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PAKR.nr.202/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjyqtarët Kreshnik Radoniqi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Bashkim Hyseni, 

anëtar, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

A.T., për shkak të veprave penale: vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK-

së, si dhe mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga 

neni 328 par.2 të KPK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë – departamenti 

për Krime të Rënda, P.nr.50/2010 të dt. 16.03.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform 

nenit 390 të KPPK, me datë 24.03.2021 mori këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, P.nr.50/2010 të dt. 

16.03.2020, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, 

P.nr.50/2010 të dt. 16.03.2020, të akuzuarin A.T. e ka liruar nga akuza për shkak të veprës penale 

vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK-së. I akuzuari lirohet në tërësi nga 

shpenzimet e procedurës penale. I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt civil. Me të njëjtin aktgjykim është refuzuar akuza për shkak të veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të 

KPK-së. I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale për këtë rast. Kërkesë 

juridike pasurore lidhur me këtë vepër penale nuk ka pasur.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor, ankesë ka ushtruar Prokuroria Themelore në Mitrovicë, 

për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, 
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me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe 

rivendosje.   

 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.202/20 të dt.09.06.2020, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore dhe aktgjykimi të anulohet, ashtu që 

çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje.   

 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykimin e ankimuar 

në të cilën i akuzuari është liruar nga akuza, palët nuk janë njohtuar për seancën e kolegjit. 

 

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, së bashku me shkresat tjera të 

lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar.  

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Edhepse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt, konform nenit 394 par.1 të KPPK-së gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do 

të kishin kushtëzuar prishjen e tij. 

 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

 

Pretendimet ankimore 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, theksohet se gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë përfundime të gabuara 

lidhur me alibinë e të akuzuarit dhe deklaratat e dëshmitarëve, sepse nga provat materiale – 

informacionet e siguruara nga PTK për nr.tel ....., demantohet alibia e të akuzuarit nga dt. 

01.08.2010 deri me dt. 14.08.2010 si dhe deklarimet e dëshmitarëve I.P., R.M. e B. T.. Sipas 

ankesës, i dëmtuari S.K. qartë ka deklaruar se çfarë ka ndodhur ditën kritike për shkak të 

mosmarrëveshjeve rreth kullosave të bagëtive dhe se i dëmtuari e ka njohur qartë të akuzuarin 

me të cilën është rritur, është i një gjenerate dhe tri raste më parë i akuzuari ka tentuar ta vrasë. 

Prokuroria konsideron se gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë konkluzion të gabuar kur 

deklarimeve të dëshmitarëve R.M., I.P. dhe B. T., ua fal besimin, sepse këto deklarime janë të 

orientuara që të akuzuarin ta lirojnë nga përgjegjësia penale. Nuk vërtetohet fakti se ka pas bisedë 

në mes të të akuzuarit dhe dëshmitarit R.M. ditën kritike, por ka pasë thirrje telefonike mes tyre, 

duke marrë parasysh se i akuzuari ka poseduar numrin e telefonit ......., ndërsa dëshmitari R.M. 

nr. ......, që kanë deklaruar se i kanë pas në posedim numrat e telefonit, gjë që shihet edhe nga 

faqja 9/11 e 10/11 të informacioneve të PTK. Në ankesë theksohet se gjykata e shkallës së parë 

ka vlerësuar gabimisht kur i ka falë besimin dëshmitarit B. T., i cili është djali i të akuzuarit. 
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Prokuroria i referohet edhe deklaratës së dhënë në polici të dt. 14.08.2010 përkitazi me dëshminë 

e tij se çka i ka thënë dëshmitarit R.M.. Më tutje prokuroria konsideron se deklaratat e 

dëshmitarëve të lartcekur janë të sajuara dhe demantohen nga provat materiale, ku në veçanti i 

referohet deklaratës së dëshmitarit R.M. – polic hetues. Sipas prokurorisë është e pamundur që 

