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APS.nr.10/2020 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – DEPARTAMENTI SPECIAL, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Kreshnik Radoniqi – Kryetar i kolegjit, Vaton Durguti dhe Burim Ademi 

– anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Bajram Rexhahmetaj, në çështjen penale 

ndaj të akuzuari E.S.,nga Prishtina, për shkak të veprës penale, shtytja në kryerjen e veprës 

penale Vrasje të rëndë nga neni 24 dhe 147 par. 3 dhe 9 të KPK-së, duke vendosur sipas ankesës 

së përbashkët e mbrojtësve të akuzuarit E.S.,, avokatët Kosovare Kelmendi dhe Bostjan Penko, 

të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime 

të Rënda, PKR.nr.347/17 të datës 16.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 

390 të KPPRK-së, më datë 06.03.2020, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

I. Me aprovimin e ankesës së përbashkët e mbrojtësve të akuzuarit E.S.,-av.Kosovare 

Kelmendi dhe Bostjan Penko, e sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.347/17 të datës 16.09.2019, anulohet 

dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

II. I Akuzuari E.S.,mbetet nën masën e paraburgimit gjersa gjykata e shkalles se pare ne 

rigjykim merre vendim tjetër.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, 

PKR.nr.347/17 i datës 16.09.2019, i akuzuarin E.S.,është shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale, Shtytja në kryerjen e veprës penale Vrasja e Rëndë në kundërshtim me nenin 24 dhe 

147 par. 3 dhe 9 të KPK-së dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 30 vite, 

në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03.01.2014 e tutje. 

Është obliguar i akuzuari që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale sa do të jenë sipas 

llogarisë së asaj gjykate dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 100 euro, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Përfaqësuesi i të dëmtuarit SH.R., për  realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në 

kontest civil. 

 

Në afat ligjor ankesë ka paraqitur; 

 

Mbrojtësit e të akuzuarit E.S.,, av. Kosovare Kelmendi dhe av. Bostjan Penko , për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë 

të gjendjes faktike dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata e Apelit 

ta aprovoj ankesë dhe aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj në mënyrë që i akuzuari të lirohet 

nga akuza për arsye se vepra për të cilën i akuzuari ngarkohet sipas ligjit nuk është vepër penale, 

të bjer vendimin për përjashtimin e dëshmive kundërligjore siç propozohet në këtë ankesë dhe 

të merr vendim se aktgjykimi nuk mund të bazohet në dëshmitë të cilat nuk kanë qenë të 

administruara në shqyrtimin kryesor dhe të akuzuarit ti shqiptohet aktgjykim lirues në mungesë 

të provave dhe për arsye të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, ta prish-

anuloj përsëri aktgjykimin e atakuar dhe lëndën ta kthej në rigjykim gjykatës së shkallës së 

parë. 

 

Prokuroria e Apelit të Kosovës në Prishtinë, me shkresën PPA/I nr.84/20 të datës 18.02.2020, 

ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e përbashkët e mbrojtësve të akuzuarit E.S.,, 

av. Kosovare Kelmendi dhe av. Bostjan Penko e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore – Departamenti i Krimeve të Rënda në Prishtinë, PKR.nr.347/17 të datës 

16.09.2019, dhe aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit më datë 06.03.2020 konform dispozitës të nenit 390 

par. 1 të KPP-së, në të cilën ishin prezent përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit, SH.R.,, i akuzuari 

E.S.,me mbrojtësit av. Kosovare Kelmendi dhe av. Bostjan Penko. Ndërsa nuk prezantuan 

askush nga Prokuroria e Apelit dhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt. Përfaqësuesi ligjor i 

të dëmtuarit SH.R., theksoi se, nuk ka bërë ankesë për shkak se ka menduar se do të paraqesë 

Prokurori i Shtetit, por njëkohësisht nuk pajtohet me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit. 

Ndërsa, mbrojtësit e të akuzuarit E.S.,, av. Bostjan Penko theksoi se gjykata e shkallës së parë 

është dashur që të respektoj instruksionet e Gjykatës së Apelit me rastin e kthimit të lëndës në 

rigjykim dhe se me këtë rast nuk është konkretizuar vepra penale prej fillimit të ngritjes së 

aktakuzës, po ashtu e kontestojmë edhe dispozitivin e aktgjykimit për shkak se nuk dihet çka 

ka bërë i akuzuari për veprën penale. Gjykata nuk është dashur që ti merr për bazë vetëm ato 

të cilat i ka përgatitur prokuroria por gjykata duhet të merr për bazë shumë prova të cekur dhe 

ti vlerësoj po ashtu edhe deklaratat kontradiktore të palëve. Gjithë ashtu edhe provat janë marrë 

në mënyrë të paligjshme gjithmonë duke u mbështetur në ligj. Prandaj, provat që është dashur 

të administrohen nuk janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Av. Kosovare Kelmendi 

konteston gjendjen faktike konkretisht deklaratat e dëshmitarëve të cekura në aktgjykimin e 

ankimuar dhe se mbetet në tërësi pranë ankesë së parashtruar. I akuzuari E.S.,mbeti pranë të 

gjitha pretendimeve si në ankesë. 

 

Gjykata e Apelit, analizoi dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar  si  dhe pretendimet ankimore 

të mbrojtësve e të akuzuarit, të cilat i vlerësoi  konform dispozitës së nenit 394 par.1 të KPP-
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së dhe pas vlerësimit të pretendimeve ankimore të theksuar në ankesë dhe mendimin e 

Prokurorisë së Apelit, gjeti se: 

 

Ankesa e përbashkët e mbrojtësve të akuzuarit E.S.,, av. Kosovare Kelmendi dhe av. Bostjan 

Penko, është e  bazuara. 

