjigjur në shtëpinë e 

tij në fshatin B. te vëllai i tij H.. Kur është nisur me automjetin e tij mercedes, vet me L. kanë 

qëndruar akoma duke bredhur nëpër placin e pompës ndoshta 10 minuta, e në atë moment kanë 

vërejtur se po bëhet kolona e automjeteve dhe me automjetin e L., Golf me tabela të Austrisë, 

janë nisur të drejtim të kolonës dhe kur kanë arritur kanë vërejtur se ka ndodhur një aksident në 

mes të automjetit të ndjerit BMW dhe automjetit mercedes të akuzuarit të parë, ku automjeti 

mercedes me pjesën e përparme e kishte goditur në pjesën e pasme automjetin BMW, e në atë 

moment e ka parë të akuzuarin e parë para automjetit BMW, në dorë kishte armën automatike, 

kanë parë automjetin opel zafira në mes të rrugës si dhe kufomën më larg, edhe pse me L. nuk 

kanë zbritur fare nga automjeti, janë kthyer menjëherë pasi kanë parë trishtim. Ka theksuar se 

kur e ka vërejtur të akuzuarin T. me armë në dorë ka qenë larg nga viktima përafërsisht 20-30 

metra, nuk e ka njohur viktimën, nuk ka dëgjuar të shtëna, me L. janë kthyer te pompa e 

benzinës, e më pas vet është kthyer në shtëpi, afërsisht pas një ore e gjysmë, e ka thirr miku i të 

akuzuarit T., kanë shkuar në shtëpinë e tyre, e kur kanë shkuar në shtëpinë e tyre të akuzuarin 

T. nuk e kanë gjetur në shtëpi, ndërsa të akuzuarin N. po, e atëherë edhe nëpërmjet portaleve ka 

kuptuar se kush është vrarë. Ka theksuar se në vendin e ngjarjes shikueshmëria ka qenë e mirë, 

largësia e automjetit BMW deri te kufoma ka qenë 20-30 metra, e ku viktima ka qenë në 

pozitën përmbys, e po ashtu edhe largësia e automjetit opel zafira dhe viktimës ka qenë 20-30 

metra dhe përmes vizatimit në një letër të bardhë e përshkruan ku ka qenë vet, automjeti opel 

zafira, viktima, largësia në mes të automjetit opel zafira dhe viktimës ka qenë 20-25 metra. Ka 

shtuar se i akuzuari i parë e kishte armën të cilën e mbante në dorë në pozitën poshtë, ka qenë i 

ndalur, ka pasur cigaren e ndezur dhe me L. në vendin e ngjarjes nuk ka ndenjur asnjë minute. 
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Ka theksuar se kur i kanë tejkaluar kolonat për të shkuar te vendi i ngjarjes, kolona nga drejtimi 

Gjakovë për në Prizren ka qenë e ndalur, pasi automjeti opel zafira ka qenë i ndalur në rrugë, si 

dhe te pompa e benzinës nuk e ka parë të akuzuarin e dytë, nuk ka dëgjuar të shtëna te pompa, 

edhe pse tërë kohën me L. kanë qëndruar jashtë në oborrin e pompës së benzinës. Duke u 

përgjigjur në pyetjen se vet i akuzuari N. e ka pranuar se ka gjuajtur me revole, ka theksuar se 

ka qenë rast i rëndë, ka menduar se do të vriten, pasi për të më i zorshëm ka qenë rasti te 

pompa se sa në vendin e ngjarjes, pasi nga momenti kur ka ndodhur rasti në Prizren, e ka pritur 

që kanë mu vrarë me firmën “M.”, edhe pse personat në BMW nuk i ka njohur se janë të firmës 

“M.”, por për këtë fakt deklaron nga bindja tij shpejtësia dhe reagimi i automjetit BMW. Ka 

theksuar se të akuzuarin N. nuk e ka parë në vendin e ngjarjes dhe me të akuzuarin T. nuk e 

dinë as vet se pse nuk janë ndalur me biseduar kur e kanë parë me kallash në dorë. Në vendin e 

ngjarjes kanë shkuar me automjetin golf, të cilin e ka drejtuar L. i cili ndodhet në Austri, e njeh 

të dëmtuarin B.G. dhe babën e tij M., të njëjtit nuk i ka parë në vendin e ngjarjes, por të 

akuzuarin e parë në vendin e ngjarjes e ka parë vetëm dhe nuk e kanë pyetur asgjë të akuzuarin 

se çka ndodhi, ndërsa duke u përgjigjur në pyetjen se i akuzuari T. në prokurori ka deklaruar se 

në vend të ngjarjes kanë arritur daja L. dhe R. dhe ai vet ju ka thënë se e ka bërë vrasjen, e në 

pyetjen se ju po thuani se nuk keni biseduar fare me të akuzuarin T. cila është e vërteta, ai është 

përgjigjur nuk di se çka të them. 

Dëshmitari F.E. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

18.01.2019, ka deklaruar se të ndjerin N. e ka njohur pasi ka qenë shef i firmës “M.” ku edhe 

vet ka punuar si shofer, e po ashtu i ka njohur edhe dy të akuzuarit, me të cilët asnjëherë nuk ka 

pasur konflikt dhe ditën kritike kur ka ndodhur vrasja ka qenë në Rahovec, pasi të njëjtin ditë 

nga stacionin i autobusëve në Prizren është nisur në ora 15:15/h, ka pasur që të udhëtoi në 

relacionin Prizren-Rahovec-Malishevë-Prishtinë. Ka shtuar se zakonisht në peron hyn 20 

minuta para nisjes dhe është praktikë që pasi autobusi të parkohet në peron, shoferi zbret nga 

autobusi dhe kthehet në autobus 10 minuta para nisjes dhe gjatë kohës kur është kthyer në 

autobus, pra 10 minuta para nisjes nuk ka vërejtur që ka ndodhur diçka aty, por në atë moment 

ka ardhur autobusi i firmës ”D.J.” në pronësi të Xh.Zh., e ku A. ka biseduar me Xh. dhe nuk ka 

kaluar asnjë minute kohë janë nisur me autobus, pasi ka arritur koha që të nisemi dhe nuk ka 

vërejtur që ka ndodhur ndonjë fjalosje apo rrahje, si dhe konduktor i  autobusit ka qenë A.K., i 

cili zakonisht bënë pagesën e peronit dhe pret te dalja e stacionit për të hipur në autobus. Ka 

shtuar se përpos të akuzuarve si figura njeh edhe anëtarët tjerë të familjes Zh., e atë ditë kur i 

ka parë duke biseduar A. me Xh. ka qenë edhe një person tjetër i familjes Zh. të cilin e quajnë 

J. dhe kur kanë biseduar ata në mes veti, vet personalisht ka qenë në autobus, e askush nga 

familja Zh. nuk ka hipur në autobusin të cilin ai e ka drejtuar. Ka shtuar se në firmën “M.” ka 

filluar të punoi afërsisht dy vite para rastit dhe nuk ka dëgjuar se këto dy familje kanë pasur 

ndonjë mosmarrëveshje lidhur me vijat dhe atë ditë në ora 15:15 minuta është nisur nga 

stacioni i autobusëve në Prizren dhe kur ka arritur në stacion në fshatin R. është ndalur për të 

zbrit apo marrë udhëtar nuk i kujtohet i cili stacion gjendet përmbi pompën e benzinës “D.J.” e 

kur ka arritur te pompa i akuzuari T. i ka dal si pengesë për ta ndalur autobusin e ka zvogëluar 

shpejtësinë nuk është ndalur krejt e fillimisht i akuzuari është nisur kah drejtimi i shoferit të 

autobusit, e pastaj ka kaluar kah dera e kondukterit e përmes pasqyrave prapa autobusit e ka 

parë që ka pasur një automjet  X-5 por fare nuk kanë biseduar me të akuzuarin si dhe nuk i ka 

hapur dyert e autobusit. Ka theksuar se përmes pasqyrave ka mund të vërejt gjysmën e 

automjetit BMW X-5 nuk e ka vërejtur sa persona kanë qenë në automjet dhe kur i akuzuari T. 

i ka dal përpara autobusit nuk ka vërejtur që ka pasur diçka në dorë, si dhe pasi është  nisur me 

autobus nuk ka vërejtur që ndonjë automjet ta ketë tejkaluar dhe gjatë vozitës së autobusit atë 

ditë nuk e ka thirr askush në telefon dhe kur kanë arritur në stacion në Rahovec kanë bërë 

pauzë 5 minuta e aty ka dëgjuar se është vrarë N., pasi A. ka filluar të qaj mirëpo prapë se 

prapë kanë vazhduar drejtimi Malishevë- Prishtinë. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka 
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theksuar se te pompa e benzinës ka qenë duke drejtuar autobusin në shpejtësi 10-15 km/h  dhe 

nuk e dinë se në çfarë shpejtësie ka qenë automjeti BMW, mirëpo ky automjet nuk e ka 

tejkaluar, si dhe te pompa “D.J.  vetëm i akuzuari T. është ofruar te autobusi edhe pse aty kanë 

qenë 2-3 persona tjerë. Ka shtuar se e ka parë R.K. po i njëjti nuk është ofruar te autobusi, te 

akuzuarin N. nuk e ka parë dhe kur e ka vërejtur automjetin BMW pas autobusit nuk e ka parë 

se është duke vozitur në mënyrë të rrezikshme por ka vozitë në mënyrë të zakonshme me 

rregulla të komunikacionit. 

 

Dëshmitari A.K. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

18.01.2019 ka deklaruar se të akuzuarit i njeh si figura dhe lidhur me këtë  rast ka dhënë 

deklaratë në polici, prokurori si dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, të cilat deklarime i kujtohen dhe 

mbetet pranë atyre deklaratave. Ditën kritike ka qenë kondukter dhe kur kanë arritur te pompa 

e  benzinës “D.J.” ka qenë i akuzuari T., i cili ju ka dal në rrugë për ta ndalur autobusin, e ka 

ndalur autobusin e kanë hapur derën e kondukterit, nuk ka hyr brenda, nuk ka fol asgjë në atë 

moment, ka ardhur i ndjeri është ndalur me automjet te rruga kryesore vet ka vazhduar rrugën. 

Ka shtuar se gjatë rrugës nga Prizren deri te pompa e benzinës nuk kanë vërejtur diçka të 

pazakontë, mirëpo në fshatin K.V. e kanë parë të akuzuarin T. me automjet i cili ka shkuar në 

drejtim të Prizren, e kur me autobus kanë arritur në fshatin KM sërish e kanë parë të akuzuarin 

T. i cili ishte duke u kthyer dhe te njëjtin e kanë takuar te pompa e benzinës. Duke u përgjigjur 

në pyetjet tjera ka deklaruar se janë të vërteta deklarimet në prokurori dhe polici se i akuzuari 

T. ka hyr në autobus me këmbë por në momentin që axha-i ndjeri ka arritur me automjeti, i 

akuzuari është larguar nga autobusi dhe ka shkuar te automjeti i cili ka qenë i ndalur pasi e ka 

parë përmes pasqyrës së autobusit ku e ka vërejtur të akuzuarin duke dashur ta hap derën e 

automjetit kah shoferi, e pasi nuk ka mund ta hap e ka dëgjuar të akuzuarin duke thënë “bjerma 

kallashin”, si dhe të akuzuarin N. nuk e ka parë te pompa mirëpo e ka vërejtur një person te 

pompa me revole në dorë të cilin nuk e ka njohur e ndoshta ka qenë i akuzuari N. mirëpo te 

pompa nuk ka dëgjuar të shtëna.  

 

Dëshmitari Xh.Zh. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës18.01.2019 ka theksuar se i kujtohen deklaratat që ka dhënë në polici, prokurori dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe mbetet pranë atyre deklaratave dhe nuk ka se çfarë  të shtoi tjetër. 

 

Eksperti balistikës L.R., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.03.2019, ka deklaruar se me datë 08.06.2016 kanë përpiluar një raport të ekspertizës, ku 

objekt i ekzaminimit kanë qenë dëshmitë e sjella nga vendi i ngjarjes dhe atë katër gëzhoja të 

kal. 7.62 x 39 mm, të evidentuara si dëshmi me numër 2, 3, 4 dhe 9, tre plumba të kal. 7.62 x 

39 mm, të evidentuara me shifra numër 1/A, 1/B dhe 1/C, gjithashtu objekt i ekzaminimit ka 

qenë edhe një pushkë mitraloz i lehtë Cervena Zastava, model 72 B1 kal. 7.62 x39 mm dhe 

bazuar në ekzaminimet e kryera, kanë konstatuar se katër gëzhojat dhe tre plumbat e lartcekur 

janë shkrepur apo shtënë nga pushka automatike e modelit 72 B1 apo dëshmia numër 11, e 

gjithashtu është konstatuar që arma ka qenë funksionale. Ka theksuar se bazuar në raportin e 

rikonstruimit të vendit të ngjarjes, kanë vërejtur në vendin e ngjarjes katër pikat ku kanë qenë 

gëzhojat, pikat ku kanë qenë tri veturat dhe pika ku ka qenë viktima i shtrirë. Në bazë të këtyre 

dëshmive-pikave të vendosura gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes dhe eksperimenteve që 

kanë bërë me armë automatike M-72 B1, kanë gjetur se shtrirja apo pozita e gëzhojave të 

gjetura në vendin e ngjarjes, korrespondojnë me eksperimentin që kanë bërë me armën dhe nga 

kjo është gjetur se katër gëzhojat janë shtënë prej dy pozitave të ndryshme, pozita e pare e 

qitësi ka qenë me siguri nga mesi i rrugës, prapa veturës opel zafira, ku edhe është shkaktuar në 

dëmtim në veturë përkatësisht në xhamin e pasme të veturës, i cili dëmtuar është evidentuar me 

shifër 5A, e ky dëmtim lidhet me pozitën e gëzhojës numër 9 që gjendet në krahun e djathtë të 
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veturës nga ana e varrezave, pozita e dytë e qitësit ka qenë nga ana e djathtë e veturës në këndë 

të ngushtë apo edhe paralelë me derën e pasme të veturës, nga ana e djathtë ku janë shkaktuar 

dy dëmtime në veturën opel zafira, të evidentuara me shifrat 5C dhe 5Q, e ku trajektorja e tyre 

lidhet me pozitën e gëzhoja numër 2, 3 dhe 4. Ka shtuar se distanca e qitjes në drejtim të 

veturës ka qenë 5-10 metra, janë konsultuar edhe me mjekun ligjor, kanë shikuar raportin e 

autopsisë dhe fotoalbumin e obduksionit, kanë vërejtur se në trupin e viktimës ka pasur shumë 

plagë, si në pjesën e përparme dhe të pasme të trupit. Bazuar në plagët që i ka parë nga 

fotoalbumi i obduksionit dhe trajektoreve të përshkruara në raportin e autopsisë, këto plagë 

janë shkaktuar nga distanca e afërt, mirëpo në mungesë të faktorit plotësues të qitjes, nuk ka 

mund të përcaktohet se a ka qenë distanca deri në një metër e gjysmë. Ka theksuar se në bazë të 

shtrirjes së pozitave të gëzhojave të shtënat kanë qenë kryesisht të drejtuar nga vetura opel 

zafira dhe është shtënë në dy pozita, e të cilat pozita i ka lidhur me gëzhojat dhe pozitën e 

qitësve, edhe njëherë sqaron se pozita e gëzhojës me numër katër shikuar në skicën e vendit të 

ngjarjes lidhet me pozitën e dytë të qitësit  nga ana e djathtë e veturës, pjesa nga varrezat. Ka 

shtuar se në vendin e ngjarjes është gjuajtur në tri pozita të ndryshme, dy pozita kanë qenë në 

drejtim të veturës, pozita e tretë të drejtim të viktimës dhe në skicën e vendit të ngjarjes, e ka 

paraqitur edhe pozitën e mundshme të qitësin në raport me viktimën çka do të thotë se këtë M. 