fëmija i të akuzuarit B. 12 vjeçar të ketë shtënë me një armë të tillë, e që pikërisht prokuroria 

thekson se i akuzuari e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë me dashje dhe paramendim 

dhe pastaj armën e ka fshehur dhe e njëjta nuk është gjetur.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore lidhur me gjendjen faktike janë të 

pabazuara. Gjendja faktike e vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë as që vihet në dyshim me 

pretendimet ankimore. Në fakt, me ankesë kundërshtohet mënyra e vlerësimit të provave nga 

gjykata e shkallës së parë dhe përfundimet që ka nxjerrë nga vlerësimi i tillë i provave. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit,  gjykata e shkallës së parë  bënë vlerësimin e provave 

ashtu si parashikon dispozita e nenit 361 par. 2 të KPPK. Në rastin konkret, gjykata e shkallës 

së pare i ka vërtetuar saktë dhe plotësisht të gjitha faktet  relevante të çështjes konkrete në të cilat 

mbështetet aktgjykimi pas vlerësimit të gjitha provave të administruara dhe se nuk ka fare 

dyshim për ekzistimin e tyre. Nuk mund të konsiderohen të vërtetuara ato fakte të cilat në të 

vërtetë nuk burojnë nga rezultati provues dhe rezultati i procedurës në përgjithësi. 

  

Nga shkresat e lëndës rezultojnë si jokontestuese faktet si në vijim: 

 

-Se më 13 gusht 2010, rreth orës 17:00 - 17:30, në vendin e quajtur “....” në fshatin ....., komuna 

e Vushtrrisë, derisa i dëmtuari S. K., ishte duke ruajtur bagëtinë e tij, është sulmuar me armë të 

zjarrit dhe si rezultat i sulmit ai ka pësuar plagë trupore.  

 

- Nga raportet mjekësore dhe ekspertiza mjeko ligjore, padyshim vërtetohet se i dëmtuari S.K. 

ditën kritike si rezultat i sulmit me armë të zjarrit, ka pësuar- marr tri plagë trupore, të cilat bëjnë 

pjesë në dëmtime të rënda trupore, të rrezikshme për jetën e tij në momentin e shkaktimit. 

 

Kontestues në këtë çështje penalo-juridike ishte fakti se - a ishte i akuzuari A.T. kryerës i kësaj 

vepre penale, si pretendon prokurori dhe i dëmtuari, apo në këtë rast nuk u provua se i akuzuari 

ka kryer këtë vepër penale, siç pretendon i akuzuari dhe mbrojtësi i tij në ankesë dhe si ka gjetur 

gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar. 

 

Në vazhdim të aktgjykimit kjo Gjykatë do të japë përgjigje në pretendimet ankimore sipas radhës 

së paraqitur në ankesën e prokurorit . 

 

Së pari, pretendimet ankimore për përfundimet e gjykatës së shkallës së pare lidhur me alibinë e 

të akuzuarit për ditën kritike, janë të pabazuara. Në fakt, prokuroria i referohet informacionit të 

siguruara nga PTK për nr. e telefonit ......, për periudhën kohore prej 01.08 2010 deri me 

14.08.2010, si provë konkrete me të cilën demantohet alibia e të akuzuarit dhe deklaratat e 
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dëshmitarëve R.M., I. P. dhe B. T.. Në këto rrethana, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye 

të qarta në arsyetimin e aktgjykimit (f. 21, pasusi i fundit dhe f. 22) të cilat me ankesë nuk janë 

vënë në dyshim me ndonjë fakt ose rrethanë konkrete, por vetëm u referohet në mënyrë të 

përgjithëshme. 

