
1 
 

                                                                                                                      PAKR.nr.384/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjyqtarët Have Haliti, kryetare, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Kreshnik Radoniqi, 

anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional, Sadik Kryeziu, si procesmbajtës, në lëndën penale 

kundër të akuzuarve: R.Z. dhe A.Z. për shkak të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga 

neni 147 par.1 nënpar.9 dhe 11 lidhur me nenin 20 par.1 dhe 23 të KPK, duke vendosur në lidhje 

me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë si dhe përgjigjen në ankesë të 

mbrojtësit të akuzuarit R.Z., av. N.B., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë, PKR.nr.99/2007 të dt. 19.06.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 

të KPPK, me datë 27.09.2019 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë PKR.nr.99/2007 të dt. 19.06.2019, vërtetohet.  

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, PKR.nr.99/2007 të dt. 19.06.2019, të 

akuzuarit R.Z. dhe A.Z., konform nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK, janë liruar nga akuza 

për shkak të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 par.1 nënpar.9 dhe 11 lidhur 

me nenin 20 par.1 dhe 23 të KPK. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e buxhetit të 

kësaj gjykate. Për sa i përket kërkesës pasurore juridike të dëmtuarit udhëzohen në procedurën 

civile kontestimore nga se në procedurën penale ata nuk kanë parashtruar kërkesë pasurore 

juridike. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes 

faktike me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe 

rivendosje. 

Përgjigje në ankesën e Prokurorit ka parashtruar mbrojtësi i të akuzuarit R.Z. av. N.B. me 

propozim që ankesa e Prokurorit të refuzohet ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet në 

tërësi. 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.361/19 të dt. 26.07.2019, ka propozuar që të 

aprovohet si  e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, ashtu që 
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aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje ndërsa të 

refuzohet përgjigja në ankesën e Prokurorit e parashtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit R.Z. av. 

N.B., si e pa bazuar.  

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

të cilën të akuzuarit janë liruar, palët nuk janë njoftuar 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 Prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë dhe mbrojtësit të akuzuarit 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 

Edhe pse 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 dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

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

kushtëzonin prishjen e tij.  

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë në ankesën e saj pretendon se gjykata e shkallës së parë në 

rastin konkret ka bërë vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike sepse nga provat e administruara në 

shqyrtimin gjyqësor, konkretisht nga deklarimet e të dëmtuarve – dëshmitarëve F. e B. B. dhe 

dëshmitarit D. B. ka rezultuar se të akuzuarit për motive si në dispozitiv të aktakuzës pra për 

shkak të konfliktit rreth rrugës kanë shtënë me armë zjarri në të dëmtuarit me qëllim për ti 

privuar nga jeta me çka kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen. Sipas ankesës 

deklaratat e të dëmtuarve – dëshmitarëve provojnë gjendjen e fakteve lidhur me rastin konkret se 

të pandehurit me datën, kohën, vendin, mënyrën dhe motivin kanë tentuar të privojnë nga jeta të 

dëmtuarit duke shtënë me armë zjarri me ç’rast iu referohet këtyre deklaratave të dëshmitarëve – 

të dëmtuarve si në vijim: fillimisht deklaratës së dëshmitarit të dëmtuarit B. B. i cili ndër të tjera 

ka deklaruar se ditën kritike ka parë të pandehurit që kanë pasur armë zjarri i pandehuri R. ka pas 

kallash, kanë kris pushkët, i ka dëgjuar dy rafalla që kanë qit me tre plumba – një plumb ka zënë 

afër këmbëve të F., ndërsa sipas deklaratës të dëmtuarit-dëshmitari F. B. i cili ka deklaruar se 

ditën kritike ka kërsitur një armë dhe plumbi ka hyrë ndërmjet këmbëve të tij. Atë ditë ka qenë i 

pandehuri R.Z. që ka bërë shumë lëvizje dhe se i njëjti ka shkuar në vendin ku ka dëgjuar dhe ka 

ardhur krisma, një gjysme ore para se të shtënin e ka parë të pandehurit R. me automatik në 

krahë. Po ashtu edhe dëshmitari D. B. ka deklaruar se i njeh të pandehurit dhe i ka parë ditën 

