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 PAKR.nr.164/2022 

     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët Kreshnik Radoniqi, kryetar, Vaton Durguti dhe Bashkim Hyseni, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Alba Makolli, në lëndën penale kundër të akuzuarve M.A dhe 

R.A, për shkak si bashkëkryerës të veprës penale Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 në 

lidhje me nenin 31 të KPRK-së,  të akuzuarës R.B, për shkak të veprës penale Shtytje në vrasje 

të rëndë, nga neni 179 par.1 pika 1.4 në lidhje me nenin 32 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit F.F 

për shkak të veprës penale Vrasje e rëndë në ndihmë, nga neni 179 par.1 p.1.4 lidhur me nenin 

33 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesat e Prokurorisë Themelore në Prizren, 

përfaqësuesit të palës së dëmtuar A.B avokati B.M., të dëmtuarit A.B, dhe të mbrojtësve të 

akuzuarve M.A avokati Hajrip Krasniqi, R.B avokati Durim Nevzati dhe avokati Pjetër Përgjoka 

dhe F.F avokati Esat Gutaj dhe avokati Sefer Morina,  të paraqitura kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prizren – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.37/20 të 

dt.24.11.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 21.06.2022 

morri këtë:  

 

 

                 A K T V E N D I M 

 

 

I. Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së Prokurorisë Themelore në Prizren, të mbrojtësve të 

akuzuarve M.A-av. Hajrip Krasniqi, R.B- av.Durim Nevzati dhe av.Pjetër Përgjoka si dhe F.F-

av. Esat Gutaj dhe av. Sefer Morina, e sipas detyrës zyrtare, ANULOHET  aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.37/20 i datës 24.11.2021dhe 

çështja kthehet në rigjykim. 

 

II. Ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren përkitazi me vendimin mbi lartësinë e dënimin 

për të akuzuarit M.A, F.F dhe R.B, ajo e përfaqësuesit të autorizuar e të dëmtuarit av.B.M. dhe 

ajo e të dëmtuarit A.B, tani për tani janë jolëndore. 

 

III. Të akuzuarit M.A, R.B dhe F.F do të mbeten nën masën e paraburgimit gjersa gjykata e 

shkalles se pare ne rigjykim të merre vendim tjetër.  
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IV. Urdhërohet Gjykata Themelore në Prizren të caktoj një trup tjetër gjykues sipas sistemit të 

caktimin të lëndëve. 

 

    A r s y e t i m 

 

   

Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.37/20 të datës 24.11.2021, i ka shpallur fajtor të akuzuarit M.A për shkak të veprës 

penale Vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, R.B, për 

shkak të veprës penale Shtytje në vrasje të rëndë, nga neni 179 par.1 pika 1.4 në lidhje me nenin 

32 par.1 të KPRK-së, dhe F.F për shkak të veprës penale Vrasje e rëndë në ndihmë, nga neni 179 

par.1 p.1.4 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, dhe i ka gjykuar si në vijim: 

 

- Të akuzuarin M.A e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 25 (njëzetepesë) vjet 

burgim ku do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 18.10.2016 gjerë në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

- Të akuzuarën R.B, e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 20 (njëzet) vjet burgim, 

ku do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 18.10.2016 gjerë në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

- Të akuzuarin F.F, e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) vjet 

burgim ku do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 18.11.2016 gjerë më dt. 

28.06.2017 dhe prej datës 20.05.2019 gjer në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

Paraburgimi ndaj të akuzuarve M.A, R.B dhe F.F do t’iu vazhdohet gjer në plotfuqishmërinë e 

këtij aktgjykimi.  

 

I dëmtuari A.B për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontestin e rregullt 

juridiko-civil.  

 

Janë obliguar të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën secili me nga 

2.500 (pesëqind) euro, në afatin prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në bazë 

të Qarkores së Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr.05/L-36, për kompensimin 

e viktimave të krimit të dt.30.01.2018, janë obliguar që të akuzuarit që konform nenit 39 të Ligjit 

të lartcekur të paguajnë shumen secili me nga 50 (pesëdhjetë) euro në Fondin për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit.  

 

Me të njëjtin aktgjykim, i akuzuari R.A, është liruar nga aktakuza për shkak se në bashkëkryerje 

kishte për të kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par. 1 pika 1.4 e në lidhje me 

nenin 31  të KPRK-së.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 
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Prokuroria Themelore në Prizren për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi të anulohet në pjesën 

liruese dhe të kthehet në rigjykim, ndërsa në pjesën tjetër të ndryshohet dhe ndaj të akuzuarve 

M.A, R.B dhe F.F të shqiptohet dënim më i rëndë.  

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar A.B avokati B.M. për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që të ndryshohet aktgjykimi pjeserisht lidhur me të akuzuarit M.A, R.B dhe 

F.F, në pjesën e sanksionit penal tu shqiptohet dënim më i rëndë.  

 

I dëmtuari A.B për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe sanksionit 

penal, me propozim që në raport me të akuzuarin R, çështja të kthehet në rivendosje, apo të 

shpallet fajtor, ndërsa në raport me të akuzuarit M.A, R.B dhe F.F, në pjesën e sanksionit penal 

tu shqiptohet dënim më i rëndë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit M.A avokati Hajrip Krasniqi për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që të aprovohet ankesa 

dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendim, ose të ndryshohet ashtu që i akuzuari të lirohet 

dhe t’i ndërpritet masa e paraburgimit.  

 

Mbrojtësit e të akuzuarit F.F avokati Esat Gutaj dhe avokati Sefer Morina për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabueshëm 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që të 

aprovohet ankesa dhe çështja të kthehet në rigjykim ose të ndryshohet.  

 

Mbrojtësit e të akuzuarës R.B avokati Durim Nevzati dhe avokati Pjetër Përgjoka për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të 

gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike me propozim që të ndryshohet aktgjykimi ashtu që 

e akuzuara të lirohet, apo të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe rivendosje.  

 

Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit 

M.A avokati Hajrip Krasniqi 

 

Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit 

R.A avokati Arben Ramadani. 

 

Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.176/2022 të dt.05.04.2022, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren, ajo e përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar dhe të dëmtuarit A.B avokati B.M., dhe aktgjykimi në pjesën liruese të anulohet, ashtu 

që çështja të kthehet në rigjykim, ndërsa për pjesën dënuese të akuzuarve tu shqiptohen dënime 

më të rënda, ndërsa të refuzohen ankesat e mbrojtësve të akuzuarve akuzuarve M.A avokati 

Hajrip Krasniqi, R.B avokati Durim Nevzati dhe avokati Pjetër Përgjoka dhe F.F avokati Esat 
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Gutaj dhe avokati Sefer Morina, si të pabazuara, ashtu si edhe përgjigjet në ankesa të mbrojtësve 

të akuzuarve M.A avokati Hajrip Krasniqi dhe R.A avokati Arben Ramadani.  

 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën ishin 

të pranishëm përfaqësuesi i palës së dëmtuar avokati Blerim Mazrekaj, i dëmtuari A.B, i  

akuzuari M.A me mbrojtësin e tij avokatin Hajrip Krasniqi,  i akuzuari R.A me mbrojtësin e tij 

avokati Arben Ramadani, e akuzuara R.B me mbrojtësin e tij avokati Durim Nevzati, dhe i 

akuzuari F.F me mbrojtësin e tij avokati Esat Gutaj, ndërsa nuk prezantuan Prokurori i 

Prokurorisë së Apelit, mbrojtësi i të akuzuarës R.B avokati Pjetër Përgjoka dhe mbrojtësi i të 

akuzuarit F. F. avokati Sefer Morina, edhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt për kohën dhe 

vendin e mbajtjes së seancës.  