 

Pretendimet ankimore dhe gjetjet e Gjykatës përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës penale: 

 

Mbrojtësit e të akuzuarit E.S.,, av. Kosovare Kelmendi dhe av. Bostjan Penko, në ankesë 

pretendojnë se gjykata e shkallës së parë jo vetëm që nuk ka zbatuar udhëzimet dhe 

rekomandimet e Gjykatës së Apelit, përkatësisht i përsërit të gjitha shkeljet ligjore të cilat qenë 

arsyet që Gjykata e Apelit të prishë aktgjykimin e parë, por në aktgjykimin e kundërshtuar bëri 

shkelje të reja thelbësore të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljet e ligjit penal. Më tej 

thekson se, Gjykata e Apelit, në arsyetimin e saj ka dhënë instruksionet për rigjykim në këtë 

lëndë, në të cilën kërkon që gjykata e shkallës së parë “të merr masa që aktakuza të precizohet 

deri në shkallën me të lartë të mundur” dhe si rezultat i kësaj, në rigjykim të nxjerr një 

aktgjykim të ri i cili “e konkretizon me precizitet cilat janë elementet e veprës penale konkrete 

për të cilat ngarkohet i akuzuari”, e që gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë asgjë nga ajo që 

është kërkuar, prandaj edhe aktakuza edhe dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar janë të njëjtë, 

apo të pandryshuar në raport me aktgjykimin e prishur, në këtë mënyrë kjo shkelje esenciale e 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384/1.12 të KPP-së, është përsëritur  dhe në 

aktgjykimin e atakuar tani përmes kësaj ankese. Me këtë mbrojtja konstaton se ekziston po 

ashtu shkelje e ligjit penal nga neni 385/1.1 KPP-së, sepse vepra për të cilën ngarkohet i 

akuzuari E.S.,, bazuar në të lartcekurat se nuk ka elemente të veprës penale, dmth, nuk është 

vepër penale e definuar faktikisht në përputhje me ligjin penal të Republikës së Kosovës. 

Lidhur me bastisjen e lokalit “Bar S...”, sipas mbrojtjes, aktgjykimi i ankimuar nuk sjell asnjë 

arsye të re në raportin deri te prishja e aktgjykimit, në bazë të të cilit mund të konkludoj, që 

bastisja e lokalit S... është bërë në përputhje me normat ligjore dhe Kushtetuese dhe që dëshmitë 

e konfiskuara në këtë bastisje janë të pranueshme respektivisht të ligjshme. Prandaj, mbrojtja 

me të drejtë konstaton se aktgjykimi i atakuar bazohet në dëshmi-prova të kundërligjshme që 

paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384/1.8 KPP-së. Nga 

procesverbali i shqyrtimit kryesor të datës 11.07.2019, rrjedh se kryetari i trupit gjykues 

konstaton që gjykata e ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes për mospranim të provave të 

konfiskuara gjatë bastisjes së lokalit “Bar S...” si të pabazuara, duke konsideruar si të ligjshme 

konfiskimin e atyre provave, dhe lidhur me këtë çështje gjykata bazohet ekskluzivisht në 

konstatimet e trupit gjykues të mëhershëm, respektivisht në arsyet e paraqitura në aktgjykimin 

e anuluar (aktgjykimin e parë) e të cilin e ka anuluar Gjykata e Apelit. Në aktgjykimin e 

ankimuar gjykata përsërit ekskluzivisht arsye nga aktgjykimi i parë e të cilat janë të 

pamjaftueshme në kuptimin e të provuarit të ligjshmërisë e cila përndryshe ishte “kritikuar” 

nga ana e Gjykatës së Apelit. Më tej, në ankesë mbrojtja konsideron se janë rrethanat kryesore 

dhe faktet që dëshmojnë se bastisja në lokalin “Bar S...”, më datën 30.08.2007 është kryer pa 

urdhër të Gjykatës dhe në kundërshtim me Konventën Europiane mbi të Drejtat e Njeriut, 

Kushtetutën e R. të Kosovës dhe KPPRK-në. Ajo që është më kryesorja në shkresat e lëndës 
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nuk ekziston asnjë provë materiale se kjo bastisje është kryer në përputhje me dispozitat ligjore-

dmth që ishte lejuar nga ana e gjykatës kompetente me shkrim apo verbalisht. Nuk ka urdhër 

me shkrim në shkresat e lëndës e madje policia dhe prokurori nuk deklarojnë që ai ndonjëherë 

është dhënë. Më tutje mbrojtja  në ankesë potencon dhe citon nenin 36 par.2 të Kushtetutës së 

Kosovës. Përkundër kërkesave të qarta të parapara me Kushtetutë dhe ligj si dhe përkundër të 

gjitha arsyeve lidhur me këtë gjendje faktike, gjykata mbanë qëndrimin dhe arsyeton se bastisja 

në “Bar S...” është e ligjshme dhe këtë e bazon vetëm mbi bazën e deklaratave të tre policëve 

të cilët janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Është e vërtet se të gjitha dëshmitë tregojnë në 

faktin se urdhri verbal për bastisjen e “Bar S...” nuk është dhënë asnjëherë dhe është fakti i 

pakontestueshëm se as policia e as prokuroria nuk janë thirrur në rrethana të veçanta të cilat do 

ti lejonin policisë hyrjen në lokalin S... pa urdhrin e gjykatës për bastisje, andaj, bastisja në 

lokalin “Bar S...” është kryer në mënyrë eklatante të kundërligjshme. Prandaj, edhe aktgjykimi 

i atakuar nuk mund të bazohet në asnjë dëshmi të konfiskuar, në këtë mënyrë është shkelur neni 

111 i KPPRK-së, i cili e definon se dëshmitë e konfiskuara në këtë lloj bastisje nuk mund të 

shfrytëzohen në rastet e mëtejme; Dëshmitë e marra gjatë kontrollit pa leje të Gjykatës, janë të 

papranueshme nëse kontrolli nuk merr pëlqimin gjyqësor retroaktiv në përputhje me dispozitat 

kushtetuese. Bastisja e ndërmarrë pa urdhëresë të gjyqtarit përkatës paraqet shkelje të 

dispozitave të këtij ligji. Më tutje, në ankesë pretendohet se është shkelur neni 257 KPPK-së, i 

cili përmban rregullat e përgjithshme të prezantimit të dëshmive. Më tej, në ankesë mbrojtja 

thekson se aktgjykimi i ankimuar, në lidhje me pranueshmërinë e dokumenteve të PTK-së, 

ekskluzivisht i përsëritë arsyet të cilat i ka theksuar gjykata e shkallës së parë në gjykimin e 

mëhershëm apo aktgjykimin e prishur e të cilat për Gjykatën e Apelit nuk kanë qenë të 

mjaftueshme apo të rregullta. Mbrojtja pretendon se, në kundërshtim me konstatimet e 

aktgjykimit të kundërshtuar, Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligji i cili është në fuqi, 

decidivisht përcakton kufizimin kohor dhe gjatësinë e mbajtjes së të dhënave, që kanë të bëjnë 

me të dhënat dhe lokacionin apo lëvizjen e pajisjeve telekomunikuese-dmth edhe në të 

ashtuquajtura Meta të dhëna. Sipas kësaj, në aktgjykimin e kundërshtuar është shkelur neni 68 

i Ligjit për Komunikimin Elektronik në lidhje me nenin 104 të ligjit në fjalë dhe në bazë të saj 