e ka thënë duke u bazuar në plagët e shkaktuar në trupin e të ndjerit, pasi nuk janë evidentuar 

dëshmi-gëzhoja nga njësia e krim-teknikës në vendin e ngjarjes në mënyrë që të caktohet 

saktësisht se ku ka qenë pozita e qitësit në raport me viktimën, sepse në bazë të kësaj pozite të 

gjitha gëzhojat që janë shtënë nga arma kanë rënë në pjesën e varrezave nga ana e djathtë të 

cilat nuk janë evidentuar apo hasur në vendin e ngjarjes. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka 

theksuar se në pikën 6.1 e ka sqaruar se plagët e shkaktuara nga plumbat e armës së zjarrit siç 

janë të evidentuara në piken 12, 13, 14, dhe 21 në pjesën e përparme të trupit përkatësisht në 

kokë, abdomen dhe gjoks dhe plaga numër 21 ka qenë plaga te syri e cila ka qenë e shkaktuar 

nga plumbi i armës së zjarrit dhe trajektoren e ka nga poshtë-lartë dhe bazuar në këtë trajektore 

pozita e qitësit në raport me viktimën, ka qenë më poshtë, kur trupi i të ndjerit ka qenë në 

pozitë vertikale në këmbë, pra qitësi ka qenë më poshtë në raport me viktimën ndërsa plagët 

tjera në pjesën e përparme të evidentuar me shifra 12, 13 dhe 14 gjithashtu janë të shkaktuar 

nga plumbat e armës së zjarrit dhe këto tri plagë kanë trajektoren nga lartë poshtë dhe bazuar 

ne këto trajektore i ndjeri ka qenë më poshtë se qitësi me siguri trupi i të ndjeri ka qenë duke 

rënë në tokë. Në piken 6.2 po ashtu janë plagë tejshkuese, hyrëse-dalëse që janë të shkaktuara 

nga plumbat e armës së zjarrit por këto plagë gjenden në shpinën dhe kokën e të ndjerit pra 

janë të evidentuara në pikat 1-10, pra janë 10 vrima hyrëse, e këto plagë janë shkaktuar kur 

trupi i të ndjeri ka qenë në pozitë horizontale apo i shtrirë në tokë dhe me siguri të lartë janë 

shkaktuar nga një distancë e afërt. Ka shtuar se në pikën 6.3 dhe 6.4 janë të përshkruara 

dëmtimet në gishtat e dy duarve tek i ndjeri nga plumbat e armës së zjarrit në një distancë të 

afërt me siguri që i ndjeri i ka pasur duart në vet mbrojtje, pra në bazë të raportit të autopsisë 

janë plagë të hapura, por në paragrafin 6.4 është konstatuar se në anën e brendshme të gishtit të 

vogël të dorës së majtë nga fotoalbumi i abduksionit ka vërejtur blozë apo tym nga djegia e 

barotit dhe bazuar në këtë janë të Mendimit se distanca ka qenë shume afër, mirëpo prezenca e 

blozës dhe tymit nuk nënkupton që viktima e ka kapur me dorë tytën e armës, por nënkupton se 

duart e viktimës kanë qenë para tytës së armës, pasi tymi dhe bloza shkojnë përpara dhe jo 

prapa. 

  

Eksperti mjeko ligjor dr. F.D. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës 15.03.2019, ka deklaruar se plagët nga pika 1 e përshkrimit të dëmtimeve të jashtme 

trupore dhe deri në plagën numër 15 janë plage hyrëse tejshkuese, ndërsa dëmtimet e 

përshkruara në pikën 16, 17 dhe 18 janë dëmtime të shkaktuara nga predha e armës së zjarrit 

tangjentore, pra nënkupton se në këto plagë nuk kemi vrima hyrëse dhe dalëse. Ka theksuar se 
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bazuar në mungesën e faktorëve plotësuese të qitjes me armë zjarri siç është bloza, baroti dhe 

tymi në trupin e viktimës apo rreth vrimës hyrëse në trupin e viktimës konsiderohen se largësia 

nga ku janë shkaktuar këto plagë ka qenë mbi një metër. Ka shtuar se dëmtimet e përshkuar në 

pikën 1 dhe 12 të raportit të autopsisë janë shkaktuar nga para prapa, ndërsa dëmtimet nga pika 

2 duke përjashtuar 12 gjerë në pikën 15 janë shkaktuar nga prapa-para, por ka dëmtime nga e 

djathta në të majtë ku gjithsejtë janë 15 predha dhe duke pasur parasysh se dëmtimet e shënuar 

në pikën 15, 16 dhe 17 janë plagë tangjenciale janë në shuplaka të duarve apo rreth shuplakave 

të duarve, nuk mund të jep saktësisht Mendimin se a kanë lidhje me dy dëmtimet e përparme të 

cilat kishin me ju përgjigje një predhe apo janë predha në veçanti, ndërsa dëmtimi i përshkuar 

në pikën 19 nuk është dëmtimi i shkaktuar nga arma e zjarri por është dërrmishje dhe gërvishtje 

nën lëkurore. Ka shtuar se në Mendimin përfundimtar të raportit të autopsisë në pikën 1 të 

konkludimit është konstatuar se vdekja e të ndjerit ka ardhur si rrjedhojë e dëmtimit të trurit 

dhe zemrës që i përgjigjet pikës 1 dhe 12 të raportit të autopsisë, por nuk mund të jep sqarime 

se cila plagë është shkaktuar e para, plaga numër 1 apo 12 duke marrë parasysh se të dy plagët 

janë vdekjeprurëse, mirëpo trajektorja e predhës te plaga numër 1 është nga poshtë lartë nga 

para prapa dhe lehtësisht nga e djathta në të majtë, ndërsa trajektorja e predhës në plagën 

numër 12 është nga para prapa, nga lartë poshtë dhe nga e majta në të djathtë, si dhe ka 

theksuar se është e vërtetë se në shqyrtimin e kaluar ka deklaruar se nuk mund të jep Mendim 

të saktë lidhur me pozitën iniciale që ka pasur i ndjeri ku i ka marrë këto dy plagë numër 1 dhe 

12. Po ashtu duke u përgjigjur në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit N.Zh. ka shtuar se gjatë 

rikonstruimit të vendit të ngjarjes nuk ka thënë se si rezultat i goditjes nga arma e zjarrit 

viktima ka rënë në shpinë, por ka theksuar se shtyhet prapa nga forca kinetike me tendencë në 

të djathtë apo në të majtë dhe sërish ka theksuar se plaga numër 1 është në pjesën e përparme të 

syrit, plaga numër 12 është në regjionin e zemrës, plaga numër 2 është në pjesën e pasme të 

kokës, kurse plaga numër 3 është në regjionin e pasme të qafës dhe sipas raportit të autopsisë 

plaga numër 3 për të cilën është përgjigjur se është në regjionin e qafës është plaga me numër 2 

e shënuar në trupin e viktimës e evidentuar në fotografinë me numër 3 dhe edhe kjo  plagë me 

numër 3 hynë në plagët e shkaktuar në pjesën e pasme. Ka theksuar se edhe pas rikonstruimit të 

vendit të ngjarjes ku edhe vet ka qenë i pranishëm nuk ka ndryshuar diçka në konstatimet e tij 

dhe eksperti i balistikës është kompetent lidhur me rrethanat e vendit të ngjarjes dhe rrjedhën e 

ngjarjes dhe si mjeko ligjor janë të lidhur ngushtë me trupin e viktimës, mund të ju ndihmojmë 

lidhur me trajektoren e predhës e cila depërton në trupin e njeriut, kurse sa i përket dëmtimeve 

në gishtin e dorës janë plagë të hapura të cilat e përjashtojnë djegien, pra edhe në raport nuk i 

ka përshkuar si djegie. 

 

 Dëshmitari i mbrojtur i koduar me shifrën numër 7, gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor jo publik të datës 15.04.2019, ka deklaruar se ditën kritike me datë 

26.03.2016, ka qenë duke shkuar në Prizren, ka parë tollovi rrugës, e ka parë J. me mercedes që 

e kishte goditur nga prapa xhipin, e ka pyetur të ndjerin N. çka ka ndodhur, ai është përgjigjur 

se ka pasur konflikt me kolegun, e pasi i ka njohur që të dytë, i ka thënë të ndjerit vazhdo me 

tutje hiqu problemit, e i ndjeri i ka thënë se nuk po i ndezë automjeti. Ka theksuar se në atë 

moment deri sa ka qenë duke biseduar me të ndjerin, ka ardhur një automjet i tipit opel, është 

ndalur në mes të asfaltit, mirëpo nga një automjet tjetër i tipit mercedes ka zbritur një djalë me 

automatik, e ka vendosur plumbin në cev, ka qenë shumë i habitur dhe ka filluar me të shtëna 

prapa automjetit opel, kurse i ndjeri N. dhe vëllai i tij kanë dalur para automjetit opel, e 

fillimisht ka gjuajtur në vëllain e të ndjerit, i cili ka ikur me vrap nga ana e një seperacioni, 

kurse i ndjeri është futur në automjetin opel, e pastaj ai personi ka shkuar nga ana e N., ju ka 

afruar, i ndjeri e ka hapur derën, e ka kapur për gryken e automatikut, i ka rrëshqitur njëra 

këmbë, e ai quni e ka ngrehur automatikun, ka shtënë rafal, i ndjeri ka rënë menjëherë në tokë, 

mirëpo mixha i vet ja ka marrë automatikun dhe ka gjuajtur edhe me një rafal në të ndjerin N., 
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deri sa i njëjti ka qenë i shtrirë. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se ky personi me 

automatik fillimisht ka shtënë në vëllain e të ndjerit N., e pasi është larguar i njëjti është afruar 

te automjeti opel, ku ishte i ndjeri N. dhe në të ndjerin N. ka shtënë pasi të ndjerit i ka 

rrëshqitur këmba, duke sqaruar se i ndjeri nga automjeti ka filluar të dal fillimisht me njërën 

këmbë, ja ka kapur grykën e automatikut dhe ai personi ka shkrepur në atë moment, por nuk ka 

mundur ta vërej se a ka arritur që ta largoi automatikun nga duart e të ndjerit. Ka theksuar se 

fillimisht ka qenë larg 10 metra, kur ky personi ka shtënë në vëllain e të ndjerit, mirëpo më pas 

janë larguar, e kur ka shtënë në të ndjerin ka qenë në largësi prej 25-30  metra, e i ndjeri është 

rrëzuar si anash në krah me tërë trupin në tokë, e më pas vet është larguar në drejtim të 

Prizrenit, atë qunin i cili e ka përdorur automatikun nuk e ka parë më vonë, pasi kanë qenë afër 

100 persona, mirëpo automatikun e ka marrur i akuzuari T. dhe ja ka mëshuar rafal, mirëpo nuk 

ka arritur te dëgjoi se çka ka biseduar T. me atë qunin, por kur i akuzuari T. ka shtënë në të 

ndjerin, afërsia në mes tyre ka qenë afërsisht 1 metër, mirëpo para se të ndodhë rast ka dëgjuar 

të akuzuarin T. duke thënë “o bjermani automatikun”. Ka theksuar se koha atë ditë ka qenë e 

mirë me diell dhe nga momenti kur ai quni ka shtënë në të ndjerin, e më pas ka shtënë edhe i 

akuzuari T. ka zgjatur 1 minutë, nuk e ka parë të ndjerin që ka lëvizur pasi ka rënë në tokë. Ka 

theksuar se i kujtohet që ka thënë edhe më parë deklarata lidhur me këtë çështje, mbetet pranë 

atyre deklarimeve, mirëpo pasi është ballafaquar me deklaratat e tija të dhëna gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 12.12.2016, kur është pyetur se kur ka ndodhur kjo ngjarje, është përgjigjur 

më duket muaji gjashtë datën nuk e di, ka qenë verë-nxehtë, është përgjigjur se e vërteta është 

kjo që deklaroi sot, pasi që është normal që njeriu harron, por e vërteta është se ka qenë ditë e 

nxehtë, edhe pse më parë ka pasur me të freskët kujtesën, pasi ka kaluar një kohë e gjatë. Ka 

shtuar se te ndjerin N. e ka njohur si dhe të akuzuarin T. dhe vëllezërit e tij i ka njohur, atë 

qunin nuk e ka njohur, mirëpo krejt Prizreni e ka ditur që të akuzuarin e parë e ka mixhë, 

mirëpo në momentin kur ka ndodhur rasti nuk mund ta përshkruan se çka ka pasur të veshur. 