 

Në seancë të kolegjit përfaqësuesi i palës së dëmtuar avokati B.M., qëndroi pranë ankesës së 

paraqitur me shkrim dhe propozimit si në ankesë dhe ndaj të akuzuarve të shqiptohet dënim më 

i rëndë, se sa gjykata e shkallës së parë.  I dëmtuari A.B, mbeti pranë ankesës së paraqitur me 

shkrim.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit M.A avokati Hajrip Krasniqi, deklaron se trupi gjykues ka qenë në 

kundërshtim me dispozitat ligjore, sepse kryetari ka qenë Xheladin Osmani, ndërsa gjyqtarët 

Arjeta Salihu e cila nuk ka përvojë në krimet e rënda, ndërsa gjyqtari Alija Fazlij, është i 

komunitetit boshnjak dhe nuk e kupton gjuhën shqipe. Po ashtu, sqaron arsyeshmërinë e ankesës 

së tij dhe mbetet pranë propozimeve të paraqitura si në ankesë. I akuzuari M.A, deklaron se nuk 

ka çfarë të shtojë dhe e mbështet mbrojtësin e tij. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit R.A avokati Arben Ramadani, deklaron se i akuzuari R nuk ka të bëjë 

asgjë me rastin, por vetëm duke e ditur se i ndjeri ka qenë i zhdukur ka biseduar me të akuzuarin 

F.F, prandaj gjykata me të drejtë ka marrë aktgjykim lirues. Thekson se mbetet pranë 

propozimeve si në ankesë. I akuzuari R.A, deklaron se nuk ka çfarë të shtojë dhe e mbështet 

mbrojtësin e tij.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarës R.B avokati Durim Nevzati, deklaron se mbetet pranë ankesës së 

paraqitur me shkrim dhe sqaron arsyeshmërinë e ankesës së tij. Si shkelje esenciale, konsideron 

vlerësimin e deklaratës së dëshmitarit A.B, i cili fare nuk ka qenë prezent gjatë gjykimit. Në anën 

tjetër, thekson se gjykata nuk ia fal besimin deklaratës të dëshmitares Q.K, andaj mbetet e paqartë 

për mbrojtjen këto vlerësime në lidhje me deklaratat e dëshmitarëve. Po ashtu, thekson se duhet 

të merret parasysh dispozita e nenit 123 par.5 të KPP-së. Dispozitivi i aktgjykimit për veprimet 

e pretenduara të akuzuarës, përbëhet nga 5 rreshta, ndërsa pjesa tjetër i përket të akuzuarit M. 

Për mbrojtjen, mbetet e paqartë takimi të cilës i referohet gjykata, ku në arsyetimin e saj 

përmendet një takim në të cilën tenton të mbështet, ndërsa në dispozitiv përmend takime të 

njëpasnjëshme, ndërsa për mbrojtjen mbetet e paqartë se nga kanë rezultuar këto takime. 

Propozon, që sa i përket trupit gjykues në rigjykim të procedohet me një tjetër trup gjykues, në 

mënyrë që lënda të zbardhet. E akuzuara R.B, e mbështet fjalën e mbrojtësit të saj dhe nuk ka 

çfarë të shtojë.  
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Mbrojtësi i të akuzuarit F.F avokati Esat Gutaj, deklaron se mbetet pranë ankesës së paraqitur 

me shkrim dhe sqaron arsyeshmërinë e ankesës së tij. As motivi, dhe as gjendja faktike nuk është 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë. E mbështet kolegun e tij avokatin Hajrip Krasniqi, 

lidhur me përbërjen e trupit gjykues për shkak se në përbërje ka pasur gjyqtarin e kundërvajtjes 

dhe të departamentit të përgjithshëm. I akuzuari F.F, ka bashkëpunuar me organet e ndjekjes, 

ndërsa dënimi është i pakuptueshëm. Propozon, që aktgjykimi të prishet dhe lënda të kthehet në 

rivendosje. I akuzuari F.F, e mbështet mbrojtësin e tij dhe nuk ka çfarë të deklarojë. 

 

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

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Prizren, të palës 

së dëmtuar, dhe mbrojtësve të akuzuarve, së bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit 

të shkresave të lëndës, gjeti se edhe sipas detyrës zyrtare aktgjykimi i ankimuar duhet të anulohet. 

 

Pretendimet ankimore 

 

Ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren, 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren theksohet se prokuroria mbet pranë aktakuzës 

së ngritur në raport me të akuzuarit M dhe R.A sa i përket veprës penale të vrasjes së rëndë në 

bashkëkryerje nga neni 179 par.1 pika 1.4 lidhur me nenin 31 të KPP-së, andaj konsiderojnë se 

aktgjykimi në pjesën liruese në raport me të akuzuarin R nuk qëndron. Aktgjykimi, është i 

pakuptueshëm sepse në pjesën liruese, gjykata nuk ka paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë, 

se cilat fakte dhe arsye i konsideron të vërtetuara, ose të pavërtetuara në raport me gjendjen 

faktike. Po ashtu, gjykata nuk ka vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse, dhe arsyet në të 

cilat është bazuar me rastin e vërtetimit të veprës penale dhe sidomos kur është vlerësuar dëshmia 

e dëshmitarit Sh. A, e cila provë është në kundërshtim me gjendjen faktike. Gjykata, nuk ka 

marrë si provë relevante se i akuzuari R.A, ditën e nesërme ka kontaktuar të akuzuarën R e cila 

bisedë ka zgjatur 4 minuta e 14 sekonda, të cilën bisedë i akuzuari e ka mohuar. Po ashtu, thirrjet 

kanë vazhduar në mënyrë të pandërprerë. Po ashtu, prova e përgjimeve rezulton në bisedat që ka 

pasur me të akuzuarin e tretë F, të cilat biseda kanë qenë më numër tjetër telefoni, si kur e ka 

përdor numrin e telefonit të dëshmitarit Sh. K, për të biseduar me të akuzuarin. Përgjimet, në 

mes të akuzuarit R me të akuzuarin F, rezulton se i akuzuari R e ka ditur se i ndjeri është i vrarë, 

dhe se i akuzuari R e kishte ndalur bisedën që të mos vinte tek përmendja e emrit të tij. Po ashtu, 

e kishte ditur se ku ishte varrosur i ndjeri. Nga mënyra e kryerjes së veprës penale, rezulton se 

nuk ka mundur të kryhet nga një person, por se i akuzuari M e ka pasur ndihmën e vëllait të tij 

të akuzuarit R. Ndërsa, në raport me të akuzuarit M.A dhe R.B, gjykata nuk ka vlerësuar drejtë 

rrethanat rënduese në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, ngase vepra e kryer është shumë mizore, 

se i akuzuari M me të ndjerin kanë qenë në lidhje krushqie, ndërsa e akuzuara bashkëshort. Pastaj, 

mënyra e ekzekutimit dhe djegia e trupit të ndjerit, tregon mizorinë në kryerjen e veprës penale. 

Të akuzuarit, asnjëherë nuk kanë shpreh keqardhje, apo kërkim falje për familjen e të ndjerit. 