është shkelur edhe neni 36 par.4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili garanton të 

drejtën në mbrojtje të të dhënave personale. Nga juridiksioni i GjEDNJ-së, është plotësisht e 

qartë se të dhënat për lokalitetin e telefonave mobil konsiderohet si të dhëna personale sepse 

në bazë të atyre mund të vërtetohet ku ka lëvizur personi i caktuar, ku ka shkuar, kur ka shkuar, 

sa ka zgjatur rruga prej një lokacioni në tjetrin dhe të ngjashme, duke udhëzuar në praktikën e 

GJENDJ-së në çështjen Kopllandi kundër MB me datë 3 prill 2007. Mbrojtja në ankesë 

konsideron se mbajtja e Meta të dhënave për lokacionin e telefonave mobil për datën 

30.08.2007, në kohën kur gjykata e Eulexit e ka urdhëruar PTK-ën, që ato të dhëna t’ia dorëzoj 

policisë për përpunimin e trekëndëzimit apo hartografisë (në vitin 2015) ka qenë në 

kundërshtim të drejtpërdrejtë me nenin 68 lidhur me nenin 104 të Ligjit për Komunikimet 

Elektronike, i cili ka hy në fuqi në Janar të vitit 2013 dhe i  cili ka lejuar mbajtjen-ruajtjen e 

këtyre të dhënave jo më shumë se 1 vit që nga momenti kur janë nxjerrë-dmth të gjitha Meta 

të dhënat nga viti 2007 nëse kanë mundur të ekzistojnë ende në 2015, e në bazë të dëshmive të 

zyrtarëve të PTK-së edhe fizikisht ka qenë e pamundur të sigurohen, sepse ato është dashtë të 

jenë të shkatërruara apo të fshira nga baza e të dhënave, më së voni në Janar 2014. Çdo ruajtje 

e të dhënave më gjatë se një vit, është e kundërligjshme konform nenit 257 të KPP-ës, dhe kjo 
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dispozitë qartë e përcakton se provat e nxjerra me shkeljen e dispozitave të procedurës penale 

nuk janë të pranueshme dhe se gjykata nuk mund vendimin e vet ta bazoj në prova të 

papranueshme. Më tutje, mbrojtja në ankesë tërheq vëmendjen kolegjit penal në vendimin e 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës (GJKRK.nr.187/18) i cili konstaton se palët kanë të drejtë në 

arsyetimin e vendimit gjyqësor, e që mundet analogjikisht të përdoret në këtë lëndë lidhur me 

argumentet e mbrojtjes për paligjshmërinë dhe papranueshmërinë e dëshmive-provave të 

konfiskuara gjatë bastisjes në lokalin “Bar S...” si dhe hartografin e punuar në bazë të të 

dhënave të cilat kinse janë siguruar nga PTK-ja. Aktgjykimi i kundërshtuar, fare nuk përkon 

me qëndrimet e mbrojtjes dhe faktet të cilat janë paraqitur nga ana e mbrojtjes dhe sipas 

mendimit të mbrojtjes, dëshmojnë se të gjitha dëshmitë e theksuara më lartë, e të nxjerra-

siguruara në mënyrë të kundërligjshme, janë përmbajtësisht dhe thelbësisht të pabesueshme-

jokredibile. Aktgjykimi i ankimuar, ekskluzivisht përsërit arsye nga aktgjykimi i prishur kur 

konstaton se dëshmitë e nxjerra në bastisjen e lokalit “Bar S...” dhe nga PTK-ja, janë ligjore 

dhe të pranueshme. Po ashtu shton se gjykata e shkallës së parë, në rigjykim është dashur të 

rishqyrtoj apo të rishikoj të gjitha çështjet konkrete dhe juridike të cilat kanë sjell deri te prishja 

e aktgjykimit, dhe lidhur me këto prova të nxjerr vendim autonom, i cili vendim kursesi nuk 

mund të jetë një përsëritje e zhveshur e aktgjykimit nga aktgjykimi i anuluar, por, duhet ti 

përmbaj edhe përgjigjet në të gjitha pyetjet e hapura relevante dhe lidhur me ato pyetjet të 

nxjerr vendimin me arsyetimin adekuat për të gjitha faktet. Aktgjykimi i ankimuar nuk 

përmban asgjë nga ajo që është kërkuar nga Gjykata e Apelit, që do të thotë se përveç asaj që 

bazohet në paligjshmëri, në fakt në prova të papranueshme, është shkelur edhe e drejta 

Kushtetuese në gjykim të ndershëm nga neni 31 i Kushtetutës së Kosovës, dhe është shkelur 

edhe neni 6 i KEDNJ-së, si pjesë përbërëse e juridiksionit Kosovar, dhe gjithë ashtu është 

shkelur edhe neni 7 i KPP-së, i cili përshkruan obligimin e përgjithshëm për konstatimin e plotë 

dhe të vërtetë të fakteve të cilat janë me rëndësi për nxjerrjen e vendimit ligjor.  