 

 Në rastin konkret, i akuzuari nuk e mohon faktin se ka poseduar numrin e  telefonit ....që i 

referohet ankesa. Gjykata gjen se prokuroria gjatë hetimit sipas urdhërit të ligjshëm të Gjykatës 

së Qarkut në Mitrovicë, dt.01.09.2010, ka siguruar listingun e hyrjeve dhe daljeve të numrit të 

telefonit të të pandehurit; ....... dhe sms-ët nga ky numër, për periudhën kohore 01.08.2010-

14.08.2010. Gjykata e shkallës së parë ka paraqitur qartë të gjitha faktet dhe rrethanat që 

vërtetohen nga kjo provë, duke ju referua përmbajtjes së sms-ëve që janë shkëmbyer nga ky 

numër me numrat tjerë, pastaj kush ishte në posedim të atyre numrave edhe pse prokuroria nuk 

i ka verifikuar. Kjo Gjykatë mbështetë konkludimin e gjykatës së shkallës së pare lidhur me sms-

in me përmbajtje “mirë e ...., thuj ti e din”, që është dërguar nga numri i telefonit ...., të cilin 

numër, nga mbrojtja që ka dhënë i pandehuri në polici, vërtetohet se i përket vëllait të tij V. A.. 

Prandaj, gjykata e shkallës së parë, me të drejtë konkludon se:’’se këtë sms nuk e ka dërguar i 

pandehuri, se i pandehuri nuk mban përgjegjësi për të tjerët, si ngarkon ky sms të pandehurin, 

kur i pandehuri nuk e ka dërguar ketë sms, nuk përmendet i pandehuri, kjo më tepër është një 

indicie që nuk është vërtetuar nga prokuroria por që ka ngelur e tillë’’.  Në fakt, prokurori në 

ankesë lidhur me gjetjet e gjykatës së shkallës së parë, për këtë rrethanë vetëm 

konstaton:’’Gjykata ka nxjerrë konkluzion të gabuar nga mesazhi me përmbajtje ‘’- mirë e ... 

thuaj ti e din’’, meqenëse përmbajtja e këtij mesazhi qartë jep më kuptuar qëllimin - që duhet ta 

pranojë B.. T. – i biri i të pandehurit lidhur me rastin konkret’’, por fare nuk i përmend rrethanat 

e konstatuara nga gjykata e shkallës së parë se atë sms nuk e ka dërguar i akuzuari  dhe se i 

akuzuari në kohën kur është dërguar sms-i ishte në ndalim policor. 

 

Nga shikimi i informatës të PTK-së, të cilës i referohet ankesa si provë që dëmanton alibin e të 

akuzuarit, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së parë i ka konstatuar drejtë edhe 

rrethanat lidhur me kohën kur janë shkëmbye sms-ët që janë dërguar nga një numër tjetër i 

telefonit në telefonin apo numrin e të pandehurit më 13.08.2010, në ora: 23:13 minuta, ndërsa i 

pandehuri A.T. ishte arrestuar të njëjtën ditë, më 13.08.2010, në ora 22:45, sipas urdhërit të 

prokurorisë. Kjo vërtetohet nga raporti policor i dt.13.08.2010, vendimi mbi ndalimin e të 

pandehurit i dt.13.08.2010.  Pra, siç rezulton i pandehuri pas orës 22:45 nuk ka pasë qasje fizike 

(nuk e ka poseduar) telefonin sepse ka qenë në ndalim policor në Stacionin Policor në Vushtrri. 

Sipas përmbajtjes së sms-vë që janë shkëmbyer me këtë datë, kuptohet se telefonin e të akuzuarit, 

me 13.08.2010, e tutje e ka pasë në posedim e bija e të pandehurit (me 13.08.2010 në ora 22:37 

“heje axhi .....” apo sms tjetër dërguar me 13.08.2010 në ora 23:08 në numrin e telefonit: ........, 

me këtë përmbajtje “hej axhi, dajve ju kallëzova qysh the, ata thanë ma mirë me ardhë V. me 

nëjtë, dajtë janë shkua, ty qysh ta merr mendja, ndash hajde ndash rrijë, babi s besoj qe vjen”).  