Pastaj, faktin se ekziston mundësia që në momentin kur është djegur trupi i të ndjerit, ka qenë 

ende gjallë. Prandaj, gjykata ka shqiptuar një dënim tejet të butë, për çka prokuroria ka propozuar 

si më lartë.  
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Ankesa e të dëmtuarit A.B,  

 

Në ankesën e të dëmtuarit A.B, theksohet se gjykata nuk ka vërtetuar drejtë faktet lidhur me 

veprimet e të akuzuarit R. Deklarimi i të akuzuarit R, se për rastin ka kuptuar 3 – 4 ditë pas 

ndodhjes së saj, bie ndesh me provat materiale si me deklarimin e të akuzuarës R dhe dëshmitarit 

N. G. Nga dëshmia e të akuzuarës dhe ........, rezulton se kanë pasur disa biseda, si një ditë pasi 

kishte ndodhur ngjarja, por edhe më pas. Telefonata e bërë, një ditë pas ngjarjes, dëshmon 

qëllimin për të fshehur provat me të cilat do të zbuloheshin veprimet e tyre. Në anën tjetër, pot ë 

ishte interesimi i sinqertë që të gjendej i ndjeri, i akuzuari R do ta shprehe interesimin e tij tek 

dëshmitari N.G, i cili ka dëshmuar rrethana të tilla. I akuzuari R, ka dyshuar se mund të përgjohet, 

prandaj ka kërkuar që të telefonohet në numra të tjerë. Nga deklarata e Sh.K, rezulton se të 

akuzuarit R dhe F kanë pasur një takim tek fusha e sportit dhe ka sqaruar se i akuzuari R ka 

kërkuar që ta ndalë veturën dhe të ja hapë kapakun. Pra, i njëjti ka qenë dyshues ndaj të akuzuarit 

F. Në anën tjetër, në raport me dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve M.A, F.F dhe R.B, janë 

tejet të buta. Kur merret parasysh mënyra  e kryerjes së veprës penale, dhimbja shpirtërore që i 

është shkaktuar të dëmtuarit dhe familjes së tij. Po ashtu, shpreh se ndjehet i rrezikuar nga e 

akuzuara dhe i akuzuari M, për shkallën e kriminalitetit që kanë dëshmuar. Po ashtu potencon 

lidhjet familjare që kanë, faktin se nuk kanë shpreh keqardhje dhe nuk kanë pas fare sjellje të 

mira, dhe se vepra është kryer për motive të ulëta. Prandaj, në këto rrethana ka propozuar si më 

lartë.  

 

Ankesa e përfaqësuesit të dëmtuarit A.B avokati B.M.,  

 

Në ankesë, theksohet se gjykata ka vepruar drejtë me rastin e shpalljes fajtor të akuzuarit, 

megjithatë dënimet janë tejet të buta. Kjo vrasje, është ndër vrasjet më mizore, sepse viktima i 

ka pasur edhe disa lëndime të tjera, që tregojnë për mizorinë e të akuzuarve. Pastaj, lidhjet 

familjare respektivisht e akuzuara R të ndjerin e ka pas bashkëshort, ndërsa të akuzuarin M në 

lidhje krushqie, tregon për shkallën e kriminalitetit që kanë pasur këta të akuzuar. Gjatë gjithë 

gjykimit, të akuzuarit nuk kanë shpreh keqardhje, aq më pak kërkim falje pra nuk e kanë kuptuar 

rëndësinë e veprimeve të tyre. Edhe sikur të mos ishin fare fajtor, do të duhej të shprehnin 

keqardhje ndaj familjes së viktimës. Si rrethanë rënduese, duhet të merret vuajtja e shkaktuar 

viktimës dhe familjes së tij. Kështu, theksohet se i dëmtuari A.B, për disa muaj nuk ka ditur për 

fatin e djalit të tij dhe ka shpresuar se do të gjendet i gjallë, ndërsa me ta gjetur kufomën, e ka 

parë të djegur dhe të dëmtuar. Sipas ankesës, nuk mund të merret sjellje korrekte si rrethanë 

lehtësuese, kur i akuzuari M së paku dy herë e ka kanosur të bashkakuzuarin F dhe avokatin e 

tij. megjithatë, sjellja korrekte fare nuk është rrethanë lehtësuese. Gjykata nuk ka vlerësuar 

faktin, se vepra është kryer për motive të ulëta, që vështirëson pozitën e të akuzuarve. Po ashtu, 

nuk është vlerësuar rrethana e paraparë me nenin 74 par.2 pika 2.4, se vepra është kryer në 

mënyrën më mizore të mundshme. Prandaj, edhe është propozuar si më lartë.  

 

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit M.A avokati Hajrip Krasniqi, 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M.A avokati Hajrip Krasniqi, theksohet se aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë, është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
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penale nga neni 384 par.1 nën par.6, 7 dhe 8 në lidhje me nenin 370 par.8 të KPP-së. Sipas 

ankesës, dispozitivi i aktgjykimit në raport me të akuzuarin M është i pakuptueshëm, në 

kundërthënie me vetveten, po ashtu arsyet që janë paraqitur në aktgjykim janë të pasakta dhe në 

kundërshtim me faktet vendimtare, si dhe me përmbajtjen e shkresave, procesverbaleve dhe 

deklaratave të dhëna në procedurë. Nuk janë vërtetuar faktet vendimtare lidhur me veprën penale, 

që ka qenë objekt i akuzës si dhe përshkrimi i veprimeve konkrete, lidhur me ngjarjen e secilit 

të akuzuar dhe të akuzuarës. Mbrojtësi, pretendon se në aktgjykim vetëm janë përshkruar 

dëshmitarët, provat, ekspertizat dhe nuk janë administruar provat materiale të A...K..... të F...., 

për t’i vlerësuar në mënyrë të drejtë me listat dhe regjistrat e thirrjeve telefonike. Nga përshkrimi 

faktik i dispozitivit nën I të aktgjykimit, nuk paraqitet asnjë fakt dhe rrethanë nga e cila varet 

zbatimi i drejtë i dispozitës përkatëse ligjore, sepse nuk shihet se a kemi të bëjmë me veprën 

penale të vrasjes së rëndë, apo me bashkëkryerje. Për më tepër, përshkrimet faktike dhe veprimet 

inkriminuese të secilit të akuzuar dhe të akuzuarës janë identike, ndërsa cilësimet ligjore janë në 

kundërshtim me përshkrimet faktike. Gjithashtu, theksohet se gjykata nuk i është përmbajtur 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit PAKR.nr...... të dt......, veçanërisht referuar pasuesit .. në faqen 

.. të aktgjykimit. Lidhur me veprën penale të vrasjes në rëndë, e që kemi të bëjmë me cilësimin 

ligjor të kualifikuar, nuk janë përshkruar elementet qenësore të veprës penale, motivi, lidhja 

shkakore mes dashjes dhe motivit, e që farë nuk janë përshkruan mjeti dhe lëndimet që i janë 

shkaktuar tani të ndjerit A, dhe a kanë qenë ato vdekjeprurëse, ndërsa sa i përket dinakërisë 

gjykata nuk ka vërtetuar se a është kryer kjo vepër penale në mënyrë dinake. Gjithashtu, as për 

mënyrën mizore gjykata nuk jep asnjë fakt vendimtar. Nuk vërtetohet se i akuzuari M e ka kryer 

veprën penale, sepse këtë fakt nuk e ka vërtetuar as eksperti mjeko ligjor i cili është deklaruar 

për shkaqet e vdekjes sipas autopsisë M...... Sipas autopsisë, e përshkruar në faqen ... të 

aktgjykimit, në organet e brendshme nuk janë konstatuar dëmtime dhe bazuar në dëmtimet e 