 

Mbrojtja në ankesë pretendon se ka shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 pika 2.1 dhe 2.2. të KPP-së, ngase neni 361 në pikën 1 të KPP-ës, përcakton se gjykata 

mund të bazoj aktgjykimin e saj vetëm në prova dhe dëshmi të cilat janë shqyrtuar dhe 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësorë, ndërsa nga të gjitha procesverbalet e shqyrtimit 

kryesor nga rigjykimi, shumë qartë konstatohet që përveç dëshmitarëve, të cilët janë ri dëgjuar, 

asnjë dëshmi materiale apo personale e siguruar gjatë procedurës paraprake dhe e administruar 

në rigjykim, nuk ka prezantuar respektivisht nuk është administruar fare gjatë shqyrtimit 

kryesor. E vërtetë dhe e pakontestueshme është se nga përmbajtja e procesverbaleve të 

shqyrtimit kryesor të datave 23.03.2019 dhe 11.07.2019, qartë konstatohet koha se kur kanë 

filluar apo përfunduar seancat gjyqësore, pra kohëzgjatja e seancave dhe shihet qartë se nuk 

është lexuar apo shqyrtuar asnjë proces nga dëshmitë e mëhershme të dëshmitarëve dhe nuk 

është administruar asnjë provë materiale, duke cekur më pas konstatimet e procesverbalit të 

shqyrtimit kryesor lidhur me administrimin (prezantimin e provave). Në veçanti rreth 

deklaratës së dëshmitarit D2 dhe atë për shumë arsye. Arsyeja e parë është se mbrojtja 

decidivisht nuk ka dhënë pëlqimin (deklaratën decidive nga seanca e datës 11.06.2019 në 

kundërshtim me pëlqimin lidhur me leximin e deklaratave të dëshmitarëve tjerë) që deklarata 

e dëshmitarit D2 mund të lexohet (shkelje e nenit 338 pika 1.3 KPP-ës) por, në rast se gjykata 

vendos të administroj këtë dëshmi, atëherë mbrojtja insiston që dëshmitari D2 të dëgjohet 
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drejtpërsëdrejti në shqyrtim kryesor (e që kanë qenë edhe udhëzimi i Gjykatës së Apelit, për të 

vetmen arsye, që të vlerësohet besueshmëria e deklaratës së dëshmitarit D2). Arsye e dytë, 

është përsëritja e shkeljes së dispozitës së nenit 262 par.3 të KPP-ës, dhe sipas pretendimit të  

mbrojtjes, gjykata e shkallës së parë kësaj dëshmie i ka dhënë rëndësi thelbësore duke e 

konsideruar si njërin nga dëshmitarët okular të ngjarjes në lokalin “Bar S...” para dhe pas 

vrasjes së të ndjerit T. R., apo si një dëshmitar “udhërrëfyes lidhur me të akuzuarin se i njëjti 

ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë”, duke përshkruar më pas në ankesë konstatimet 

në procesverbal e shqyrtimit kryesor të datës 11.07.2019. 

 

Sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike mbrojta thekson se është e 

bindur se kolegji penal i Gjykatës së Apelit nuk do të merret me gjendjen faktike apo situatën 

faktike e cila mund të vërtetohet ekskluzivisht në bazë të dëshmive të siguruara në mënyrë të 

ligjshme apo në bazë të provave të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit kryesor, e kur kolegji 

penal bindet se dëshmitë më të rëndësishme në bazë të të cilave në aktgjykimin e ankimuar 

konstatohet se është vërtetuar gjendja faktike, në radhë të parë janë të papranueshme dhe nuk 

kanë qenë fare të administruara gjatë rigjykimit, me siguri se nuk do të lëshohet fare në çështjen 

e gjendjes faktike. Konstatimi i gjendjes faktike nuk është i asnjë domethënie nëse dispozitivi 

i aktgjykimit nuk e definon apo nuk i konkretizon elementet e veprës penale për të cilat 

ngarkohet këtu i akuzuari. E nëse lëshohet në shqyrtimin dhe analizimin e gjendje faktike 

atëherë ajo mund të vërtetohet ekskluzivisht në dëshmitë të cilat janë ligjore dhe de facto kanë 

qenë të shqyrtuara në rigjykim gjatë shqyrtimit kryesor, e si alternativ që si pjesë përbërëse e 

ankesës ti pranojë edhe ankesat që janë parashtruar nga avokatë mbrojtës të paraqitur kundër 

aktgjykimit të prishur dhe atë në ato pjesë me të cilat atakohet gjendja faktike në bazë të të 

cilave është nxjerrë aktgjykimi i prishur.  

 

Gjykata e Apelit, pasi analizoi dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, pretendimet ankimore e 

mbrojtësve e të akuzuarit, procesverbalet dhe shkresat e lëndës, e duke u kujdesur edhe sipas 

detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i ankimuar është marrë me shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënparag.1 të KPP-së, kjo për faktin se gjykata e 

shkallës së parë nuk ka përfillur dispozitën e nenit 311 të KPP-së, duke qenë se shqyrtimi 

gjyqësor i shtyrë është mbajtur me trup gjykues të ndryshuar dhe, shqyrtimi gjyqësor i shtyrë 

nuk ka filluar rishtas me trup të ndryshuar gjykues. Kjo gjendje rezulton nga procesverbali  i 

shqyrtimit gjyqësor të datës 04.09.2018 ku përbërje e trupit gjykues ishte; SH.H.-Kryetari i 

trupit gjykues dhe anëtarëve të trupit gjykues-gjyqtarët B.K. dhe Rrustem Begolli, i cili 

shqyrtim gjyqësor është mbajtur duke filluar me konstatimin e leximit të aktakuzë dhe fjalën 

hyrëse të palëve dhe më pas është shtyrë seanca gjyqësore dhe e njejta është caktuar me datë 