Ka theksuar se në vendin e ngjarjes automjeti i tij e ka parkuar në krahun e kundërt duke 

shkuar në drejtim të Prizrenit, pra xhipin e të ndjerit e ka kaluar dhe është parkuar e kolona e 

automjeteve ka qenë në anën e kundërt, por para automjetit të tij i ka pasur 3-4 automjete por 

nuk i kujtohet lloji dhe ngjyra e automjetit të cilat i ka pasur përpara, mirëpo në vendin e 

ngjarjes ka biseduar me të ndjerin N. dhe deri sa ka qenë duke biseduar automjeti opel ka 

ardhur me përpara se automjeti mercedes në të cilin ka qenë ai djali me pushkë automatike. Ka 

theksuar se automjeti mercedes ka ardhur pas automjetit opel 4-5 minuta dhe brenda këtyre 

minutave ka qenë duke biseduar me të ndjerin, e ka pyetur çka u bë dhe deri sa kanë qenë duke 

biseduar ka ardhur ai djali me mercedes, e ka nxjerr automatiku dhe ka zbritur nga automjeti 

mercedes, ndërsa automjeti opel ka qenë i ndalur në rrugë, i ndjeri N. dhe vëllai i tij kanë qenë 

para automjetit opel kur ky djali ka dal me automatik, fillimisht ka gjuajtur në drejtim të vëllait 

të ndjerit, e kur ai është larguar në drejtim të separacionit, i ndjeri N. ka hyr brenda na 

automjetin opel e ky djali me pushkën automatike ka shkuar te i ndjeri N., por edhe njëherë 

thekson se djali që kishte pushkën automatike mu ka dukur si i habitur. Ka theksuar se e ka 

parë kur e ka shti veç një plumb në automatik. Ka theksuar se deri sa ka qenë duke biseduar me 

të ndjerin, e ka parë të akuzuarin e parë tërë kohën e ka thirrur dikend ,”o bjerma qatë automat” 

nuk ka përmendur emra, vetëm ka bërtitur ashtu, ka pasur shumë njerëz afërsisht 100 veta, nuk 

i ka njohur, mund të ndodhë që ka njohur dikend por nuk i ka ra në shikim dhe nuk ka dëgjuar 

dikend që ka thënë “o mos gjuaj se e kam djalin”. Ka shtuar se në vendin e ngjarjes kanë qenë 

disa persona duke xhiruar, bile i kujtohet një djalë me telefon të bardh të madh duke xhiruar, i 

cili ka xhiruar tërë kohën prej krismës dhe e vërteta është se kanë qenë dy persona duke 

xhiruar, por ai personi të cilin e ka cekur ka qenë i madh, zeshkan, personin tjetër me pak e ka 

parë, por që të dy kanë incizuar, kanë qenë në këmbë jashtë automjetit, kanë qenë prapa tij dhe 

në largësi afërsisht 30-40 metra. Ka theksuar se vendi ku është vrarë i ndjeri ka qenë varreza 

dhe largësia e automjetit opel nga i ndjeri ka qenë afër, duke llogaritur largësinë sa del prej 
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automjetit, ndërsa dy automjetet e aksidentuara kanë mundur të jenë  larg nga vendi i ngjarjes 

10 metra. Ka theksuar se atë qunin e ri e ka parë kur të ndjerin e ka goditur në gjoks dhe në atë 

moment e ka parë të akuzuarin T., vetëm kur ja ka marrë automatikun dhe ka shtënë në të  

ndjerin deri sa ai ka qenë i shtrirë. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se ai djali i ri 

fillimisht ka gjuajtur në vëllain e të ndjerit, i cili është larguar në drejtim të seperacionit, si dhe 

është e vërtetët se e ka parë këtë djalin kur ka shkrepur me armë te i ndjeri N., si dhe është e 

vërtetë që e ka parë të akuzuarin T. kur ka shtënë në largësi prej 1 metër në të ndjerin deri sa ai 

ka qenë i shtrirë në tokë dhe nga vendi i ngjarjes është larguar pasi i akuzuari T. ka shkrepur 

me armë. 

 

Dëshmitari M.G. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në prokurori me datë 25.08.2016, në 

prezencën e dy mbrojtëseve të akuzuarve ka deklaruar se posedon një autolarje e cila gjendet 

në rrugën magjistrale Prizren-Gjakovë në fshatin X., e cila quhet te “T.”. Ka shtuar se i njeh dy 

të akuzuarit, nuk ka pasur ndonjë konflikt me të njëjtit, i ka klient të rregullt në autolarje, e po 

ashtu edhe vet është furnizuar me derivate në pompën e tyre të benzinës “D.J.”, si dhe e ka 

njohur edhe të ndjerin N.K., i cili ka qenë klient në autolarjen e tij, por edhe fëmijët e tij kanë 

udhëtuar për në shkollë me autobusët e firmës “M.” pronë e të ndjerit. Ka shtuar se nuk ka qenë 

në dijeni se këto dy familje a kanë pasur ndonjë konflikt dhe ditën kritike para ndodhjes së 

rastit ka qenë në lokalin e tij duke pirë një kafe me djemtë B., L. dhe Sh. të cilët ishin duke 

punuar në autolarje kur ka dëgjuar një krismë të automjeteve rreth orës 16:00/h në largësi nga 

30-40 metra nga lokali i tij. Ka dal nga lokali për të shikuar se çka ka ndodhur, është afruar tek 

automjetet e aksidentuara ka parë dy automjete, një të llojit mercedes ngjyrë hiri dhe tjetra 

BMW-X5 ngjyrë të gjelbër, e ku automjeti mercedes nga prapa e kishte goditur automjetin 

BMW. Në fillim e ka vërejtur të akuzuarin T.Zh. ka qenë afër automjetit mercedes, ka vërejtur 

edhe dy persona me automjetin BMW, B. dhe të ndjerin të cilët ishin po ashtu jashtë automjetit. 

Në atë moment ka vërejtur T. i cili ka filluar të bërtas në drejtim të  B. dhe N. dhe atë si shkas 

se pse ndodhi ndeshja, e atëherë për ta penguar që të mos vije deri te rrahja, ka filluar që me 

duar ta shtyjë T., e ku e ka përbe T. në tyrbe, teqe, xhami dhe në fëmijë që të ndalet. Ka shtuar 

se N.Zh. ka ardhur më vonë me një automjet të cilin e ka ndalur në afërsi të dy automjeteve 

tjera, por në anën e kundërt në drejtim të qytetit të Gjakovës, ka dal prej automjetit të tipit 

mercedes ngjyrë të zezë, me një armë të gjatë, vet personalisht i ka dal përpara N. duke e përbe 

njëjtë si T. që të ndalet. Ka theksuar se nuk ka pasur forcë që ta ndaloi N., por T. më nuk e ka 

parë, është larguar dhe në atë moment ka vërejtur se N. është larguar 5-10 metra ka dëgjuar 

krismë nga arma, ka shtënë N. dhe pas asaj të shtënë e ka vërejtur automjetin e tij që ishte në 

afërsi të vendit të ngjarjes dhe ju ka drejtuar N. mos gjuaj se qenka automjeti im, por N. ka 

gjuajtur në drejtim të automjetit dhe pasi ka dëgjuar edhe njëherë krismën, menjëherë ka shkuar 

në drejtim të automjetit të tij dhe ka vërejtur djalin e tij B. të rrëzuar për tokë në asfalt të 

alivanosur dhe në ata qaste ka dëgjuar edhe disa krisma tjera nga arma e zjarrit, nuk e dinë se 

sa ishin dhe nga kush janë shkaktuar nga se nuk i ka parë, por në këto momente nuk i ka 

vërejtur as të ndjerin N. e as vëllai e tij B.. Ka shtuar se kur janë ndalur krismat e ka parë që 

djali i tij B. po kthjellet, kanë ardhur edhe disa persona tjerë të cilët i kanë ndihmuar që ta 

ngisnin në këmbë dhe pasi ka vërejtur se nuk kishte asnjë plagë e kanë dërguar te një mjek në 

fshatin X. së bashku me djalin tjetër L.. Ka shtuar se është kthyer serish në vendin e ngjarjes, 

pas 15-20 minuta e ka parë kufomën e N. të shtrirë përmbys në tokë, nuk ka vërejtur se ka 

treguar shenja jete, por i njëjti ka qenë i mbuluar me një plaf. Ka theksuar se T. nuk i ka 

vërejtur që ka pasur armë apo ndonjë mjet tjetër në dorë, si dhe nuk i ka vërejtur se T. dhe N. 

kanë biseduar diçka në mes veti dhe afërsisht pas 5 minutave, pasi vet ka shkuar te automjetet e 

aksidentuara ka arritur N.Zh., por nuk e ka parë a ka qenë edhe dikush tjetër në automjet. Ka 

theksuar se në momentin kur N. ka shkrepur me armë, ai në atë moment ishte larguar nga 

automjeti i tij ku ka qenë i ndalur dhe nuk e ka vërejtur momentin kur ka kaluar automjeti opel 
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zafira të cilin e drejtonte djali i tij, pasi ka pasur kalimtar të rastit dhe automjete, por automjeti 

opel ka qenë i ndalur në largësi 30 metra larg BMW dhe mercedesit në drejtim të Gjakovës. Ka 

theksuar se herën e parë kur ka shtënë N. nuk e dinë në cilin drejtim ka shtënë nga se vetëm e 

ka dëgjuar të shtënën, por ju ka drejtuar N. mos gjuaj se është automjeti im, por nuk e ka 

vërejtur se kush e ka vrarë të ndjerin N., por ka dëgjuar vetëm fjalë se T. e ka vrarë N. si dhe 

nuk e ka vërejtur momentin e goditjes së automjeteve por vetëm e ka dëgjuar krismën, pasi ka 

qenë brenda në kafiteri. 

 

 Nga raporti i autopsisë MA 16-69 është e konstatuar se vdekja e të ndjerit ka qenë e 

dhunshme, rezultat i dërrmimit të trurit dhe zemrës si pasojë e veprimit dinamik të predhave të 

hedhura nga arma e zjarrit. Dëmtimet e evidentuar me numrat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

dhe 15 paraqesin vrimat hyrëse-tejshkuese, kanalet dhe vrimat dalëse të shkaktuar nga predhat 

e hedhura nga arma e zjarrit, ndërsa dëmtimet e përshkruar me numrat 16,17 dhe 18 paraqesin 

plagë tangjenciale, po ashtu të shkaktuara nga predhat e hedhura nga arma e zjarrit. 

 

  Nga raporti i oficerit policor A.M. i datës 26.03.2016, është e konstatuar se me të 

njëjtën datë rreth orës 16:00/h kanë marrë një informatë për një vrasje të ndodhur në fshatin X. 

në magjistralen Prizren-Gjakovë dhe në ora 16:15/h kanë arritur në vendin e ngjarjes, ku kanë 

vërejtur veturën opel zafira me targa ..., të ndalur në rrugë, në skaj të rrugës një person të 

shtrirë dhe të mbuluar me batanije, e në rrugën e asfaltuar kanë qenë edhe tri gëzhoja të armës. 

Në vendin e ngjarjes kanë takuar qytetarin B.K., vëllai i viktimës i cili ju ka treguar për vrasjes, 

e sipas tij të dyshuar ishin T.Zh. dhe N.Zh. Rreth orës 16:30/h, tek pompa e derivateve të naftës 

“J.P.” e kanë arrestuar T.Zh.  si dhe e kanë konfiskuar armën AK-47 prodhim Jugosllav, një 

karikator dhe 5 copë fishek me të cilën armë dyshohet se ishte kryer vrasja, e më pas është 

bastisur shtëpia e të dyshuarve e aty është arrestuar i dyshuar i dytë N.Zh. 

  

Nga lista e armëve të  konfiskuar dhe albumi i pushkës automatike është e konstatuar se 

me datë 26.03.2016 rreth orës 16:30/h nga i akuzuari T.Zh. është konfiskuar pushka automatike 

AK-47 me numër serik... dhe 5 copë fishek, e cila pushkë vërehet edhe nga foto-albumi, e po 

ashtu me të njëjtën datë rreth orës 19:00/h nga G.Zh. është konfiskuar revolja walter, një 

karikator dhe 5 fishek. 

 

Nga procesverbali mbi bastisjen e banesave dhe personave i datës  26.03.2016 dhe 

raporti i bastisjes është e konstatuar se është bastisur shtëpia e T. dhe N.Zh. dhe gjate bastisjes 

nuk janë gjetur gjëra ilegale, por është arrestuar i akuzuari  N.Zh.i, i cili ju ka treguar se në 

bashkëveprim me G.Zh. revolen e tipit walter e cila dyshohet se është përdorur e kanë fshehur 

në shtëpinë e Sh.R., Komuna Rahovec, e ku menjëherë njësiti policor ka shkuar në fshatin C., 

ku gjatë bastisjes të lokalit është gjetur revolja e tipit walter, një karikator dhe 5 fishek e cila 

është konfiskuar. 

 

 Nga raporti i oficerit policor V.K. i datës 26.03.2016, është e konstatuar se në të njëjtën 

datë janë angazhuar për ta trajtuar rastin lëndim i lehtë trupor dhe dëmtim prone i ndodhur rreth 

orës 15:10/h, kur familjarët e kompanisë “M. T.” ne stacionin e autobusëve në Prizren kanë 

rrahur shoferin e kompanisë “D.J.” Xh.Zh. dhe kondukterin E.Zh., po ashtu të njëjtit kanë 

dëmtuar edhe parafangon e autobusit. 

