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                                                                                                                           P.nr.45/2014 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti për Krime të Rënda, me trup 

gjykues të përbërë nga gjyqtari Skender Çoçaj si kryetar dhe gjyqtarët Kymete Kicaj dhe Gani Kastrati 

si anëtarë të trupit gjykues, e me procesmbajtësen Birsen Kume, duke vendosur në lëndën penale 

kundër të akuzuarit B.B. nga Komuna e Suharekës,  për shkak të veprës penale të rrëmbimit nga neni 

194 par. 1 të KP-së dhe veprës penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KP-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.127/2013 të datës 06.03.2014, në shqyrtimin gjyqësor, në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit Mehdi Sefa, të dëmtuarve Sh.B. dhe V.B. , të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij av. B. N., më datë 25.07.2016, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

     

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

B.B. , nga i ati R. dhe e ëma S. , e lindur Z., i lindur me “data e lindjes”... në, me banim në 

Komuna e Suharekës, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion fizioterapeut, i martuar baba i 3 

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

 

I. 

 

                                      Në bazë të nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPP-së  

 

LIROHET NGA AKUZA 

       

 

I. Se me datë 06.06.2013 rreth orës 09:35 min., në Prizren pas një mosmarrëveshje paraprake 

me veprime mashtruese se do të kthej borgjin e merr Sh.B. me qëllim që mos të liroj-ashtu që zhduk 

duke pamundësuar kështu kthimin e borgjit që e kishte Sh. shumën prej 20.000 (njëzet mijë) franga 

Zvicrane, që kishte marr në fillim të muajit janar të vitit 2013 dhe 2.000 euro me dt. 04.04.2013, në 

atë mënyrë që paraprakisht takohen në Suharekë dhe pastaj i akuzuari me automjetin me xhama të 

errëta e modelit „‟Golf 4‟‟ me targa ..-...-FT e përcjell të dëmtuarin-viktimën Sh.B. deri në Prizren i 

cili pasi e vëren se ka qenë i përcjellur nga i akuzuari, automjetin e tij „‟Mercedes‟‟ me targa ..-...-CC, 

parkon në parkingun e mega marketit „‟Benaf „‟ në Prizren dhe niset në këmbë në drejtimin e 

automjetit të akuzuarit i cili ka qenë i ndalur skaj rruge në pjesën e jashtme të rrethojave në afërsi të 

derës së „‟Benafit‟‟ dhe së bashku me automjetin „‟Golf 4‟‟ vazhdojnë rrugën për në lagjen „‟Arbana‟‟ 

dhe prej asaj dite Sh.B. konsiderohet i zhdukur. 

 

 -  këso dore do të kryente veprën penale të rrëmbimit nga neni 194 par. 1 të KPK.      

 

      Pasi që nuk është provuar  se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, 

 

      Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

                                                                        II. 
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                                                            ËSHTË FAJTOR 
 

    I akuzuari B. B.                                                

 

II. Me dt.07.06.2013 në Suharekë në ora 08:30 min. i akuzuari me anë të paraqitjes së rreme duke 

fshehur faktet, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete shkakton dëm 

material familjarëve të zhdukurit babait V. B. dhe djalit J. B. duke shfrytëzuar gjendjen e ndjeshme 

dhe pikëlluese të familjes B. në atë mënyrë që atyre iu premton se për shtatë ditë do ta gjen djalin 

gjegjësisht babain e tyre të zhdukur Sh. B., me paraqitje  të rreme se ai është diku në Mitrovicë dhe 

nëse nuk e sjellë në shtëpi në këtë afat dy gjaqe i ka borgj dhe kështu nga V. B. merr 1.500 (njëmijë e 

pesëqind) euro ndërsa nga J. B. 1.000 (një mijë euro) 

kinse për qëllime të hulumtimit të vendndodhjes e të zhdukurit Sh. B. , dhe me këtë i nxit të dëmtuarit 

të bëjnë veprime në dëm të pasurisë së tyre. 

 

 -  Me këtë veprim, ka kryer veprën penale të mashtrimit  nga neni 335 par. 1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës.  

   

       Andaj, Gjykata konform dispozitave të nenit 4, 7, 17.1, 41, 42, 45, 46, 73 dhe nenit 335 par.1 të 

KPK, të akuzuarin e: 

 

 
                                                       G J Y K O N 

 

-me dënim me gjobe në lartësi prej 3000 (tre mijë) euro të cilën shumë i akuzuari është i 

obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari nuk 

mund të paguajë apo nuk dëshiron të paguajë dënimin me gjobë, atëherë dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që çdo 20 euro të gjobës do ti caktohet një ditë burgim dhe,  

 

-dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim nga data 09.07.2013 deri me 25.07.2016. 

 

Te dëmtuarit V. B. dhe Sh. B. për realizimin e kërkesës pasurore udhëzohen në kontest të 

rregullt civil. 

 

        Obligohet i akuzuari B. B. që ti paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

së gjykatës, dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 1000 (një mijë)  euro, të cilën duhet të 

e paguaj në afat prej l5 dite, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën ekzekutim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

    

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

               Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka parashtruar 

aktakuzën PP.nr.127/2013 të datës 06.03.2014, kundër të akuzuarit B. B. nga , Komuna e Suharekës,  

për shkak të veprës penale të rrëmbimit nga neni 194 par. 1 të KPK-së dhe veprës penale të mashtrimit 

nga neni 335 par.1 të KP-së.  

 

              Prokurori i Shtetit përgjatë shqyrtimeve gjyqësor ka ngelur në tërësi pranë aktakuzës, ndërsa 

në fjalën përfundimtare ndër të tjera ka theksuar se pas administrimit të provave, dëgjimit të dëshmive 

të dëshmitarëve J. B. , H. K., Sh. K., të dëmtuarve V. B., Sh. B., ekspertëve të kompanive të tel. 
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mobile Ipko dhe Vala si dhe provave të albumit të njësitit të forenzikës dt.06.06.2013, në periudhën 

kohore 9:30, 09:35, së bashku me videoinçizimet e nxjerrura nga kamerat e qytetit në hyrje të Prizrenit 

nga drejtimi i Suharekës dhe qendrës tregtare „‟Ben Af‟‟, në Prizren, të cilat imazhe edhe janë 

qartësuar nga drejtoria e teknikës kriminalistike në foto laborator, si dhe incizimet të cilat janë nxjerr 

nga kamerat e qendrës tregtare „‟ETC‟‟, në hyrje të Prizrenit me dt.06.06.2013, rreth orës 10:20 min, 

si dhe hyrjet dhe daljet e Sms-ve të zhvilluar në mes të akuzuarit B. B. dhe viktimës Sh. B. të 

dt.04.06.2013, hartografisë, transakcioneve bankare ku shihet se viktima ka dhënë borxh të akuzuarit 

në shumën prej 20.000 franga zvicerane si dhe 2000 euro të tjera të administruara në shqyrtimin 

gjyqësor, pa mëdyshje është vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitivin nën I dhe II të 

akuzës. Në vazhdim të fjalës së tij ka theksuar se bazuar në provat e administruara, faktin se i akuzuari 

B. B. kishte pranuar nga viktima në Janar të vitit 2013, 20.000 (njëzet mijë) franga zviceran ndërsa në 

fillim të muajit prill edhe 2.000 (dy mijë) Euro, të cilat shuma nuk ka qenë në gjendje të i kthej, që 

vërtetohet nga Sms-i të cilën e ka dërguar viktima Sh. B. me dt. 04.06.2013, duke kërkuar nga i 

akuzuari që të sqarohet rreth borxhit, pasi që të njëjtit të hollat i nevojiteshin për martesën e djalit, 

andaj edhe për këtë arsye kishte ardhur deri te takimi ndërmjet të akuzuarit B. B. dhe viktimës në 

Suharekë në mëngjesin e dt. 06.06.2013, dhe në këtë rast motivi për të zhdukur viktimën Sh.B. ka 

qenë mos mundësia e kthimit të borxhit nga ana e të akuzuarit. Ndërsa, nga pjesa e deklaratës së 

akuzuarit e dhënë para trupit gjykues se borxhin me Sh. B. e ka kompenzuar me një truall në Prevall, 

nuk ka besueshmëri në fakte dhe ka për qëllim eliminim e motivit dhe shmangien nga përgjegjësia 

penale, pasi që kjo deklarata është kontradiktore nga intervistat të dhëna në polici, prokurori dhe para 

trupit gjykues. Andaj, nga këto arsye konsideron se në veprimet e të akuzuarit B. B. formohen 

elementet e veprës penale të përshkruar si në dispozitivin I të rrëmbimit nga neni 194 par.1 të KP-së 

dhe veprës penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KP-së, të përshkruar si në dispozitivin nën II të 

akuzës, me propozim që gjykata të akuzuarin B. B. ta shpalli fajtor dhe dënojë sipas ligjit për këto dy 

vepra, ndërsa gjatë marrjes së vendimit për shqiptimin e dënimit gjykata të ketë parasysh të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e në veçanti të ketë parasysh shkallën e 

rrezikshmërisë të këtyre lloje të veprave penale.   

 

          Mbrojtësi i të akuzuarit B. B., av. B. N. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se pas 

administrimit të provave në shqyrtimin gjyqësor si dëgjimin e dëshmitarëve por edhe të analizës së 

provave materiale nuk është mundur të arrihet deri te një dyshim i vërtetuar se në veprimet e të 

akuzuarit B. B. të jenë formuar elementet e veprës penale për të cilën akuzohet. Në përshkrimin faktik 

të akuzës por edhe në pretendimet e arsyetimit nga ana e përfaqësuesit të akuzës qëndron se provat 

sidomos SMS-i i datës 04.06.2013, i dërguar nga Sh. B. tek i akuzuari B. B., konkludohet se në fakt 

ekziston një motiv për kryerjen e veprës për të cilën akuzohet. Por, në fakt ky SMS, i cili ka qenë i 

drejtuar të akuzuarit, në fakt nuk ka pasur asnjë mesazh apo indikacion eventual që të konkludohet se 

është fjala për një borxh të pretenduar ndaj B. B., por përmbajtja del se e njëjta përmes B.B. është  

drejtuar një personi të tretë, dhe në këtë rast në asnjë mënyrë nuk mund të konkludohet se ekziston 

kërkesa për kthimin e borxhit nga ana e B. B., e aspak që kjo kërkesë ka të bëjë me pretendimin se Sh. 

B. ka ndërmend të marton djalin e tij. Në vazhdim, mbrojtësi i të akuzuari  ka theksuar se në 

besueshmërinë eventuale të aktakuzës nën pikën I pretendohet se në deklaratën e të akuzuarit ekziston 

kontradikta, të cilat edhe mund të ekzistojnë, edhe të cekurat e tjera të cilat mund të kenë apo jo 

lidhshmëri me akuzë, por kontradiktat nuk lejohen që të ketë aktakuza, dhe aktet e tjera të cilat janë të 

lidhura me veprimet e organeve shtetërore apo gjyqësore nuk lejohet të ketë kontradikta, nuk lejohet të 

ketë mëdyshje dhe as të bazohen në supozime. Ndërsa, aktakuza në pikën I që nga fillimi është bazuar 

në supozime, të cilat kanë pretenduar të mbështeten në mbi 10 CD-ja, në hartografi, në biseda 

telefonike, në sms-a, në incizime të kamerave publike, të cilat në fakt në asnjë mënyrë dhe aspektit 

rrethanor nuk kanë mundur të sqarojnë veprimet eventuale të akuzuarit të cilat kanë qenë të lidhura me 

veprimet të cilat përbëjnë elementet qenësore për të cilat pretendohet në akuzë. Ka theksuar se gjatë 

dëgjimit të dëshmitarit – hetuesit kryesor të çështjes është kuptuar në fakt se në fakt asnjë prej 
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bisedimeve të pretenduara dhe të incizuara nuk përmbajnë të asnjë mundësie të konkludimit se është e 

lidhur me viktimën Sh. B., e cila ka qenë deklaratë decidive e tij, ndërsa nga hetimet e shumta të 

skjarimit të lëvizjes së bartësit të aparateve telefonike me numrat telefonike të cilat kanë të Sh. B. dhe 

të B. B.,  në asnjë moment nuk është arritur të vërtetohet, as për së afërmi se në momente të caktuara 

këto aparate telefonike të kenë qenë afër njëra tjetrës, dhe analizat hartografike që janë dhënë nga ana 

e ekspertëve nuk kanë mundur të sqarojnë se për çka është fjala, dhe konstatimet e tyre kanë mbetur 

në konstatimet e thata se kur një telefon ka qenë aktiv dhe ku ka mundur të jetë aparati aktiv me 

numrin përkatës. Ndërsa, në fund ka deklaruar se nuk është kontestuese se i akuzuari ka marrë mjete të 

caktuara nga familjarët e Sh. B. për veprimet e caktuara në gjetjen e tij, por, ky veprim aspak nuk 

mund të jetë as indikacion që i akuzuari ka mundur të kryen veprën penale nga pika I e akuzës, e sa i 

përket akuzës që në veprimet e tij ka elemente të veprës penale të mashtrimit këtë e ka mohuar edhe 

vetë i dëmtuari V. B. i cili taksativisht në deklaratën e tij ka thënë se “ai nuk më ka mashtruar‟‟. 

Andaj, duke mare parasysh se shumë gjëra kanë mbetur ashtu si kanë mbetur, konsideron se me 

zbatimin e dispozitës së nenit 3 të KPP, si dhe dispozitave të tjera lidhur me të provuarit në drejtim të 

kryerjes së veprës penale i propozoji gjykatës që në mungesë të provave të merr aktgjykim lirues për 

të mbrojturin e tij.      

 

         Nga dëgjimi i të dëmtuarës Sh.B., e cila në dëshminë e saj sikurse në prokurori me dt. 

22.07.2013, dhe para trupit gjykues të dhënë me dt. 29.05.2014, si edhe në shqyrtimin kryesor ka 

deklaruar se viktimën Sh. B. e ka bashkëshort, i njëjti pas një punë të gjatë në Zvicër, në vitin 2010-

11, ishte kthyer në Kosovë, ndërsa diku në Janar të vitit 2013, bashkëshorti i saj të akuzuarit B. B. i ka 

dhënë para në shumën prej 20.000 franga zviceranë, ndërsa pas  3-4 muajve edhe 2000 euro, dhe këtë 

borxh bashkëshorti i kishte thënë se B. do ta kthen diku pas 5-6 muajve nga koha kur i ka marrë. Në 

vazhdim ka theksuar se me datë 06.06.2013, diku rreth orës 08:00 të mëngjesit, bashkëshorti i saj me 

veturën e tij Mercedes, ngjyrë hiri kishte dal prej shtëpisë për tu takuar me vëllain e tij Z. për ta pirë 

një kafe, ndërsa diku rreth orës 9:30 bashkëshorti e kishte telefonuar duke thënë se është duke shkuar 

në Prizren për të takuar me B., për t‟ia marr borxhin e dhënë, të cilat i duheshin, pasi që në atë kohe 

ishin duke martuar djalin e tyre. Më tej ka vazhduar se në ora 10:00, ka tentuar disa herë të thërrasë në 

telefon bashkëshortin e saj, por i njëjti nuk i është përgjigjur, dhe për këtë gjë e ka  njoftuar djalin e saj 

J., i cili ishte në Prishtinë, duke theksuar se në atë kohë Sh. ka përdorur dy numra të telefonit një Ipko 

ndërsa tjetri i Valës, të cilat numrat i kujtohen tani. Të nesërmen me datë 07.03.2013, i akuzuari B. B. 

kishte ardhur në shtëpinë e tyre, gjegjësisht në shtëpinë e vjehrrit V., ku e kishte takuar atë së bashku 

me djalin e saj J.. Me tej në vazhdim ka theksuar se bashkëshorti i saj tre vite para ngjarjes në 

dokumentacion e tij ka nderuar emrin e tij nga Sh. në K. B., ndërsa gjatë kësaj kohe bashkëshorti i saj 

nuk ka pasur asnjë kërcënim apo shqetësim nga dikush, çdo gjë ka qenë normale.   