17.10.2018. Nga procesverbali i vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor të datës 17.10.2018, rrjedh 

që trupi gjykues ka ndryshuar në përbërje dhe tani nga  procesverbali rezulton  që përbërja e 

trupit gjykues është;  Kryetari i trupit gjykues – SH.H. ndërsa anëtarët e trupit gjykues janë 

gjyqtarët – SH.G. dhe B.K.. Në këtë procesverbal nuk rezulton që të ketë filluar rishtas 

shqyrtimi gjyqësor i shtyrë, ashtu si kërkohet sipas dispozitës së nenit 311 par.1 të KPP-së, 

prandaj duke marrë parasysh se shqyrtimi gjyqësor i një çështje penale përbënë tërësinë nga 

hapja e seancës gjyqësore e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, rezulton se në këtë rast 

të mos jetë përfillur dhe zbatuar kjo dispozitë e obligueshme ligjore. 
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Gjykata e Apelit, pasi analizoi dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar në drejtim të pretendimeve 

ankimore të mbrojtësve të akuzuarit, gjeti se pretendimet ankimore janë të bazuara meqenëse 

aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkelje  esenciale të dispozitave të procedurës penale 

të parashikuara në nenin 384 par. 1 nën par. 12 e lidhur me nenin 370 par. 4 të KPP-së, për të 

cilat kjo gjykatë kujdeset edhe sipas detyrës zyrtare, pasi që dispozitivi i aktgjykimit të 

ankimuar është i paqartë, i pakuptueshëm dhe kontradiktor në brendinë e tij,  ndërsa në  

arsyetim nuk ka  dhënë arsye të mjaftueshme dhe të qarta lidhur me faktet vendimtare  të cilat 

i ka vërtetuar apo nuk i ka vërtetuar, si dhe arsyet në të cilat është bazuar në rastin e zgjidhjes 

së kësaj çështje juridike dhe përgjegjësisë penale e të akuzuarit. 

 

Gjykata e Apelit, gjen se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i paqartë, i pakuptueshëm 

dhe kontradiktor në brendinë e tij, pasi që nga përshkrim i veprimeve inkriminuese për të 

akuzuarin  nuk kuptohet me saktësi dhe qartësi të plotë se cilat veprimet konkrete i ka 

ndërmarrë i akuzuari në drejtim veprës penale “ Shtytja në kryerjen e veprës penale Vrasje e 

Rëndë” në kundërshtim me nenin 24 dhe 147 (3) dhe (9) të KPK-së”, për të cilën është shpallur 

fajtor. Kjo për faktin se, nga përshkrimi i veprimeve inkriminuese në dispozitiv të aktgjykimit 

të ankimuar theksohet se “me dt. 30 gusht 2007, në Prishtinë, territorin e Kosovës, E.S.,ka 

nxitur A. B., që ta privonte nga jeta personin T. R., i cili edhe e ka bërë këtë gjë në 

bashkëkryerje me R. A., I. A., dhe F. A. Këtë e kanë bërë në mënyrë shumë mizore dhe 

mashtruese për shkak të një hakmarrje të paskrupullt apo ndonjë motiv tjetër, respektivisht 

hakmarrje personale kundër të përmendurit T. R, i cili ishte Polic në Shërbimin Policor të 

Kosovës. Para vrasjes, ky grup që bashkëpunonte mes vete, kishin përcjellë lëvizjet e T.R.,me 

qëllim që të ndiqnin rrugët e tij”. Më pas në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar gjykata e 

shkallës së parë përshkruan veprimet që ishin ndërmarrë nga bashkë kryesit e lartcekur, në 

drejtim të privimit nga jeta të viktimës T. R., duke përshkruar edhe ngjarjet, ku mes tjerash në 

rreshtin e 6-të pasuesi i 3-të të dispozitivit të aktgjykimin të ankimuar përshkruan pretendimin 

e detyrimit  në drejtim të  A. I., se “ ....gjithashtu në shumë raste ai e kishte detyruar atë (shih 

akuzën 2), ti jepte atij shuma të ndryshme parash që varijonin nga qindra euro deri në nëntëmijë 

euro (9.000).  Këto detyrime përfunduan atëherë kur T. R., e merr në mbrojte A. I. Ai i kishte 

thënë asaj të refuzonte t’i bënte këto pagesa parash për E. S., dhe të raportonte në Polici çfarëdo 

rasti tjetër të frikësimit.”  

 

Kolegji penal i kësaj gjykate sjellë në vëmendje se për këtë pretendim, pikë të aktakuzës, i 

akuzuari është gjykuar me aktgjykimin tani më të formës së prerë.  

 

Më tutje dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar përshkruan ngjarjet e incidenteve të dhunshme 

në mes të bandës së të akuzuarit E.S.,dhe T. R., dhe në një rast tjetër, të akuzuarin  me pjesëtarët 

e Policisë së Kosovës në Ferizaj, për çfarë e fajëson T.R.ën se i kishte inkurajuar kolegët e tij 

polic që të sulmonin të pandehurin.  Dhe në pasuesin e fundit të dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar thekson se “Duke qenë se ishte në kërkim të hakmarrjes dhe i inatosur me veprimet 

e T.R.ës, në periudhën deri në vrasje të tij, i pandehuri dhe banda e tij shumë shpesh e kanë 

ndjekur atë me makina duke bërë përpjekje për ta lënduar dhe frikësuar. Pretendohet se E.S.,e 

ka orkestruar vrasjen duke organizuar bandën e tij që ta ndiqnin T.R.ën dhe duke e nxitur 
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A.B.ën, i cili ishte personi i tij i besuar brenda grupit që të shtinte të shtënat e vrasjes. T.R.a 

asnjëherë nuk kishte pasur probleme me A.B.ën, por vetëm me Enver Sekiraqën”. 

   

Gjykata e Apelit, gjen se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar nuk përmban përshkrim faktik 

te veprimeve e të akuzuarit së bashku me faktet dhe rrethanat për formën e shtytjes në kryerje 

të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, por ky dispozitiv më tepër përmban një 

përshkrim të ngjarjeve të ndodhura në mes  të akuzuarit E.S.,me viktimën T.R.,para vrasjes së 

tij, përveç që në dy pasuese dhe atë  në fillim të dispozitivit dhe në pasuesin e fundit të 

dipozitivit që cek  “nxitur” A.B.ën, duke mos konkretizuar dhe përshkruar ndonjë formë dhe 

mënyrë të nxitjes që kishte ndërmarrë nga i akuzuari për të shtytur A.B.ën për të kryer veprën 

penale, pra dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar nuk përmban përshkrim faktik të veprës penale 

për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor nga gjykata e shkallë së parë, prandaj, ky aktgjykim 

i këtillë juridikisht është i paqëndrueshëm pasi që i njëjti është përfshirë me shkeljet esenciale 