Siç rezulton nga informata në fjalë, nga ky numër i telefonit janë shkëmbyer informata edhe me 

dt.14.08.2010, andaj me të drejtë gjykata e shkallës së parë duke ju referua përmbajtjes së sms-

ve konkludon se ketë telefon e ka mbajtur vajza e të akuzuarit, pasi arrestimit të tij.  
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Përveç kësaj, i drejtë është edhe konkludimi i asaj gjykate se edhe nga përmbajtja e sms-ëve tjerë 

kuptohet se sms-ët e dërguar nga numri i telefonit ....... në numrin e të pandehurit ......., me 

dt.14.08.2010 në ora 13:30, kur i pandehuri ka qenë në ndalim policor, sms me këtë përmbajtje 

“a ju ka tregue se ku e ka gjue alltin beti”, tregon njëfarë mënyrë se i pandehuri nuk ka pas qasjen 

në armë atë ditë, por personin që përmendet në sms.  Pastaj përmbajtja e sms tjetër i dërguar nga 

numri i telefonit ........ në numrin e të pandehurit ...., me dt.14.08.2010 ne ora 07:52 me këtë 

përmbajtje” Ju kallxoj une kur ta lëshojnë po ju mos u mërzitni se atij skan qka i bajne. Po ata 

kane dyshime se aj i ka ra, po si ta dinë se aj nuk është ata e lëshojnë”. Nga kjo përmbajtje pa 

dyshim del se bëhet fjalë për të pandehurin sepse ai ka qenë në ndalim policor, dhe vëllai i tij i 

tregon me sms familjes se të pandehurit, se policia ka dyshime në të pandehurin, por sipas tij, si 

ta kuptojnë dhe dinë se ai nuk është, do ta lirojnë.  Prandaj, me të drejtë gjykata e shkallës së 

pare nga këto komunikime në mes familjarëve të të akuzuarit nxjerr përfundim se edhe familjarët 

e tij (të akuzuarit) kanë besuar dhe kanë qenë të bindur se i pandehuri nuk e ka kryer këtë krim.  

 

Prokurori me ankesë nuk i ka kundërshtuar konkludimet e theksuara më lartë lidhur me 

përmbajtjen e sms-ëve dhe mungesës së lidhjes kauzale në mes përmbajtjes së tyre dhe pasojës 

së shkaktuar që i vihet në barrë të akuzuarit, por vetëm mjaftohet me konstatime se ”konkluzionet 

e gjykatës së shkallës së parë janë të gabuara”, pa i argumentuar pretendimet  lidhur me gjetjet e 

gjykatës së shkallës së parë si tërësi, por u referohet vetëm pjesërisht, madje vetëm atyre 

rrethanave që shkojnë në favor të akuzës e jo përfundimeve të gjykatës lidhur me faktet dhe 

rrethanat konkrete të nxjerra nga vlerësimi i provave si tërësi dhe në pajtim me kërkesat që dalin 

nga neni 361 par. 2 të KPPK. Pra, ashtu si është thënë edhe më lartë, kjo Gjykatë rikujton 

detyrimin ligjor  që del nga dispozita e përmendur që çdo provë duhet vlerësuar një nga një dhe 

në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerrë përfundime konkrete nëse 

fakti konkret është provuar dhe nga arsyetimi i aktgjykimit rezulton se gjykata e shkallës së pare 

vlerësimin e provave e ka bërë në përputhje me këtë dispozitë.  