 

          Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitares Sh. B., të cilës deklaratë gjykata pjesërisht ia fali 

besim, ka vërtetuar se viktimën Sh. B. e ka bashkëshort, në Janar të vitit 2013, bashkëshorti i saj të 

akuzuarit i kishte dhënë 20000 franga zviceranë, ndërsa pas 3-4 muajve edhe 2000 euro, të cilat borxh 

ka pasur për të i kthyer në muajin Korrik të vitit 2013. Në ditën kritike bashkëshorti i saj diku rreth 

orës kishte dalë nga shtëpia e tij me automjetin Mercedes ngjyrë hiri 08:00 të mëngjesit, kishte dal 

prej shtëpisë për tu takuar me vëllain e tij Z. për ta pirë një kafe. Të nesërmen me datë 07.06.2013, i 

akuzuari ka ardhur në shtëpinë e tyre ku është takuar me vjehrrin e saj V. dhe djalin J. Gjatë kësaj 

kohe bashkëshorti i saj nuk ka pasur asnjë kërcënim apo shqetësim nga dikush, çdo gjë ka qenë 

normale. Ndërsa, pjesë tjetër të dëshmisë se bashkëshorti i saj se me datë 09:30 bashkëshorti e kishte 

telefonuar duke thënë se është duke shkuar në Prizren për tu takuar me B., për t‟ia marr borxhin e 

dhënë, gjykata kësaj pjese të dëshmisë nuk ia fali besimin pasi që kjo dëshmi nuk është provuar me 

asnjë provë të administruar dhe deklaratat e dëshmitarëve tjerë të dëgjuar.      
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         Nga dëgjimi i dëshmitarit V. B. i cili në dëshminë e tij sikurse në prokurori me dt. 04.03.2014, 

dhe para trupit gjykues të dhënë me dt. 29.05.2014, si edhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se të 

akuzuarin B.B. e njeh mbi 30 vite, i njëjti po ashtu ka ardhur shpesh në shtëpinë e tyre si mik, kanë 

shkuar te ai, kanë qenë miq pa interes, ndërsa djalin i tij Sh. ka pasur shoqëri me të. Ai personalisht 

nuk ka pasur njohuri për borxhin e B. ndaj Sh. , por këtë e ka kuptuar nga anëtarët e familjes, se Sh. të 

akuzuarit B. B. i kishte dhënë para borxh në shumën prej 20.000 franga Zvicerane. Ndërsa, në ditën 

kritike gruaja e Sh. e kishte njoftuar atë se që nga ora 09:00 deri në ora 06:00 (18:00), Sh. nuk ishte 

lajmëruar asaj në telefon, dhe se po atë ditë ka pasur të takohet me të akuzuarin. Të nesërmen me datë 

07.06.2013, i akuzuari B. pa thirrjen e tij, kishte ardhur në shtëpinë e tij, në të cilën takim ishin 

prezent djemtë e tij dhe vëllai i bashkëshortes së Sh. – S. , në të cilën takim ishte biseduar për Sh., dhe 

me atë rast të akuzuarit i kishte thënë: “ti këtë punë mundesh me zbardh”, ndërsa i akuzuari ka 

premtuar se do ta zbardh këtë punë duke i thënë “ja unë e zbardhi ja kurrkush qetër”, dhe për këtë 

punë të akuzuarit i ka dhënë 1500 euro, pa kthim për shpenzimet të cilat ai do ti bënte. Të nesërmen 

përsëri në ora 09:00, i akuzuari ka ardhur në shtëpinë e tyre ku kanë qenë prezent edhe tre djemtë e tij, 

dhe i njëjti i kishte provokuar me fjalët “unë as nuk i tutna djemve tu as B. R. e as policisë”, dhe prej 

asaj dite më nuk është takuar me të akuzuarin, ndërsa pas tre dite kishte kuptuar se i akuzuari kishte 

përsëri në shtëpinë e tyre, por ai me te nuk ishte takuar, ndërsa nga J. dhe Q. – djali i tij, kishte kuptuar 

se të akuzuarit i kishin dhënë të akuzuarit edhe 1000 euro, të holla për gjetjen e Sh. , të cilat të holla 

nuk janë kthyer asnjëherë nga ai.       

 

          Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitarit V. B., të cilës deklaratë gjykata ia fali pjesërisht 

besimin dhe atë në pjesën që ka të bëjë një pjesë se Sh. B. e ka djalë, i akuzuari ka pasur shoqëri me 

djalin e tij të cilin e njeh mbi 30 vite, nga anëtarët e familjes kishte kuptuar se të akuzuarit djalit të tij i 

kishte dhënë hua prej 20.000 franga zvicerane, ndërsa nga gruaja e tij kishte kuptuar se në ditën kritike 

Sh.  nuk ishte lajmëruar në telefon. Të nesërmen, i akuzuari B. ka  ardhur në shtëpinë e tij, dhe i kishte 

premtuar se Sh. do ta gjen duke i thënë “thënë “ja unë e zbardhi ja kërkush qetër”, dhe për këtë punë i 

kishte dhënë të akuzuarit 1500 euro para pa kthim, për shpenzimet që do të i bënte për gjetjen e djalit 

të tij. Poashtu për këtë rast nga J. djali i viktimës kishte kuptuar se i akuzuari i kishta marrë edhe 1000 

euro për këtë qëllim. Ndërsa, pjesës tjetër të dëshmisë se bashkëshortja e Sh. i kishte thënë se ditën 

kritike se viktima ka pas të takohet me të akuzuarin kjo gjykatë nuk ia fali besimin, pasi që kjo dëshmi 

nuk është provuar me asnjë provë të administruar dhe deklaratat e dëshmitarëve tjerë të dëgjuar . 

 

Të dëmtuarit Sh. B. dhe V. B. në fjalën e tyre te përbashkët përfundimtare kanë deklaruar 

bazuar në rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor në çështjen e të akuzuarit B. B. , ekzistojnë prova dhe fakte të 

mjaftueshme të cilat kanë vërtetuar dyshimin se i akuzuari ka kryer veprat penale të cilat i vihen në 

barrë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit. Nga provat e administruar në shqyrtimin gjyqësor, kanë 

treguar qartë se në ditën kritike me dt. 06.06.2013 Sh. B. është takuar me të akuzuarin në Suharekë, në 

lokalin “Kulla”, për cilën dëshmitarë ka qenë edhe vëllai i viktimës Z. B. , i cili edhe është dëgjuar në 

cilësinë e dëshmitarit, të cilin takim Sh. e kishta aranzhuar me të akuzuarin në lidhje me një borxh të 

cilën ia kishte dhënë atij në shumën prej 20000 franga zvicerane. Në ditën kritike viktima kishte 

shkuar në Prizren, dhe gjatë kësaj kohe ishte përcjellë gjatë tërë kohës nga i akuzuari, të cilat fakte 

vërtetohen edhe nga video inqizimet, transkriptet e përgjimeve, harta me përcjellje vërtetojnë se i 

akuzuari ka kryer veprën penale të rrëmbimit. Në vazhdim, ndër të tjera kanë deklaruar se gjykata nuk 

duhet të i jep besueshmëri teorisë së mbrojtjes se i akuzuari nuk i ka kryer veprat penale, pasi që 

provat materiale e vërtetojnë të kundërtën, se i akuzuari ka kryer veprën penale, duke propozuar 

gjykatës që të akuzuarin për veprat penale të përshkruara si në dispozitiv të aktakuzës ta shpalli fajtor 

dhe të dënoj sipas ligjit, duke marrë parasysh rrethanat rënduese se kemi të bëjmë me rrëmbimin e një 

anëtari të familjes e cila është e trajtës së rëndë.        
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Gjatë shqyrtimit kryesorë gjykata i ka nxjerrë të gjitha provat e nevojshme dhe pas 

administrimit të secilës provë veq e veq dhe të gjitha provave në tërësi konstatoi se nuk është provuar 

se i akuzuari ka kryer veprën penale të rrëmbimit nga neni 194 par. 1 të KPK ashtu siq ngarkohet ne 

dispozitivin nen I te akuzës.      

 

Ndërsa ne tërësi është vërtetuar se i akuzuari B. B. me dt.07.06.2013 në Suharekë në ora 08:30 

min. i akuzuari me anë të paraqitjes së rreme duke fshehur faktet, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete shkakton dëm material familjarëve të zhdukurit babait 

V.B. dhe djalit J. B. duke shfrytëzuar gjendjen e ndjeshme dhe pikëlluese të familjes B. në atë mënyrë 

që atyre iu premton se për shtatë ditë do ta gjen djalin gjegjësisht babain e tyre të zhdukur Sh.B., me 

paraqitje  të rreme se ai është diku në Mitrovicë dhe nëse nuk e sjellë në shtëpi në këtë afat dy gjaqe i 

ka borgj dhe kështu nga V. B. merr 1.500 (njëmijë e pesëqind) euro ndërsa nga J. B. 1.000 (një mijë 

euro)kinse për qëllime të hulumtimit të vendndodhjes e të zhdukurit Sh. B., dhe me këtë i nxit të 

dëmtuarit të bëjnë veprime në dëm të pasurisë së tyre. 

 

           I akuzuri B. B. gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësine për veprat penale qe i vihen 

ne barre, ndërsa në mbrojtjen e tij ka deklaruar se Sh. B. e njeh që nga shkolla e mesme, me të ka qenë 

së bashku në shkollë, dhe me të cilin ka pasur raporte të mira. Me datën 04. Janar të viti 2013, nga Sh. 

kishte marrë një borxh në shumën prej 20.000 (njëzetmijë) franga, të cilat para janë dhënë në kesh, por 

pa ndonjë interes, dhe sipas marrëveshjes ka qenë i obliguar që ti kthejë me 04.07.2013. Në pyetjen e 

prokurorit të shtetit se me datë 04.06.2013, a kishte pranuar një SMS nga Sh. me përmbajtje “O B. 

nuk më tregove se çka ke vendos për nesër a don me vazhdu”,  pra ky sms a ka pasur të bëjë me 

kthimin e borxhit, i akuzuari është përgjigjur se me Sh. këtë borxh e ka kompensuar me tokë  prej 12 

ari e gjysmë në Prevallë, dhe për këtë ka një dokument të nënshkruar ai dhe Sh. , por të cilin 

dokument ia kishte marrë policia hetuese, ndërsa arsye pse nuk është noterizur ky dokument, është se 

nga ana e noterit është thënë se transaksionet mbi 10.000 euro duhet të bëhen nëpërmjet 

transaksioneve të bankës, por në atë kohë ai por edhe Sh. nuk i kanë pasur këtë shumë të hollave, 

andaj, me këtë kanë vendosur që për momentin vetëm të nënshkruajnë këtë dokument. Në vazhdim të 

mbrojtjes së tij ka deklaruar se me datën 06.06.2013, Sh. e kishte ftuar me sms që të takohen dhe të 

pinë kafe, dhe rreth orës  07:40-45 min. të mëngjesit, ishin takuar në lokalin “Kulla”, në Suharekë, e 

cila është në afërsi të shtëpisë së Sh., dhe bisedë me të ka zgjatur diku rreth 15-20 minuta, por nuk i 

kujtohet se për çka kishin biseduar, ndërsa dhe pas përfundimit të bisedës, ai kishte ardhur në Prizren 

ndërsa Sh. e kishte lënë aty. Në Prizren, ka ardhur me automjetin e tij “Golf 4”, e cila ka pasur ngjyrë 

të kaltër e mbyllët – teget, ndërsa tabelat dhe xhamat e veturës nuk i kujtohen se si i kanë qenë, pasi 

këtë automjet e kishte blerë 3-4 muaj para rastit. Me të arritur në Prizren, ka shkuar te një elektricist 

afër “Kastratit”, pasi që në atë kohe ka pasur problem me automjetin, ku dhe aty ka qëndruar deri në 

ora 09:45 min, dhe nga aty prej orës 10:00 deri në ora 10:30 min., ka qenë para lokalit të tij në zyrën e 

tij, ndërsa ka potencuar atë ditë takim me Sh. më nuk kishte lënë, poashtu atë ditë Sh. nuk e ka 

përcjellë me automjetin e tij prej Suharekës deri në Prizren, i cili në atë kohë ka pasur një veturë 

Mercedes ngjyrë hiri. Në vazhdim, ka theksuar se atë ditë nuk e ka vërejture që Sh. diku rreth orës 

09:30 ka hyr në parkingun e Ben Afit, por këtë e ka parë në inqizim të shikuar në shqyrtimin kryesor, 

ndërsa automjetin e tij nuk e ka ndaluar afër grilave përball Ben-Afit. Ndërsa në pyetjen e prokurorit 

të shtetit se në ditën kritike a ka qenë në spital regjional, pasi që në deklaratën e dhënë në prokurori ka 

thënë atë ka qenë aty, i akuzuari ka deklaruar se lidhur me këtë rast polica e kishin marrë në pyetje pas 

4 muajve nga rasti dhe e kanë pyetur se çka ke lyp në spital, me atë rast ka menduar për një vajzë të 

punëtores e cila e kishte lutur atë për ta quar në spital, ndërsa atë ditë pra në ditën kritike nuk ka qenë 

fare në spital, por ka kaluar andej pari. Tutje ka theksuar se në lokalin e tij kur ka shkuar fillimisht ka 

qenë vetëm, ndërsa në ndërkohë kanë ardhur punëtorja H. , T. , dhe më vonë B. T. dhe L. C. kishin 

ardhur në ndërkohë. Gjatë kësaj dite, ka pasur vetëm një bisedë me J. (djalin e Sh.), i cili e ka 

telefonuar rreth orës 13:00, ku e ka pyetur se a ka ndejtë sot me babin e tij në mëngjes në Suharekë, 
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duke i thënës se “jam ba marrak se u zhduk babi, spo e hap telefonin, nuk di çka ndodhi me të”, e cila 

bisedë e zhvilluar në atë rast është dëgjuar edhe nga punëtorët në lokal, të cilët kanë kuptuar edhe 

përmbajtjen e bisedës, ndërsa më vonë edhe ka tentuar që të thirre Sh. në telefon. Të nesërmen, para se 

të takohej me J. , në Suharekë në lokalin “AGI”, e kishte telefonuar Sh., por i njëjti nuk e hapte 

telefonin, dhe me atë rast i kishte dërguar një SMS me tekstin “mik nëse je tu fjete zgjohu qu pim kafe 

në të njëtin vend kukemi pi dje në mëngjes”, por përgjigje nuk ka marrë, atëherë ka thirre J., me të 

cilin ka biseduar rreth 15-20 minuta, rreth asaj se a ka kuptuar diçka për  vendndodhjen e Sh., ndërsa e 

mohon faktin se J. i kishte premtuar që do ta gjen Sh.. Të nesërmen ka shkuar në shtëpinë e plakut 

axha V. ( babai i Sh. ), ku kanë biseduar dhe kanë pirë kafe, ku me atë rast axha V.i është drejtuar me 

fjalë “unë për familjen tuaj dhe për prindin tëndë R. jam në gjendje me bo çmos për juve, edhe ti nëse 

na dush ke rreth, ke shoqëri leje punën tënde të paktën disa ditë për hir timin të Sh. dhe djemëve të tij, 

mundësisht nëse mundesh me kuptu a mos ka borxh dikujt, apo ndonjë telashe”, dhe me atë rast i 

është përgjigjur duke i thënë “ ta dhash fjalën meqenëse e kemi qu mirë në mes veti si familjarë nuk 

kam me lanë guri pa lëviz dhe nëse është në Kosovë pa ta gjet nuk e lo”, dhe me atë rast axha V. e ka 

pyetur se sa pare ti ka borxh Sh. , i akuzuari i ka thënës se Sh. i ka pasur borxh 3400 euro, të cilët 

është dashur të i kthej për 2 muaj e gjysmë. Në vazhdim ka theksuar se nuk i kujtohet që kishte thënë 

familjarëve të Sh. se vetëm ai mundet të e gjen atë, e jo policia, ndërsa për në Mitrovicë i kishte thënë 

se do të shkojë për të këqyrë por se nuk premtoj asgjë, mirëpo ka pranuar se nuk ka shkuar në 

Mitrovicë. Nga axha V., atë ka pranuar 1500 euro, ku prezent ka qenë edhe J., mirëpo, të holla nuk  ka 

dashur të i merr, por për me insistimin e axhës V. i cili kishte bërë be në zot se për këto para nuk do ta 

dinë askush e as policia, dhe të njëjtat do të shërbejnë atij për harxhimet e tij, me atë rast i akuzuari ka 

kërkuar që këto të zbatohen në borxh, ndërsa në anën tjetër nga J. ka marrë 1000 euro, në Prizren para 

lokalit të tij ku prezent ka qenë edhe axha i J. ,  Q., të cilat të holla poashtu janë marrë për borxhin e 

mëhershëm të Sh.. Në vazhdim ka potencuar se prej Sh. në muajin Maj të vitit 2013 ka pranuar 2000 

euro, por kjo shumë e parave ka qenë për një borxh të cilin Sh. i kishte pasur atij prej 5000 franga, të 

cilat Sh. në muajin Prill të vitit 2013 i  kishte marrë nga ai më herët.                               