të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënparag.12 e lidhur me nenin 370 par.4 

dhe 365 par.1 nën par. 1.1 të KPP-së, dhe pikërisht në këtë drejtim edhe pretendimet ankimore 

të mbrojtësve e të akuzuarit kjo gjykatë i aprovoi si të bazuara. Për më tepër, kjo Gjykatë vëren 

se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është në tërësi përshkrim i veprimeve inkriminuese për 

të akuzuarin nga aktakuza e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës PPS.nr.467/2009 

të datës 24 Prill 2014 e ndryshuar më 27 Prill 2016. Gjykata e apelit rikujton se shtytja është 

formë e elementit te veprës penale , por se ky element duhet te përshkruhet ne mënyrën se si 

ka ndodhur nga ana e te akuzuarit dhe po ashtu veprimet e  tilla qe e përbejnë këtë element te 

veprës penale duhet te vërtetohen me provat qe administrohen ne shqyrtimin gjyqësor. 

 

 

Gjykata e Apelit vëren se gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar respektivisht 

në arsyetim si në faqen 78 pasuesi i parë elaboron nocionin e shtytjes duke ju referuar 

komentarit të KPRK-së, dhe në anën tjetër edhe pse e konstaton në aktgjykimin e ankimuar se 

ka vepruar sipas udhëzimeve të dhënë në vendimin e gjykatës së shkallës së dytë, mirëpo edhe 

përkundër kësaj, ajo nuk ka vepruar për të eliminuar këto paqartësi në dispozitiv të aktgjykimit 

duke precizuar veprimet inkriminuese e të akuzuarit së bashku me të gjitha rrethanat e fakteve 

për veprën penale për të cilën të akuzuarin e ka shpallur fajtor.  

 

Në këtë drejtim gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar në dispozitiv të 

aktgjykimit është dashur të  precizon se cilin veprim inkriminues e ka ndërmarr i akuzuari 

E.S.,në drejtim të nxitjes së A.B.ës për të kryer veprën penale, a ka ndikuar që te i njëjti të 

formoj vendimin-bindjen për të kryer këtë vepër penale, apo te i njëjti ka forcuar bindjen që të 

vendos për të kryer veprën penale, duke përcaktuar nëse  i akuzuari e bindi A.B.ën për të kryer 

veprën penale për qëllim të premtimeve dhe përfitimeve materiale, duke e lutur apo duke e 

urdhëruar të njëjtin apo duke e kanosur në rast të mosbindjes ndaj tij, pra duke mos u 

përkufizuar në të lartcekura, por këtë duke vërtetuar nga gjendjen e fakteve dhe provave 

materiale dhe personale të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Gjykata e Apelit gjen se gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar nuk ka dhënë 

arsye të mjaftueshme dhe të qarta për vërtetimin e  faktit vendimtare mbi të cilën e ka bazuar 



9 | P a g e  
 

aktgjykimin e ankimuar. Në fakt, nga arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar,  në faqen 73 pasuesi 

i 2-të, rrjedh se arsyetimin e këtij fakti e mbështet në arsyetimin e dhënë nga trupi gjykues i 

mëparshëm në këtë çështje penale në lidhje me kontrollin e “Kafe Bar S...” duke theksuar se 

“kontrolli i lokalit në fjalë ishte kryer në përputhje me dispozitat ligjore të KPPRK-së, sikurse 

është arsyetuar nga trupi gjykues në gjykimin e mëhershëm i cili kishte dhënë mendimin se 

kontrolli i “Kafe Bar S...”, bie në fushë veprimin e nenit 243 par.2, në të cilin në mënyrë 

shprehimore thuhet; ...” duke përshkruar dispozitën ligjore të nenit në fjalë". Dhe i gjithë 

arsyetimi për këtë fakt gjykata e shkallës së parë e bazon vetëm në atë se çfarë kishte deklaruar 

dëshmitarja-D. H., si gjyqtare e procedurës paraprake se si kishte për të vepruar në kësi rastesh, 

duke përfunduar me arsyetimin se” gjykata gjen se procedura e kontrollit të “Kafe Bar S...” ka 

vlerë të plotë provuese dhe është provë e pranueshme e cila mbështetet nga provat tjera”. 

 

Gjykata e Apelit, gjen se në rastin konkret gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar 

nuk ka dhënë arsyetim të vet sipas bindjes  mbi bazën e provave të administruara dhe fakteve 

të vërtetuara por, përsërit konkludimin dhe mendimin e trupit të mëparshëm gjykues, dhe nga 

kjo rrjedh që gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar të mos ketë dhënë arsye të 

plotë dhe të qartë nëse ky fakt vendimtar është vërtetuar duke u  mbështetur mbi provën 

konkrete respektivisht mbi procesverbalin me të gjitha të dhënat e tij me të cilën e vërteton apo 

nuk e vërteton faktin e ligjshmërisë së kontrollit të lokalit “ Bar S...” në  ditën kritike, dhe më 

pas të jep arsye të qarta dhe të plota në lidhje me pretendimet e ngritura nga mbrojtja e të 

akuzuarit nëse provat e mbledhura gjatë kontrollit të lokalit “Bar S...” janë të pranueshme në 

përputhje me dispozitën e nenit 246 të KPP-së,  dhe jo vetëm të përqendrohet në arsyetimin se 

gjatë këtij kontrolli ishin respektuar dispozitat ligjore të  nenit 243 dhe 245 të KPP-së. Andaj, 

kjo gjykatë gjen se aktgjykimi i ankimuar juridikisht është i paqëndrueshëm pasi që i njëjti 

është përfshirë me shkeljet e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënparag.12 

e lidhur me nenin 370 par.7 të KPP-së, dhe që në këtë drejtim edhe pretendimet ankimore e 

mbrojtësve e të akuzuarve kjo gjykatë i aprovoi si të bazuara. 