 

Kështu, prokurori në ankesë pretendon se nga informata e PTK-së vërtetohet se i akuzuari ditën 

kritike në kohën kontestuese nuk ishte në Vushtrri dhe këtë pretendim e mbështetë në faktin se 

me këtë informatë nuk vërtetohet mbrojtja e të akuzuarit se ditën kritike ka mbushur telefonin 

me 3 euro, e as fakti se atij i janë dërguar sms me përmbajtje ‘’ të lutëm me thirr’’. Mirëpo, 

prokurori me asnjë fjalë nuk përmend konkludimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur me 

dështimin e prokurorisë për të siguruar provat esenciale fizike apo materiale në fazën e hetimeve 

për të dëshmuar se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale, aq më parë kur i akuzuari në deklaratën 

e dhënë në polici, ka dhënë informatat lidhur me shkuarjen e tij në Vushtrri, kohën, mjetin, 

vozitësin, vendet që ka frekuentuar, personat që ka takuar dhe emrat e personave për të cilët ai 

pretendon se ishin në veturë gjatë kthimit të tij nga Vushtrria në shtëpi. Gjykata e shkallës së 

parë, me të drejtë i referohet edhe mungesës së hartografisë së telefonit të të akuzuarit, përmes 

së cilës do të vërtetoheshin edhe lëvizjet e të akuzuarit - a ishte ditën kritike në vendin e ngjarjes, 

si dhe provat tjera të përmendura në f. 20, pasusi 5 dhe 6, që vazhdon në f. 21 pasusi i parë i 

arsyetimit të aktgjykimit të ankimuar, ndërsa gjykata për shkak të kalimit të kohës prej më shumë 

se 10 vjet, nuk ishte në mundësi ti sigurojë.  
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Nga arsyet e theksuara më lartë, kjo Gjykatë vlerëson se  prova - informata e PTK-së, të cilës i 

referohet prokuroria, nuk duhet të vlerësohet si provë e izoluar dhe vetëm ato pjesë që shkojnë 

në favor të aktakuzës, por duhet vlerësuar si tërësi në raport edhe me provat tjera dhe pastaj të 

nxirret përfundimi se - a ishte i akuzuari në Vushtrri në kohën dhe vendin e paraqitur nga i njëjti. 

Pra, vetëm fakti se me informatën e përmendur nuk vërtetohet pretendimi i të akuzuarit se ditën 

kritike ka mbushur telefonin dhe ka pranuar sms me përmbajtje ‘’të lutëm me thirr’’, nuk mjafton 

për të nxjerrur përfundimin se i akuzuari, ditën kritike nuk ishte në Vushtrri, e as që vënë në 

dyshim deklaratat e dëshmitarëve I. P. dhe R.M., sidomos kur i akuzuari në fillim të hetimeve ka 

përmendur edhe emra të tjerë, të cilët do të vërtetonin mbrojtjen e tij, por ata asnjë herë nuk janë 

ftuar që të dëshmojnë për rastin. 

 

Poashtu, janë të pabazuara edhe pretendimet ankimore se nga deklarata e të dëmtuarit S.K. dhe 

dëshmitarit F.H., demantohet mbrojtja e të akuzuarit lidhur me alibin e paraqitur nga i njëjti. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin e drejtë të 

deklaratave të dëmtuarit, të dhëna në të gjitha fazat e procedurës penale, duke vepruar në pajtim 

me kërkesat që dalin nga dispozita e nenit 370 par. 7 të KPPK, për vlerësimin e saktësisë së 

provave kundërthënëse.  

 

Në rastin konkret, nga shikimi i shkresave të lëndës del se i dëmtuari në fazat e ndryshme të 

procedurës penale ka dhënë tri deklarata (deklarata e parë në fillim të hetimeve derisa ishte në 

QKUK, në prokurori dhe në shqyrtim gjyqësor). Nga shikimi i aktgjykimit të ankimuar del se 

gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin e secilës deklaratë veç e veç duke paraqitur 

përgjigjet e të dëmtuarit në secilën deklaratë në rrethanën se ‘’a ka parë se kush ka shtënë me 

armë’’  dhe pastaj ka nxjerrë përfundim të qartë se pse ia falë besimin deklaratës së të dëmtuarit 

të dhënë për herë të parë. 