 

         Gjykata duke analizuar deklaratën e të akuzuarit pjesërisht ia fali besimin kësaj deklarate. B. ia 

fali vetëm sa i përket asaj pjese të deklaratës ku i njëjti ka deklaruar se Sh. B. e njeh një që kohë të 

gjatë nga shkolla e mesme, dhe me të cilin ka pasur raporte të mira. Me 04. Janar të vitit 2013, nga Sh.  

ka marrë 20.000 franga zvicerane dhe sipas marrëveshjes ka qenë i obliguar të i kthejë me 04.07.2013. 

Po ashtu, se në ditën kritike në mëngjes rreth orës 07:40-45, ishte takuar me Sh. në lokalin te “Kulla” 

në Suharekë, i cili takim ka zgjatur rreth 15-20 minuta, dhe pas përfundimit të bisedës është nisur për 

në Prizren, ndërsa Sh. e kishte lënë në lokal. Në Prizren ka ardhur me automjetin e tij Golf 4, ngjyrë 

kaltër e mbyllët – teget, dhe takim me Sh. B. atë ditë nuk kishte lënë më, dhe se atë ditë nuk e ka 

vërejtur që Sh. diku rreth orës 09:30 ka hyrë në parkingune Ben-Afit, por këtë e ka parë nga video 

incizimet e shikuara në shqyrtimin kryesor dhe se automjeti i tij nuk ka qenë i ndaluar afër grillave 

përball Ben-Afit. Gjatë kësaj dite, ka pasur vetëm një telefonatë nga J. (djali i Sh.), i cili diku rreth 

orës 13:00, e kishte pyetur për babin e tij, pasi që i njëjti nuk po i lajmërohej në telefon. Ndërsa në 

zyre kur ka shkuar fillimisht ka qenë vetë dhe në ndërkohë kanë ardhur H., T., dhe më vonë B. T. dhe 

L. C. Mirëpo, gjykata nuk ia fali besimin asaj pjese të deklaratës së akuzuarit ku i njëjti deklaron se 

me të arritur në Prizren, ka shkuar te një elektricist afër “Kastratit”, pasi që në atë kohe ka pasur 

problem me automjetin, ku dhe aty ka qëndruar deri në ora 09:45 min, dhe nga aty prej orës 10:00 deri 

në ora 10:30 min., ka qenë para lokalit të tij në zyrën e tij, pasi që kjo pjesë e deklaratës është 

kontradiktore me deklarimet e tij të dhëna në prokurorin e shtetit, dhe me provat material, gjegjësisht 

nga hartografia e lokacioneve të thirrjeve të bëra, ku aktiviteti i parë i tij ka qenë në ora 10:01 në 

lagjen 11 maji, ndërsa aktiviteti i dytë ka qenë në ora 10:34:52 sek, në kontakt me numrin e telefonit 

049 ... ..., të L. B. (djalin e tij), i cili aktivitet është bërë në lokacionin e cila përfshinë një pjese të 

lagjave “Tusus”, “Terzimahall” deri te Farmakosi i vjetër dhe një pjesë të qytetit kah ambulanta e 

dhëmbëve. Po ashtu, edhe pjesës tjetër të deklaratës në të cilën ka deklaruar se borxhin Sh. B. ia ka 
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kompensuar me një tok prej 12 ari e gjysmë në Prevallë, kjo deklaratë e të akuzuarit ka mbetur e pa 

mbështetur në prova, pasi që i akuzuari nuk ka dëshmuar asnjë dokument – kontratë të cilët do të 

vërtetonte pohimet e tij, poashtu nga transkriptet e përgjimeve vërtetohet si i akuzuari ka pasur 

vështirësi në kthimin e borxhit. Gjithashtu duke  e analizuar pjesën tjetër të mbrojtjes së akuzuarit B. 

B., gjykata nuk ia fali besim pjesë së deklaratës ngase mbrojtja e tillë është përpjekje e tij për t‟i ikur 

përgjegjësisë penale, në të vërtetë mbrojtja e dhënë nga i akuzuari është në tërësi në kundërshtim me 

provat materiale si dhe dëshmitë e dëshmitarëve të dëgjuar gjatë shqyrtimit kryesorë, me çka është 

vërtetuar se i akuzuar ka kryer veprën penale të mashtrimit. I akuzuari pretendon se me datën 

07.06.2013, para se të takohej me J. (djalin e Sh.), në lokalin “Agi” në Suharekë, fillimisht e ka 

telefonuar Sh., por i njëjti nuk e ka hapur telefonit, dhe me atë rast i kishte dërguar edhe një sms në 

telefonin tij, ku e kishte ftuar që të pinë kafe, por përsëri përgjigje nuk ka marrë, atëherë ka vendosur 

që të thirre J. rreth asaj se a ka kuptuar diçka për vendndodhjen e Sh., duke e mohuar faktin se të 

njëjtit i ka premtuar se do ta gjen atë. Gjithashtu në mbrojtjen e tij thekson se të nesërmen ka shkuar 

në shtëpinë e babait të Sh. axhës V. , ku kanë biseduar dhe pirë kafe, por se ka mohuar faktin se 

familjarëve të Sh. i kishte premtuar se vetëm ai mund ta gjen atë, e jo policia, ndërsa për Mitrovicë do 

të shkojë për ta shiquar, dhe nga axha V. ka pranuar 1500 euro, të cilat nuk ka dashur të i merr, por 

nga ai ka kërkuar që këto të zbatohen në borxhin të cilin pretendon se Sh. i kishte pasur atij, po ashtu 

ka theksuar se edhe të hollat të cilat janë marrë nga J., ku ka qenë prezent edhe axha i tij Q., edhe këto 

të holla janë marrë për borxhin e mëhershëm të Sh.. Mirëpo, mbrojta e të akuzuarit është në 

kundërshtim me provat e administruara, pasi që është vërtetuar se me paraqitjen e rrejshme, dhe duke i 

fshehur faktet ka premtuar familjarëve të Sh. se për shtatë ditë do ta gjen djalin, gjegjësisht babin e 

tyre, dhe me këtë rast kinse për hulumtimin e vendodhjes ka pranuar nga V. 1500 euro dhe J. 1000 

euro, të cilat fakte janë vërtetuar edhe nga pjesërisht nga pohimi i të akuzuarit, deklarata e dëshmitarit 

V. B. , J. B. , Sh. B. dhe Z. B..      

 

Gjate shqyrtimit kryesore gjykata ka administruar te gjitha provat e nevojshme dhe ate: 1) 

Lista e dëshmive të Drejtorisë së kriminalistikës D1 një DVD me nr. serik CUH 101223434 F19 dhe 

D 2 një DVD me nr. serik CUH 101222630 B 17- imazhet e qartësuara nga video incizimet të 

Drejtorisë së teknikës  kriminalistike SFK: 20-2013 të sektorit të fotografisë kriminalistike dhe 

fotolaboratorit; 2) procesverbali – raporti i bastisjes së personave dhe banesës në shtëpinë e B. B. në 

fshatin S., të dt. 04.07.2013, i kryer sipas urdhëresës Pndr. 65/2013; 3) përmbajtja e dosjes së 

forenzikës me nr. TK-070/2-2-13; 4) lista e dëshmive 1 B gjerr 8 B, që janë të konfiskuar në shtëpinë 

e të akuzuarit; 5) fotoalbumi i Njësitit të forenzikës të dt. 04.07.2013; 6) shkresa e verifikimit të 

qendrës komanduese L. K. e dt. 07.06.2013; 7) dëgjimi i një CD me zbatimin e urdhëresës së gjykatës 

PNDr.84/13 të bisedës që është zhvilluar në Qendrën të paraburgimit me dt. 22.08.2013 në mes të B. 

B. dhe V. B. ; 9) urdhërsa e kësaj gjykate Pndr.nr.65/2013 të dt. 07.06.2013; 10) Dëgjimin e 

dëshmitarëve eksperti i Operatorit Ipko I. T., eksperti i Operatorit Vala B. D., M. B.; M. B., Sh.K., H. 

K., M. C., Z. B., B. T., L. Q., L. B., J. B., Sh. B., V.B., 10) leximi hyre daljes dhe SMS të dërguara në 

mes të akuzuarit B. B. dhe Sh. K. të SMS dt. 15.05.2016 ora 16:06, SMS dt. 15.05.2013 ora 16:36, 

SMS i dt. 16.05.2013 në ora 17:13 min, SMS i dt. 17.04.2013 ora 20:06; 11)  dëgjimi i incizimit të 

bërë në mes të telefonit 049 ... ... dhe 049 ... ... të datave 10.06.2013 ora 17:13,46 sek, 11.06.2013 ora 

10:00,54 sek, 12)  dëgjimi i incizimit të bërë në mes të telefonit 049 ... ... dhe 049 ... ... të datave 

12.06.2013 ora 17:02,34 sek, 13.06.2013 ora 11:18,21 sek, dhe në ora 14:22,25 sek, 13) foto albumi i 

njësisë së forenzikës së bashku me video incizimet nr. TK -070/01-2013 të grumbulluara nga kamerat 

e qytetit në hyrje të Prizrenit nga drejtimi i Suharekës nga Qendra Tregtare Ben – Af në Prizren, 14) 

incizimi i paraqitur edhe në fotografi, i bërë në udhëkryqin përbal Qendrës Tregtare ETC me dt. 

06.06.2013, diku rreth orës 10,24 min nga kamerat e ETC, 15) urdhëresën e gjykatës për masat e 

fshehta dhe teknike të vëzhgimit, zbulimi i të dhënave financiare Pndr.nr.65/13 të dt. 12.06.2013, 16) 

Transaksioni bankar të Sh. K. B. në bankën Teb të dt. 27.06.2013, 17) Shkresa e Pro Credit Bank me 

nr. OUT .../.. e dt. 19.06.2013, 18) Shkresa e Bankës Ekonomike me nr. .... të dt. 18.06.2013, 19) 
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Shkresa e bankës BKT me nr. të ref. ........ GJK .... nr. të prot. .... të dt. 13.06.2013, 20) Dokumenti i 

llogarive dhe gjendja e llogarive të Sh. K. B. në TEB të dt. 17.06.2013 dhe Raiffaisen Bank e dt. 

17.06.2013, 21) gjendja e llogarisë në NLB Prishtinë, me nr. .... dt. 17.06.2013 për viktimën K.B. dhe 

për të akuzuarin B. B., 22) Lista e dëshmive të Njësitit të Forenzikës me nr. TK 070-13 e 

dt.18.06.2013, 1-T, 1-G, 2-G, 3-G, 4-G, 5-G, 23)  Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendeve – konfiskimi i veturës Golf 4 me tabela ..-... FT, 24)  Raporti mbi egzaminimin e veturës Golf 

4 me targa RKS..-...-.., dhe veturës Wolsfagen Taureg me targa RKS-..-.. , 25) Administrimi i 

hartografisë së përgatitur nga Operatori i telefonisë IPKO, 26) Raporti me shkrim i zyrtarëve Ipko e 

dt. 06.01.2016, lidhur me urdhëresën me shkrim e kësaj gjykate P.nr.45/2014, 27) dëgjimi i inçizimit 

të dt. 23.08.2013, në ora 10:07,32 sek, telefonatë kjo e bërë nga numri i tel. 049-...-... bërë në nr. 049-

...-... .    

     

 

          Dëshmitarit J. B. , i cili në dëshminë e tij sikurse në prokurori me dt. 22.07.2013, dhe para trupit 

gjykues të dhënë me dt. 10.07.2014, si dhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se me datën 

06.06.2013, ka qenë me punë në Prishtinë, ndërsa diku rreth orës 11:00, e kishte  thirr babin e tij Sh. 

në telefon, por ai nuk ishte përgjigjur, ndërsa pasi ishte kthyer në shtëpi në mbrëmje diku rreth orës 

6:30-07:00, përsëri kishte tentuar të e thërras babin në telefon në dy numra të tij (IPKO dhe Vala), por 

përsëri thirrja ishte pa përgjigje. Në vazhdim ka theksuar se të nesërmen me dt. 07.06.2013, në 

mëngjes rastin e babit të tij e kishte lajmëruar në polici, po ashtu atë ditë në mëngjes diku rreth orës 

9:30 – 10:00, paraprakisht ishte takuar me të akuzuarin B. B. në lokalin “Agi” në Suharekë, dhe i 

njëjti i kishte drejtuar me fjalë “prindin përveç meje as shteti askush nuk mundet me gjet”, e të cilat 

fjalë po atë ditë i kishte përsëritur edhe në takimin në shtëpinë tyre para gjyshit të tij dhe dajës S. K., 

dhe atë ditë  për gjetjen e babit ia kanë dhënë të akuzuarit 1500 euro. Në vazhdim dëshmitari ka 

deklaruar se takimi i radhës me të akuzuarin ka qenë pas 2-3 jave, tek tregu i gjelbër në Prizren, ku 

paraprakisht i akuzuari në telefon i kishte thënë se dy persona babin e tij janë duke e mbajtur në 

Mitrovicë, duke i premtuar atij se vetëm ai mund të gjen babin e tij, ndërsa në takimi e radhës pas disa 

ditës në vendin e njëjtë, dëshmitari të akuzuarit i ka dhënë edhe 1000 euro, pasi që i akuzuari me atë 

rast i kishte premtuar se pas 7 ditësh do ta sjell babin e tij në shtëpi, për të cilin fakt e ka njoftuar 

gjyshin e tij. Ndërsa, para këtij takimit me B. B. kanë biseduar me te telefon, ku B. e kishte telefonuar 

dhe ndër të tjera kanë biseduar rreth kushtit që i ka ofruar B., duke i thënë se nëse mi jep 1000 euro, 

kur të bëhen 7-9 ditë unë ta bie babën në shtëpi, dhe në rast se nuk të bie babën në shtëpi të kam dy 

gjaqe borxh.          

 

Gjykata ia fali besimin deklaratës së këtij dëshmitari ngase përputhet edhe me deklaratat e 

dëshmitarëve tjerë si dhe me provat materiale, dhe nga kjo dëshmi vërtetohet se i njëjti në ditën kritike 

kishte tentuar të thërrasë babin e tij në telefon por nuk ka mundur të kontaktoj, të nesërm me datë 

07.06.2013, në mëngjes ishte takuar me të akuzuarin në lokalin “Agi” në Suharekë, i cili i kishte 

drejtuar me fjalë “prindin përveç meje as shteti askush nuk mundet me gjet”, e të cilat fjalë po atë ditë 

i kishte përsëriture edhe në takimin në shtëpinë tyre para gjyshit të tij dhe dajës S. K., dhe me atë rast 

nga gjyshi i tij V. i kishte marrë 1500 euro, ndërsa në takimin e radhës pas disa ditësh me të 

akuzuarin, për të njëjtin qëllim i kishte marrë 1000 euro, duke i premtuar atij se për 7-9 dite do t‟ia 

sjellë babanë në shtëpi dhe në rast se nuk ia sjell, i akuzuari i ka dy gjaqe borxh.    