 

Gjykata e Apelit gjen se gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar nuk ka dhënë 

arsye të mjaftueshme dhe të qarta nëse provat e siguruara nga PTK-ja për përcaktimin e 

hartografisë të numrave të telefonave të caktuar janë provat të pranueshme dhe nëse me urdhër 

të gjykatë janë ruajtur ato. Edhe pse gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të 

ankimuar ka theksuar se ka dëgjuar dëshmitarin Q. Q., – Menaxher i Zyrës Ligjore për 

bashkëpunim me agjencionet për zbatimin e ligjit por, nuk ka dhënë arsye të qartë nëse nga kjo 

dëshmi ka vërtetuar se këto të dhëna ishin ruajtur me vendim të gjykatës dhe nuk kanë mundur 

të fshijnë pa ndonjë urdhër, por në mënyrë të përgjithësuar ka theksuar dëshminë e dëshmitarit 

në fjalë. Për më tepër nuk ka dhënë arsye të qartë edhe lidhur me aplikimin e nenit 3 të Ligjit 

nr.05/L-030 mbi përgjimin e komunikimeve elektronike në raport me pretendimet ankimore të 

mbrojtësve të akuzuarit rreth dispozitave të Ligjit për Komunikimet Elektronike nr. 04/L-109, 

kjo pasi që  gjykata e shkallës së parë në aktgjykimit të ankimuar në faqen 75 pasuesi i parë 

rreshti i 3 konstaton se “këto Meta-të dhëna nuk mbrohen nga kufizimet kohore të ligjit mbi 

komunikimet elektronike. Mirëpo, shikuar në dispozitën e nenit 3 të ligjit nr.05/L-030 rezulton 

që jepen përkufizimet e shprehjeve të përdorura në këtë ligj, andaj në këtë drejtim  është e 

paqartë për arsyet që gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar e ka mbështetur këtë 
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fakt se këto Meta-të dhëna nuk mbrohen nga kufizimet kohore të ligjit mbi komunikimet 

elektronike. Në këtë drejtim kjo Gjykatë gjen se aktgjykimi i ankimuar është përshirë me 

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 lidhur me 

nenin 370 par.7 të KPP-ës, pasi që nuk janë dhënë arsye të qarta dhe të plota për vërtetimin e 

këtij fakti vendimtar mbi të cilën gjykata e shkallës së parë e ka bazuar aktgjykimin e ankimuar. 

 

Gjykata e Apelit gjen si të bazuar pretendimin ankimor të parashtruar nga mbrojtja e të 

akuzuarit  se ka shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 pika 2.1 dhe 

2.2. të KPP-së, ngase neni 361 në pikën 1 të KPP-ës, përcakton se gjykata mund të bazoj 

aktgjykimin e saj vetëm në prova dhe dëshmi të cilat janë shqyrtuar dhe administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë. Kjo Gjykatë vëren se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e ankimuar 

e ka bazuar në prova të cilat në fakt në shqyrtimin gjyqësor nuk i ka administruar fare, e kjo 

më së mirë rezulton nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor të datës 11.07.2019, nga i cili 

procesverbal nuk rrjedh në asnjë mënyrë që të jetë lexuar në veçanti dëshmia e dëshmitarit D2, 

për më tepër të jetë dhënë pëlqimi nga ana e palëve në përputhje me dispozitën e nenit 338 

par.1 nenparag.1.3 të KPP-së, e as që është marrë vendim nga ana e trupit gjykues që deklarata 

e dëshmitarit D2 të lexohet, duke u dhënë mundësi palëve në procedurë që të shprehin 

pretendimet e tyre lidhur me kundërshtimin e kësaj deklarate, por Kryetari i trupit gjykues në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 12.07.2019 në faqen e parë në pasuesin e 5 ka 

njoftuar palët me shqyrtimin e kaluar të dt.11.07.2019, në të cilin janë administruar provat, dhe 

pas këtij konstatimi është vazhduar me marrjen në pyetje të pandehurit e që në fakt në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 12.07.2019, pas marrjes dhe përfundimit të 

mbrojtjes së të pandehurit, në faqen 5 pasuesi i 2 nuk mund të kuptohet në mënyrë të qartë nëse 

trupi gjykues ka përfunduar me prezantimin e procedurës së provave para se të kalojë në marrje 

në pyetje e të akuzuarit, ashtu si është përcaktuar në dispozitën e nenit 345 par.1 të KPP-së, 

pasi që  në këtë procesverbal ekziston konstatim se “Kryetari i trupit gjykues konstaton se, ka 

mbetur që të vendoset lidhur me kërkesën e provave dhe propozimit të prokurorit dhe 

propozimit të mbrojtjes rreth provave të cilat janë propozuar andaj nuk ka pasur kohë të 

mjaftueshme për tu konsultuar, ndërsa do të vendoset pas konsultimit me trupin gjykues, andaj 

merr këtë;...”, dhe në seancën e radhës së shqyrtimit gjyqësor të datës 04.09.2019, pa vendosur 

lidhur me këto propozimet e lartcekura dhe në kundërshtim me dispozitën e nenit 348 par.2 të 

KPP-së nuk e shpall të përfunduar procedurën e provave por ka kaluar në fjalën përfundimtare. 

Andaj, kjo Gjykatë gjen  aktgjykimi i ankimuar është marrë  me shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënparag.1.12 dhe par.2 nënpar.2.1 e lidhur 

me nenin 327 të KPP-së, pasi që nuk është respektuar rendi i shqyrtimit të provave  në 

shqyrtimin gjyqësor. 

 

Gjykata e Apelit vëren se gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar sa i përket 

dëshmisë së dëshmitarit D2 të mos ketë vlerësuar saktësinë e kësaj dëshmie duke qenë se nga 

arsyetimi i aktgjykimit dhe deklarimit në procesverbale të shqyrtimit gjyqësor të datës 2 

Qershor 2015 dhe 18 Nëntor 2015,  ka kundërthënie,  pasi që në arsyetimin e aktgjykimit të 

ankimuar në faqe 73 rreshti i 5, gjykata vërteton se (dëshmitari D2) “..ai ditën kritike kishte 

qenë brenda “Kafe Bar S...”, kishte dëgjuar të akuzuarin E.S.,derisa me zë kishte thënë: ”Kjo 

punë duhet të kryhet sot...”. Ndërsa nga procesverbali i shqyrtimi kryesor i datës 2 Qershor 
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2015 në faqen 36 rreshti 15, në pyetjen e Kryetarit të trupit gjykues; ”Duhet të bëhet sot”, 

dëshmitari D2 është përgjigjur, “D2; Unë i kam dëgjuar fjalët nga zyra e tyre, por kush e ka 

thënë këtë nuk e di”. Prandaj, kjo Gjykatë gjen se gjykata e shkallë së parë në rigjykim duhet 

të rivlerësoj dëshminë e dëshmitarit D2 duke vlerësuar si tërësinë e saj nga procesverbalet e 

deklarimit të tij në polici dhe shqyrtimet gjyqësore, e më pas ta analizoj dhe në bazë të 

vlerësimit dhe bindjes së lirë të nxjerr konkluzionin se cilin fakt e vërteton apo nuk e vërteton 

kjo deklaratë e  tij. 