 

  Nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i përpiluar nga oficeri policor A.K. dhe 

foto-albumi është e konstatuar se me datë 26.03.2016, rreth orës 16:00/h, në rrugën magjistrale 

Prizren-Gjakovë në fshatin X., afër varrezave të fshatit, buzë rrugës ka ndodhur një vrasje, ku 

është vrarë N.K.. Personat e dyshuar janë T. dhe N.Zh., ku dyshohet që kanë përdorur dy armë 
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zjarri AK-47 dhe revole të tipit walter. Në ora 16:30/h, në pompën e benzinës “J.” është 

arrestuar T.Zh. dhe është konfiskuar pushka AK-47, ndërsa i dyshuari N.Zh. është arrestuar në 

shtëpinë e tij, i cili ju ka treguar se revolja e tipit walter gjendet në shtëpinë e Sh.R., Komuna 

Rahovec, ku  menjëherë njësiti policor ka shkuar në fshatin C., Komuna Rahovec, në lokal në 

një raft në një paketë të letrës e kanë gjetur revolen të tipit walter me numër serik ..., një 

karikator dhe 5 fishek të kalibrit 7x65 mm, si dhe nga fotoalbumi vërehet lokali i Sh. R., ku 

është gjetur revolja, vendi ku ka qenë e vendosur, si dhe fotoja e revoles, një karikator dhe 5 

fishek.  

 

 Nga raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i përpiluar nga krim tekniku Sh.Z. së bashku 

me listën e dëshmive dhe fotoalbumin janë të konstatuara të gjitha dëshmitë e gjetura në vendin 

e ngjarjes pas arritjes së krim teknikes në ora 17:25/h. Në vendin e ngjarjes kanë konstatuar se 

njësitet policor kishin bërë sigurimin dhe rrethimin e vendit të ngjarjes, ku kanë vërejtur 

kufomën e mbuluar, për të cilin janë informuar se mjeku nga Rahoveci e ka konstatuar vdekjen 

e tij. Kushtet atmosferike gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes kanë qenë të mira, shikueshmëria 

e mirë, ambientin në vendin e ngjarjes dhe përreth tij i mbrojtur dhe i pa ndryshueshëm. 

Dëshmitë e gjetura i kanë evidentuar dhe nën trupin e viktimës janë gjetur tri predha të 

evidentuara si dëshmia 1/a, 1/b dhe 1.c, tri gëzhoja të kalibrit 7.62 mm të AK-47, automjetin 

opel zafira i evidentuar si dëshmia me numër 5, i cili ka qenë i goditur nga arma e zjarrit, ku 

dëshmia numër 5/c, është evidentuar një plumb dhe një këmishë e plumbit e mbetur në derën e 

pasme nga ana e pasagjerit afër shtyllës, dëshmia numër 5/d katër telefona, iphone 5, iphone 4, 

samsung, një bateri pa kapakë, telefon nokia, dëshmia numër 5/f një këmishë e predhës dhe 

dëshmia 5/g një predhë pa këmishë të gjetura nën ulësen e shoferit. Dëshmia numër 6 një 

kapakë i telefonit samsung, e ku telefoni samsung është gjetur në veturën opel zafira pas 

ekzaminimit në stacion, dëshmia numër 7 vetura BMW e viktimës, dëshmia numër 8 vetura 

mercedes e të dyshimtit, dëshmia numër 9 gëzhoja e kalibrit 7.62 mm të AK-47, si dhe dëshmia 

numër 10 është fishek i kalibrit 7.65 mm, i gjetur  tek pompa e benzinës “D.J.”.  

 

  Nga skica e vendit të ngjarjes dhe tabela e matjeve janë të shënuara të gjitha dëshmitë e 

gjetura në vendin e ngjarjes, e ku të gjitha dëshmitë janë të evidentuar me numra, si dhe janë 

bërë matjet me metodën tre këndore duke u bazuar në pikat fikëse A dhe B, pra si pika fikëse 

janë marrë dy shtyllat elektrike. 

 

Nga fotoalbumi vërehet vendi i ngjarjes, viktima, vetura BMW me tabela ...,, vetura 

mercedes e dëmtuar në pjesën e përparme si rezultat i goditjes që ja ka bërë veturës BMW në 

pjesën e pasme, predhat, vetura opel zafira, shihen goditjet në xhamin e bagazhit, dëshmia 5/1, 

derën e pasme në afërsi të shtyllës vertikale 5/c, si dhe telefonat e gjetur në veturë. 

Nga raporti i ekzaminimit të veturës BMW është e konstatuar se vetura ka qenë e 

dëmtuar në pjesën e pasme nga aksidenti, ku kjo veturë nga automjeti mercedes është goditur 

në pjesën e pasme dhe në vendin e ngjarjes vetura BMW është e evidentuar si dëshmia me 

numër 7. 

 

Nga raporti i ekzaminimit të veturës mercedes është e konstatuar se kjo veturë ka qenë e 

dëmtuar në pjesën e përparme, pasi e ka goditur në pjesën e pasme veturën BMW të viktimës, e 

ku në vendin e ngjarjes automjeti mercedes është evidentuar si dëshmia me numër 8. 

 

Nga raporti i ekzaminimit të veturës opel zafira është e konstatuar se pjesa e pasme në 

xham është goditur me predhë e evidentuar si dëshmia 5/a, pastaj në ulësen e pasme ka 

depërtuar predha dëshmia numër 5/b, në derën e pasme nga pasagjeri ka një goditje me predhë 

e evidentuar si dëshmia numër 5/c, ky plumb ka mbetur në vendin ku e ka goditur në të njëjtën 
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derë, por në pjesën e mesit ku është një mbrojtëse e plastikes ka një goditje me plumb e cila ka 

depërtuar nën karrigen e pasme nga ana e pasagjerit, në ulësen e pasme nga pasagjeri janë 

gjetur edhe disa pjesë të këmishës së plumbit të evidentuar si dëshmia 5/d, para ulëses së 

pasagjerit në pjesën ku vendosen këmbët janë gjetur katër telefona, iphone 5, iphone 4, një 

samsung me bateri por pa kapakë, (kapaku është gjetur jashtë veturës dhe është evidentuar si 

dëshmia me numër 6) një telefon nokia të gjitha janë evidentuar si dëshmia me numër 5/e, në 

karrigen e shoferit është gjetur një pjesë e këmishës së plumbit e evidentuar si dëshmia numër 

5/g, pra në vendin e ngjarjes vetura opel zafira është evidentuar si dëshmia me numër 5. 

Nga raporti i hetuesit policor A.H. është e konstatuar se me datë 26.03.2016, në ora 

17:20/h njësiti i hetimeve rajonale kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku kanë takuar zyrtaret 

tjerë policor, vendi i ngjarjes ka qenë i rrethuar me shirita te sigurisë, në vendin e ngjarjes ka 

qenë viktima e mbuluar me batani, vetura opel zafira dhe dy veturat mercedes dhe BMW të 

përfshira në aksident. Kanë takuar dëshmitarin B.K. i cili i ka njoftuar se të përfshirë në këtë 

vrasje kanë qenë T. dhe N.Zh., menjëherë kanë shkuar në pompën e benzinës “D.J.” pronë e 

familjes Zh., e kanë arrestuar T.Zh. dhe e kanë sekuestruar armën automatike. Pasi ka qenë i 

dyshuar edhe një person kanë shkuar në shtëpinë e të dyshuarve, ku kanë takuar N.Zh. i cili i ka 

treguar se te pompa e benzinës ka gjuajtur me revole në ajër dhe ju ka treguar se revolen e ka 

lënë te pompa e benzinës e gjatë bisedës është paraqitur G.Zh. i cili i ka njoftuar se revolen e ka 

dërguar në fshatin C., e pastaj kanë shkuar në këtë fshat te familja e Sh.R. ku është sekuestruar 

revolja walter, e pastaj njësiti i hetimeve kanë shkuar te pompa e benzinës dhe gjatë kontrollit e 

kanë gjetur një plumb të pa zbrazur të kalibrit 7,65 mm, mirëpo gëzhojën nuk e kanë gjetur. 

 

Nga procesverbali i rikonstruimit të vendit të ngjarjes është e konstatuar se me datë 

20.02.2019 është bërë rikonstruimi i vendit të ngjarjes, ku të pranishëm kanë qenë mjeku ligjor 

dhe ekspertët e balistikës, e ku nga ana e krim teknikës janë vendosur të gjitha shenjat, janë 

evidentuar me numra, janë bërë të gjitha matjet. Matjet janë bërë nga dëshmia numër 5 vetura 

opel zafira e ku është saktësuar se largësia nga rrota e parë e krahut të djathtë të veturës opel 

zafira deri te dëshmia numër 1 kërthiza e viktimës është 6 m e 50 cm, ndërsa largësia e 

dëshmisë numër 5 nga dëshmia numër 9 gëzhoja është 11 m e 50 cm. Largësia nga dëshmia 

numër 5 e deri te dëshmia numër 7 vetura BMW është 52 m e 90 cm, ndërsa largësia nga 

dëshmia numër 5 e deri te dëshmia numër 8 vetura mercedes është 59 m e 20 cm, kurse largësia 

në dëshmisë numër 7 dhe 8 është 6 m e 30 cm. Largësia në mes të dëshmisë numër 1 viktima 

dhe dëshmisë numër 4 gëzhojë është 6 m e 20 cm, largësia në mes të dëshmisë numër 1 dhe 3 

gëzhojë është 9 m e 20 cm,  largësia në mes dëshmisë me numër 1 dhe 2 është 6 m e 70 cm, 

dëshmisë me numër 1 dhe 9 është 14 m e 60 cm. I dëmtuari B. ka theksuar se automjeti opel e 

ka pasur të punëtoria e tij-autolarja e cila gjendet pas dëshmisë me numër 8 (vetura mercedes) 

dhe në momentin kur është goditur me pushkë në automjet ka qenë pikërisht në vendin ku është 

vendosur dëshmia numër 5, ndërsa kur i ndjeri ka kërkuar që ta largoi nga vendi i ngjarjes ka 

qenë te vetura BMW, e kur ka hipur në veturë e tij opel zafira ka qenë afërsisht 3 metra para 

dëshmisë numër 7 automjetit BMW. I dëmtuari B.K. ka theksuar se kur ka arritur i akuzuari N. 

është afruar te i akuzuari T. ka filluar të gjuaj në drejtim të tij, e atëherë vet është larguar në 

anën e majtë, i akuzuari ka gjuajtur në automjetin opel zafira dhe sqaron se vendi ku ka filluar 

të gjuaj i akuzuari N. është paralelë me dëshminë numër 9 kur ka gjuajtur në drejtim të tij dhe 

automjetit, e pastaj i akuzuari N. është afruar gradualisht kah automjeti, i akuzuari T. ka qenë 

pas tij duke sharë, e në momentin kur i akuzuari N. ka dalur para automjetit opel zafira i ndjeri 

ka dal nga automjeti e sqaron se te dëshmia numër 1 te viktima ka qenë një kanal jo shumë i 

thellë, i akuzuari N. ka qenë në vijë me pushkë automatike në dorë me fytyrë i kthyer kah 

rruga, i ndjeri me shpinë kah rruga, e ka parë të ndjerin duke u mbrojtur me duar, është rrezuar 

ka rënë me fytyrë për tokë në barkë, e atëherë e ka parë të akuzuarin T. kur e ka marrë 

automatikun nga i akuzuari N. dhe nga afërsia ndoshta 50 cm nga tyta, ka shtënë një nga një 
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deri sa është ndalur. I dëmtuari shkon në vendin ku ka qenë i ndalur duke shikuar ngjarjen dhe 

pas matjes nga krim teknika del se largësia nga dëshmia numër 1 viktima e deri te vendi ku 

është ndalur është 20 m e 30 cm. I akuzuari N. ka theksuar se kur ka shtënë  ka qenë para 

automjeti tek dëshmia numër 7. Krim teknika ka sqaruar se fillimisht në vendin e ngjarjes kanë 

konstatuar dy goditje në automjetin opel, dy në anën e djathtë, një në anën e pasme, e kjo 

goditje ka lidhshmëri me dëshminë numër 9. 

 

 Nga raporti i ekspertëve të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë pas rikonstruimit të 

vendit të ngjarjes është e konstatuar se bazuar në numrin e madh të dëmtimeve të shkaktuara 

nga plumbat e hedhur në trupin e të ndjerit dhe automjet ka pasur më shumë se 4 të shtëna, 

mirëpo për ekzaminim janë dërguar vetëm katër gëzhoja dhe tre plumba, e të cilët janë 

konstatuar se janë shkrepur nga pushka automatike dëshmia numër 11. Pas analizimit të skicës 

së vendit të ngjarjes bazuar në shpërndarjen e gëzhojave në vendin e ngjarjes, kanë konkluduar 

se zhvillimi i ngjarjes ka qenë e karakterit dinamik dhe qitësi me armë ka shtënë duke lëvizur 

dhe sipas Medimit është shtënë nga dy pozita të ndryshme në raport me automjetin. Pozita e 

parë e qitësit ka qenë nga mesi i rrugës prapa automjetit kur edhe është shkaktuar një dëmtim i 

evidentuar si dëshmia numër 5/a, në xhamin e pasmë të automjetit që lidhet me pozitën e 

gëzhojës me numër 9. Pozita e dytë e qitësit ka qenë nga ana e djathtë e automjetit në këndë të 

ngushtë apo paralelë me derën e pasme të automjetit nga pjesa e varrezave ku janë shkaktuar 

dy dëmtime të evidentuar me numër 5c dhe 5ç, që lidhet me pozitën e gëzhojave numër 2, 3 

dhe 4 në distancë nga 5-10 metra. Kanë  konstatuar se plagët e shkaktuar në trupin e të ndjerit 

nga arma e zjarrit janë shkaktuar në distancë të afërt, mirëpo në mungesë të faktorëve plotësues 

nuk kanë mundur të konstatojnë se a ka qenë largësia deri në 1.5 metra. Së bashku me këtë 

raport e kanë paraqitur edhe skicën e vendit të ngjarjes ku është pasqyruar pozita e parë dhe e 

dytë e qitësit në drejtim të automjetit opel zafira, si dhe pozita e qitësit në drejtim të viktimës. 