 

             Dëshmitarit B. T., i cili në dëshminë e tij sikurse në prokurori me dt. 06.01.2014, dhe para 

trupit gjykues të dhënë me dt. 13.10.2014, si dhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se me datë 

06.06.2013, M. C. e kishte telefonuar dhe kishte kërkuar disa të holla borxh, dhe me atë rast diku rreth 

orës 15:00-16:00, ka shkuar në lokalin e të akuzuarit në tregun e gjelbër në Prizren, në të cilën prezent 

kanë qenë 4-5 persona, por poashtu nga i akuzuari kishte kërkuar që të ta huazon automjetin e tij Golf 

4 me tabela ..-...-FT, ngjyrë e kaltërt mbyllët, me xhama të zi – mbrapa, pasi që në atë kohë të shoqen 
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e kishte pasur në spitalin e Prizrenit për lindje, të cilin automjet e kishte përdorur deri më 

dt.10.06.2013, deri sa i kishte lindur djali, dhe për këtë shërbim të akuzuarit ia kishte paguar 50-60 

euro.  

 

              Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitarit B. T., gjykata ka vërtetuar se në ditën krikë diku 

rreth orës 15:00 gjer në ora 16:00, të akuzuarin e ka takuar në lokalin e tij tek tregu i gjelbër, nga i cili 

e kishte huazuar automjetin e tij Golf IV me targa ..-...-FT, të cilin automjet e ka përdorur deri më 

datën 10.06.2013, për nevojat e tij familjare, të cilës deklaratë gjykata ia fali besimin.    

 

               Dëshmitarit L. Q. i cili në dëshminë e tij sikurse para trupit gjykues të dhënë me dt. 

13.10.2014, si dhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar të akuzuarin B. B. e njeh, me të njëjtin ka pasur 

raporte tregtie, nga ai ka blerë dhe ia ka shitur ndonjë veturë. Në vazhdim ka theksuar se i akuzuari në 

përgjithësi ka pasur shumë veturë, ndërsa në qershor të vitit 2013 ka pasur veturën Golf 4.  

 

     Gjykata ia fali besimin dëshmisë së këtij dëshmitari dhe se dëshmia e tij përputhet në tërësi 

edhe me provat tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësorë. 

 

             Dëshmitarit Z. B., i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se viktimën Sh. e ka vëlla, ndërsa 

të akuzuarin e njeh një kohë të gjatë, me datën 06.06.2013, ka qenë hera e fundit kur edhe e ka takuar 

vëllain e tij, me të cilin edhe ka pirë kafe në lokalin “Kulla” në ora 07:50 në Suharekë, diku rreth 25 

minuta. Në ndërkohë, vëllai i tij i tha se duhet të shkojë pasi që i ka cingëruar shoku i tij, dhe pas 5 

minuta pasi që kishte dalë nga lokali i lartpërmendur kishte vërejtur se i akuzuari B. dhe viktima Sh. 

ishin duke pirë kafe në lokalin përball e cila poashtu quhet “Kulla” dhe me të parë që të dy bashkë 

edhe i ka përshëndetur. Në vazhdim dëshmitari ka shtuar se pasi që Sh. nuk ishte lajmëruar me të 

akuzuarin është takuar përsëri, në odën e shtëpisë së tyre në të cilën kanë qenë prezent babi i tij V., 

vëllezërit e tij Q. dhe N., ndërsa ai ishte inkuadruar pak më vonë, në bisedë por ka parë se babi i tij V. 

i kishte dhënë të akuzuarit 1000 euro, për zbardhjen e fatit të Sh..  

 

           Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitarit Z. B., gjykata ia fali në tërësi besimin dëshmisë së këtij 

dëshmitari dhe se dëshmia e tij përputhet në tërësi edhe me provat tjera të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë nga e cila ka vërtetuar i akuzuari B.dhe Sh. ishin duke pirë kafe në një lokal që 

quhet “Kulla” të dy bashkë dhe i ka përshëndetur. 

 

            Dëshmitarit L. B. , në dëshminë e tij sikurse në polici me dt. 29.10.2013, dhe para trupit 

gjykues të dhënë me dt. 13.10.2014, si dhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se ai është në pronësi të 

një kompanie private e cila mirët me shërbime financiare, të auditimit, kontabilitetit, biznes planeve 

dhe anëtar pranë shoqatës së kontabilistëve të Kosovës. Viktimën Sh. B. e ka djalë të axhës, të 

akuzuarin B. B. nuk e njeh, ndërsa pas rastit të ndodhur ka kuptuar se i njëjti e ka edhe një emër në 

dokument zyrtare ku quhet K.. Në vazhdim ka theksuar se Sh. për herë të fundit e kishte takuar një 

muaj para rastit të ndodhur, në një të panë, për një rast të vdekjes dhe pas kësaj më nuk është parë me 

të, por ka theksuar se 6 muaj para zhdukjes së tij nga viktima kishte marrë një borxh në shumën prej 

50.000 euro.   

 

          Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitarit L. B., ka vërtetuar se viktimën e ka djalë të axhës, 

ndërsa të akuzuarin nuk e njeh, dhe pas rastit të ndodhur ka kuptuar se viktima e kishte ndryshuar 

emrin nga Sh. në K., dhe nga ai 6 muaj para rastit kishte marrë një borxh prej 50.000 euro për nevojat 

e biznesit të tij.          

 

           Dëshmitarja M. C., në dëshminë e saj sikurse në prokurori me dt. 06.01.2014, dhe para trupit 

gjykues të dhënë me dt. 29.05.2014, si dhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se B. B. e njeh afër një 
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vite e gjysmë, i njëjti gjatë asaj kohe ka ushtruar veprimtarin – sallon i masazhës, në të cilën lokal ka 

pasur edhe një zyre të punës. Me datë 06.06.2013, me B. ishte takuar në zyrën e tij rreth orës 13:00, 

pasi që atë natë kanë pasur në plan të nisen për në Beograd, lidhur me një termin që e kishin aranzhuar 

më herët për nxjerrjen e një pasaporte. Në vazhdim ka shtuar që para se të takohej me B., atë ditë diku 

rreth orës 09-10 të paradites, fillimisht të njëjtit e kishte kontaktuar përmes telefonit të saj, dhe me atë 

rast takimin e kishin lënë në zyrën e tij, por nuk i kujtohet saktë se nga cili numër i telefonit kishte 

bërë thirrjen telefonike  të akuzuarit, pasi që ka në përdorim dy numra të telefonit 044-...-... apo 049-

...-..., ndërsa i akuzuari poashtu gjatë asaj kohë ka pasur në përdorim dy numra, një të operatorit Vala 

të cilit e ka të regjistruar në telefon e saj me nr. 045 ... ..., ndërsa numrin tjetër ka qenë i operatorit 

telefonik Ipko, por të cilën nuk kujtohet numrin, por e di se në atë kohë ka pasur thirrje edhe nga ky 

numër. Gjatë takimit me B. në zyre e tij, fillimisht nuk kishte qëndruar shumë, pasi që në atë momente 

kishte pacienta, por diku rreth orës 14:00, ishte kthyer përsëri në zyre ku kishte qëndruar rreth një ore, 

dhe gjatë kësaj kohe përveç të akuzuarit në zyre kanë qenë edhe dy vajza të cilat emrat nuk i din, por 

njëra ka qenë punëtore ndërsa vajzën tjetër nuk e ka njohur. E njëjta në vazhdim ka theksuar se gjatë 

kësaj kohe, B. T. e kishte telefonuar që të vjen në zyrën e B. , pasi kishin nevojë të huazojnë ca të 

holla nga ai, të cilat iu nevojiteshin atyre për udhëtimin në Beograd. Me atë rast B. pasi që kishte 

ardhur vetëm në zyre e B. , i njëjti nuk ka mundur të huazon të hollat, por gjatë kësaj bisede ka 

dëgjuar qe ai kishte kërkuar nga B.  që t‟ia gjen në automjet për të shkuar në shtëpi. Ndërsa, në fund 

ka shtuar udhëtimi për në Beograd ishte anuluar, pasi që B. e kishte telefonuar diku para orës 21:00, se 

nuk mund të nisen pasi që ai kishte pengesa në familje. 

 

         Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitares M. C. , të cilës deklaratë gjykata ia fali besim, ka 

vërtetuar se të akuzuarin e njeh afër një vit e gjysmë, i cili gjatë kësaj kohe ka pasur sallonin e 

masazhës, në ditën kritike fillimisht të akuzuarin e kishte takuar rreth orës 13:00, por pasi që në lokal 

kishte klient, përsëri ishte kthyer në ora 14:00, pasi që atë natë kanë pasur të planifikuar që së bashku 

me B. të udhëtojnë për në Beograd, lidhur me nxjerrjen e një pasaporte. Gjatë qëndrimit në zyre, e 

kishin telefonuar B. që të vjen në zyre e të akuzuarit, për huazim të disa të hollave nga ai, dhe gjatë 

bisedës kishte dëgjuar që B. kishte kërkuar nga i akuzuari që të huazojë automjetin e tij.       

 

           Dëshmitarja H. K. , e cila në dëshminë e saj sikurse në prokurori me dt. 06.12.2013, dhe para 

trupit gjykues të dhënë me dt. 13.10.2014, si dhe në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se para se të 

ndodhte rasti i zhdukjes, në sallonin e B. , ka punuar rreth 5 javë. Me datë 06.06.2013, para orës 

12:00, B. e kishte telefonuar për të dalë me pi kafe (të cilën edhe herë pas herë e telefononte edhe në 

ditë e tjera), por atë ditë ajo nuk kishte mundur të dilte pasi që nuk kishte kohë, dhe me të ardhur në 

punë – sallon në ora 13:15, kishte takuar B. , ku prezent ka qenë edhe T. B. (punëtorja në sallon) L. 

(M. C.) dhe B. i cili ishte duke biseduar me B. lidhur me një automjet, të cilën a kërkonte prej tij. Në 

vazhdim ka theksuar se atë ditë ka punuar gjer në ora 17:30, dhe gjatë asaj dite nuk kishte dalur me B., 

dhe në një moment ai i kishte thënës asaj se Sh. ishte hup – zhdukur (nuk i kujtohet saktë), pasi që 

djali i tij e kishte marrë në telefon dhe e kishte pyetur se mos po dinë diçka për babën e tij, pasi që në 

mëngjes së bashku kishin pirë kafe në Suharekë. Në vazhdim ka shtuar se tek B. gjatë kësaj kohe ka 

vërejtur se disa herë ka provuar për ta marrë në telefon Sh. , por ai nuk e ka hapur, dhe gjatë kësaj 

kohe pasur edhe disa telefonata të tjera, ku edhe kishte dalë jashtë zyrës për të biseduar, (të cilën veti e 

ka pasur edhe para ngjarjes së ndodhur), dhe gjatë kësaj ka vërejtur se ka pirë duhan dhe ka qenë në 

lëvizje, i pa disponuar, i shqetësuar, të cilat shqetësime kanë vazhduar edhe pas kësaj dite, deri në 

arrestimin e tij nga policia. Në vazhdim ka potencuar se viktimën Sh. e ka parë gjithsej dy herë në 

sallon, ndërsa një ditë para rastit biseda në mes tij dhe B. ka qenë rreth përgatitjes të dasmës, dhe 

blerjes së dukatit, diçka të veçantë nga këto biseda nuk ka dëgjuar, por i kujtohet se Sh. i kishte thënë 

asaj dhe T. se do ti thërrasë edha ato në dasmë të djalit, ndërsa për B. kjo ishte punën e ditur, duke 

shtuar se kjo bisedë në mes tyre gjatë gjithë kohës ka qenë në frymën e humorit.   

 



 12 

       Dëshmitarja H. K., gjykata ka vërtetuar se dëshmitarja ka qenë punëtore në sallonin e të akuzuarit, 

në ditën kritike i akuzuari rreth orës 12:00, e kishte telefonuar për të dalë me pi kafe, mirëpo ajo nuk 

kishte mundur të dal pasi që atë ditë nuk kishte kohë, por me të ardhur në punë në ora 13:15, B. e 

kishte gjetur në zyrën e tij, ku prezen kishin qenë punëtorja tjetër T. B. , M. C. dhe B., me të cilin ishin 

duke biseduar rreth një automjeti. Po ashtu është vërtetuar se i akuzuari i kishte thënës se Sh. ishte 

humbur – zhdukur, pasi që atë ditë kishte telefonuar djali i Sh. në telefon, i akuzuari disa herë kishte 

tentuar të marr në telefon Sh. dhe gjatë kësaj kohe i njëjti ka qenë i shqetësuar dhe nervoz. Gjithashtu 

është vërtetuar se një ditë para ditës kritike, Sh. kishte qenë në sallonin e tyre, dhe bisedat në mes tyre 

ishin rreth përgatitjes së dasmës dhe blerjes së dukatit, diçka të veçantë nuk ka dëgjuar dhe bisedat në 

mes tyre ishin gjithmonë në frymën e humorit.  Gjykata edhe kësaj dëshmie në tërësi ia ka fal besimin 

deklaratës së kësaj dëshmitare, pasi që dëshmitarja ka përshkruar dhe treguar në tërësi situatën që ka 

ndodhur në ditën kritike, e cila përshkruan veprimet e te akuzuar në ditën kritike dhe raportet me 

viktimën Sh., e cila deklaratë është në përputhje me deklaratat e dëshmitarëve tjerë si dhe ka 

mbështetje edhe ne provat materiale.         

 

        Dëshmitari M. B.,  i cili në dëshminë e tij sikurse në prokurori me dt. 29.01.2014, si dhe në 

shqyrtimin kryesor ka deklaruar se Sh. B. e ka kushëri dhe të njëjtin e njeh që nga fëmijëria, ndërsa të 

akuzuarin B. B. po ashtu e njeh nga viti 1992-93. Me Sh., herë e fundit kur ishte parë ishte një muaj 

para rastit, ku edhe kishin pirë kafe së bashku, dhe gjatë kësaj kohe Sh. i kishte dhënë hua 2000 euro, 

për të punuar me automjete, pasi që ai ishte autolimar, ndërsa edhe me B. ka pasur bashkëpunim, 

gjegjësisht djalit të tij i ka pasur borxh pasi që me te kanë bërë ndrim të automjeteve, por të cilin 

borxh ia ka kthyer në tërësi.   

 

       Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitarit M. B., gjykata ka vërtetuar se dëshmitari është me 

profesion auto-limar, Sh. B. e ka kushëri, ndërsa të akuzuarin e njeh një kohë të gjatë që nga viti 1992-

93. Po ashtu është vërtetuar se nga Sh. B. një muaj para rastit të ndodhur nga ai i kishte marrë hua 

2000 euro për çështje pune, të cilin hua ia ka kthyer me kohë, ndërsa me të akuzuarin ka pasur 

bashkëpunim në lidhje me këmbime e automjeteve.     

 

        Dëshmitarit M. B., në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se B. B. dhe viktimën Sh.B. i njeh, me ta 

nuk ka pasur shoqëri - afërsi, por janë përshëndetur kur janë takuar në rrugë. Me datë 06.06.2013, me 

gruan e tij kishin dalë me automjet për të blerë teknikë të bardhë në Ben-Af, mirëpo pasi që nuk ishte i 

sigurt për zgjidhjen e teknikës, kanë vendosur që shkojnë në qendrën tregtare Abi – Centër në këmbë, 

ndërsa automjetin e kishin lënë të parkuar në Ben-Af, dhe pasi që kanë shikuar në këtë qendër kanë 

vendosur që të kthehen në Ben-Af, por rrugës ishte ndalur në Auto shkollë për një punë të tij, pas ka 

dalë nga aty është drejtuar për në Ben-Af, dhe rrugës kryesore pra nga stacioni policor i trafikut në 

drejtim të Ben-Afit, diku rreth orës 11:20 është takuar me B. i cili ishte duke ecur në këmbë dhe me 

atë rast edhe janë përshëndetur, dhe ka vazhduar para tyre. Në vazhdim ka theksuar se atë ditë B. B. e 

kishte parë vetëm një herë, ndërsa viktimën Sh. B. nuk e kishte parë fare.  