 

Pra, nga shikimi i këtyre deklaratave, padyshim vërtetohen faktet e konstatuara nga gjykata e 

shkallës së parë  se i dëmtuari për rrethanën e njëjtë ka dhënë pesë versione të ndryshme të 

ngjarjes: 

 

‘’ Versioni i parë, në dëshminë e tij; nuk e ka parë askënd duke gjuajt me armë, nuk e din kush 

e ka gjuajt me armë, se nuk e ka pa dikë afër në momentin e gjuajtjes me armë. 

 

-Versioni i dytë, në dëshminë e tij; i ka pa 4-5 persona dhe në mesin e tyre e ka dalluar personin 

A.T., nuk e ka pa me fytyrë por me shpinë e trup dhe krye, ka qenë ne një distancë 30-35 metra 

larg. 

 

-Versioni i tretë, në dëshminë e tij; “Nuk kam parë asgjë, e kam dëgjuar vetëm zërin, por personin 

nuk kam mundur me pa, e kam njoftur zërin se ka qenë i A.T.t”  

 

-Versioni i katërt, në dëshminë e tij; “Në ato momente nuk e kam pa askënd, por kur janë qua 

me ikë i kam pa 4-5 persona kanë qenë 70-80 metra larg prej meje, unë e kam njohur se A. ka 

qenë aty edhe pse nuk e kam pa me fytyrë, por nga mbrapa e njoh sepse A. edhe ma herët ka 

tentuar te me vras, e kam njohur në bazë të trupit” 



 Numri i lëndës: 2019:080447 
 Datë: 28.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01739863 
 

7 (9)  

   
2
0
2
1
:0
3
2
6
9
4

 

 

-Versioni i pestë në dëshminë e tij në shqyrtim gjyqësor, përputhet me versioni e parë për 

ngjarjen; nuk e ka parë askënd duke gjuajt me armë, nuk e din kush e ka gjuajt me armë, se nuk 

e ka pa dikë afër në momentin e gjuajtjes me armë’’. 

 

Prokurori në ankesë dështon të japë arsye  me të cilat do të vihen në dyshim përfundimet e 

gjykatës së shkallës së parë lidhur me vlerësimin e deklaratave të dëmtuarit. Pretendimet e tij i 

mbështetë vetëm në një deklaratë të të dëmtuarit se e ka parë të akuzuarin në vendin e ngjarjes, 

se e ka njohur të njëjtin dhe se i akuzuari edhe më pare ka tentuar që ta vrasë. Mirëpo, ai 

neglizhon provat tjera (deklaratat e të dëmtuarit), në të cilat gjykata e shkallës së parë mbështetë 

përfundimet e saj. Po ashtu, prokurori në ankesë ka dështuar të vënë në dyshim edhe përfundimin 

e gjykatës së shkallës së parë, se me provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor nuk është 

provuar se i akuzuari ka provuar edhe më parë ta vrasë të dëmtuarin. 

 

Qëndron fakti se dëshmitari F.H., ka deklarua:’’ daja e i tij, ditën kritike i kishte telefonuar dhe 

i kishte thënë se është plagosur nga A.T.”, mirëpo i dëmtuari në shqyrtimin gjyqësor të dt. 

27.06.2019, i ballafaquar me dëshminë e tij të dhënë në polici lidhur me këtë rrethanë përgjigjet: 

’’Unë kam dyshuar në të, pasi edhe më herët kam pasë problem me të’’, prandaj nga kjo përgjigje 

e të dëmtuarit del se ai nuk i ka thënë dëshmitarit F.H.t se e ka të pandehurin në vendin e ngjarjes, 

por se ka dyshuar se e ka sulmuar i akuzuari, duke u bazuar në problemet që i kanë pasë më 

herët. Prandaj, me të drejtë përfundon gjykata e shkallës së parë, se dëshmia e F.H.t nuk mund 

të jetë provë e besueshme për vërtetimin e faktit relevant - se i akuzuari ditën kritike ishte në 

vendin e ngjarjes dhe se ai ishte personi që e ka sulmuar  të dëmtuarin, sepse dëshmia e tij 

mbështetet vetëm në atë çfarë  i ka thënë i dëmtuari, ndërkaq deklarimi i të dëmtuarit për këtë 

rrethanë mbështetet në dyshime dhe supozime (Unë kam dyshuar, si thotë i dëmtuari në dëshminë 

e tij të cituar më lartë). 