 

Nga video-incizimet nga CD-ja të lëshuara gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

27.04.2019, vërehet i vetëm i akuzuari T.Zh. me armë në dorë, duke ecur në këmbë në mënyrë 

të qetë në rrugën magjistrale në drejtimin Gjakovë-Prizren. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorisë të parashtruara si në 

aktakuzë ashtu edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësor, pretendimet e palës së dëmtuar, pastaj 

pretendimet e mbrojtjes të parashtruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore, si dhe të gjitha provat e 

administruara veç e veç, e pastaj të ndërlidhura njëra me tjetrën dhe ka konstatuar se të 

akuzuarit T. dhe N.Zh. në bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga 

neni 179 par. 1 nën par. 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Gjykata deri te ky konstatim ka 

ardhur pasi ka analizuar të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore si 

dëshmia e të dëmtuarve B.K. dhe B.G. të dhëna në cilësinë e dëshmitarëve, dëshmia e 

dëshmitarëve E.Zh., G.Zh. R.K., F.E., A.K., Xh.Zh., M.G., dëshmitarit të mbrojturi i koduar 

me shifër 7, ekspertit të balistikës L.R. dhe ekspertit mjeko-ligjor dr. F. D., raporti i autopsisë 

për të ndjerin, raporti i oficerëve policor, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes, skica e vendit 

të ngjarjes, raporti i ekzaminimit të veturave, raporti i ekspertëve të Agjencisë së Kosovës për 

Forenzikë, CD-ja dhe procesverbali i rikonstruimit të vendit të ngjarjes, si dhe nga vet 

deklarimet e të akuzuarve, e në veçanti nga deklarimi i të akuzuarit T., i cili e ka pranuar se e 

ka privuar nga jeta të ndjerin. 

 

 Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të parë, 

avokates M.Ç. se janë bërë shkelje të dispozitave ligjore kur me datë 03.05.2017, një ditë para 

seancës së shqyrtimit fillestar është bërë ri-cilësimi i veprës penale sipas udhëzimit të 

detyrueshëm të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit nga vepra penale e vrasjes nga neni 178 të 
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KPRK-së, në veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par. 1 nën par. 1.4 dhe 1.5 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së dhe ka konstatuar se ky pretendim i mbrojtjes është i pabazuar dhe 

nuk ka mbështetje ligjore për faktin se për këtë pretendim mbrojtja ka parashtruar 

kundërshtimet në shqyrtimin e dytë, e po ashtu edhe me ankesë kundër vendimit PKR. 36/17 të 

datës 05.06.2017 të marrë në shqyrtimin e dytë, e ku edhe me vendimin e Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë PN. nr. 520/2017 të datës 06.07.2017, janë refuzuar ankesat e mbrojtjes të 

parashtruara mbi këtë bazë. Andaj, bazuar në faktin se për këtë pretendim është vendosur nga 

gjykata e instancës më të lartë, si dhe duke u bazuar edhe në dispozitat ligjore të Kodit të 

Procedurës Penale ku është e paraparë se prokuroria ka të drejtë ta ndryshoj aktakuzën, por 

palëve duhet të ju jepet e drejta që ti paraqesin kundërshtimet e tyre, e bazuar në faktin se 

aktakuza është ndryshuar para seancës së shqyrtimit fillestar, e të gjitha palët i kanë paraqitur 

kundërshtimet e tyre, e për të cilat kundërshtime është vendosur, sipas vlerësimit të gjykatës ky 

pretendim i mbrojtjes është i pabazuar dhe aktakuza është e ligjshme. 

 

 Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtjes, se i akuzuari i parë e ka 

pranuar fajësinë, për të cilin pranim të fajësisë, prokurori dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar i 

kanë propozuar trupit gjykues që ta aprovoj pranimin e fajësisë, pasi që edhe nga CD-ja, shihet 

i akuzuari i parë në veprimet e tija, e të cilat veprime i ka pranuar, sepse po të ishte ndryshe 

ngjarja do të shihej nga CD-ja, mirëpo gjykata nuk e ka aprovuar pranimin e fajësisë, pasi që 

aktakuza i ngarkon që në bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale dy të akuzuarit dhe sipas 

vlerësimit të gjykatës nuk janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e fajësisë bazuar në 

nenin 326 par. 3 të KPP-së, dhe ka vazhduar me procedurën e provave, pasi në këtë çështje 

janë dy të akuzuar, të cilët aktakuza i ka ngarkuar se në bashkëkryerje e kanë kryer veprën 

penale, e i akuzuari i parë nuk e ka pranuar fajësinë sipas aktakuzës e cila i vihet në barrë. Po 

ashtu gjykata ka konstatuar se është i pabazuar pretendimi i mbrojtjes se nga CD-ja, shihet i 

akuzuari i parë në veprimet e tija, pasi nga kjo CD, i akuzuari shihet pas përfundimit të veprës, 

me pushkën automatike në dorë, në rrugën magjistrale në drejtimin Gjakovë-Prizren, por nuk 

shihet momenti kur i ndjeri është privuar nga jeta, gjegjësisht nuk shihen veprimet e të 

akuzuarit të parë ashtu siç pretendon mbrojtja.  

 

 Pretendimet e mbrojtjes, se i akuzuari para prokurorit e ka pranuar këtë veprim, të cilin 

nuk e ka dashur, pasi te prokurori ka qarë dhe ka theksuar se më mirë të kishte qenë vetë në 

vend të të ndjerit, gjykata i ka analizuar dhe ka konstatuar se bazuar në veprimet e të akuzuarit 

të parë, të ndërmarrura ditën kritike, është i pabazuar ky pretendim i mbrojtjes, pasi saktësisht 

nga provat e administruara gjykata e ka vërtetuar dashjen e të akuzuarit të parë, për ta kryer 

këtë vepër penale, e këtë fakt e ka argumentuar nga momenti kur i akuzuari i parë, tek pompa e 

tij e derivateve “D.J.”, i ka dalë përpara dhe e ka ndaluar autobusin e firmës “M.”, pronë e të 

ndjerit, pastaj aty është ndalur edhe automjeti i të ndjerit BMW, e kur i ndjeri me automjetin e 

tij është larguar, i akuzuari i parë menjëherë ka shkuar pas tyre me automjetin mercedes dhe 

kur është afruar afër vendit të ngjarjes e ka goditur nga prapa me automjetin e tij, automjetin e 

të ndjerit, si dhe bazuar edhe në mënyrën se si ka shtënë në të ndjerin derisa ai ka qenë i shtrirë, 

gjykata ka konstatuar se në veprimet e të akuzuarit ka ekzistuar dashja për kryerjen e kësaj 

vepre penale.  

 

 Pretendimet e mbrojtjes, se të akuzuarit të parë nuk i ka interesuar se çka po shkruan në 

dosje, por ka shprehur interesim se kush i ka shtyrë këta njerëz të shkojnë në vendin e tij të 

punës për ta sulmuar, kanë shkuar për ta shkelur me automjet në këmbë, është alivanosur, pse u 

ndalën në rrugë dhe e krijuan situatën për të ja marr jetën njërit që më së shumti po e 

respektonte, gjykata i ka vlerësuar dhe analizuar dhe ka konstatuar se ky pretendim i mbrojtjes 

është i pa bazuar për faktin se askush vetë nuk i ka shkuar të akuzuarit të parë në vendin e tij të 



 Numri i lëndës: 2018:045825 
 Datë: 26.06.2019 
 Numri i dokumentit: 00373515 
 

28 (37)  

   
2
0
1
8
:0
4
5
8
2
6

 

punës, por ishte vetë i akuzuari i parë i cili i ka dalë autobusit të firmës “M.” te pompa e 

derivateve “D.J.” dhe e ka ndalur, e jo që ata janë ndalur vetë. Pastaj aty kanë shkuar me 

automjetin e tyre BMW, i ndjeri dhe i dëmtuari B., të cilët fare nuk kanë zbritur nga automjeti, 

e i akuzuari i parë e ka lënë autobusin e ka shkuar te automjeti. Faktin se i akuzuari i parë i ka 

dalë autobusit para dhe e ka ndalur është argumentuar nga dëshmia e dëshmitarit F.E., shofer i 

autobusit të firmës “M.”, i cili ka deklaruar se kur kanë arritur me autobus tek pompa e 

derivateve “D.J.”, i akuzuari i parë ju ka dalë si pengesë për ta ndalur autobusin, pastaj edhe 

dëshmitari A.K., kondukter i autobusit të firmës “M.” ka theksuar se kur kanë arritur tek pompa 

“D.J.”, i akuzuari i parë ju ka dalë në rrugë për ta ndalur autobusin. Këtë fakt e ka dëshmuar 

edhe dëshmitari R.K. i cili ka dëshmuar se ditën kritike para se të ndodh rasti ka qenë me të 

akuzuarin e parë dhe dajën e të akuzuarit, L. në restorantin “D.”, i cili ka theksuar se pasi janë 

ndarë me të akuzuarin e parë dhe dajën e tij të cilët kanë shkuar të parët, kur vetë ka arritur tek 

pompa e të akuzuarit, i ka vërejtur të akuzuarin e parë dhe dajën e tij në skaj të rrugës, ku 

akoma nuk kishte arritur autobusi i firmës “M.”, e kur e ka pyetur të akuzuarin e parë se çka po 

bënë aty, i është përgjigjur se po donë me e ndal autobusin, të cilit kur ka arritur përmes 

shenjës së dorës i ka kërkuar që të ndalet. Fillimisht ka shkuar te dera e parë e autobusit ku 

hynë kondukteri, e në atë çast ka arritur automjeti BMW me të shpejtë, kanë qenë dy persona, 

kur është ndalur automjeti BMW, e autobusi është nisur, i akuzuari i parë ka bërtitur, është 

gjuajtur në xhamin e parë të këtij automjeti, e L. ju ka thënë atyre dy personave që të largohen, 

ata kanë shkuar vetë, andaj mbi këto baza dhe dëshmi gjykata ka argumentuar se nuk qëndron 

pretendimi i mbrojtjes, se të akuzuarin e parë e kanë sulmuar në vendin e punës ashtu siç 

pretendon mbrojtja.  

  

 Po ashtu gjykata ka konstatuar se nuk qëndron pretendimi i mbrojtjes, se të akuzuarit të 

parë ja qesin priten, pasi saktësisht është argumentuar se kur i ndjeri dhe i dëmtuari janë larguar 

me automjetin e tyre, i akuzuari i parë e ka marrë automjetin e tipit mercedes e ka shkuar pas 

tyre me shpejtësi të madhe, fakt të cilin e ka dëshmuar i dëmtuari B.G., i cili ka theksuar se 

para aksidentit, ditën kritike e ka parë automjetin mercedes kur ka kaluar me shpejtësi të 

madhe, e njeh të akuzuarin e parë dhe nuk e ka parë kurrë duke vozitur me shpejtësi si atë ditë 

dhe e ka  goditur automjetin BMW të cilin e ka drejtuar i ndjeri. Këtë fakt e ka dëshmuar edhe 

dëshmitari M.G. i cili ka theksuar se automjeti mercedes e ka goditur automjetin BMW në 

pjesën e pasme, si dhe i dëmtuari B. i cili ka theksuar se i akuzuari i parë me automjetin e tij i 

ka goditur në pjesën e pasme. Edhe nga ekzaminimet e veturave mercedes i të akuzuarit të parë 

dhe BMW i të ndjerit është vërtetuar se automjeti mercedes me pjesën e përparme, e ka goditur 

automjetin BMW në pjesën e pasme, andaj edhe mbi këto fakte dhe argumente gjykata ka 

konstatuar se është i pabazuar pretendimi i mbrojtjes se të akuzuarit të parë ja kanë qitë priten, 

por saktësisht është argumentuar se pikërisht ka qenë i akuzuari i parë që i ka ndjekur dhe i ka 

goditur vetë me automjetin e tij. 

 

Pretendimet e mbrojtjes se pasi i akuzuari i parë, sulmohet në këtë situatë ka kaluar në 

trans, nuk ka qenë në gjendje që ta kuptojë se nga kush e ka marrë armën, e vet i akuzuari i 

parë ka theksuar se ia merrë armën-automatikun nga duart të ndjerit N. dhe shtënë në të, 

gjykata i ka analizuar dhe ka konstatuar se nga dëshmia e dëshmitarit M.G., i cili ka shkuar 

menjëherë në vendin e ngjarjes, është vërtetuar se i akuzuari i parë nuk është sulmuar nga i 

ndjeri dhe i dëmtuari B., pasi ky dëshmitar ka deklaruar se e ka parë të akuzuarin e parë kur ka 

filluar që të bërtas në drejtim të të ndjerit dhe të dëmtuarit, e që të mos vije deri tek përleshja, e 

ka shtyrë të akuzuarin e parë me duar, duke i përbe në tyrbe, teqe, e xhami, që të mos vije deri 

tek rrahja, e po ashtu edhe i dëmtuari B.G., gjatë dëshmisë së tij ka theksuar se me babin e tij-

M. i kanë ndarë, i ndjeri është përpjekur për ta ndezur veturën e cila nuk i ka ndezur, e atëherë i 

ndjeri i ka kërkuar ndihmë për t’i larguar nga vendi i ngjarjes. Andaj, mbi këto baza nuk 
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qëndron pretendimi i mbrojtjes se pasi i akuzuari ka qenë i sulmuar nuk e ka ditur nga kush e 

ka marrë automatikun, ashtu që këtë pretendim të mbrojtjes, gjykata  e ka konsideruar vetëm 

përpjekje për ta minimizuar përgjegjësinë penale që ka i akuzuari i parë për këtë vepër penale.  