 

       Nga analizimi i dëshmisë së dëshmitarit M. B., të cilës deklaratë gjykata ia fali besimin, gjykata 

ka vërtetuar se të akuzuarin B. B., por edhe viktimën Sh. B. i njeh mirë, por nuk ka ndonjë shoqëri me 

ta. Poashtu është vërtetuar se në ditën kritike me bashkëshorten e tij me automjet kishin dalë për të 

blerë teknikë të bardhë në qendrën tregtare Ben Af, por për shkak të zgjedhjes me atë rast kishin 

vendosur të shkojnë në këmbë deri qendrën tregtare Abi, dhe nga këtu kishte shkuar aty afër edhe në 

auto shkollë për një punë të tij. Po ashtu është vërtetuar  se nga aty ishte drejtuar përsëri në këmbë 

rrugës kryesore për në Ben Af, diku rreth orës 11:20 e kishte takuar B., i cili ishte duke ecur në këmbë 

me të cilin vetëm ishin përshëndetur, ndërsa viktimën Sh. atë ditë nuk e kishte parë.   
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        Dëshmitarit Sh. K. , i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se me profesion është polic hetues 

në rajonin e Prizrenit, nga fillimi i hetimeve ka qenë i kyçur në këtë çështje penale, ku edhe me datë 

07.06.2013, ishte pranuar rasti i personit të zhdukur në atë kohë të personit K. B. (emri zyrtar i Sh.B.), 

dhe në bazë të raporteve fillestare ka dalë që takimi i fundit ka qenë me B. B. në Suharekë, dhe me 

qëllim të vërtetimit dhe hetimit po atë ditë i njëjti është intervistuar në polici dhe i cili fillimisht e 

kishte dhënë verzionin e tij rreth takimit me viktimën. Në vazhdim ka theksuar gjatë hetimeve në këtë 

çështje penale sipas hartës të marrë nga operatori Ipko me nr. ...-..-...-....., e cila paraqet numrin e 

telefonit të B.B. që ka zhvilluar  një bisedë telefonike me dt. 06.06.2013, në ora 10:34,52 sek, dhe kjo 

telefonatë sipas hartës e përfshinë një pjesë të lagjes “Tusus” lagjen “Terzimahall” deri te Farmakosi i 

vjetër edhe një pjesë të qytetit kah ambulanta e dhëmbëve me numrin 049-...-...,  i cili numër është i 

L.B. . Ndërsa, nga harta e po këtij operatori me nr. .....-...-.....,  dhe e njëjta i përket numrit i telefonit të 

Sh. B. , i cili tregon lokacionin e fundit për numrin e telefonit 049-...-... dhe tregon vendndodhjen e tij 

me datë 06.06.2013, ora 19:28, 23:32, 23:32:56 sekonda, i cili numër në atë kohë ka pranuar mesazhe 

por se nuk dihet se nga cili numër ka pranuar mesazhe, dhe nga kjo hartë shihet se këto mesazhe janë 

pranuar në pjesën e qytetit ku është Prokuroria e që përfshinë një pjesë të lagjes afër stadiumit dhe 

lagjen “Terzimahall”, e që ky telefon nuk ka lëvizur prej këtij lokacioni pasi që aty ka përfunduar 

sinjali. Në vazhdim ka potencuar se viktima Sh. ka pasur edhe një numër tjetër të operatorit Vala, me 

nr. 044-...-..., dhe lokacioni i lëvizjes së këtij numri për datën 06.06.2013, në mëngjes ka qenë në ora 

08:37:40 sek, në Suharekë, përmes antenës Arbëria, ndërsa komunikimi tjetër ka qenë në ora 09:24:18 

sek, përmes antenës Okey 3 që gjendet në restorantin “Okey” në Lubizhdë në rrugën magjistrale 

Suharekë – Prizren, ndërsa komunikimet e  radhës ishin në ora 19:11:30, 20:48:51, lajmërohet antena 

Gjonaj 2, në fshatin Gjonaj, komunikim tjetër në në ora 20:48;51 sek, në të njëjtin lokacion, dhe 

komunikimi i fundit ka ndodhur me dt. 07.06.2013, në ora 08:18:24, gjithashtu në lokacionin e njëjtë, 

dhe me atë rast ka mbuluar edhe lokacionet të cilat i përfshinë kjo antenë, pra një pjesë të fshatit 

Gjonaj në drejtim të fshatit Planejë, në fshatin Mazrek dhe fshatin Kojush. Në vazhdim ka potencuar 

se numrat e telefonit që i ka thirre me të cilat ka komunikuar viktima Sh. B., me datën 06.06.2013, në 

mëngjes në ora 08:37,40 sek ka komunikuar me numrin 045 ... – ..., në kohën kur viktima ka qenë në 

Suharekë, telefonata tjetër me këtë datë ka qenë në ora 09:24:18 sek, numri i telefonit me të cilin ka 

komunikuar ka qenë 044 ... -... . Komunikimi i radhës ka qenë në ora 19:11:30, në lokacionin Gjonaj 

2, por nuk dihet se nga cili numër i telefonik është kontaktuar, ndërsa komunikim i radhës ka qenë në 

ora 20:48:51, përsëri nuk dihet me cilin numër ka komunikuar, dhe me datë 07.06.2013, komunikimi 

tjetër ka qenë në ora 08:18:24, gjithashtu nuk dihet se kush i ka cingëruar në numrin e viktimës. Tutje 

në deklaratën e tij ka shtuar se gjatë monitorimit të bisedave telefonike me aplikimin e masave të 

fshehta të numrit të viktimës Sh. B. 049 -271-116, ka qenë person i autorizuar dhe të gjitha tentativat e 

thirrjes në këtë numër ka qenë dëshmitar të cilat edhe i ka verifikuar, në bazë pajisjeve të sofistikuara 

pranë zyrës ligjore të Policisë së Kosovës, të cilat pajisje japin detaje se cili numër mund të thirre apo 

të cingërojë, e që operatori Vala nuk mund të bëjë në gjë të tillë, dhe në datën 07.06.2013, në orët 

21:41:52 sek kohëzgjatja 0:00:15, në 21:48:49 sek kohëzgjatja 0:01:29, 22:10:06 sek kohëzgjatja 

0:00,49, dhe 22:33:14 sek, këto kohëzgjatje të thirrjeve tregojnë zgjatjen apo cingërimën e telefonit në 

periudha kohore, ndërsa gjatë kësaj kohë nuk ka hasur në komunikim me zë nga ky numër. Në 

vazhdim ka potencuar se të gjitha thirrjet që i ka pranuar telefoni i viktimës 049 ...-... me dt. 06 dhe 

07.06.2013, janë bërë nga familjarët e viktimës, dhe sipas shkresave zyrtare lokacioni i telefonit Ipko i 

viktimës ka qenë nëpërmjet antenës Prizren 2, kurse sa i përket numrit të Valës ka pranuar thirrje nga 

antena Gjona 2, ndërsa nga përgjimi i numrave të telefonit të B. B., gjatë datave të lartpërmendura 

lëvizjet e tij nuk kanë qenë jashtë regjionit të Prizrenit, pra ato ditë nuk ka qenë në Mitriovicë. Gjatë 

kësaj kohe B. ka pasur në funksion fillimisht 3 numra të telefonit, ndërsa më vonë ka përdorur edhe 

një numër. Në komunikimet që kanë shkëmbyer me datë 04.06.2013, viktima nga numri i telefonit 

044 ... ... dhe i akuzuari në numrin e telefonit 045 ... ... , pas pranimit të shkresave zyrtare nga 

transakcioneve bankare të Sh. B. , kanë arritur të konstatojnë se bëhet fjalë për të vazhduar përqindjen 

e fajdes, që këtë fakt e ka pranuar edhe vet B. B., mirëpo me rastin e shkëmbimit të mesazheve është 
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përmendur, citat “hala nuk jam takuar me atë jaranin” nga ana e B., por gjatë hetimeve nuk është 

mundur të identifikohet se kush është “jarani”. Në vazhdim ka potencuar se incizimet në të cilat 

shihen lëvizja e viktimës dhe të akuzuarit në kamerat tek rrethi i ish “Ben-afit”, incizime të tjera të 

vendosura prej rrugës së “Benafi” e deri në “Arbanë”, nuk janë marrë pasi që i vetmi lokal që ka pasur 

kamera të sigurisë ka qenë marketi “Kastrati”, në të cilat janë bërë verifikime të incizimeve nga ato 

kamera dhe automjeti i dyshuar i akuzuarit nuk është vërejtur se ka kaluar në ato pjesë, andaj edhe nuk 

kanë parë të arsyeshme që të i marrin ato incizime, ndërsa kamerat e qytetit të cilat kanë qenë të 

vendosura tek rrethi afër “Hib Petrollit”, në atë kohë nuk kane qenë funksionale. Po ashtu ka shtuar se 

gjatë përgjimeve të telefonave të akuzuarit B. B., të cilat përgjime kanë qenë permanente gjatë 24 

orëve, nuk është vërejtur se ai ka komunikuar me ndonjë person që ndërlidhet me rastin e ndodhur të 

rrëmbimit. 

 

         Gjykata ia fali besimin dëshmisë së këtij dëshmitari dhe se dëshmia e tij përputhet në tërësi edhe 

me provat tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësorë. Gjykata nga kjo dëshmi ka vërtetuar se 

dëshmitari si hetues kryesor ka qenë i kyçur që nga fillimi i rastit të rrëmbimit, dhe nga raportet 

fillestar ka dalë që personi i zhdukur në atë kohë Sh. (K.) B., atë ditë ka pasur takim me të akuzuarin 

B. B., i cili në lidhje me këtë rast ishte intervistuar në polici. Në ditën kritike, në ora 10:34,52 sek, i 

akuzuari ka pasur një telefonatë me numrin 049 ... ..., me L. B. (djalin e tij), e bazuar nga hartografia e 

marrë nga operatori Ipko kjo thirrje përfshinë lokacionin e një pjese të lagjes “Tusus” lagjen 

“Terzimahall” deri te Farmakosi i vjetër dhe një pjesë të qytetit kah ambulanta e dhëmbëve. Po ashtu 

është vërtetuar se viktima Sh., po atë ditë me datë 06.06.2103, numri i tij i telefonit 049 ... ..., nga ora 

19:28, 23:32, 23:32:56 sekonda, ka pranuar mesazhe për telefonata të humbura por nuk dihet se nga 

cili ka pranuar, dhe bazuar në hartografinë e Ipkos, mesazhet janë pranuar në një pjesë të qytetit ku 

është Prokuroria e që përfshinë një pjesë të lagjes afër stadiumit dhe lagjen “Terzimahall”, e që ky 

telefon nuk ka lëvizur prej këtij lokacioni pasi që aty ka përfunduar sinjali. Po ashtu është vërtetuar se 

viktima Sh. B. ka pasur edhe një numër të telefonit të operatorit Vala, dhe në mëngjes ka qenë në 

Suharekë, ndërsa komuniki i radhës ka qenë në restorantin “Okey” në Lubizhdë në Prizren, dhe 

komuniki i radhës ka qenë në ora 19:11:30, 20:48:51 dhe 20:48:51, është lajmëruar antena Gjonaj 2, e 

cila mbulon një pjesë të fshatit Gjonaj, në drejtim të fshatit Planejë, fshatin Mazrek dhe fshatin 

Kojush, i cili sinjal është lajmëruar në të njëjtin vend me dt. 07.06.2013 në mëngjes në ora 08:18:24. 

Po ashtu është vërtetuar se gjatë aplikimit të masave të fshehta të gjitha thirrjet që i ka pranuar telefoni 

i viktimës 049 ...-...  me dt. 06 dhe 07.06.2013, janë bërë nga familjarët e viktimës, dhe sipas 

shkresave zyrtare lokacioni i telefonit Ipko i viktimës ka qenë nëpërmjet antenës Prizren 2, kurse sa i 

përket numrit të Valës ka pranuar thirrje nga antena Gjona 2. Po kështu është vërtetuar se nga 

incizimete tjera nga rruga e Ben Afit gjer në lagjen Arbana, nuk janë marrë pasi që i vetmi lokal që ka 

pasur ka qenë tek “Kastrati” dhe nga ato incizime nuk është vërejtur se automjeti i akuzuarit ka kaluar 

në të rrugë, ndërsa nga përgjimi i numrave të telefonit të B. B., gjatë datave të lartpërmendura lëvizjet 

e tij nuk kanë qenë jashtë regjionit të Prizrenit, dhe gjatë përgjimeve të telefonave të akuzuarit, të cilat 

përgjime kanë qenë permanente gjatë 24 orëve, nuk është vërejtur se ai ka komunikuar me ndonjë 

person që ndërlidhet me rastin e rrëmbimit. 

 

          Gjatë elaborimit gojor të ekspertit të Ipkos I. T., gjate shqyrtimit kryesor ka deklaruar se në bazë 

të raportit të dt. 12.08.2015, të parashtruar në gjykatë janë të paraqitura gjitha aktivitetet e numrit të 

telefonit 049-...-... (pronë e viktimës Sh. B.), prej datës 01.06.2013 deri më dt. 07.06.2013, në 

lokacione të celulave të ndryshme, me nr. ...-..-...-..... , ...-..-...-..... , ...-..-...-....., dhe aktivitetet e tij 

gjatë kësaj kohe. Sipas këtij raporti eksperti ka deklaruar se në mes të datës 05.06.2013 nga ora 

20:02:19 dhe datës 06.06.2013 nga ora 19:28:35, numri i lartcekur nuk ka pasur aktivitet gjatë kësaj 

kohe, ndërsa prej datës 06.06.2013 prej periudhës kohor 19:28:35 gjer më datën 07.06.2013, gjer më 

23:03:51, ka qenë aktiv në celulën e Prizrenit, që e mbulon rrugën e Remzi Ademi e cila gjendet në 

zyrat e Ipkos deri te Prokuroria e Prizrenit, në atë kohë ky numër ka qenë aktiv dhe ka pranuar 
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mesazhe nga numri 049 ... ... , i cili  numër i përket operatorit IPKO, ku nga ky numër dërgohen 

njoftime për thirrje të humbura, mirëpo ka potencuar se nga të dhënat që i ka operatori IPKO nuk 

mund të dihet se cili numër ka provuar të kontaktoj këtë numër. Në vazhdim eksperti ka deklaruar se 

me datën 06.06.2013, numri 049 ... ..., nuk ka bërë thirrje, nuk ka pranuar SMS, por vetëm ka pranuar 

SMS për thirrje të humbura, ku eksperti edhe ka sqaruar kuptimin e fjalës aktiv, i cili nënkupton që 

numri i telefonit është i kyçur në rrjet, ndërsa me aktivitet kemi të bëjmë me  rastet kur numri pranon 

thirrje ose dërgon SMS, ndërsa në rast se telefoni është i shkyçur, antenat e telefonisë nuk regjistrojnë 

celulat dhe numrin e telefonisë mobile. Në vazhdim, në elaborimin gojor të raportit të datës 

06.01.2016, lidhur me përshkrimin e lokacioneve dhe aktiviteteve të numrit 049 ... ... ( pronësi e B. B.) 

dhe numrit 049 ... ... (pronësi e Sh. B.) për periudhën kohore prej 01.06.2013 deri më datë 07.06.2013, 

në të cilin raport janë të bashkangjitur edhe hartografia me numrat e lartpërmendur, eksperti ka 

sqaruar se me datë 06.06.2013 nr. i telefonit 049-...-... , ka pasur aktivitete, ku ka pranuar një SMS nga 

sistemi i Ipkos dhe i njëjti qenë në lokacionin “Tabakhane” në Prizren me datë 06.06.2013 në ora 