konstatuara nuk mund të përcaktohet shkaku i vdekjes. Pra, nga kjo autopsi nuk mund të nxirret 

konkludimi se i ndjeri është privuar nga jeta në mënyrë mizore, si konstaton gjykata. Në anën 

tjetër, aktgjykimi mbështetet në prova të papranueshme nga neni 384 par.1 nën par.1.8 të KPP-

së, sepse i gjithë aktgjykimi mbështetet në deklaratat e të akuzuarit M dhe të akuzuarës R, e që 

sipas dispozitës së nenit 126 par.1 nën par.1.3 të KPRK-së, aktgjykimi nuk mund të mbështetet 

tek i pandehuri, derisa zbatohet procedurë e përbashkët. I akuzuari F është favorizuar duke i 

ofruar të jetë dëshmitar bashkëpunues dhe të sajohen provat në kundërshtim me nenin 128 par.1 

të KPP-së, që ka rezultuar edhe me simulim të përgjimeve, duke vepruar kështu edhe në 

kundërshtim me nenin 235 të KPP-së. Më tutje, mbrojtja thekson se gjykata e shkallës së parë 

nuk ka dhënë asnjë fakt vendimtar se ku është privuar nga jeta tani i ndjeri, a është privuar në 

shtëpinë e të akuzuarit, apo në vendin e quajtur Oraça, dhe nga kush është privuar nga jeta. 

Lidhur me listingun e thirrjeve telefonike, nuk mund të nxjerrët asnjë fakt vendimtar, sepse të 

gjitha telefonatat që janë bërë janë mes familjarëve dhe të akuzuarve, e që nuk mund të nxjerrët 

asnjë konkludim i qartë. Po ashtu, as gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë me 

shpalljen fajtor të akuzuarit, duke vepruar në kundërshtim me provat që gjenden në shkresat e 

lëndës dhe mos vlerësimit të drejtë të tyre. Nuk është kontestuese se është privuar nga jeta i 

ndjeri, mirëpo ka mbetur kontestuese se kush e ka privuar nga jeta. Sipas mbrojtjes, si nxitëse 

dhe organizatore e privimit nga jeta është e akuzuara R, pasi që motivet kanë qenë 

mosmarrëveshjet që ka pasur e akuzuara me tani të ndjerin e cila kinse ka qenë e maltretuar 

fizikisht dhe psikikisht. Mbrojtja, thekson se gjykata pa asnjë provë vërteton se kinse i ndjeri 
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është privuar nga jeta në shtëpinë e të akuzuarit M, i cili konstatim nuk qëndron. Si pasojë, e 

shkeljeve të lartcekura është shkelur edhe ligji penal në dëm të akuzuarit, sepse është shpallur 

fajtor përkundër se në veprimet e tij nuk përshkruhet asnjë element i veprës penale dhe nga provat 

e nxjerra rezulton, se të njëjtat nuk janë vlerësuar drejtë. Po ashtu, mbrojtja sërish i referohet 

konstatimeve të autopsisë lidhur me lëndimet që kishte pësuar i ndjeri. Pra, me asnjë fakt 

vendimtar nuk është mbështetur fakti se i akuzuari M, ta ketë privuar nga jeta tani të ndjerin në 

mënyrë mizore, ndërsa sa i përket dinakërisë gjykata nuk bën fare fjalë. Mbrojtja, pretendon se 

është dashur të merret aktgjykim lirues për shkak se vepra penale për të cilën shpallet fajtor, i 

akuzuari nuk përbën vepër penale. Po ashtu, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit 

nuk është baraspeshuar dënimi i shqiptuar, duke pas parasysh përgjegjësinë penale, intensitetin 

si dhe rrethanat që nuk janë vlerësuar në mënyrë të duhur dhe dënimi i shqiptuar nuk është në 

proporcion me peshën e veprës penale. Rrethanat lehtësuese, në anën e të akuzuarit nuk janë 

vlerësuar fare, dhe po të ishin respektuar do të shqiptohej një dënim shumë më i butë. Po ashtu 

theksohet se në ankesë nuk është paraqitur propozimi në bazë të nenit 398 par.2 të KPP-së, ngase 

nuk janë zbatuar dispozitat e ligjit, prandaj kërkon që Gjykata e Apelit të veprojë në pajtim me 

nenin 392 par.1 të KPP-së.  

 

Ankesa e mbrojtësve të akuzuarit F.F avokati Esat Gutaj dhe avokati Sefer Morina,  

 

Në ankesën e mbrojtësve të akuzuarit, pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën 

par.1.8 dhe nën par.1.12 të KPP-së. Nga arsyetimi i aktgjykimit dhe aktakuza e ndryshuar, 

rezulton se nuk është zhvilluar procedurë hetimore dhe arsyetimi i dhënë me të vetmen “provë” 

dëshmi – deklaratë e të akuzuarit M.A, mbrojtja konsideron se është provë e papranueshme nga 

neni 257 par.3 të KPP-së. Dispozitivi i aktgjykimit, është në kundërshtim me arsyetimin e dhënë, 

sepse nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare dhe cilat ishin provat vendimtare, në bazë të 

cilave i akuzuari F shpallet fajtor, por gjykata e shkallës së parë vetëm ka bërë përshkrim të 

deklaratave të dëshmitarëve dhe të akuzuarve. Po ashtu, aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim 

me nenin 370 par.6, 7 dhe 8 ngase sipas nënpar.1.12, nuk është përpiluar konform kësaj dispozite. 

Nuk janë vlerësuar fare provat për të ardhur në një konkludim të bazuar ligjërisht. Gjykata 

vendimin e saj, e ka bazuar vetëm në deklaratën e të akuzuarit M, i cili i është hakmarrë të 

akuzuarit F, vetëm pse ka vendosur që të bashkëpunojë me organet e rendit. I akuzuari F, është 

shfrytëzuar duke mos e ditur planin e fshehur të akuzuarit M. Po ashtu, edhe gjendja faktike nuk 

është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, sepse aktgjykimi është mbështetur në fakte të pa 

provuara ku në mënyrë të njëanshme i jepet mbështetja deklaratave të dëshmitarit A.B, i 

përgatitur paraprakisht nga i akuzuari M. Nuk qëndron, fakti se i akuzuari F me dashje ta ketë 

ndihmuar të akuzuarin M, sepse i akuzuari F është fajtor vetëm pse fillimisht e ka fshehur veprën 

penale dhe kryerësin e saj. I akuzuari F, e ka pasur shok dhe ka komunikuar me të akuzuarin M, 

por asnjëherë nuk e ka ditur qëllimin dhe planin e fshehtë të tij. I akuzuari M, ka deklaruar se e 

ka keqpërdorur shoqërinë dhe besimin e të akuzuarit F, dhe se i akuzuari M e ka kërcënuar dhe 

i ka bërë presion që të mos e pengojë se ai e ka rrëmbyer në shtëpinë e tij. Sipas ankesës, gjykata 

ka bërë shkëputje të fjalëve të bisedave të zhvilluara mes të akuzuarit F dhe R, duke i interpretuar 

bisedat gabimisht dhe në mënyrë selective. Gjykata, nuk ka vërtetuar arsyen, motivin, qëllimin 

e kryerjes së veprës penale të dhënies së ndihmës në vrasjen e rëndë nga i akuzuari F, kur 
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mbrojtja e tij nuk është marrë fare për bazë, përkundër se deklaratat e dëshmitarit A nuk ka 

mbështetje në asnjë provë rrethanore. Gjithashtu, nuk ka asnjë provë të vetme lidhur me 

njehsorin elektrik, sepse sot e asaj dite i njëjti gjendet në vendin ku ka qenë më parë. Nuk 

qëndron, fakti se i akuzuari e ka vënë në dispozicion automjetin e vet kur kanë shkuar së bashku 

me të akuzuarin Ab në shtëpinë e tij në fsh....., ngase këtë e ka bërë për punë dhe nevojat e veta. 