 

Gjykata për kundër faktit se i akuzuari T. gjatë shqyrtimit gjyqësor është mbrojtur në 

heshtje, duke theksuar se e ka pranuar vrasjen dhe për këtë ka dhënë deklaratë në prokurori me 

datë 06.09.2016, e mbetet në tërësi pranë kësaj deklarate, e ka vlerësuar dhe analizuar 

deklaratën e të akuzuarit të dhënë në prokurori në prezencën e mbrojtëses së tij, ku ka deklaruar 

se ditën kritike ka qenë në pllacin e pompës së tij të derivateve, kur ka shkuar automjeti BMW, 

i tani të ndjerit, i cili ka qenë së bashku me vëllain e tij B., janë ndaluar tek pompa, por para se 

të ndalen, në trup e kanë prekur me pasqyrën e automjetit, e pas këtij momenti që të dy kanë 

dalur nga automjeti, e kanë kërcënuar, e më pas e kanë goditur me boksa që të dy. Si rezultat i 

goditjeve, është rrëzuar për tokë, e pas këtij momenti, të njëjtit kanë ikur me automjet dhe 

këmbën e djathtë e ka pasur të ënjtur ngase e kanë goditur me grusht dhe shqelma dhe gjykata 

ka konstatuar se ky pretendim i të akuzuarit të parë, është i pabazuar dhe e ka konsideruar 

vetëm përpjekje e të akuzuarit për t’a zvogëluar përgjegjësinë e tij penale, se kinse në vendin e 

punës ka qenë i sulmuar, pasi që ky pretendim është në kundërshtim me dëshminë e jo vetëm të 

dëmtuarit B., i cili ka theksuar se nuk kanë zbritur nga automjeti, të cilin fakt e ka dëshmuar 

edhe dëshmitari R.K., i cili po ashtu ka qenë dëshmitar okular, ku ka theksuar se fillimisht i 

akuzuari i parë, e ka ndaluar autobusin e firmës “M.”, e kur aty ka arritur automjeti BMW, i 

akuzuari ka shkuar tek automjeti duke bërtitur dhe është gjuajtur në xhamin e përparmë të 

automjetit, e daja i të akuzuarit, L. ju ka kërkuar atyre dy personave që të largohen. Faktin se i 

ndjeri dhe i dëmtuari nuk kanë zbritur nga automjeti, është argumentuar edhe vet deklarimi i të 

akuzuari të dytë i cili kur është pyetur për këtë, ka theksuar se nuk i ka parë që i ndjeri dhe i 

dëmtuari B. kanë zbritur nga automjeti, andaj gjykata pretendimeve të tilla të akuzuarit nuk ia 

ka falur besimin, pasi nuk kishin mbështetje në asnjë provë apo dëshmi dhe si të tilla i ka 

konsideruar vetëm deklarative. 

 

 Pretendimet e të akuzuarit të parë se pasi ka lëvizur me automjet rreth 800 metra nga 

pompa e tij e derivateve ka ndodhur një frenim i madh i automjetit i cili ka qenë përpara tij, por 

nuk e dinë se çfarë automjeti ka qenë dhe kur ka frenuar i janë hapur air-begat, kanë dalë nga 

automjeti 2-3 persona të cilët nuk i ka njohur, e dikush nga personat prezentë ka qenë me 

kallash, i doket se e ka marr kallashin nga i ndjeri N., e me atë kallash ka shtënë, nuk e dinë sa 

herë ka shtënë dhe e ka parë se e ka privuar nga jeta të ndjerin pasi ka qenë shumë afër tij rreth 

3 metra, si dhe ditën kritike me të akuzuarin e dytë nuk ka pasur kontakte telefonike gjatë 

gjithë ditës dhe nuk ka pasur për dijeni se ku gjendej në atë kohë. Gjykata i ka vlerësuar dhe 

analizuar dhe ka konstatuar se këto pretendime janë të pabazuara dhe të paargumentuara me 

asnjë provë dhe nuk mund ti falet besimi deklarimit të akuzuarit të parë se nuk e ka njohur 

automjetin dhe personat, pasi i njëjti automjet BMW, i ndjeri dhe i dëmtuari B. kanë qenë te 

pompa e derivateve të akuzuarit të parë, e ku i njëjti ju ka shkuar dhe i ka ndjekur prapa me 

automjetin e tij sapo ata janë larguar nga pompa e derivateve “D.J.”. Se pretendimi i të 

akuzuarit të parë është i pabazuar është argumentuar edhe nga deklarimi i tij se armën e ka 

marrë nga i ndjeri, e me atë armë e ka privuar nga jeta të ndjerin, ky pretendim i të akuzuarit të 

parë është tërësisht në kundërshtim me deklarimin e të akuzuarit të dytë, i cili e ka pranuar se 

ka qenë në vendin e ngjarjes, armën e ka pasur vetë, e atë armë ja ka marr i akuzuari i parë dhe 

me atë armë është privuar nga jeta i ndjeri. Arsye tjetër që pretendimin e të akuzuarit të parë e 

ka bërë të pabesueshëm është edhe deklarimi i tij se me të akuzuarin e dytë gjatë gjithë ditës 

kritike nuk ka pasur biseda telefonike dhe nuk ka pasur për dijeni se ku gjendej i akuzuari i 

dytë, pasi vetë i akuzuari i dytë e ka pranuar se ka qenë në vendin e ngjarjes dhe pasi është 
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privuar nga jeta i ndjeri, i akuzuari i parë përmes telefonit i ka thënë shko në shtëpi tregoi babës 

“se e bëra punën m.. e vrajta”.  

Bazuar në faktin se këto deklarime i akuzuari i parë në prokurori i ka bërë në prezencën 

e mbrojtëses së tij, e cila në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se i akuzuari i parë ka 

kaluar në trans, nuk ka qenë në gjendje që ta kuptoj nga kush e ka marr armën, në prokurori ka 

qenë e pranishme edhe vetë mbrojtësja, ku i akuzuari i parë ka deklaruar në këtë mënyrë dhe 

nuk ka reaguar, nuk i ka shprehur këto pretendime, gjykata si të tilla deklarimet e mbrojtjes i ka 

vlerësuar vetëm si përpjekje të mbrojtjes për ta minimizuar përgjegjësinë penale të akuzuarit të 

parë. Ndërsa, deklarimet kontradiktore të akuzuarit të parë gjykata i ka konsideruar vetëm si 

përpjekje e të akuzuarit të parë për të marrë mbi vete përgjegjësinë penale, me qëllim që i 

akuzuari i dytë të lirohet nga përgjegjësia penale, andaj bazuar në këto deklarime kontradiktore 

gjykata nuk ja ka falur besimin deklarimeve të akuzuarit të parë, si dhe për këto arsye nga ana e 

gjykatës nuk është aprovuar pranimi i fajësisë, pasi pranimi i fajësisë ka qenë në kundërshtim 

me provat e bashkangjitura aktakuzës, nga të cilat prova të administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor është vërtetuar se në veprimet e dy të akuzuarve ka ekzistuar dashja për ta privuar nga 

jeta të ndjerin, si dhe me dashje kanë rrezikuar jetën e të dëmtuarit B., por e kanë rrezikuar 

edhe jetën e të dëmtuarit B. i cili ka qenë shofer i automjetit opel zafira ku ka qenë edhe i 

ndjeri, dhe se në veprimet e dy të akuzuarve ka ekzistuar bashkëkryerja me rastin e kryerjes së 

kësaj vepre penale. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë se i 

dëmtuari B.K. e numëron herën e katërt të dëshmisë së tij, pra është hera e katërt e 

kontradiktave të deklarimeve të tija, e dëshmisë së tij nuk mund ti falet besimi pasi në gjendje 

stresuese dhe shqetësuese ka theksuar se nga largësia prej 20-30 apo 40 metra, e ka parë kur i 

ndjeri është plagosur në gisht, e ky dëshmitar nuk mund të jetë objektiv dhe ka konstatuar se ky 

pretendim i mbrojtjes është i pabazuar për faktin se kur i dëmtuari është dëgjuar në cilësinë e 

dëshmitarit si gjatë shqyrtimit të kaluar gjyqësor, ashtu edhe gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, kur 

është pyetur për largësinë se në polici dhe prokurori keni deklaruar 30 metra, është përgjigjur 

se nëse dalin në vendin e ngjarjes saktësisht e dinë ku ka qenë vetë, ku kanë qenë të akuzuarit, i 

ndjeri, si dhe gjatë seancës përmes vizatimit ka sqaruar pozitat ku kanë qenë secili. Se dëshmia 

e të dëmtuarit nuk ka qenë e pabesueshme ashtu siç pretendon mbrojtja, gjykata e ka konstatuar 

me rastin e daljes në vendin e ngjarjes, ku i dëmtuari saktësisht i ka përshkruar pozitat ku ka 

qenë vetë, ku ka qenë automjeti opel zafira, ku ka qenë i akuzuari i parë, dëshmitari M.G. dhe i 

akuzuari i dytë dhe përshkrimi i tij se ku ka qenë i akuzuari i dytë kur ka gjuajtur fillimisht 

duke theksuar se ka gjuajtur te dëshmia numër 9 në vendin e ngjarjes, përputhet dhe është në 

harmoni me raportin e ekspertëve të balistikës, si dhe me deklarimet e ekspertit të balistikës 

L.R. gjatë shqyrtimit gjyqësor, të cilët kanë konstatuar se dëmtimi i xhamit të pasmë të 

automjetit opel zafira e evidentuar si dëshmia numër 5/a, lidhet me pozitën e dëshmisë numër 

9, gëzhojës pra pikërisht me vendin dhe pozitën ku edhe i dëmtuari ka deklaruar se kjo ka qenë 

pozita kur ka filluar që të gjuaj i akuzuari i dytë, por edhe nga raporti i ekspertizës dhe 

deklarimet e ekspertit të balistikës kjo ka qenë pozita e parë e qitësit në raport me automjetin 

opel zafira. Po ashtu dëshmia e të dëmtuarit se i akuzuari i dytë është afruar gradualisht te 

automjeti në pjesën ku ka qenë u ulur i ndjeri, i cili në atë moment ka dalur nga makina dhe në 

një afërsi shumë të afërt me të akuzuarin e dytë prej 1-1.5 metra, e ka parë kur i akuzuari i dytë 

ka shtënë në të ndjerin, edhe ky deklarim-përshkrim i të dëmtuarit përputhet me raportin e 

ekspertëve të balistikës, si dhe me deklarimet e vetë ekspertit të balistikës L.R. gjegjësisht 

konstatimin e tyre se pozita e dytë e qitësit në raport me automjetin opel zafira ka qenë nga ana 

e djathtë e automjetit, në këndë të ngushtë apo paralel me derën e pasme të automjetit dëshmia 

numër 5/c dhe 5/q një plumb i mbetur në derën e pasme nga ana e pasagjerit afër shtyllës, pra 

edhe kjo dëshmi e të dëmtuarit për pozitën kur i akuzuari i dytë ka shtënë në të ndjerin sapo i 
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ndjeri ka dal nga automjeti përputhet dhe është në harmoni të plotë edhe me raportin e 

ekspertëve të balistikës, si dhe me deklarimet e vetë ekspertit kur e kanë përshkruar pozitën e 

dytë të qitësit në raport me automjetin. Nga raporti i balistikës është vërtetuar se plagët në 

trupin e viktimës janë shkaktuar nga pozita e afërt, por në mungesë të faktorëve plotësues nuk 

kanë mundur që ta konstatojnë se a ka qenë largësia deri në 1.5 metra, e njëjtë ka deklaruar 

edhe i dëmtuari lidhur me largësinë që ka pasur i ndjeri fillimisht me të akuzuarin e dytë, e 

pastaj edhe me të akuzuarin e parë. 

 

Gjykata ka konstatuar se dëshmia e të dëmtuarit B. është në përputhje të plotë edhe me 

raportin e ekspertit mjeko-ligjor dhe deklarimet e vetë ekspertit dr. F.D., nga fakti se i dëmtuari 

ka sqaruar se pasi është rrëzuar i ndjeri me fytyrë për tokë si rezultat i goditjes me armë nga i 

akuzuari i dytë, në atë moment i akuzuari i parë ja ka marr pushkën automatike nga duart të 

akuzuarit të dytë dhe me të ka shtënë në të ndjerin në largësi nga tyta afër 50 cm, një nga një 

deri sa është ndalur, e ku edhe eksperti mjeko-ligjor si në raport, ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka sqaruar se dëmtimet në trupin e viktimës të përshkruar në pikën 1 dhe 12 janë 

shkaktuar nga para-prapa, ndërsa dëmtimet e përshkruar nga pika 2 deri në pikën 15, duke e 

përjashtuar pikën 12 janë shkaktuar nga prapa-para, pra ashtu siç ka dëshmuar edhe i dëmtuari. 

Dëshmia e të dëmtuarit lidhur me lëndimet në trupin e viktimës përputhet edhe me raportin e 

balistikës dhe me deklarimet e ekspertit të balistikës i cili ka sqaruar se plaga te syri i shkaktuar 

nga plumbi i armës së zjarrit, e ka trajektoren nga poshtë-lartë, çka nënkupton se pozita e 

qitësit në raport me viktimën kur është shkaktuar kjo plagë ka qenë me poshtë, kur trupi i të 

ndjerit ka qenë në pozitën vertikale, e edhe i dëmtuari B. me rastin e daljes në vendin e ngjarjes 

ka theksuar se aty ka qenë një kanal jo shumë i thellë, e i akuzuari i dytë ka qenë në vijë-kanal 

me pushkë automatike në dorë, me fytyrë nga rruga, ndërsa i ndjeri me shpinë nga rruga pra 

deklarimet e të dëmtuarit lidhur me pozitën e të akuzuarit të dytë kur ka shtënë në të ndjerin 

përputhen në tersi me konstatimet e ekspertit e balistikës lidhur me pozitën e të akuzuarit të 

dytë dhe të ndjerit, ashtu edhe me dëmtimet e shkaktuara në automjetin opel zafira. 