19:28, 23:32, ku edhe është paraqitur në mënyrë hartografike lokacionin nën shifrën ztab ... , i cili 

lokacion shihet në hartën pjesë e këtij raporti në numrin ztab ... , mirëpo pavarësisht këtyre 

aktiviteteve të numrit 049 ... ... , eksperti nuk ka mundur të jap sqarime se numri lartpërmendur a ka 

qenë i kyqur apo ç‟kyqur në rrjetë, pasi që kjo në raport nuk është përfshirë, andaj edhe nuk ka 

mundur të pohoj apo mohoj një gjë të tillë, pasi që është një ekip tjetër e cila mirret me gjenerimin e 

këtyre të dhënave. Tutje ka sqaruar se në lidhje me numrin 049 ... -... (B. B.), ky numër me datë 

06.06.2013, ka pasur shumë aktivitete dhe aktiviteti i parë ka qenë në ora 10:01 min. në celulën z...  m 

... që mbulon lagjen 11. Maji e cila gjendet në Prizren, dhe aktivitetin e fundit për këtë datë e ka pasur 

në ora 22:03, e që ka qenë në celulën ssuh ... e cila ndodhet në Suharekë në zonën Industriale ndërsa 

celula ssop ... , e cila ndodhet në fshatin Sopijë. Përkatësisht, aktiviteti i tërë asaj dite pra i datës 

06.06.2013, ka filluar në ora 10:01 min. në celulën z...  m ... që mbulon lagjen 11. Maji e cila gjendet 

në Prizren, dhe ka vazhduar me aktivitetet tjetër që ka qenë në ora 10:34 në Tabakhane, në ora 11:29, 

në 28 Nëntori, në ora 13:00:03 deri në ora 20:00 ka qenë në 26 aktivitete në lagjen 28 Nëntori, pastaj 

aktiviteti tjetër ka qenë në ora 20:00, dhe në të njëjtën kohë është lidhur edhe në lagjen “Tabakhane”, 

pastaj në ora 20:00:21 është në Krajk, kështu që numri i lartpërmendur i të akuzuarit në ora 20:21 ka 

pranuar thirrje nga numri 049-...-... , i njëjti ka qenë në lokacion Krajk me cel.nr.skra ... , (përmes 

hartografisë ka sqaruar lokacionin e skra ...), aktiviteti tjetër ka qenë në ora 20:23, i njëjti përsëri është 

thirre nga numri 049-...-..., lokacioni ka qenë i njëjtë në Krajk skra ..., ndërsa aktiviteti tjetër ka qenë 

në ora 20:33 minuta dhe ky numër ka dërguar SMS në numrin ...-... , dhe gjatë kësaj kohe ka qenë në 

celulën smam ... e cila mbulon fshatin Mamushë, dhe nga hartografia shihet se numri nga Krajku ka 

lëvizur në drejtim të Mamushës dhe Retisë. Tutje aktiviteti i radhës i numrit ka qenë në ora 20:37 min, 

ku ka pranuar një SMS nga sistemi IPKO në celulën wret ... në fshatin Reti,. Tutje aktiviteti i numrit 

në këtë datë deri në ora 20:45, ka qenë në këtë lokacion wret ... , ku në ora 20:37 ka pranuar thirrje 

nga nr. 049-... -... , në ora 20:38 ka bërë thirrje me nr. 049-...-..., në ora 20:44 ka pranuar sms nga nr. 

049-...-..., në ora 20:45 ka bërë thirrje në drejtim të nr.049-...-... , dhe aktiviteti i radhës ka qenë në ora 

20:45 ku ka pranuar thirrje nga nr. 049-...-... . Tutje, aktiviteti i radhës ka qenë në Suharekë në ora 

21:11 te stacioni i autobusëve në zonën industriale, pastaj u lidh në ora 21:16 në Suharekë ka vreshtat, 

aktiviteti i tjetër në ora 21:34 në Studençan dhe Sopijë, aktiviteti tjetër ka qenë në ora 21:37 në 

studençan, aktiviteti tjetër në ora 21:39 është lidh në Topliçan – Sudençan, pastaj në ora 21:40 në 

Mamushë – Studençan, pastaj në ora 21:41 në Studençan dhe përfundimisht aktiviteti i fundit në ora 

22:03 në Suharekë në zonën industriale në dalje të Suharekës dhe Sopijë. Ndërsa, me datën 

07.06.2013 aktiviteti i parë i këtij numri ka qenë në Studenqanë në ora 07:40 të mëngjesit dhe celulën 

në Suharekë që mbulon pjesën e vreshtave. Në lidhje me mbulimin e lokacioneve nga antenat e 

operatorit Ipko për fshatin Kushnin, eksperti ka sqaruar se kjo antenë nuk e mbulon fshatin Gjonaj, ai 

fshat mbulohet nga një pikë tjetër e Ipkos. Ndërsa, ka sqaruar se me datë 06.06.2013, numri i telefonit 

049 ...-... (B. B.) me numrin 049 ...-... (Sh. B.s), nuk shihet se kanë pasur kontakte në mes veti me 

datën 06.06.2013.                                        
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          Gjatë elaborimit gojor të ekspertit të operatorit Vala – B. D., në shqyrtimin kryesor ka deklaruar 

se numri i telefonit 044 ... ... (Sh. B.), në aktivitetin e këtij numri me datën 06.06.2013, në regjionin që 

e mbulon antena – celulare Gjonaj 2, ka pasur gjithsej dy aktivitete dhe sipas kësaj ky numër ka 

pranuar një shërbim MTC, në kohëzgjatja prej 1 sekonde, dhe atë në ora 19:11:30 sekonda, ndërsa 

aktiviteti i dytë në ora 20:48:51 sekonda, por nuk ka mundur që të përcaktojë se për çfarë aktiviteti ka 

qenë, mirëpo ka theksuar se thirrje nuk duket se kanë qenë, nga numri i cili ka kontaktuar në këto 

aktivitete shihet se nuk janë numrat të rregullt, pra nuk ka pasur thirrje me zë, por me shumë gjasë 

është SMS-ë. Ndërsa, për datën 07.06.2013, numri i lartpërmendur ka pasur një aktivitet në ora 

08:18:24 në kohëzgjatje prej 1 sekonde, dhe aktiviteti është se ka pranuar një shërbim, mirëpo edhe në 

këtë rast nuk ka pranuar thirrje me zë, por mund të jetë SMS-ë, ky aktivitet përkatësisht ky shërbim i 

pranuar në këtë numër është dërguar nga një numër nga i cili nuk dihet apo nuk mund të përcaktojmë 

nga kush ka ardhur shërbimi në bazë të këtyre të dhënave, pra numri nga i cili është pranuar shërbimi 

044-...-... është numri i sistemit të Vala, që tregon se ka pranuar një SMS. Në vazhdim eksperti ka 

sqaruar se antena – celula Gjonaj 2 sipas të dhënave që i ka vendosur në Google Earth ( të cilat janë 

prezantuar para trupit gjykues), janë të dhëna të cilat i kanë në sistemin e operatorit dhe të cilat janë të 

verifikueshme në terren, mbulon fshatin Gjonaj, Mazrek, dhe Kojushë, sidomos fhatin Mazrek dhe 

Kojush që mbulon kjo antenë, pasi që kjo antenë është e drejtuar nga fshati Mazrek dhe Kojush. 

Poashtu ka theksuar se kjo antenë Gjonaj 2 ka më pak mundësi të mbulon fshatin Nashec për shkak të 

kodrave, ndërsa fshatin Planejë një pjesë pra pjesërisht. Ndërsa, bazuar në folderin Gjonaj 2 pjesë e 

CD-së në të cilën janë gjeneruar informacionet e lartpërmendura nuk ka informacione për datën 

08.06.2013. Në vazhdim eksperti ka deklaruar se numri 045 ... ... me datën 06.06.2013, del së nuk ka 

pasur të dhëna se ky numër ka pasur aktivitet në antenën telefonike Gjonaj 2. Gjithashtu, edhe për 

datën 07.06.2013, nuk ka të dhëna se ky numër ka pasur aktivitet në antenën telefonike Gjonaj 2. 

Tutje, eksperti ka sqaruar se edhe numri i telefonit 045 ... -... , me datat 06/07.06.2013, në bazë të 

dhënave se ky numër ka pasur aktivitete në antenën – celulën Gjonaj 2.  

 

          - Nga foto albumi i njësisë së forenzikës së bashku me video incizimet nr. TK -... /.. -2013 të 

grumbulluara nga kamerat e qytetit afër shtëpisë së bardhë në Prizren nga drejtimi i Suharekës, 

gjykata ka vërtetuar se me data 06.06.2013, nga orët 09:22: 48 sek, 09:24:52,   09:33:48, shihet 

automjeti i markës Golf IV ngjyrë kaltër e mbyllët, menjëherë pas tij shihet edhe vetura Mercedes, 

ngjyrë hiri metalike, me targa të regjistrimit .. - ... - CC, që të dy veturat kanë qenë duke ardhur nga 

drejtimi i Suharekes për në Prizren, po ashtu ne ora 09:33:50 vetura Mercedes hyn në parkingun e 

qendrës tregtare “Ben-Af” ndërsa menjëherë pas tij kalon përskaj derës së parkingut vetura Golf 4 

duke shkuar ne drejtim te Lagjes “Arbana” por nuk shihet kjartë nëse kjo veture është ndalur dikund. 

Vetura mercedes hyn ne perkingun e kësaj qendre, ku e parkon veturën e tij del nga vetura dhe i qete 

ecë në drejtim të derës së daljes nga parkingu i Ben-afit, del nga parkingu dhe ecë ne drejtim te lagjes 

Arbana dhe nuk shihet më se nga shkon. Nga këto inqizime të marra nga kamerat e qytetit gjykata ka 

vërtetuar se është i akuzuari i cili i pari hynë në qytet me veturën e tij Golf e pastaj pas tij vjen edhe 

Sh. me veturën e tij Mercedes. 

 

         - Nga lista e dëshmive të Drejtorisë së kriminalistikës D1 një DVD me nr. serik CUH 

101223434 F19 dhe D 2 një DVD me nr. serik CUH 101222630 B 17- imazhet e qartësuara nga video 

incizimet të Drejtorisë së teknikës kriminalistike SFK: 20-2013 të sektorit të fotografisë kriminalistike 

dhe fotolaboratorit, nga fotografit shihet vendi i ngjarjes te rrethi në afërsi të Ben Afit, automjeti në 

lëvizje, Mercedes Benz, ngjyrë hiri me tabela ..-...-CC, poashtu dhe automjeti Golf IV, ngjyrë e 

kaltërt, por të cilit tabelat nuk mund të identifikohen.  
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        - Nga urdhëresën e gjykatës për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit, zbulimi i të dhënave 

financiare Pndr.nr.65/13 të dt. 12.06.2013, gjykata ka vërtetuar se bazuar në kërkesën e prokurorit të 

shtetit gjykata ka lëshuar urdhëresën për zbulimin e të dhënave financiare për K. B., Sh. B. dhe B. B. .    

 

         - Nga transaksioni bankar i Sh. K. B. në bankën Teb të dt. 27.06.2013, gjykata ka vërtetuar të 

gjitha transaksionet bankare ( deponimet dhe tërheqje) që i ka pasur nga llogaria e tij nga periudha 

kohore prej datë 31.01.2013 e gjer më datë 26.04.2013.  

  

          - Nga shkresa e Pro Credit Bank me nr. OUT 422/13 e dt. 19.06.2013, gjykata ka vërtetuar se 

bazuar në urdhëresën e gjykatës, për zbulimin e të dhënave financiare K. B., Sh. B. dhe B. B., nuk 

kanë pasur llogari të hapur pranë kësaj banke.  

 

          - Nga shkresa e Bankës Ekonomike me nr. ....  të dt. 18.06.2013, gjykata ka vërtetuar që K. B., 

Sh. B. dhe B, B,, nuk kanë pasur xhirollogari bankare të hapur pranë kësaj banke.   

 

          - Nga shkresa e bankës BKT me nr. të ref. ........ GJK .... nr. të prot. .... të dt. 13.06.2013, gjykata 

ka vërtetuar se bazuar në urdhëresën e kësaj gjykate Pndr.nr.65/2013 të dt. 12.06.2013, ka informuar 

gjykatën se personat K. B. , Sh. B. dhe B. B., nuk kanë qenë klient të kësaj banke.  

 

          - Nga dokumenti i llogarive dhe gjendja e llogarive të Sh. K. B. në TEB të dt. 17.06.2013 dhe 

Raiffaisen Bank e dt. 17.06.2013, banka TEB ka informuar gjykatën se për Sh. B. dhe B. Bajraktari 

nuk posedojnë të dhëna, ndërsa për Sh. B. ka vërtetuar gjendjen e llogarisë nga periudha Maj 2013 

gjer më datë 10.06.2013. Ndërsa, nga Raiffaisen Bank, gjykata është informuar se K. (Sh.) B., Sh. B. 

dhe B. B. kanë poseduar llogari individuale të hapura në këtë bankë, dhe gjykata ka vërtetuar se 

personat e lartpërmendur në periudhën kohore nga data 01.05.2013 deri më datën 10.06.2013, të kenë 

pasur qarkullim financiar ndërmjet tyre.          

 

         - Nga gjendja e llogarisë në NLB Prishtinë, me nr. ....  dt. 17.06.2013 për viktimën K. B. dhe për 

të akuzuarin B. B., gjykata ka vërtetuar se personat e lartpërmendur nuk kanë pasur llogari të hapur 

pranë kësaj banke. 

 

        - Nga transaksioni bankar i Raiffaisen Bank i datës 04.01.2013, gjykata ka vërtetuar se 

viktima K. B. nga xhirollogaria e tij ka bërë transfer në xhirollogarinë e të akuzuarit B. B. 

shumën e të hollave prej 20.000 franga zvicerane, në huazim prej 6 muajve.  

 

        - Nga dëftesë pagesa e bankës Raiffaisen Bank e datës 04.04.2013, gjykata ka vërtetuar se 

viktima K. B. ka tërhequr nga llogaria e tij shumën prej 2000 euro, ndërsa po në këtë dëftesë 

pagesë me shkrim të dorës është shënuar se “i mora 2000 e prej K. B. – hua për 2 javë”.   

 

        - Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve – konfiskimi i veturës Golf 4 me 

tabela ..-... FT, gjykata ka vërtetuar që Policia e Kosovës ka sekuestruar përkohësisht automjetin Golf 

4 me targa ..-... FT nga i dyshuari B. B. . 

  

        - Nga lista e dëshmive të Njësitit të Forenzikës me nr. TK 0.. - .. e dt.18.06.2013, 1-T, 1-G, 2-G, 

3-G, 4-G, 5-G, gjykata ka vërtetuar kontrollimin dhe ekzaminimin e automjeteve me datë 19.06.2016, 

nga ana Policia e Kosovës NJHR Prizren, automjetin Taureg me targa të regjistrimit RKS .. - ... -DM, 

në pronësi të B. B., si dhe të automjetit VW Golf me targa të regjistrimit RKS-..-... FT, pronë e H.Sh. , 

e cila është shfrytëzuar nga i akuzuari B. B. .   
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 - Nga përmbajtja e dosjes së forenzikës me nr. TK-0../.-.-.., gjykata ka vërtetuar përmbajtjen e dosjes 

së hetime të rastit 2013-GB-... , dhe atë të raportit të ekzaminimit të veturave fq 2-4, lista e dëshmive 

me zingjir të ruajtjes fq. 5-6 dhe, foto albumi fq. 7-39.  