Nuk qëndron as fakti, se i akuzuari F të ketë fshehur gjurmët e veprës penale, por ka qenë i 

detyruar të shkoj me automjetin e tij. Konstatimet e gjykatës, lidhur me rrymën dhe kinse i 

akuzuari F kishte ngritur kurth, nuk e vërteton asnjë provë. Mbrojtja po ashtu thekson, se bisedat 

e zhvilluar dhe të transkriptuara mes të akuzuarit F dhe R.A, janë organizuar me masa të fshehta 

dhe të monitoruara nga hetuesit policor dhe sugjerime të dhëna se në çfarë drejtimi duhet të 

shkojnë. Në anën tjetër, është shkelur edhe ligji penal në dëm të akuzuarit sepse nuk është 

vërtetuar dashja, dijeni, qëllimi tek i akuzuari lidhur me veprën penale të ndihmës në kryerjen e 

veprës penale vrasje e rëndë. Aktgjykimi, nuk është i drejtë e as i ligjshëm as sa i përket vendimit 

mbi dënim, sepse shkelja e ligjit penal ndikon që çfarëdo dënimi është i paligjshëm. Mirëpo, 

edhe nëse vërtetohet gjendja faktike, dënimi i shqiptuar prej .. vite është shumë i ashpër, dhe e 

godet të akuzuarin, ani pse ka vepruar si dëshmitar bashkëpunues duke lënë familjen pa 

përkujdesje, edhe pse më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin dhe nuk ka qenë i dënuar.  

 

Ankesa e mbrojtësve të akuzuarës R.B avokati Durim Nevzati dhe avokati Pjetër Përgjoka, 

 

Në ankesën e mbrojtësve të akuzuarës, theksohet se me aktgjykimin e ankimuar janë bërë shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë, i 

pakuptueshëm dhe nuk është i mbështetur në prova dhe fakte. Gjykata nuk e ka shqyrtuar drejtë 

çështjen e të dëmtuarve fëmijëve të ndjerit A, që të trajtohen si të dëmtuar, pa ia mohuar të drejtën 

edhe babait të ndjerit. Në anën tjetër, trupi gjykues nuk ka vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës 

së Apelit që të vlerësohen provat, të përshkruhen veprimet inkriminuese, të vlerësohen provat 

nga ........, të jepen shpjegime për veprimit e të akuzuarve dhe motivin për kryerjen e veprës 

penale. Përshkrimi faktik i dispozitivit të aktgjykimit, lidhur me veprimet e të akuzuarës R, nuk 

kanë lidhshmëri logjike, kauzale dhe bindje psikologjike. Sipas të akuzuarës, takimi me të 

akuzuarin M ka qenë takim rasti dhe nuk ka zgjatur, pra si është e mundur që e akuzuara 

asnjëherë më parë nuk është takuar vetëm me të akuzuarin M, ndërsa si është krijuar besimi it ë 

akuzuarës, që në takimin e parë të kërkoj nga ai, një veprim të tillë c. E akuzuara, ka jetuar gjatë 

në bashkësi martesore me ish bashkëshortin e saj, ndërsa asnjë dëshmitar nuk ka deklaruar se 

kanë pas shqetësime aq të rënda bashkëshortore, dhe asnjëherë nuk kanë paraqit kërkesa për të 

zgjidhur problemet. Po ashtu, as djali i të akuzuarës, nuk ka dëgjuar që prindërit të kenë pasur 

ndonjë konflikt. Pra, po të kishte e akuzuara problem do të kërkonte ndihmë nga familja e saj. 

Po ashtu, aktgjykimi nuk mund të mbështetet në mbrojtjen e të akuzuarve, sepse duhet vepruar 

në pajtim me nenin 123 par.5 të KPP-së. Sipas mbrojtjes, i tërë aktgjykimi është përshkrim, pa 

u fokusuar në analizën e provave. Gjykata nuk ia fal besimin deklaratës së dëshmitares Qëndresa 

Krasniqi, me arsyetimin se është në kundërshtim me deklaratën e dëshmitarit A.B, i cili fare nuk 

sqaron përmbajtjen e bisedës dhe i njëjti nuk është dëgjuar gjatë rigjykimit. I akuzuari M, si 

ekzekutor i vrasjes ka paraqitur shumë variante. Po ashtu, është konstatim i gabuar, se e akuzuara 

ka hezituar ta paraqës rastin, sepse e njëjta ka shkuar me djalin e saj. Mbrojtja i referohet 

konstatimeve të gjykatës në faqen ........ të aktgjykimit, të cilat i konsideron si të paqëndrueshme. 
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Lidhur me telefonatat, sipas mbrojtjes vetëm ekzistimi i telefonatave në ........ nuk është farë 

provë, sepse në rastin e bisedave telefonike me rëndësi është përmbajtja e tyre, e prej të cilave 

mbrojtja konsideron se nuk mund të vërtetohet se në anën e të akuzuarës, kanë ekzistuar fakte 

për vërtetimin e pranisë së veprimeve të pretenduara. Gjykata, pa asnjë arsye e refuzon mbrojtjen 

e të akuzuarës, lidhur me takimin e rastësishëm me të akuzuarin M. Gjykata, e vlerëson si 

rrethanë rënduese, se e akuzuara kinse është mbrojtur në heshtje, çka sipas mbrojtjes nuk ka 

ndodhur, por se e njëjta vetëm ka qëndruar pranë deklaratave të mëparshme. Pra, sipas mbrojtjes 

asnjë dëshmitar nuk ka deklaruar lidhur me marrëdhëniet e keqësuara mes të akuzuarës dhe të 

ndjerit, lidhur me ..........., vet gjykata e eliminon përfshirjen e të akuzuarës, ndërsa nga 

ekspertizat e ndryshme nuk ka përfshirje askund e akuzuara. Mbrojtja, konsideron se ka qenë e 

nevojshme të bëhen ekspertiza neuropsikiatrike – psikologjike për të gjithë të akuzuarit 

posaçërisht, në rrethanat e shtytjes, ndikimit dhe veprimit për bindje dhe vërtetimit të motivit të 

vërtetë të vrasjes së të ndjerit. Prandaj, në këto rrethana mbrojtësit kanë propozuar si më lartë.  

 

Përgjigja në ankesë e mbrojtësit të akuzuarit M.A avokati Hajrip Krasniqi,  

 

Në përgjigjen në ankesë, theksohet se pretendimet e prokurorisë janë të pabazuara dhe me rastin 

e shpalljes fajtor të akuzuarit për veprën penale vrasje e rëndë e kryer në mënyrë mizore ose 

dinake, është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, sepse të gjitha provat nuk vërtetojnë një 

fakt të tillë dhe nëpërmjet të akuzuarit F vetëm janë sajuar provat duke i premtuar të njëjtit nga 

ana e policisë dhe prokurorisë së shtetit. Pretendimet, e prokurorisë lidhur me ashpërsimin e 

dënimit ndaj të akuzuarit M janë të pa bazë dhe nuk mbështetet në ndonjë rrethanë për 

ashpërsimin e dënimit siç parasheh neni 73 të KPRK-së. faktet, lidhur me ashpërsimin e dënimit 

janë të palogjikshme vetëm sa për të arsyetuar se është paraqitur ankesë, për arsye se nuk është 

vlerësuar rrethana e mizorisë, se tani të akuzuarit i është shkaktuar vuajtje. I akuzuari M, fare 

nuk është fajtor dhe nuk është kryerës i veprës penale, për çka ankesa e prokurorisë është e 

pabazuar.  