 

 Dëshmia e të dëmtuarit përputhet edhe me dëshminë e dëshmitarit të mbrojtur i koduar 

me numrin 7, i cili ka dëshmuar se i akuzuari i dytë ka shtënë në të ndjerin dhe në momentin 

kur është rrëzuar i ndjeri, i akuzuari i parë ja ka marrë automatikun dhe ka gjuajtur në të ndjerin 

deri sa ka qenë i shtrirë, pra edhe dëshmitari i mbrojtur ka dëshmuar se e ka parë të akuzuarin e 

dytë kur ka gjuajtur në të ndjerin, e si rezultat i atyre goditjeve, i ndjeri është rrëzuar në tokë, e 

po ashtu ky dëshmitar i mbrojtur njëjtë ka dëshmuar se e ka parë kur i akuzuari i dytë fillimisht 

ka zbritur nga automjeti mercedes, me armë në dorë, e fillimisht ka gjuajtur në vëllain e të 

ndjerit, të dëmtuarin B., për të cilin ka theksuar se është larguar në drejtim të seperacionit, pra 

edhe ky përshkrim i dëshmitarit të mbrojtur përputhet dhe është në harmoni me dëshminë e të 

dëmtuarit B., i cili ka shpjeguar në mënyrë të njëjtë. Gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes i 

dëmtuari B. ka shkuar deri në vendin ku është larguar në drejtim të seperacionit dhe pas 

matjeve nga krim-teknika është konstatuar se largësia nga dëshmia numër 1-viktima, e deri te 

vendi ku ka qenë i dëmtuar kur e ka parë momentin kur i ndjeri është privuar nga jeta dhe e ka 

përshkruar mënyrën se si është privuar nga jeta ka qenë 20 m, e 30 cm. Andaj, bazuar edhe në 

faktin e konstatuar se dita ka qenë e mirë, me dukshmëri të mirë nga kjo largësi, i dëmtuari ka 

mundur dhe e ka vërejtur mënyrën se si është privuar nga jeta i ndjeri, pasi dëshmia e tij 

përputhet dhe është në harmoni edhe me konstatimet e ekspertit të balistikës, ekspertit mjeko-

ligjor, dëshmitarit të mbrojtur andaj si të tilla gjykata dëshmisë së të dëmtuarit ja ka falur 

besimin. 

 

 Gjykata ka analizuar dyshimin e shprehur-mosbesimin e mbrojtëses së të akuzuarit të 

dytë në deklarimet e të dëmtuarit B. se e ka parë kur i ndjeri nga gjuajtja me armë nga i 
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akuzuari i dytë është plagosur në gisht dhe ka konstatuar se pas matjeve me rastin e 

rikonstruimit të vendit të ngjarjes ka rezultuar se i dëmtuari ka qenë në largësi nga viktima 20 

m, e 30 cm dhe bazuar në faktin se dukshmëria ka qenë e mirë i dëmtuari e ka vërejtur edhe 

këtë fakt, pasi deklarimi i tij përputhet dhe është në harmoni me konstatimet e ekspertit të 

balistikës I.R., i cili gjatë dëshmisë së tij ka theksuar se në pikën 6.3 dhe 6.4 janë të përshkruar 

dëmtimet në dy gishtat e dy duarve tek i ndjeri të shkaktuara nga plumbat e armës së zjarrit në 

një distancë të afërt, të shkaktuara me siguri kur i ndjeri i ka pasur duart në vetëmbrojtje dhe 

bazuar në raportin e obduksionit se në anën e brendshme të gishtit të vogël të dorës së majtë 

është vërejtur blozë apo tym nga djegia e barotit, eksperti ka jap Mendimin e tij se distanca ka 

qenë shumë afër. Njëjtë si eksperti i balistikës ka deklaruar edhe i dëmtuari B. i cili ka theksuar 

se e ka parë të ndjerin duke u mbrojtur me duar dhe nga afërsia shumë e afërt me tytën e armës 

e ka parë kur e ka goditur në gisht, i ndjeri i ka ulur duart ashtu që bazuar në faktin se dëshmia 

e të dëmtuarit përputhet në tërësi me konstatimet e ekspertit të balistikës edhe lidhur me 

dëmtimin e gishtit të dorës së të ndjerit, gjykata dëshmisë së të dëmtuarit B. ja ka falur besimin. 

  

Pretendimin e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë se eksperti mjeko-ligjor e ka demantuar 

të dëmtuarin B., i cili ka theksuar se kinse i ndjeri kur është goditur nga i akuzuari i dytë ka 

rënë me fytyrë nga toka, pasi eksperti mjeko-ligjor dr. F.D. qartazi e ka përjashtuar këtë 

mundësi që gjuajtja me kallash në afërsi prej 1-1.5 metra, për shkak të forcës kinetike e shtynë 

prapa dhe presioni bie në shpinë ose gjatë lëvizjes mund të bie në krah por assesi me fytyrë për 

tokë, gjykata e ka analizuar dhe saktësisht nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.03.2019, kur është dëgjuar ky ekspert, ka vërtetuar se eksperti nuk ka deklaruar në këtë 

mënyrë, por i njëjti pikërisht duke u përgjigjur në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë 

ka theksuar se “unë kam thënë shtyhet prapa nga forca kinetike me tendencë në të majtë apo në 

të djathtë, por nuk kam thënë se viktima ka rënë në shpinë”, andaj këtu deklarimi i ekspertit 

mjeko-ligjor ka qenë i qartë dhe gjykata nuk ka mund ta dijë se ku mbrojtja e ka nxjerr një 

përgjigje të tillë nga eksperti mjeko-ligjor.  

 

Gjykata ka analizuar pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë se deklarimeve të 

dëmtuarit mund ti besohej sikurse mos ti demantonte CD-ja, e shikuar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, ku shihet i akuzuari i parë vetëm, e në të gjitha ato video-incizime nuk shihet i 

akuzuari i dytë dhe ka konstatuar se është e vërtetë dhe qëndron fakti se nga video-incizimet 

nga CD-ja, shihet i akuzuari i parë vetëm me pushkë në dorë, duke ecur në këmbë në rrugën 

magjistrale në drejtimin Gjakovë-Prizren, por ky incizim është pasi është kryer vepra penale 

dhe i ndjeri është privuar nga jeta, pra nuk shihet momenti i privimit nga jeta i të ndjerit, si dhe 

nuk shihen asnjëri nga të akuzuarit duke shtënë. Pra fakti që nuk shihet i akuzuari i dytë, nuk 

nënkupton se i njëjti nuk ka marrë pjesë në kryerjen e kësaj vepre penale, pasi nga vetë 

deklarimi i të akuzuarit të dytë është vërtetuar se i njëjti është larguar me herët nga vendi i 

ngjarjes, pasi vetë ka theksuar se përmes telefonit i ka kërkuar i akuzuari i parë që të shkoj në 

shtëpi e ta lajmëroj babain e të akuzuarit të dytë. 

 

Pretendimet e mbrojtjes se deklarata e të dëmtuarit B.G. si në prokurori ashtu edhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor përputhet me deklaratën e të akuzuarit të dytë, si dhe dëshmitari tani i 

ndjeri M.G. si në polici ashtu edhe në prokurori ka deklaruar njëjtë si i akuzuari i dytë, se ka 

shtënë dy herë, një herë në ajër dhe një herë në drejtim të automjetit opel zafira dhe askush nuk 

është plagosur apo lënduar nga këto të shtëna, gjykata i ka analizuar dhe fillimisht ka 

konstatuar se i dëmtuari B. gjatë dëshmisë së tij nuk e ka përmendur asnjëherë se kush ka 

gjuajtur, por ka theksuar se sipas kërkesës së të ndjerit i cili i ka kërkuar ndihmë për ti larguar 

nga vendi i ngjarjes, e ka marr automjetin e tij opel zafira, në të cilin ka hipur vetëm i ndjeri 

dhe afërsisht pas 50 metrave ka dëgjuar një krismë, brenda në automjet është bërë pluhur dhe 



 Numri i lëndës: 2018:045825 
 Datë: 26.06.2019 
 Numri i dokumentit: 00373515 
 

33 (37)  

   
2
0
1
8
:0
4
5
8
2
6

 

nuk dinë më asgjë për veti, por i kujtohet vetëm kur ka shkuar prindi i tij dëshmitari M. për ta 

kontrolluar a është mirë, pasi e kishte humbur vetëdijen, e kur i ka ardhur vetëdija e ka parë të 

ndjerin se veç kishte vdekur, pra askund ky i dëmtuar gjatë dëshmisë së tij nuk përmend emra 

se kush ka gjuajtur apo sa herë ka gjuajtur ashtu siç pretendon mbrojtja. Po ashtu edhe 

dëshmitari M.G. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në prokurori, ka deklaruar se pasi i ka ndarë dhe 

nuk i kanë lënë që të përleshën të akuzuarin e parë, me të ndjerin dhe të dëmtuarin B., në ato 

momente me një automjet mercedes me ngjyrë të zezë, ka arritur i akuzuari i dytë, me një 

pushkë të gjatë, të cilit po ashtu vetë personalisht i ka dalë përpara duke e përbe, sikur të 

akuzuarin e parë, mirëpo të akuzuarin e dytë nuk ka pasur forcë që e ndalon, e kur i akuzuari i 

dytë është larguar 5-10 metra, e ka dëgjuar krismën nga arma, e ka parë që është automjeti i tij 

dhe i ka thënë të akuzuarit të dytë mos gjuaj se qenka automjeti im, por ai ka gjuajtur në 

drejtim të automjetit dhe pasi ka dëgjuar edhe një herë krismën ka shkuar te automjeti i tij, e ka 

vërejtur djalin e tij B. të rrëzuar për tokë në asfalt, të alivanosur dhe në atë çast ka dëgjuar edhe 

krisma tjera nga arma e zjarrit por nuk e dinë sa krisma dhe nga kush janë shkaktuar, ngase nuk 

i ka parë. Pra edhe ky dëshmitar dëshmon atë që e ka parë dhe si e ka parë të akuzuarin e dytë 

duke gjuajtur, mirëpo nga momenti kur është marrë me djalin e tij B. ka pohuar se ka dëgjuar 

edhe krisma tjera, por nuk e ka parë kush ka gjuajtur, pra nuk ka theksuar se nuk ka gjuajtur i 

akuzuari i dytë.  

 

 Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë 

lidhur me dëshmitarin e mbrojtur, për të cilin ka theksuar se është dëshmitar i opstruktuar, pasi 

ka deklaruar diçka që asnjëri nga dëshmitaret tjetër nuk i ka përmendur se e ka parë të ndjerin 

N. kur e ka kap pushkën automatike për tytë deri sa e ka pasur në dorë i akuzuari i dytë. Ky 

dëshmitar anonim është paraqitur vullnetarisht një vit e disa muaj pas ngjarjes dhe saktësisht 20 

ditë para ngritjes së aktakuzës dhe është fjala për një dëshmitar të gjetur që të dëshmoi 

padrejtësisht dhe të thotë të pa vërtetën, e gjykata fillimisht ka konstatuar se nuk qëndron 

pretendimi i mbrojtjes, se ky dëshmitar është paraqitur vullnetarisht dhe atë një vit e disa muaj 

pas rastit apo saktësisht 20 ditë para ngritjes së aktakuzës, pasi nga shkresat e lëndës saktësisht 

është e konstatuar se ky dëshmitar është thirrur nga policia që të dëshmoi me datë 21.06.2016, 

çka i bie 3 muaj pas vrasjes së të ndjerit, e cila ka ndodhur me datë 26.03.2016, e sipas 

kërkesës së dëshmitarit policia ka njoftuar prokurorin, e ku është aprovuar kërkesa dhe ky 

dëshmitar nga ana e gjykatës sipas kërkesës së prokurorisë është shpallur dëshmitar i mbrojtur 

për arsyet ligjore. Andaj mbi këtë bazë gjykata ka konstatuar se është i pabazuar pretendimi  i 

mbrojtjes se kemi të bëjmë me një dëshmitar të opstruktuar dhe të gjetur të dëshmoi të pa 

vërtetën. Po ashtu nuk qëndron pretendimi i mbrojtjes se ky dëshmitar ka deklaruar tërësisht 

ndryshe nga dëshmitarët tjerë, pasi edhe ky dëshmitar si i dëmtuari B. dhe dëshmitari M.G. ka 

theksuar se e ka parë kur me automjetin mercedes ka arritur i akuzuari i dytë, me armë të gjatë 

në dorë, pastaj si ka gjuajtur fillimisht në drejtim të dëmtuarit B. dhe automjetit opel zafira, si 

është afruar te ky automjet dhe ka shtënë në të ndjerin si dhe ka dëshmuar se deri sa i ndjeri ka 

qenë i shtrirë i akuzuari i parë ja ka marrë armën nga duart të akuzuarit të dytë dhe ka shtënë në 

të ndjerin, andaj gjykata ka vlerësuar se këtu nuk ka kurrfarë kontradikta në mes të dëshmisë së 

këtij dëshmitari dhe dëshmitarëve tjerë ashtu siç pretendon mbrojtja. Ajo çka ky dëshmitar ka 

dëshmuar është fakti se e ka parë kur i ndjeri e ka kapur tytën e pushkës automatike kur ka 

shkrepur i akuzuari i dytë, mirëpo edhe pse i dëmtuari B. e ka mohuar se e ka parë se i ndjeri e 

ka kapur tytën e armës, i dëmtuari ka theksuar se afërsia në mes të tytës së armës dhe duarve të 

të ndjerit ka qenë shumë afër, mirëpo edhe eksperti i balistikës ka theksuar se afërsia në mes të 

armës dhe duarve të të ndjerit ka qenë shumë afër, andaj vetëm fakti pse dëshmitari i mbrojtur 

ka deklaruar në këtë mënyrë që e ka parë kur e ndjeri e ka kapur tytën e armës, nuk e bënë të pa 

besueshme dëshminë e tij ashtu siç pretendon mbrojtja, pasi në mënyrë të hollësishme ka 

përshkruar veprimet e të akuzuarit të dytë dhe të parë me rastin e privimit nga jeta të të ndjerit. 
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  Pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë, se pasi i akuzuari i parë është njoftuar 

për problemin që kishte ndodhur në Prizren, kthehet me makinën e firmës tek pompa e 

derivateve “D.J.” e vendos armën automatike në ulësen e parë në makinë, e pas fjalosjes dhe 

sulmit nga të dëmtuarit në pompë i akuzuari i parë në gjendje të pakontrolluar e merr makinën 

tjetër, e kur i akuzuari i dytë e vëren se i akuzuari i parë gjegjësisht axha i tij ja kishte marrë 

automjetin, atëherë i akuzuari i dytë e merr automjetin e të akuzuarit të parë e këtu vihet në 

kontakt me pushkën automatike, gjykata e ka vlerësuar dhe analizuar dhe ka konstatuar se ky 

pretendim i mbrojtjes është i pabazuar për faktin se asnjëherë dhe nga askush nuk është 

përmendur ky fakt, e të cilin nuk e ka përmendur as i akuzuari i parë dhe i dytë dhe si të tillë 

këtë pretendim të mbrojtjes gjykata e ka konsideruar vetëm si përpjekje të mbrojtjes për ta 

liruar nga përgjegjësia penale të akuzuarin e dytë. 