 

         - Nga raporti mbi ekzaminimin e veturës Golf 4 me targa RKS ..-... -FT, dhe veturës Wolsfagen 

Taureg me targa RKS-..-..., gjykata ka vërtetuar ekzaminimin e veturave në pronësi – shfrytëzim nga i 

akuzuari B. B. , nga Polica e Kosovës, dhe gjatë kontrollimit dhe ekzaminimit të  këtyre veturave nuk 

është gjetur diçka e dyshimit në lidhje me rastin e rrëmbimit të viktimës.  

 

         - Nga shkresa e verifikimit të qendrës komanduese L. K. e dt. 07.06.2013, gjykata ka vërtetuar 

se pas kërkesës së bërë është vërtetuar se viktima K. (Sh.) B. nuk ka qenë i regjistruar në SPK Dheu i 

Bardh në sistemin BMS. 

 

        - Nga procesverbali – raporti i bastisjes së personave dhe banesës në shtëpinë e B.B. në fshatin S. 

, të dt. 04.07.2013, i kryer sipas urdhëresës P.nr. 65/2013, gjykata ka vërtetuar bastisjen në shtëpinë e 

të akuzuarit me datën 04.07.2013, e cila ka filluar në ora 06:35 dhe ka përfunduar në ora 07:25, dhe 

gjatë bastisjes janë konfiskuar një fletore me emra të ndryshëm të borxheve, një pushkë gjuetie, 

fotokopje të letërnjoftimeve, libreza të veturave dhe një palë tabela të Serbisë.     

 

     - Nga lista e dëshmive 1 B gjer 8 B, që janë të konfiskuar në shtëpinë e të akuzuarit, gjykata ka 

vërtetuar se përshkrimin e gjësendeve të konfiskuara nga vendi i gjetjes, gjatë bastisjes dhe atë tre 

telefona me sim kartela të Valës, Ipko dhe Z mobile, dy tabela me targa provuese të R. Serbisë, tre 

kopje të letërnjoftimit të personave Q. O., H. Q. M. M., një librezë e veturës e shtetit të Zvicërs në 

emër të M. M., një fletore, dhe një pushe gjuetie me kartelë të regjistrimit të armë ( me afat skadimi 02 

Prill 2010) në emër të R. B..  

 

         - Nga fotoalbumi i Njësitit të forenzikës të dt. 04.07.2013, shihet bastisja e kryer nga Policia e 

Kosovës në shtëpinë e të akuzuarit B. B. në , Komuna e Suharekës, si dhe pamjet e gjësendeve të 

konfiskuara. Po ashtu nga fotot shihet pamjet e bastisjes në shtëpitë e vëllezërve të akuzuarit (M. dhe 

B. B.1) në, Komuna e Suharekës.  

 

     - Nga urdhërsa e kësaj gjykate Pndr.nr.65/2013 të dt. 07.06.2013, gjykata ka vërtetuar lëshimin e 

masave të fshehta për nxjerrjen e hartografisë të thirrjeve telefonik, regjistrimin e bisedave telefonik, 

nxjerrjen e mesazheve të shkruara telefonike (Sms-ve), përgjimin direkt të bisedave të telefonave të 

viktimës, për numrat e telefonit të akuzuarit dhe viktimës.     

 

      - Nga leximi hyre daljes dhe SMS të dërguara në mes të akuzuarit B. B. dhe Sh. K. eshte vertetuar 

se jane derguar keto SMS: 

 

     - SMS i datës 17.04.2013 në ora 20:06 minuta dërguar nga B. për Sh. B. duke thën: “jo be nuk 

është puna me hi ashtu po ata e din me te 20 që mi jep ti ashtu më thave i kam thënë valla po net jep 

me ta 20 nashta i ban”.  

 

     - SMS i  dt. 15.05.2016 ora 16:06, ku K. (Sh.) B., i dërgon mesazh të akuzuarit B. duke i thënë: “ o 

B. a i lëshove se mue um del në telefon”, SMS ku i akuzuari B. i përgjigjet Sh. duke thënë: “ pata sot 

me i marr por nuk i kish pas menxi që e binda bile qato tye me ti qit”.  

 

     - SMS i datës 15.05.2013 ora 16:36, dërguar nga i akuzuari B. për Sh. B. duke i thënë: “Shaka sune 

kam bankën se fajet ti i ki pak unë fiks në ora 3 të kam lyp numrin ti në 3 e 30 ma qove, nesër prej 

orës 9,00 deri në 10,00 të dalim se unë 5000 euro...”. 
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     - SMS i datës 16.05.2013 në ora 17:13 min, dërguar nga i akuzuari B. B. për Sh. B. duke i thënë: 

“Shak, që spriton eja te lokali e që priton unë ka të kthena për në shtëpi të thërrasë se jam ka krisi prej 

nervozes, jam ka e pres dikon”.  

 

       Gjykata ka vërtetuar se nga përmbajtja e këtyre mesazheve rezulton se i akuzuari me viktimën 

kanë pasur një marrëveshje për kthimin e të hollave – borxhit, përmes të cilës viktima ka kërkuar që 

këto të holla të paguhen në xhirollogarinë e tij bankare, në shumën prej 5000 euro, të cilën shumë i 

akuzuari nuk ia kishte transferuar në llogarinë bankare mirëpo nga këto mesazhe nuk rezulton se të 

njëjtit kanë pasur ndonjë mosmarrëveshje të caktuar.  

 

       - Nga incizimi i paraqitur edhe në fotografi, i bërë në udhëkryqin përballë Qendrës Tregtare ETC 

me dt. 06.06.2013, diku rreth orës 10,24 min nga kamerat e ETC, gjykata ka vërtetuar lëvizjen e 

automjetit Golf IV, me ngjyrë të kaltër të mbyllët, në këtë udhëkryq, duke u rreshtuar për kthim majtas 

që shpie në rrugën për në Spitalin Regjional të Prizrenit, në të cilën nuk shihet ndonjë peron i dytë 

përveç vozitësit i cili nuk dihet se kush është e gjithashtu nuk shihen edhe tabelat e veturës.   

 

      - Nga dëgjimi i një CD me zbatimin e urdhëresës së gjykatës PNDr.84/13 të bisedës që është 

zhvilluar në Qendrën të paraburgimit me dt. 22.08.2013 në mes të B. B. dhe V. B., gjykata ka 

vërtetuar se i akuzuari ka pranuar babit të viktimës V. B. që i ka marrë shumën prej 2500 eurove, për 

ta sjellë viktimën në shtëpi brenda 7 dite, por këtë premtim e ka bërë nëse i njëjti do të jetë brenda në 

Kosovë.      

 

       - Nga administrimi i hartografisë së përgatitur nga Operatori i telefonisë IPKO, dhe raportit me 

shkrim i zyrtarëve Ipko e dt. 06.01.2016, lidhur me urdhëresën me shkrim e kësaj gjykate 

P.nr.45/2014, gjykata ka vërtetuar aktivitetet dhe përshkrimin e lokacioneve të numrit të viktimës Sh. 

B. nr. i telefonit 049 ... ... , dhe e të akuzuarit B. B. me nr. të telefonit 049 ...  ... për periudhën kohore 

prej datës 01.06.2013 e deri më datën 07.06.2013. Poashtu, është  vërtetuar se në ditën kritike pra me 

datë 06.06.2013, aktiviteti i parë i numrit të viktimës ka qenë në ora 19:28 min., duke vazhduar në ora 

23:32 min, dhe përsëri në ora 23:32 min, në të cilën ka pranuar SMS prej sistemit të Ipkos me nr. ........ 

, në lokacionin Prizren (Tabakhane) i cili lokacion është në afërsi të (Prokurorisë dhe Gjykatës 

Themelore në Prizren), në numrin e celulës ZTAB... , e cila është e paraqitur edhe në mënyrë 

hartografike. Po kështu, edhe me datë 07.06.2013, po ky numër ka qenë në Prizren në tre lokacione të 

ndryshme dhe, atë në ora 08:14 në Prizren (Iliria) në celulën ZILI..., ndërsa nga ora 11:21 nga tre 

aktivitete të saj përsëri në lokacionin Prizren (Tabakhane) në celulën ZTAB..., në ora 16:39 në 

lokacionin Prizren (11 Maji) në celulën Z11M.. dhe së fundi në ora 23:03 në lokacion Prizren 

(Tabakhane), në të cilat ka pranuar SMS prej sistemit të Ipkos me nr. ........ . Ndërsa, në anën tjetër, 

nga përshkrimi i lokacionit të telefonit 049 ... ... , në bazë të cilës është vërtetuar se në ditën kritike me 

datë 06.06.2013, aktiviteti i parë i këtij numri ka qenë në ora 10:01, në Prizren me lokacion në 11 

Maji, e cila sipas hartografisë është në afërsi të rrugës Edit Durham, në celulën Z11 M... , në të cilën 

ky numër ka pranuar një thirrje por nuk mund të vërtetohet se nga cili numër, ndërsa aktiviteti i dytë 

është në ora 10:34, përsëri në Prizren (Tabakhane) në celulën ZTAB ... në afërsi të (Xhamisë Suzi 

Qelebi), i cili numër ka bërë thirrje në numrin 049 ... ... , në vazhdim aktiviteti i radhës është në ora 

11:29 deri në ora 20:00 në Prizren (28 Nëntori), e cila sipas hartografisë rrjedh se është në afërsi të 

zyrës e tij (Tregu i Gjelbërt), në celulën Z28N... , ku gjithsej janë 26 aktivitete (i cili numër ka bërë 

thirrje dhe ka pranuar thirrje), ndërsa nga ora 20:21 ka vazhduar në lokacion Krajk, në celulën skra ... , 

ku ka pranuar dy thirrje nga numri 049 ... ... , tutje duke vazhduar në Mamushë në celulën smam ..., 

pastaj në Reti në celulën WRET..., tutje në Suharekë në ora 21:11 në celulën SSUH..., dhe në fund ku 

edhe ka përfunduar aktivitetin në ora 21:37 në Studenqan, në celulën SSTU... .     

 



 20 

        - Gjykata për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka administruar edhe transkriptet 

e përgjimeve telefonike dhe atë: 

 

               - Në mes të telefonit 049-...-... dhe 049-...-... të datave 10.06.2013 ora 17:13,46 sek, 

11.06.2013 ora 10:00,54 sek, nga transkriptimet e lartpërmendura që ka të bëjë me të akuzuarin B. B. 

gjykata ka konstatuar se nga këto biseda të zhvilluara nuk ka mundur të vërtetojë diçka të dyshimit që 

ka të bëjmë me rrëmbimin e viktimës Sh. B. .  

 

            - Në mes të telefonit 049-...-... dhe 049-...-... të datave 12.06.2013 ora 17:02,34 sek, 

13.06.2013 ora 11:18,21 sek, dhe në ora 14:22,25 sek, nga këto transkriptime vërtetohet se i akuzuari 

B. B. ka kontaktuar L. B., përndryshe djalin e tij, të cilët përveç bisedave që kishin të bëjnë në lidhje 

me automjetet, nuk rezultojë asgjë e dyshimtë që mund të ketë lidhshmëri me rrëmbimin e viktimës.   

 

              - Në mes nr. të telefonit 049 – ... – ... bërë në nr. e tel. 049 – ... – ... ,  të dt. 23.08.2013, në ora 

10:07,32 sek, gjykata ka vërtetuar se kjo telefonatë është bërë nga B.B. me djalin e tij L. B. nga 

qendra e paraburgimit në Prizren, te cilin e pyet se a ka diçka të re apo jo, ku L. i është përgjigjur se 

është në Prizren, dhe brenda një ore do të marrin ne pyetje, dhe me atë rast B. i tregon djalit se ka qenë 

në vizitë “baba i atina mum vizitu” duke mos ia theksuar emrin. Nga ky transkriptim i lartpërmendur 

rezulton se i akuzuari gjatë qëndrimit në masën e paraburgimit ka kontaktuar me djalin e tij L.B., i cili 

ishte në Prizren, dhe i tregon të akuzuarit se brenda një orë do të intervistohet, ku me atë rast i 

akuzuari tregon se ka qenë një person në vizitë të cilin e përmend si baba pa ia përmendur emrin, dhe 

nga kjo bisedë gjykata nuk ka mundur të vërtetojë të dyshimit që ndërlidhet me rrëmbimin e viktimës, 

nga ana e të akuzuarit.    

 

          Së këndejmi, pas vlerësimit të provave materiale (provave të lart theksuara), dhe pas analizimit 

të secilës provë veç e veç dhe të ndërlidhura në tërësi, dhe të gjitha së bashku, gjykata gjeti se nuk 

është provuar se i akuzuari  të ketë kryer veprën penale e cila i vihet në barrë si në pikën nën I të 

dispozitivit të aktgjykimit për të cilën akuzohet nga ana e Prokurorise se shtetit, respektivisht veprën 

penale të rrëmbimit nga neni 194 par. 1 të Kodit Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Nga gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, dëgjimi i dëshmitarëve por 

pjesërisht edhe nga mbrojtja e të akuzuarit gjykata konstatoi se në rastin konkret nuk është kontestuese 

se i akuzuari me viktimën Sh. B., janë njohur që nga shkolla e mesme, të njëjtit kanë pasur shoqëri 

dhe raportet në mes tyre deri në ditën e zhdukjes ka qenë shumë të mira, po ashtu nuk është kontestuse 

se me datë 04.Janar 2013, viktima Sh. B. përmes transferit bankar ia transferon në llogari të akuzuarit 

shumën e të hollave prej 20.000, (njëzetmijë), franga zvicerane, të cilën sipas marrëveshjes është 

dashur që të kthehet me datë 04.07.2013, ndërsa me datë 04.04.2013, po ashtu në llogari të akuzuari 

nga ana e viktimës janë derdhur edhe 2000 (dymijë) euro. Po ashtu nuk është kontestuese se parat e 

huazuara, i akuzuari ka pasur vështirësi në kthimin e të hollave në bazë të marrëveshjes me viktimën 

Sh.B.. Po ashtu, nuk është kontestuese fakti se i akuzuari me viktimën në mëngjesin e datës 

06.06.2013, rreth orës 07:50 janë takuar në Suharekë, në lokalin “Kulla”, ku të njëjtit kanë pirë kafe. 

Po ashtu nuk është kontestuese,  po atë ditë i akuzuari ka ardhur në Prizren, me automjetin e tij Golf 4 

me targa të regjistrimit ..-... FT, ngjyrë të kaltër – me xhama të errëta. Po ashtu nuk është kontestuese 

se viktima Sh. B., me automjetin e tij Mercedes me targa të regjistrimit ..–...–CC, ka ardhur në 

Prizren, dhe nga kamerat e qytetit të vendosura tek rreth rrotullimi, dhe në qendrën tregtare Ben Af, 

shihet se në ora 09:34 minuta, ka hyrë në parkingun e qendrës së lartpërmendur duke e parkuar 

automjetin e tij, dhe nga ora 09:36, shihet në këmbë duke dalë nga dera e këtij parkingu në drejtim të 

rrugës për Arbana, dhe nga ai moment i njëjti më nuk është parë se ku ka shkuar.  
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Gjykata nga provat e administruara, ka vërtetuar nga kamera e vendosura në rreth rrotullim tek 

rruga kryesor e cila është përball qendrës tregtare Ben Af, por edhe nga kamerat e vendosura pranë 

kësaj qendre tregtare, si dhe nga foto albumi i njësisë së forenzikës,  se në ora 09:35 min, shihet duke 

kaluar automjeti Golf 4, me ngjyrë të kaltër – e mbyllët, (tabelat e të cilës nuk dallohen),  por nga të 

njëjtat incizime dhe foto nuk shihet se i njëjti automjet është parkuar përskaj rrugës, pra në pjesën e 

jashtme të rrethojave në afërsi të derës së Ben Afit, në të vërtet në ato foto vërehet vetëm një automjet 

i parkuar me ngjyrë të zezë. Po kështu, nga këto incizime dhe foto nuk shihet se viktima Sh.B. , pasi të 

ketë dalë në këmbë nga parkingu të ketë hyrë në ndonjë automjet. Gjithashtu, edhe nga incizimet dhe 

fotot e paraqitura në udhëkryqin përball Elkosit, shihet një automjet Golf 4 i cili ishte i rreshtuar në të 

majtë dhe është kthyer në rrugën që shpie në rrugën e Spitalit Regjional të Prizren, në të cilin nuk 

shihet se ka pasur ndonjë person në anën e përcjellësit të vozitësit. Në anën tjetër, se automjeti i të 

akuzuarit në mëngjesin e ditës kritike nuk kishte kaluar në lagjen Arbana, është vërtetuar edhe nga 

dëshmitari Sh. K., i cili si hetues kryesor në këtë çështje penale, ka theksuar se nga rruga e Ben Afit 

deri në lagjen Arbana nga incizimi i verifikuar në qendrën tregtare “Kastrati”, nuk është  vërejtur se 

automjeti i akuzuarit të ketë kaluar andej pari, andaj edhe incizimet nga ky lokacion nuk janë marrë 

fare. Për më tepër, nga dëshmia e këtij dëshmitari, është vërtetuar se  nga përgjimet e telefonave të 

akuzuarit të cilat kanë qenë të vazhdueshmë për 24 orë, nuk është vërejtur se i njëjti të ketë 

komunikuar me ndonjë person që ndërlidhet me rastin e rrëmbimit. Pra, në rastin konkret në këtë 

çështje nuk ka pasur asnjë telefonatë të akuzuarit apo komunikim direkt me ndonjë telefon që të jetë 

provuar të ketë lidhje me rrëmbimin e viktimës. Tutje, nga raporti mbi ekzaminimin e kontrollit të 

bërë në automjetin e të akuzuarit Golf 4 me targa RKS ..-...  FT, është vërtetuar se nuk është gjetur 

diçka e dyshimit që ndërlidhet me rastin e çështjes.  