 

Në situate të tilla në kuptim të nenit 3  par. 2 të KPPK, mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve 

të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në 

favor të pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij KPRK dhe sipas Kushtetutës së Republikës 

së Kosovës. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë nuk janë aprovuar pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së 

parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe se gjithë ajo që është 

thënë në aktgjykimin e ankimuar përkitazi me gjendjen faktike, në tërësi mbështetet nga kjo 

Gjykatë, që do të thotë se i pranon arsyet e dhëna nga ana e gjykatës së shkallës së parë sikurse 

për çështjen e motivit ashtu edhe për arsyet lidhur me  alibinë e të akuzuarit, armën me të cilën 

pretendohet se është kryer vepra penale, si dhe rrethanat se pse nuk është aprovuar teza e akuzës 

e paraqitur nga prokurori, të cilat, kjo Gjykatë,  nuk e sheh të arsyeshme ti përsërisë edhe një 

herë. 

 

Nga të gjitha rrethanat e sipërpërmendura del se nga provat e administruara në shqyrtimin 

gjyqësor vërtetohet se ka ndodhur vepra penale, por në asnjë mënyrë nuk dëshmojnë se i akuzuari 

ka kryer veprën penale.  Gjykata e Apelit vlerëson se në rastin konkret, gjykata e shkallës së pare 
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me të drejtë I rikujton obligimet e organit të akuzës që dalin nga neni 48, 240 dhe 242 të KPPK 

për sigurimin e provave në procedurën hetimore si bazë për ngritjen e aktakuzës. 

 

Nga arsyet e theksuara si më lartë dhe gjerësisht të arsyetuara në aktgjykimin e ankimuar, kjo 

Gjykatë vlerëson se  konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se nuk është provuar përtej 

dyshimit të bazuar se i akuzuari  ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, është i drejtë dhe 

i ligjshëm. Pra, drejtë ka aplikuar ligjin penal kur të akuzuarin në mungesë të provave fajësuese 

e liron nga akuza për veprën penale, për të cilën është akuzuar - vrasje në tentativë nga neni 146  

lidhur me nenin 20 të KPRK. 

 

Shkelja e Ligjit Penal 

 

Pretendimet ankimore 

 

Sipas ankesës së Prokurorisë gjykata e shkallës së parë ka bërë shkeljen e ligjit penal nga neni 

385 par.1 nën par.1.3 dhe 1.4 të KPPK-së, sepse është zbatuar ligji i cili nuk ka mundur të 

zbatohet duke u zbatuar Kodi Penal i Kosovës neni 328 par.2 të KPK e që i akuzuari është 

ngarkuar për veprën penale nga neni 366 par.1 të KPRK-së që është në aplikim si më të 

favorshëm më të akuzuarin, gjë që vërtetohet nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor të dt. 

27.06.2019 faqe 3. Nuk qëndron fakti se vepra penale nga neni 328 par.2 është amnistruar, sepse 

në këtë rast ka lëndime të rënda trupore dhe vdekje të një person e që e përjashton amnistinë. 