 

 Pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë se plagën numër 2 dhe 12 të  ndjerit 

sipas dispozitivit të aktakuzës s’ka pasur mundësi t’ia ketë shkaktuar i akuzuari i dytë, sepse 

kur ka shtënë i akuzuari i dytë i ndjeri ka qenë në makinë, gjykata e ka analizuar dhe vlerësuar 

dhe ka konstatuar se është fakt se bazuar në dëshminë e të dëmtuarit B., dëshmitarit të 

mbrojtur, dëshmitarit M.G., në momentin kur i akuzuari i dytë ka gjuajtur fillimisht në drejtim 

të automjetit opel zafira, të cilin e drejtonte i dëmtuari B., i ndjeri ka qenë brenda në veturë, e 

ku pas goditjes së veturës e njëjta është ndalur, atëherë i akuzuari i dytë është afruar te vetura, 

në pjesën e veturës ku ka qenë i ulur i ndjeri. Kur i ndjeri ka dalë nga vetura, i akuzuari i dytë 

ka gjuajtur me armën automatike të cilën e kishte në dorë dhe e ka goditur të ndjerin në pjesën 

e përparme të trupit, fakt të cilin e ka dëshmuar i dëmtuari B. dhe dëshmitari i mbrojtur, mirëpo 

dëshmia e tyre është përputhur në tërësi me deklarimet e ekspertit mjeko-ligjor lidhur me 

lëndimet trupore në trupin e të ndjerit, si dhe dëshmitë e dëshmitarëve janë në përputhje edhe 

me konstatimet e ekspertit të balistikës, si dhe raportin e ekzaminimit të veturës opel zafira, 

gjegjësisht pjesa e veturës ku është goditur nga predha përputhet me vendin ku ka qenë i ulur i 

ndjeri e ka dalë nga vetura dëshmia 5c plumbi i mbetur në derën e pasme nga ana e pasagjerit 

afër shtyllës.  

 

Po ashtu pretendimet e mbrojtëses së të akuzuarit të dytë se bazuar në provat e 

administruara në veprimet e të akuzuarit të dytë nuk gjenden elementet e veprës penale të 

vrasjes, por mund të gjenden elementet e veprës penale të shkaktimit të rrezikut të 

përgjithshëm, armbajtje pa leje apo përdorim i armës, gjykata i ka vlerësuar dhe analizuar dhe 

ka konstatuar se nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore saktësisht është 

vërtetuar se i akuzuari i dytë ka shtënë me armën automatike dhe e ka goditur të ndjerin në 

pjesën e përparme të trupit, si rezultat i të cilave është rrezuar për tokë. Po ashtu gjykata ka 

vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë edhe elementet e veprës penale të shkaktimit 

të rrezikut të përgjithshëm, pasi me dashje ka vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarit B. dhe të 

dëmtuarit B., i cili ka qenë shofer i veturës, e ku dëshmitari M. i ka kërkuar që të mos gjuaj, e i 

akuzuari i dytë ka shtënë edhe pse i vetëdijshëm që e rrezikon edhe jetën e të dëmtuarit B.. 

Mirëpo, sipas vlerësimit të gjykatës ekzistimi i elementeve të veprës penale të shkaktimit të 

rrezikut të përgjithshëm me rastin e privimit nga jeta të të ndjerit janë të përfshira me rastin e 

kualifikimit të veprës penale të vrasjes, pra konstatimi i ekzistimit të këtyre elementeve ka bërë 

që vepra penale të kualifikohet si vepër penale e vrasjes së rëndë nga nenin 179 par. 1 nën par. 

1.5 të KPRK-së. Po ashtu në veprimet e të akuzuarit ka ekzistuar edhe vepra penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 të KPRK-së, mirëpo për 

këtë vepër penale të akuzuarit janë dënuar dhe i njëjti vendim mbi dënimin sa i përket kësaj 

vepre penale, është vërtetuar edhe nga Gjykata e Apelit si gjykatë e instancës më të lartë.    
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 Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e të akuzuarit të dytë se atë ditën në 

vendin e ngjarjes ka gjuajtur dy herë dhe atë njëherë në ajër dhe herën e dytë në drejtim të 

automjetit opel zafira dhe kur ka shtënë herë e parë në ajër nuk e ka parë të ndjerin dhe të 

dëmtuarin B. dhe ka gjuajtur nga frika nga se ka qenë i humbur, ka konstatuar se ky pretendim 

i të akuzuarit është vetëm deklarativ, i pabazuar dhe i paargumentuar me asnjë provë apo 

dëshmi. Nëse i akuzuari i dytë vetëm ka dashur që të shkoi në shtëpi për ti treguar babait të tij, 

se ka shtënë me revole tek pompa familjare e derivateve “D.J.”, ashtu siç pretendon i akuzuari, 

kur ka arritur në vendin e ngjarjes pse ishte i humbur, kur vet ka deklaruar se kur ka shtënë në 

ajër, nuk e ka parë të ndjerin, e as të dëmtuarin. Pretendimi i të akuzuarit të dytë se ka gjuajtur, 

pasi ka qenë i frikësuar është i pabazuar, argumentohet edhe nga fakti se kur i akuzuari i dytë 

ka shtënë në drejtim të automjetit opel zafira dhe e ka goditur në xhamin e pasmë, i ndjeri ka 

qenë brenda në automjet duke u larguar, ndërsa i dëmtuari B. po ashtu ka qenë në këmbë, duke 

u larguar në drejtim të seperacionit, fakt të cilin e ka pranuar edhe vet i akuzuari i dytë i cili ka 

theksuar se e ka parë të dëmtuarin B. duke shkuar te seperacioni, ashtu që bazuar në këto 

konstatime nuk qëndron pretendimi i të akuzuarit të dytë se ka qenë i frikësuar, pasi kur i 

akuzuari i dytë ka arritur në vendin e ngjarjes i ndjeri dhe i dëmtuari B. kanë qenë duke u 

larguar nga vendi i ngjarjes, por kanë qenë pikërisht gjuajtjet me armë të akuzuarit të dytë, që 

kanë bërë që pas goditjes së automjetit të ndalet automjeti, e më pas edhe të privohet nga jeta i 

ndjeri. 

 

  Gjykata nuk ja ka falur besimin të akuzuarit të dytë, se ka shtënë vetëm dy herë, për 

faktin se nga dëshmia e të dëmtuarit B., dëshmitarit të mbrojtur, ekspertëve të balistikës, është 

vërtetuar se i akuzuari i dytë pasi fillimisht ka gjuajtur dhe e ka goditur automjetin opel zafira 

në xhamin e pasmë, është afruar te vetura në pjesën kah ka qenë i ulur i ndjeri dhe pasi ka dal i 

ndjeri ka gjuajtur në të ndjerin, i cili si rezultat i këtyre të shtënave, është rrëzuar për tokë, pra 

nga provat e administruara saktësisht është vërtetuar se plagët në pjesën e përparme të trupit të 

ndjerit ia ka shkaktuar i akuzuari i dytë. 

 

  Pretendimet e të akuzuarit të dytë se arma automatike ka qenë në automjet kur është 

nisur për të shkuar në shtëpi dhe nuk i ka rënë ndërmend ta largoi armën nga automjeti, gjykata 

e ka analizuar dhe vlerësuar dhe ka konstatuar se nuk mund ti falet besimi një pretendimi të 

tillë, për faktin se është jo e besueshme që të shkohet në shtëpi në rrugën magjistrale Prizren- 

Gjakovë me pushkën automatike në karrigen e parë të automjetit e të mos i bie ndërmend që ta 

largoi armën, ashtu siç pretendon i akuzuari i dytë. Këtij pretendimi të akuzuarit gjykata nuk ja 

ka falur besimin edhe për faktin se i akuzuari i dytë edhe lidhur me revolen me të cilën ka 

gjuajtur tek pompa e derivateve, fillimisht ka theksuar se revolen e ka lënë në zyre dhe vetëm 

kur është ballafaquar me deklaratën e dëshmitarit G.Zh., i cili ka theksuar se revolen e ka marrë 

nga ulësja e parë e automjetit derisa i akuzuari i dytë ka qenë duke u kthyer në shtëpi, e ka 

pranuar duke theksuar se edhe revolen e ka pasur me veti. 

 

  Gjykata nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore një nga një, e pastaj të 

ndërlidhura njëra me tjetrën ka konstatuar se dy të akuzuarit me dashje dhe në bashkëkryerje e 

kanë kryer këtë vepër penale. Dashjen e të akuzuarit të parë gjykata e ka vërtetuar nga veprimet 

e ndërmarra nga ky i akuzuar nga momenti kur ky ka marrë njoftimin për problemin-rrahjen e 

ndodhur në stacionin e autobusëve në Prizren dhe atë bazuar në mënyrën se si e ka ndalur 

autobusin e firmës “M.”, tek pompa e tij e derivateve “D.J.”, mënyrën se si i ka ndjekur prapa 

me automjetin e tij mercedes, të ndjerin dhe të dëmtuarin B., të cilët ishin me automjetin 

BMW, e të cilin e drejtonte i ndjeri, mënyrën se si me automjetin e tij e ka goditur nga prapa 

automjetin e të ndjerit, pastaj faktin se i akuzuari i parë e ka kërkuar duke bërtitur me zë 

bjermani kallashin, si dhe bazuar në mënyrën se si ja ka marr nga duart pushkën automatike të 
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akuzuarit të dytë dhe më të nga afërsia shumë e afërt ka gjuajtur në pjesën e pasme të trupit të 

ndjerit, deri sa ai ka qenë i rrëzuar me fytyrë për tokë si rezultat i goditjeve nga i akuzuari i 

dytë. Po ashtu gjykata ka vërtetuar dashjen e të akuzuarit të dytë nga mënyra e veprimeve të tij 

të ndërmarra nga momenti kur tek pompa e derivateve fillimisht ka shtënë me revole, pastaj 

bazuar në faktin se menjëherë ka shkuar me automjetin tjetër pas të akuzuarit të parë, e tani me 

veti kishte pushkën automatike, e cila është përdorur në vendin e ngjarjes, por e ka pasur edhe 

revolen me të cilën ka gjuajtur tek pompa e derivateve, vendosëshmerinë e tij për kryerjen e 

kësaj vepre penale, pasi siç ka dëshmuar dëshmitari M.G. se i ka dalë përpara dhe nuk ka pasur 

forcë që e ndal, faktin se i ndjeri ka qenë duke u larguar me automjetin e të dëmtuarit B., e edhe 

i dëmtuari B. ka qenë në këmbë duke ikur, ka gjuajtur në automjet, e automjeti është ndalur, 

pra mos ta kishte goditur automjetin i akuzuari i dytë, automjeti opel zafira do të ishte larguar, 

e pastaj bazuar në mënyrën se si nga afërsia ka gjuajtur me armë në të ndjerin në pjesën e 

përparme të trupit. Gjykata ka konstatuar se bazuar në veprimet e ndërmarra nga dy të 

akuzuarit e ka vërtetuar dashjen e tyre për kryerjen e kësaj vepre penale, si dhe duke u bazuar 

në këto veprime dhe faktin se i ndjeri është privuar nga jeta me të njëjtën armë automatike, 

fillimisht të përdorur nga i akuzuari i parë, e më pas nga i akuzuari i dytë, ka vërtetuar se në 

veprimet e të akuzuarve ekziston edhe bashkëkryerja, andaj bazuar në këtë konstatime gjykata 

saktësisht ka vërtetuar se të akuzuarit T.Zh. dhe N.Zh. e kanë kryer veprën penale të vrasjes së 

rëndë nga neni 179 par. 1 nën par. 1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, të cilat ndikojnë  

në llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale, në mënyrën 

kohën dhe vendin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, për të akuzuarin e parë si rrethanë 

rënduese e ka marrë shkallën e lartë të dashjes për ta kryer dhe përfunduar këtë vepër penale, e 

këtë bazuar në faktin se i akuzuari i parë ka shtënë në të ndjerin deri sa ai ka qenë i shtrirë për 

tokë, ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarit, ka marrë parasysh sjelljen korrekte gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, jo dënueshmerinë e tyre të mëparshme, e të cilat rrethana kanë ndikuar që 

të akuzuarit T.Zh. ti shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 18 viteve, ndërsa të 

akuzuarit N.Zh. ti shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 16 viteve, në të cilat 

dënime do të ju llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 26.03.2016, me bindjen e 

plotë se këto dënime janë në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë dhe 

personalitetin e të akuzuarve dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 

të KPK-së. 

 

    Vendimi që vetëm i dëmtuari B.K. të udhëzohet në kontest civil për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, është marr bazuar në nenin 463 par. 2 të KPP-së, pasi që 

përfaqësuesi i tij i autorizuar në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kërkesën pasurore juridike 

do ta realizojnë në procedurë civile. Ndërsa vendimi që i dëmtuar B.G. të mos udhëzohet në 

kontest civil për realizimin e kërkesë pasurore juridike, është marr pasi i dëmtuari në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar se nuk kërkon kompensim dëmi. 

 

Vendimi që të akuzuarit veç e veç ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale është 

marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.1, 2.2 dhe 2.6 të KPP-së, ku hyjnë shpenzimet 

e ekspertit mjeko-ligjor, transportit të akuzuarve në shumën prej 200,oo €, shpenzimet e 

paushallit gjyqësor në shumën prej 300,oo €, si dhe shumën prej 50,oo €,  
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për kompensimin e viktimave të krimit është marrë bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 te 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/L-036. 

 

Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR. nr. 41/18 datë 18.06.2019 

 

Sekretarja juridike                                                              Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari           

Mandushe Doli                                                                                        Nikollë Komani 

 

 

 

Udhëzim Juridik:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj gjykata, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 
 

 
 

 