 

Gjithashtu, se vendndodhja e të akuzuarit në ditën kritike ka qenë në shumë lokacione në 

Prizren dhe regjionin e saj, në krahasim me lokacioni e viktimës i cila në ditën kritike ka qenë Prizren, 

dhe se numri i të akuzuarit po këtë ditë nuk ka pasur kontakte me numrin e viktimës, është vërtetuar 

edhe nga administrimi i hartografisë të operatorit Ipko dhe përshkrimit të lokacioneve të numrit të 

viktimës Sh. B. 049 ... ..., dhe të akuzuarit në nr. 049 ... ..., për periudhën kohore nga data 01.06.2013 

e gjer më datën 07.06.2013, si dhe nga dëgjimin ekspertit të Ipkos I. T. . Sipas këtij raporti në mes të 

datës 05.06.2013 nga ora 20:02:19 dhe datës 06.06.2013 nga ora 19:28:35, numri i lartcekur i viktimës 

nuk ka pasur aktivitet gjatë kësaj kohe, ndërsa prej datës 06.06.2013 prej periudhës kohor 19:28:35 

gjer më 23:03:51, ka qenë aktiv në celulën e Prizrenit -  ZTAB... (Tabakhane), që e mbulon rrugën e 

Remzi Ademi e cila gjendet në zyrat e Ipkos deri te Prokuroria e Prizrenit, në atë kohë ky numër ka 

qenë aktiv dhe ka pranuar mesazhe nga numri 049 ... ..., i cili numër i përket operatorit IPKO, ku nga 

ky numër dërgohen njoftime për thirrje të humbura, mirëpo ka potencuar se nga të dhënat që i ka 

operatori IPKO nuk mund të dihet se cili numër ka provuar të kontaktoj këtë numër, po kështu ky 

numër me datë 07.06.2013, ka qenë lokacione të ndryshme në Prizren dhe atë në ora 08:14 në Prizren 

(Iliria) në celulën ZILI... , ndërsa nga ora 11:21 nga tre aktivitete të saj përsëri në lokacionin Prizren 

(Tabakhane) në celulën ZTAB... , në ora 16:39 në lokacionin Prizren (11 Maji) në celulën Z11M...  

dhe së fundi në ora 23:03 në lokacion Prizren (Tabakhane), në të cilat ka pranuar SMS prej sistemit të 

Ipkos me nr. ........ . Në anën tjetër, po ashtu është vërtetuar se numri i të akuzuarit 049 ... ... , në ditën 

kritike ka pasur aktivitetet të shumta dhe aktivitetin e parë e ka të regjistruar në Prizren, në ora 10:01 

min. në celulën z... m ...  që mbulon lagjen 11. Maji, dhe ka vazhduar me aktivitetet tjetër në ora 10:34 

në Tabakhane, ndërsa nga ora 11:29, deri në ora 20:00 ka qenë në 26 aktivitete në lagjen 28 Nëntori, 

pastaj aktiviteti tjetër ka qenë në ora 20:00:21, dhe 20:23 në Krajk në cel nr.skra 11, ku numri i të 

akuzuarit është thirre nga numri 049-...-... , ndërsa aktiviteti tjetër ka qenë në ora 20:33 minuta, ku i 

akuzuari ka dërguar SMS në numrin ...-... , dhe i njëjti ka qenë në celulën smam ... , e cila mbulon 

fshatin Mamush, në të cilën shihet se i akuzuari ka lëvizur nga fshati Krajk, në fshatin Mamushë dhe 

ka vazhduar në fshatin e Retisë, në celulën wret ...  në të cilën në ora 20:37 min, ka pranuar një SMS 

nga sistemi Ipkos, ndërsa po në këtë lokacion në ora 20:37 ka pranuar thirrje nga nr. 049-...-..., në ora 
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20:38 ka bërë thirrje me nr. 049-...-..., në ora 20:44 ka pranuar sms nga nr. 049-...-..., në ora 20:45 ka 

bërë thirrje në drejtim të nr.049-...-..., dhe aktiviteti i radhës ka qenë në ora 20:45 ku ka pranuar thirrje 

nga nr. 049-...-.... Ndërsa, nga aktivitetet e radhës i numrit të akuzuarit ka qenë në ora 21:11, në 

Suharekë në zonën industriale shihet se i njëjti ka lëvizur në ora 21:16 në Suharekë ka vreshtat, dhe në 

fund ku edhe ka përfunduar aktivitetin në ora 21:37 në Studenqan, në celulën SSTU... . Gjithashtu 

edhe nga elaborimi gojor i ekspertit të operatorit Vala është vërtetuar se aktivitetet e numrit të telefonit 

të akuzuarit nuk korrespondojnë me lokacionin e aktiviteteve të numrit të viktimës, pasi që numri i 

viktimës 044 ... ... me datën 06.06.2013, ka pasur dy aktivitete që e mbulojnë antena – celulare Gjonaj 

2, dhe atë në ora 19:11:30 min dhe në ora 20:48:51, në kohëzgjatje prej 1 sekonde, thirrje me zë nuk 

ka pasur, por është pranuar sms nga shërbimi i Valës 044-...-... , për thirrjet e humbura, i cili aktivitet 

ka vazhduar njëjtë edhe me datë 07.06.2013, në ora 08:18:24,  në po të njëjtin lokacion në antenën – 

celula Gjonaj. Ndërsa, nga aktiviteti i numrave të akuzuarit 045 ... ...  dhe 045 ... -... , për datën 

06/07.06.2013, rezulton se ky numër nuk ka pasur aktivitet në këtë antenë telefonike Gjonaj 2. Për më 

tepër, nga dëgjimi i dëshmitarit M. B., është vërtetuar se në ditën kritike në rrugën kryesore për në 

Ben Af, dëshmitari e kishte takuar të akuzuarin rreth orës 11:20 min, i cili ishte duke ecur në këmbë, 

me të cilin ishte përshëndetur, ndërsa po atë ditë viktimën nuk e kishte parë. Përveç kësaj, edhe nga 

dëgjimi i dëshmitarëve, M. C. , H. K. dhe B. T., është vërtetuar se i akuzuari ka qenë lokalin e tij tek 

tregu i gjelbër, gjatë tërë kohës nga ora 13:00 deri në ora 17:30, ku edhe nga telefonata e djalit të 

viktimës J. B. ka kuptuar se viktima nuk po lajmërohet në telefon.             

 

              Prokuroria e shtetit e veprimet kryese qe ia ngarkon te akuzuarit mes tjerash janë se i 

akuzuari B. B. “ me datën 06.06.2013 rreth orës 09:35 min, ne Prizren “pas një mosmarrëveshje 

paraprake me veprime mashtruese” mirëpo nuk ka ofruar as edhe një prove të vetme rreth 

mosmarrëveshjes dhe veprimeve mashtruese qe pretendon prokuroria, nga provat e administruara nuk 

është vërtetuar se i akuzuari me viktimën të kenë pasur ndonjë mosmarrëveshje apo se i akuzuari ka 

ndërmarrë ndonjë veprim mashtrues, përkundrazi të njëjtit, ditën kritike janë pare nga vëllau i 

viktimës në Suharekë së bashku duke pire kafe me që rast edhe i ka përshëndetur, gjithashtu një ditë 

para ditës kritike sipas dëshmitares H. K. i dëmtuari Sh. ka qenë në zyrën e të akuzuarit ku kanë 

biseduar rreth përgatitjes së dasmës që i dëmtuari ka planifikuar ta bëje për martesën e djalit të tij dhe 

gjate gjithë kohës biseda ka qenë ne frymë të humorit, pra në këto rrethana e në ndërlidhje edhe me 

provat e administruara dhe dëshmitë e dëshmitareve nuk është vërtetuar se të njëjtit kanë pasur ndonjë 

mosmarrëveshje të caktuar. Gjithashtu Prokurori e ngarkon te akuzuarin se “e përcjell te dëmtuarin - 

viktimën Sh. B. deri ne Prizren” ndërsa nga kamerat e qytetit është vërtetuar se është i akuzuari qe 

hynë ne Prizren i pari, e menjëherë disa sekonda pas tij hynë edhe i dëmtuari Sh., pra pas të akuzuarit 

hynë ne qytet me veturën e tij, pra nuk ka mundësi qe i akuzuari ta ket përcjell të dëmtuarin Sh. kur ka 

qenë duke ecur para tij. Gjithashtu Prokurori mes tjerash e ngarkon të akuzuarin se” pasi i demtuari e 

vëren se ka qenë i përcjellur nga i akuzuari, automjetin e tij ‘’Mercedes’’ me targa ..-...-CC, parkon 

në parkingun e mega marketit ‘’Benaf ‘’ në Prizren dhe niset në këmbë në drejtimin e automjetit të 

akuzuarit i cili ka qenë i ndalur skaj rruge në pjesën e jashtme të rrethojave në afërsi të derës së 

‘’Benafit’’ dhe së bashku me automjetin ‘’Golf 4’’ vazhdojnë rrugën për në lagjen ‘’Arbana’’ për 

gjykatën është jo logjike qe një person përkatësisht i dëmtuari Sh. i cili sipas prokurorisë vëren se ka 

qene i përcjellur, të del nga vetura e tij dhe të shkoj në drejtim të po atij personi që ka qenë duke e 

përcjellur dhe bashkë me të me veturën e tij të vazhdojnë rrugën, nga ana tjetër nuk është vërtetuar se 

vetura e të akuzuarit ka qenë e parkuar skaj rruge në pjesën e jashtme të rrethojave, gjithashtu i 

dëmtuari në kamere shihet kjartë që del e parkon veturën e tij ne parking duke ecur shumë i qete del 

nga dera e parkingut dhe ecë  ne drejtim të lagjës “Arbana” por nuk shihet të ketë hyre në ndonjë 

veture. 
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          Sa i përket veprës penale si në pikën nën II të dispozitivit, gjykata gjatë administrimit të 

provave (provat e lart theksuara) dhe pas analizimit të secilës provë veç e veç dhe të ndërlidhura në 

tërësi, ku të gjitha së bashku kanë vërtetuara se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet, respektivisht veprën penale të mashtrimit nga neni 335 par. 1 të KPK. 

 

        Nga të gjitha provat e administruara, nga dëgjimi i dëshmitarëve V. B., J. B., Z. B., pjesërisht nga 

dëshmia e Sh. B., dhe pjesërisht edhe nga vet mbrojtja e të akuzuarit, gjykata konstatoi se nuk është 

kontestuese dhe ne teresi eshte vertetuar se i akuzuari në mëngjesin e datë 07.06.2013, ishte takuar me 

dëmtuarin J. B. në lokalin “Agi” në Suharekë, diku rreth 15-20 minuta, kanë biseduar se a ka kuptuar i 

dëmtuari diçka rreth vendndodhjes së babit të tij, me ç‟rast i akuzuari i është drejtuar J. me fjalë  

“prindin përveç meje as shteti askush nuk mundet me gjet”, të cilat fjalë i kishte përsëritur po atë ditë 

edhe në  shtëpinë e familjarëve e të zhdukurit, V. B., Z. B., S. K. dhe J. B.. Gjithashtu nuk është 

kontestuese se i akuzuari në këtë takim me familjarët e të akuzuarit i kishte premtuar atyre duke i 

thënë “ja unë e zbardhi ja kërkush qetër”, duke menduar në gjetjen e të zhdukurit Sh. B., në atë 

mënyrë që familjarëve i kishte sjellë në lajthim se vetëm ai mund të dinë se ku është i zhdukuri dhe 

duke e shfrytëzuar gjendjen e rëndë psikologjike për zhdukjen e djalit, nga V. B. i kishte marrë 1500 

euro, të cilat i kishte marrë pa kthim. Gjithashtu nuk është kontestuese se në takimin tjetër i akuzuari, 

nga J. përsëri i kishte marrë 1000 euro, për gjetjen e babi të tij, duke i premtuar, kur të bëhen 7-9 ditë 

unë ta bie babën në shtëpi, dhe në rast se nuk të bie babën në shtëpi të kam dy gjaqe borxh. Se i 

akuzuari i ka pranuar këto të holla nga të dëmtuarit, është vërtetuar edhe nga vet mbrojtja e tij i cili ka 

pohuar se këto të holla i ka pranuar, por se të njëjtat kanë qenë për një borxh të cilin i zhdukuri i kishte 

ati.        

 

Sipas bindjes së gjykatës në veprimet e të akuzuarit B. B., e në mënyrë më afër të përshkruar 

në shqiptimin e këtij aktgjykimi formohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale të mashtrimit 

nga neni 335 par. 1, te KPK, prandaj edhe të njëjtin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit, gjykata ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në neni 73 të KPK-së, të cilat 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave rënduese gjykata mori parasysh 

rrethanat nën të cilat është kryer vepra penale e mashtrimit për të cilën i akuzuari është shpallur fajtorë 

respektivisht faktin se i akuzuari ka shfrytëzuar gjendjen e rëndë respektivisht momentin e rëndë që të 

dëmtuarit kanë qenë duke kaluar kur i është zhdukur një familjar i tyre dhe duke i vë në situatë shprese 

së ai mund ta  gjejë të zhdukurin u kërkon respektivisht u merr të hollat gjoja se mund ta gjejë, 

gjithashtu si rrethanë rënduese gjykata mori parasyshë e sjelljen e të akuzuarit gjatë shqyrtimit 

kryesorë i cili nuk ka shpreh fare keqardhje për veprimet e tija. Sa i përket rrethanave lehtësuese 

gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të caktuar lehtësuese që gjykata mund ta merr parasyshë, kështu 

që gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykim, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i KP-së dhe ky dënim i tillë, i shqiptuar sipas bindjes së 

gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe rrethanat personale të cilat i posedon i 

akuzuari.  

 

Vendi mbi udhëzimin e të dëmtuarve në kontest civil është marrë në pajtim me nenin 463 të 

KPP. 

  

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 451 dhe 453 

paragrafi 1 të KPP-së.  

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, 

P.nr.45/2014  më datë 25.07.2016 

 

 

Procesmbajtësja                        Kryetari i trupit gjykues 

Birsen Kume                                                      Skender  Çoçaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit, pranë Gjykatës se Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate.    

 

 

     

   