 

Përgjigja në ankesë e mbrojtësit të akuzuarit R.A avokati Arben Ramadani  

 

Në përgjigjen në ankesë, pretendimet, e prokurorisë nuk qëndrojnë sepse gjykata pas vlerësimit 

të provave ka krijuar bindjen për vendosje të drejtë. Prokuroria gabimisht ka interpretuar 

deklaratën e dëshmitarit Shpend Ahmeti. Pretendimi i prokurorisë, se i akuzuari R ka 

komunikuar me telefon ditën e nesërme me bashkëshorten nuk ka asnjë implikim, pasi që i 

akuzuari R ka deklaruar se të akuzuarën e ka vajzë të axhës, dhe ka komunikuar për humbjen e 

të ndjerit si shqetësim për të gjithë familjen. As nga komunikimet me të akuzuarin F, nuk 

rezultojnë veprime inkriminuese të akuzuarit. prova, e autopsisë dhe ekspertit Dr. ........., i jep 

besueshmëri deklarimeve të akuzuarit M, se i ndjeri ka qenë i vdekur në vendin e ngjarjes në 

banjën e podrumit të shtëpisë së të akuzuarit F. Sa i përket, pretendimeve se në këtë vepër penale 

ka të përfshirë të tjerë, nuk qëndron në raport me të akuzuarin, sepse nuk ka prova materiale për 

ta shpallur fajtor. Në këto rrethana është propozuar si më lartë.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 
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Gjykata e Apelit, pasi analizoi dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, në drejtim të pretendimeve 

ankimore të Prokurorisë dhe mbrojtësve e të akuzuarve gjeti se pretendimet  janë të bazuara  

meqenëse aktgjykimi i ankimuar   është përfshirë me shkelje  esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të parashikuara në nenin 384 të KPPRK-së, për të cilat kjo gjykatë  kujdeset 

edhe sipas detyrës  zyrtare,  pasi që dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i paqartë dhe i 

pakuptueshëm 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, arsyet e mosmiratimit propozimit 

të palëve, si dhe arsyet në të cilat është bazuar në rastin e zgjidhjes së kësaj çështje juridike dhe 

përgjegjësisë penale e të akuzuarve. 

 

Gjykata e Apelit gjen se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1pika 1.12 e lidhur me nenin 370 par.4 nga 

fakti se në dispozitiv të aktgjykimit në pjesën liruese për të akuzuarin R.A nuk është përfshirë 

përshkrimi i veprës për të cilën është akuzuar si dhe vendimin për shpenzimet e procedurës 

penale, e aq më tepër kur në këtë çështje penale i njëjti është akuzuar në formën e bashkëkryerjes 

së veprës penale për të cilën të akuzuarin tjetër e ka shpallur fajtor. 

 

Nga shiqimi i dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar në raport me këtë të akuzuar gjykata vetëm 

ka konstatuar se “i akuzuari R.A, në kuptim të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP LIROHET NGA 

AKTAKUZA për veprën penale të përshkruar si nën I/të dispozitivit të aktakuzës, me këtë në 

bashkëkryerje kishte për të kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 

e në lidhje me nenin 31 të KP”. Ndërsa në pjesën e obligimeve për shpenzimet e paushallit 

gjyqësor i ka obliguar, në mënyrë të përgjithësuar, të akuzuarit shumën secili me nga 2.500 euro 

në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Për këtë Gjykatë ky dispozitiv 

është i paqartë dhe i pakuptueshëm ngase nuk dihet se të akuzuarin R.A për cilat veprimet e ka 

liruar nga akuza dhe se a është obliguar edhe ai për të paguar në emër të paushallit shumën prej 

2.500 euro. Për më tepër kjo nuk është evituar as me aktvendimin përmirësues Kp.nr.37/20 të 

datës 10.01.2022, andaj nga kjo rezulton se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të cekura si më lartë dhe detyrimisht duhet të 

anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim, pasi që si i këtillë juridikisht është i paqëndrueshëm. 

 

Gjykata e Apelit gjen se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga fakti se në arsyetim nuk është dhënë arsye në raport me 

propozimin  nga mbrojtja e të akuzuarës R.B-av.Durim Nevzati dhe Pjetër Përgjoka përkitazi me 

pretendimin që në këtë çështje penale të trajtohen si të dëmtuar fëmijët e të ndjerit A. Kjo Gjykatë 

gjen se ky pretendim i mbrojtjes është i bazuar ngase aktgjykimi i ankimuar është marrë në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 370 par.7 të KPPRK-së, ku decidivisht kërkohet që gjykata 

duhet të jep arsye e qarta dhe të plota për mosmiratim të propozimit konkrete të palëve, e që në 

këtë çështje penale gjykata e shkallës së parë këtë detyrim nuk e ka përmbushur. 

 

Gjykata e Apelit gjen si të bazuar pretendimin ankimor të mbrojtësve e të akuzuarës R.B avokati 

Durim Nevzati, përkitazi me vlerësimin e deklaratës së dëshmitarit A.B nga gjykata e shkallës 

së parë sipas aktgjykimit të ankimuar, i cili fare nuk ka qenë prezent gjatë gjykimit. 
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Ky pretendim rezulton të jetë i bazuar nga fakti se me shikimin e aktgjykimit të ankimuar, fq.42, 

gjykata e shkallës së parë konstaton se: “më datë 29.01.2021 është dëgjuar dëshmitarë... edhe 

A.B, dhe eksperti i hartografisë Fatbardh ......... Mirëpo, me shikimin në procesverbalin e datës 

29.01.2021, por edhe në procesverbalet e tjera të shqyrtimi gjyqësor në rigjykim, askund nuk 

rezulton se është dëgjuar ky dëshmitar, për më tepër në procesverbalet e seancave gjyqësore në 

rigjykim nuk ka asnjë konstatim lidhur me dëgjimin, leximin e deklaratës  apo ndonjë propozim 

konkretë në raport me këtë dëshmitarë.  

 

Në anën tjetër nga arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar, fq.65, rezulton se gjykata e shkallës së 

parë aktgjykimin e ankimuar e bazon, pos të tjerash, edhe në deklaratën e këtij dëshmitari, duke 

e përfshirë dhe vlerësuar deklaratën e dëshmitarit A.B, si në fq.67, me konstatim se “Gjykata 

gjithashtu e mori për bazë deklaratën e dëshmitarit A.B, kur deklaroi...”.  

 

Andaj, nga kjo gjendje e fakteve rezulton qartazi se gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes 

së aktgjykimit të ankimuar ka vepruar në kundërshtim me nenin 8 par. 2 dhe 361 par.1 të 

KPPRK-së, e cila e obligon gjykatën që “aktgjykimin duhet të bazoj vetëm në faktet dhe në provat 

e proceduara në shqyrtimin gjyqësor”, prandaj duke marrë parasysh këtë fakt kjo Gjykatë gjen 

se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

nga neni 384 par.2 par.2.1 dhe 2.2 të KPPRK-së, e që si pasoj ka ndikuar në marrjen e aktgjykimit 

të ligjshëm dhe të drejtë. 