 

 

Pretendimet e mbrojtjes dhe gjetjet e gjykatës përkitazi me vërtetimin e gabueshëm ose jo të 

plotë të gjendjes faktike: 

 

Mbrojtja në ankesë nuk pretendon diçka konkretisht përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, përpos që thekson se  kur kolegji penal bindet se dëshmitë më të 

rëndësishme në bazë të të cilave në aktgjykimin e ankimuar konstatohet se është vërtetuar 

gjendja faktike, në radhë të parë janë të papranueshme dhe nuk kanë qenë fare të administruara 

gjatë rigjykimit, me siguri se nuk do të lëshohet fare në çështjen e gjendjes faktike. Konstatimi 

i gjendjes faktike nuk është i asnjë domethënie nëse dispozitivi i aktgjykimit nuk e definon apo 

nuk i konkretizon elementet e veprës penale për të cilat ngarkohet këtu i akuzuari. 

 

Gjykata e Apelit gjen si të bazuar pretendimin ankimor të mbrojtësve e të akuzuarit për këtë 

bazë të ankesës se meqenëse aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të cilat janë konstatuar nga ky kolegj penale dhe  duke marrë 

parasysh se gjykata e shkallës së parë gjendja e fakteve e ka bazuar në provat të cilat nuk janë 

administrua  gjatë shqyrtimit kryesor, e në bazë të të cilave provave e ka bazuar aktgjykimin të  

rezultojë se edhe gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë dhe në 

këtë rast kjo gjykatë nuk  lëshohet në trajtim më tutje mbi këtë bazë ankimore.  

 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme  për 

të qartësuar dhe theksuar saktë se cilat janë veprimet inkriminuese që i akuzuari i ka kryer apo 

nuk i ka kryer. 

 

Duhet të rivlerësoj faktin e  kontrollit  në lokalin “Bar S...” në përputhje me  dispozitën e nenit 

246 të KPP-së, duke u bazuar në rrethanat e fakteve dhe më pas të vlerësoj nëse këto provat e 

mbledhura gjatë kontrollit në lokal janë të pranueshme, dhe jo vetëm të konstatoj si në 

aktgjykimin e ankimuar se “duke marrë parasysh faktin se kjo çështje penale ka të bëjë me 

vrasjen e një polici në detyrë, atëherë është jashtë kontekstit logjik që një urdhër i tillë të mos 

ekzistoj, kjo mund të jetë ndonjë gabim teknik apo lëshim por jo ndonjë shkelje e dispozitave 

ligjore”, duke proceduar me marrjen ne pyetje ne cilësi të dëshmitarit – Prokurorin qe ishte ne 

këtë raste penal e qe duhet te sqaroj për rrethanat e sigurimit te urdhëresës gojore për bastisje, 

kur kihet parasysh se roli i prokurorit është aktiv ne procedurën e hetimit.  

 

Të rivlerësoj me saktësi dhe më pas të jep arsye të qartë dhe të plotë nëse provat e siguruara 

për trekëndëzimin e numrave të telefonave përkatës ishin të ruajtura me vendim gjyqësor dhe 
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në mënyrë ligjore, duke përfshirë bazën ligjore për ruajtjen e tyre, dhe te nxjerr konkludim te 

drejt dhe te ligjshëm se ruajtja e këtyre te dhënave, përkatësisht shkatërrimi i tyre a duhet te 

bëhet sipas vendimit gjyqësor apo ruajtja dhe shkatërrimi janë kategorizuar si Ex-lege. 

 

Të dëgjoj dëshmitarin A. C., për rrethanat e dëshmisë së tij të dhënë  në procesverbalin në 

polici lidhur me rolin e të akuzuarit në grupin e tij dhe njerëzit që e rrethonin atë dhe si ata i 

bindeshin urdhrave të tij kur ai i ngarkonte me detyrat nga ai, dhe dëshmitari Xh. B., në 

rrethanat e dëshmisë së tij të dhënë  në procesverbal në polici lidhur me njohurit e tij për ditën 

kritike dhe  takimin e tij me A.B.ën në ditën kritike në lokalin “S...”.  

 

Nga arsyet e sipër cekura aktgjykimi i ankimuar juridikisht është i paqëndrueshëm dhe si i tillë 

është dashtë të anulohet dhe çështja ti kthehet Gjykatës së shkallës së parë për rigjykim, pasi 

që në kuptim të nenit 403 të KPP-së, Gjykata e Apelit nga konstatimet e bëra lidhur me këto 

shkeljet e lartcekura nga gjykata e shkallës së parë, nuk mund të korrigjoj duke ndryshuar 

aktgjykimin e kundërshtuar. Në rigjykim Gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim 

me vërejtjet e lartcekura, t’i eliminoj të gjitha shkeljet e cekura, t’i administroj të gjitha provat, 

dhe të njëjtat t’i vlerësoj në pajtim me dispozitën e nenit 370 të KPP-së, dhe varësisht nga 

rezultati i vlerësimit të provave të nxjerr konkluzione të drejta të ligjshme e të bazuara në provat 

e administruara e mandej të merr vendim të drejt dhe ligjor.  

 

Vazhdimi i paraburgimit e të akuzuarit E.S.,u bazua në kuptim të nenit 406 par.5 të KPPK-së, 

e deri në një vendim tjetër që do ta merr gjykata e shkallës së parë.  

 

 

 

Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 402 të KPPRK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. 
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