Prokurori thekson se në rastin konkret i dëmtuari ka pësuar plagë të rënda trupore të rrezikshme 

për jetën, që mbështetet edhe nga mendimi i ekspertit ligjor dr. F. B. dhe se nga i dëmtuari është 

nxjerrë një predhë që rezulton të jetë nga arma e kalibrit 7.62 x 25 mm nga pistolete Crvena 

Zastava M-57 apo Tulla Tokarev model 33. Po ashtu theksohet se i akuzuari ka pranuar fajësinë 

në prezencë të mbrojtësit të tij, e jo ashtu siç theksohet në aktgjykim faqe 4 par.5 dhe faqe 24 

par.4.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, edhe pretendimet e mësipërme ankimore janë të 

pabazuara. Nuk qëndron pretendimi ankimor se gjykata e shkallës së parë ka zbatuar gabimisht 

ligjin lidhur me veprën penale për të cilën është akuzuar A.T., sipas pikës II të aktakuzës, kur ka 

zbatuar nenin 382 par. 2 të KPK edhepse prokurori në shqyrtimin gjyqësor të akuzuarin e 

ngarkon për vepër penale nga neni 366 par. 1 të KPRK, si ligji më i favorshëm për të akuzuarin. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka aplikuar dispozitën 

e nenit 382 par. 2 të KPK, sepse duke pasur parasysh kohën e kryerjes së veprës penale, kjo 

dispozitë është më e favorshme për të akuzuarin, meqë kjo vepër penal sipas Ligjit për Amnistinë 

Nr.04/L-2009, neni 2 dhe 3 është e përfshirë në amnisti të plotë. 

 

Qëndron fakti i pretenduar se me nenin 4 të Ligjit të përmendur, përjashtohet amnistia për këtë 

vepër penale nëse janë shkaktuar lëndime të rënda trupore apo vdekja e personit, mirëpo, ashtu 

siç është thënë edhe më lartë, nuk është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale të vrasjes 
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në tentativë ndaj të dëmtuarit S.K., pra nuk është vërtetuar se i akuzuari e ka përdorur armën - 

objekt i kësaj vepre penale, e as që i ka shkaktuar lëndime trupore. 

 

Nuk është kontestues fakti se i akuzuari e ka pohuar se e ka poseduar dhe mbajtur në pronësi një 

armë të tipit TT (Tulla Tukarev) të kalibrit 7.65 mm me 70 fishek të kalibrit të njëjtë pa autorizim 

ligjor.  

 

Nuk është kontestues as fakti se ditën kritike i dëmtuari S.K. është sulmuar dhe ka pësuar 

dëmtime të rënda trupore të shkaktuara nga ara e zjarrit (pistoletë) e tipit ‘’ Cervena Zastava M-

57’’ apo ‘’Tulla Tukarev’’ TT model 33’’. Kjo dilemë, se cili ishte lloji i armës me të cilën është 

sulmuar dhe plagosur i dëmtuari nuk eliminohet as me ekspertizë të ekspertit të balistikes, siç 

thekson eksperti në mendimin përfundimtar (ekspertiza balistike e dt. 25.11.2019)  ‘’predha (i 

vetmi objekt i ekzaminimit nga vendi i ngjarjes), nuk ka karakteristika  të mjaftueshme 

individuale balistike për krahasime me raste tjera si pasoj e tytës që ka gjuajtur këtë predhë’’.  

 

Meqenëse, gjykata e shkallës së parë në gjendjen faktike për këtë vepër penale e ka vërtetuar 

drejtë dhe plotësisht, drejtë ka aplikua edhe ligjin penal duke gjetur se veprimet e të akuzuarit në 

këto rrethana përmbajnë të gjitha tiparet e veprës penale – mbajtja në pronësi, kontroll, në 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 2 të KPK, si ligj më i favorshëm për të 

akuzuarin për shkak të përfshirjes me amnistinë, sipas Ligjit për Amnistinë Nr.04/L-2009 , 

ndërsa pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë për shkelje të ligjit penal 

janë të paqëndrueshme. 

 

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesa u refuzua si e pabazuar.  

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 202/20 datë 24.03.2021 

 

Procesmbajtëse,                         Anëtarët e kolegjit,                              Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                         Tonka Berishaj                                 Kreshnik Radoniqi                  

_____________                           __________________                         __________________                                                    

                                                      Bashkim Hyseni  

                                                     __________________ 

 

 