 

Gjykata e Apelit gjen se dispozitivi si në pikën I të aktgjykimit të ankimuar në raport me të 

akuzuarin M.A është i paqartë dhe i pakuptueshëm dhe kontradiktor në brendinë e tij pasi që nuk 

mund të kuptohet me qartësi se për cilën formë të vrasjes e ka gjetur fajtor të akuzuarin, meqenëse 

në dispozitiv përshkruhet në mënyrë alternative (apo) se ....i akuzuari me dashje direkte ndërmerr 

veprime me qëllim të privimit nga jeta në mënyrë mizore apo dinake  e të ndjerit A B, e që për 

nga mënyra e kryerjes dallohen njëra nga tjetra e që për rrjedhojë të këtij konfuziteti rezulton 

edhe mosparaqitja në mënyrë të qartë të faktet dhe rrethanat që e përbëjnë figurën e veprës penale 

për të cilën është shpallur fajtor. 

 

Gjykata e Apelit, gjen se dispozitivi si në pikën III të aktgjykimit të ankimuar në raport me të 

akuzuarën R.B 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 e akuzuara në drejtim veprës penale “ Shtytje të 

vrasjes së rëndë” nga neni 179 par.1 pika 1.4 e në lidhje me nenin 32 par.1 të KP, për të cilën 

është shpallur fajtor. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar për pikën III nuk përmban përshkrim 

faktik te veprimeve e të akuzuarës 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 ngjarjes si në pikën I  përveç që në një pasuese dhe atë  në fillim të dispozitivit cek 

“ me dashje shtytë të njëjtin”, duke mos konkretizuar dhe përshkruar ndonjë formë dhe mënyrë 

të nxitjes që kishte ndërmarrë e akuzuara e për më tepër përshkruan në mënyrë të përgjithshme 

duke kërkuar nga i akuzuari M që të kryej “këtë akt”.., pra dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar 

nuk përmban përshkrim faktik të veprës penale për të cilën e akuzuara është shpallur fajtor nga 

gjykata e shkallë së parë, prandaj, ky aktgjykim i këtillë juridikisht është i paqëndrueshëm pasi 
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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 KPPK-së.  

 

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 e akuzuara R.B në drejtim të 

nxitjes së të akuzuarit M.A 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 e akuzuara e bindi të akuzuarin M  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 saj, 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. Kjo ngase në përshkrim të dispozitivit dhe 

në arsyetim theksohet se “ nëse i njëjti nuk ndërmerr ndonjë veprim do të porosisë ndonjë person 

tjetër për të vrarë-eliminuar bashkëshortin A, pra nuk rezulton qëllimi për më tepër  në arsyetim 

në pjesën e konstatimeve të fakteve të pakontestueshme dhe të kontestueshme vetëm 

përshkruhen deklarimet edhe bindjes së gjykatës rreth asaj se si ka ndodhur ngjarja, e që në fakt 

gjykata do të duhej të mbështeste në provat e administruar nga të cilat rezultojnë të vërtetuara 

apo të pavërtetuar faktet vendimtare në këtë rast. Në arsyetim gjykata e shkallës së parë në 

vazhdimësi pasqyron çështje e ngritura me pyetjet se “në qoftë se R.B nuk do të ishte e implikuar 

në zhdukjen e bashkëshortit të saj....pastaj më tej konstaton bindja e gjykatës “ku paraqitet 

dyshimi i të akuzuarës se pse nuk e ka ftuar ajo personalisht babanin e të ndejrit”, ..... gjë që nga 

ky arsyetim rezulton më shumë dilemat e ngritura se sa që është dhënë arsyetim për vërtetimin e 

fakteve të kontestueshme. 

 

Gjykata e Apelit gjen se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar në pikën IV për të akuzuarin F.F 

është i paqartë dhe konfuz në brendinë e tij kjo nga fakti se  në përshkrim faktik të dispozitivit 

rezulton se i akuzuari shpallet fajtor për ndihmë në kryerjen e veprës panele të vrasjes së rëndë 

dhe atë për dy veprime, njëri i vënies në dispozicion të mjetit për kryerjen e veprës penale, e që 

nga dispozitivi nuk është e qartë se këtë mjetë në dispozicion të kujt i kishte vënë ngase nga 

përshkrimi rezulton se automjetin ditën kritike e kishte vozitur vet i akuzuari F, e më pas edhe 

veprimin tjetër të ndihmës,  se bënë fshehjen e provave të kryerjes së veprës penale gjë që nga 

ky dispozitiv nuk mund të kuptohet qartë dhe në mënyrë të saktë se cili në fakt është veprimi i 

të akuzuarit F në dhënie të ndihmës për kryerjen e veprës penale për të akuzuarin M.A. 

 

Gjykata rikujton se bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale në formën e ndihmës janë veprimet 

me të cilat personi tjetër ndihmohet apo i lehtësohet kryerja e veprës penale e që si të tilla ato 

dallohen sipas veprime të ndërmarra, pra, për përgatitjen e kryerjes së veprës penale edhe ato të 

cilat ndërmerren gjatë kohës së kryerjes së veprës penale, kjo për faktin se në arsyetimin e 

aktgjykimit të ankimuar nuk rezulton nëse është vërtetuar fakti i premtimit paraprakë nga i 

akuzuari se do ti fshehë provat e kryerjes së veprës penale e në anën tjetër për këto veprime 

faktike e ka shpallur fajtor dhe dënuar gjykata e shkallës së parë. 

 

Gjykata e Apelit gjen se aktgjykimi i ankimuar është i paqartë dhe i pakuptueshëm ngase në 

arsyetim 
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nuk paraqiten në mënyrë të qartë dhe të plotë arsyet për analizim të provave konkrete duke i 

ndërlidhur në mes vetë për të arsyetuar se cila provë dhe me cilën provë tjetër vërtetojnë apo nuk 

vërtetojnë një fakt. Në arsyetim të aktgjykimit vetëm listohen provat materiale dhe përshkruhen 

dhe përsëriten deklaratat e dëshmitareve dhe mbrojtja e të akuzuarve në tërësinë e tyre, për çka 

aktgjykimi paraqitet voluminoz, por se nuk përmban arsyet të qarta dhe të plota për vlerësimin e 

tyre nga të cilat gjykata ka nxjerrë konkluzionin për të provuar apo jo një fakti vendimtarë në 

këtë çështje penale. 

 

Gjykata e shkallë së parë në arsyetim vlerëson mbrojtjen e të akuzuarve ku paraqet pjesërisht 

edhe deklarimet e tyre të dhënë në procedurën paraprake dhe në shqyrtim gjyqësor të mëparshëm 

por se nuk jep arsye lidhur me atë se ku dhe pse janë kundërthënëse në mes veti dhe pse i beson 

njërës apo tjetrës  deklaratë apo se është në kundërshtim me ndonjë provë konkrete që vërteton 

krejtësisht një gjendje tjetër por vetëm thekson se nuk i beson apo i beson për një fakt duke 

konstatuar se gjykata fitoi bindjen, por jo se jep një arsye të qartë në drejtim të vërtetimit të një 

fakti vendimtar nëpërmjet këtyre deklarimeve të dhënë në mbrojtjen e tyre. 

 

Nga arsyetimi rezulton se gjykata e shkallës së parë mjaftohet me arsyetimin se i akuzuari M.A 

deklaratat i ka ndryshuar dhe se është vet ai i cili në njëfarë mënyre gjatë dhënies së mbrojtjes 

së tij si në prokurori ashtu edhe në shqyrtimet kryesore pranon se të gjitha veprimet të cilat i ka 

përshkruar i ka bërë me porosi të vajzës së axhës këtu të akuzuarës R.B, pra nga ky arsyetim nuk 

është e qartë se çka në fakt po vërteton nëpërmjet mbrojtës së këtij të akuzuari pranimin e kryerjes 

së veprës penal apo çështje e shtytjes nga e akuzuara por për veprimet ndryshe nga ato të 

përshkruara në dispozitiv të aktgjykimit, ngase si rrjedh nga ky arsyetim rezulton se trupi gjykues 

mbrojtjen e këtij të akuzuari mur për bazë vetëm për faktin se ka pasur takime dhe telefonata me 

të akuzuarin R.B lidhur me problemet që i ka pasur me ish bashkëshortin, të ndjerin A dhe jo se 

vërteton faktet tjera. 

 

Gjykata e Apelit gjen të bazuar pretendimin ankimor të mbrojtësve e të akuzuarës R.B-avokati 

Durim Nevzati dhe Pjetër Përgjoka se gjykata e shkallës së parë nuk i fal besimin dëshmisë së 

dëshmitares Qëndresa Krasniqi me arsyetim se është në kundërshtim me deklaratën e dëshmitarit 

A.B, kjo nga fakti se ashtu si është arsyetuar edhe më lartë rezulton se ky dëshmitarë nuk ishte 

dëgjuar në shqyrtim gjyqësor me rastin e rigjykimit të kësaj çështje andaj aktgjykimi nuk mund 

të bazohet në provat të cilat nuk janë administruar në shqyrtim gjyqësore,  për të cilat gjykata ka 

dhënë arsye më të zgjeruar në këtë aktvendim. 

 

Për më tepër kjo Gjykata gjen se aktgjykimi i ankimuar nuk ka dhënë arsye të qarta dhe të plota 

në drejtim të vërtetimit të gjendjes së fakteve vendimtare ku nga arsyetimi, fq...., në rreshtin e 

parë gjykata e shkallës së parë thekson “ku aty besohet që të jetë mbytur me mjetë të fortë”, pra 

është fjala për veprimet e ndërmarrë nga i akuzuari M.A, e që sipas këtij arsyetimi rezulton që 

ky fakt të jetë mbetur në nivel të dyshimit e për të cilin në fakt gjykata e shkallës së parë është 

dashur që të vërtetoj nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor. Për më tepër ky konstatim 

rezulton në të njëjtën faqe të aktgjykimit  ku gjykata thekson “Në shqimin tek vendi ku 

pretendohet se është mbytur i ndjeri”...pra vërehet se ky fakt vendimtar ka mbetur në nivel të 

“besimit apo pretendimit”, e që në fakt sipas nenit 7 të KPPRK është detyrim, edhe i gjykatës, 
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që saktësisht dhe tërësisht të vërtetoj faktet të cilat janë me rëndësi për marrjen e vendimit të 

ligjshëm. 

 

Gjykata e Apelit gjen se arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar është i paqartë  dhe në kundërshtim 

me dispozitivin IV të aktgjykimit në raport me të akuzuarin F.F, ngase në dispozitiv i akuzuari 

shpallet fajtor për ndihmë në kryerjen e veprës panele të vrasjes së rëndë  për vënie në dispozicion 

të mjetit për kryerjen e veprës penale si dhe për fshehjen e provave të kryerjes së veprës penale 

ndërsa nga arsyetimi rezulton se  gjykata ka ardhur në përfundim me bindjen se i akuzuari F 

kishte ngritur kurth për të dëmtuarin, pra me bindje ndryshe në arsyetim nga veprimet 

inkriminuese për të cilat e ka shpallur fajtor. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se meqenëse aktgjykimi i ankimuar është marrë me shkeljet esencial 

të dispozitave të procedurës penale, e të cekura dhe arsyetuara si më lartë, edhe gjendja faktike 

nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë në këtë çështje penale ngase si është dhënë 

arsyetimi si më lartë rezulton se për faktet vendimtare në këtë çështje penale kanë mbetur në 

nivel të dyshimit gjegjësisht besimit apo pretendimit, andaj duke gjetur se edhe pretendimet e 

mbrojtjes në këtë drejtim të rezultojnë si të bazuara pasi që si pasoj e përfshirjes së aktgjykimit 

të ankimuar me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale edhe gjendja faktike të 

mos jetë vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë e që si pasoj e kësaj edhe zbatimi jo i drejtë i 

ligjit penal me aktgjykimin e ankimuar. 

 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet ti evitojë të gjeturat e shkeljeve  esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, ti administroj të gjitha provat sipas propozimeve të palëve e të 

cilat më pas duhet ti  vlerësoj secilën veç e veç  dhe në ndërlidhje me njëra tjetrën mbi të cilat 

duhet të bazoj vendimin e saj e nga të cilat do rezultojë edhe përshkrimi i veprimeve inkriminuese 

për të akuzuarit. 

 

Po ashtu Gjykata në rigjykim fillimisht duhet të trajtoj çështjen e ngritur nga mbrojtja në raport 

me të drejtën e cilësisë së palës të dëmtuar, duke vlerësuar se kush ligjërisht konsiderohen palë 

të dëmtuar në këtë çështje penale dhe më pas gjatë shqyrtimit gjyqësor të procedoj lidhur me të 

drejtat dhe obligimet e tyre në këtë çështje penale sidomos nëse të njëjtit dëgjohen edhe në 

cilësinë e të dëmtuarit si dëshmitarë.    

 

Gjykata e Apelit rikujton se Kodi i procedurës penale ka dhënë përkufizim për shprehjet e 

përdorura në këtë Kod e që në bazë të dispozitës së nenit 19 par.1 nënpar.1.7 të KPPRK-së i 

dëmtuari ose viktima është personi të cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i është shkelur 

ose i është rrezikuar me veprën penale andaj, duke marrë parasysh këtë gjykata e shkallës së parë 

duhet të vlerësoj dhe të jep arsyetim lidhur me propozimin e trajtimit të fëmijëve e të ndjerit A 

si palë të dëmtuar në këtë çështje penale. 

 

Gjykata e shkallës së parë në rigjykim duhet me saktësi dhe tërësisht të vërtetoj faktet e 

pretenduara me aktakuzën nëpërmjet prova të propozuara dhe të administruar në shqyrtim, ku 

nga këto faktet e vërtetuara në dispozitiv duhet të përshkruar të gjitha elementet, si ato objektive 

ashtu edhe ato subjektive, që e përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën gjykata e shpallë 
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fajtor apo e liron nga akuza, ku në arsyetim do të paraqet arsye të veçantë dhe konkrete  se cilin 

fakt me cilën provë është vërtetuar apo nuk është vërtetuar pretendimi si në aktin akuzues.  

 

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 i të akuzuarve  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.  

 

Vendimi mbi urdhrin për gjykatën e shkallës së parë u bazua në dispozitën e nenit 398 par.2 të 

KPPRK-së, për shkak se nuk ka zbatuar dispozitat e ligjit të procedurës penale respektivisht edhe 

përkundër udhëzimeve sipas vendimit të parë të kësaj gjykate në rigjykim trupi gjykues përsëri 

ka nxjerr aktgjykimin e ankimuar mbi provat të cilat nuk janë administruar në shqyrtim gjyqësor. 

 

 

 

 

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

këtij akvendimi. 
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