kritike kur kanë dalur nga shtëpia e tyre dhe kanë shkuar në drejtim të malit. Sipas ankesës nga 

provat e administruara vërtetohet fakti se në mes të pandehurve dhe të dëmtuarve ka ndodhur 
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konflikti më parë për shkak të një rruge e që e pohojnë edhe të pandehurit, këto prova janë të 

besueshme mirëpo letra kërcënuese që i është dërguar familjes të dëmtuarve rezulton se kjo është 

bërë nga të pandehurit, provë e cila vërteton edhe motivin e kryerjes së veprës penale. Po ashtu 

në vendin e ngjarjes është gjetur një predhe që pas ekzaminimit është konstatuar se është armë e 

llojit AK-47 apo variantet e saj kalibër 7.62x32mm dhe vetëm fakti se  tek të pandehurit nuk 

evidentohet prania e nitriteve apo nitrateve nuk do të thotë se të pandehurit nuk kanë shtënë me 

armë ngase mostrat janë marrë më vonë pas ditës kritike.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit pretendimet e mësipërme ankimore nuk janë të bazuara. 

Faktet vendimtare që i ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë me asgjë nuk vihen në dyshim. Në 

rastin konkret, as me ankesë nuk vihet në dyshim konkludimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk 

ofrohet asnjë provë, asnjë fakt që do të shpinte në konkludimin se të akuzuarit janë kryerës të 

veprës penale që u vihet në barrë me aktakuzë. Në fakt, nga shikimi i aktgjykimit të ankimuar, 

konkretisht arsyetimi i tij, rezulton se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme 

lidhur me faktet  konkrete duke dhënë arsye të qarta pse një fakt e konsideron të vërtetuar apo të 

pavërtetuar me ç’rast u referohet provave konkrete të cilat i ka vlerësuar sipas kërkesave që 

parashikon dispozita e nenit 361 par. 2 të KPPK. Pra, në arsyetimin e aktgjykimit janë paraqitur 

fillimisht përmbajtja e secilës provë duke filluar me përmbajtjen e dëshmive të dëshmitarëve të 

përmendur të dhëna në gjitha fazat e procedurës penale ( në polici, prokurori dhe në shqyrtimin 

gjyqësor), dhe pas vlerësimit të secilës deklaratë  veç e veç dhe në raport me provat tjera ka 

nxjerrë përfundime të qarta dhe bindëse pse nuk ua falë besimin dhe pse aktgjykimi nuk mund të 

mbështetet në faktet e paraqitura nga këta dëshmitarë dhe provat matriale. 

 

Prokuroria në ankesën e saj u referohet deklaratave të dëshmitarëve të përmendur të dhëna në 

shqyrtimin gjyqësor, me pretendim se këto prova vërtetojnë plotësisht  gjendjen faktike si në 

përshkrimin faktik të dispozitivit të aktakuzës, mirëpo lidhur me kundërthëniet në deklaratat e 

këtyre dëshmitarëve për faktet e rëndësishme vendimtare (të cilat gjykata e shkallës së parë i ka 

konstatuar dhe i krahasuar në mes veti), jo vetëm që nuk i përmend, por as që bënë përpjekje me 

i kundërshtua me ndonjë fakt konkret aq më parë kur këto kundërthënie kanë të bëjnë me 

personat për të cilët dëshmitarët dhe akuza, pretendojnë se ishin në vendin e ngjarjes, cili prej 

tyre ka pasur armë dhe cili prej tyre ka ndërmarrë veprimin konkret- gjuajtje me armë në drejtim 

të të dëmtuarit me qëllim të privimit të tyre nga jeta. 

 

Pra, ashtu si drejtë ka gjetur edhe gjykata e shkallës së parë nga shkresat e lëndës rezulton se i 

dëmtuari F. B. kishte deklaruar në polici :’’se në drejtim timin dhe të B.it është shtënë me armë 

automatike papritmas ku predhat kanë rënë afër këmbëve të mija. Personat të cilët kanë gjuajtur 

nga mali kanë qenë E.Z. dhe Xh.Z. kurse nga oborri i shtëpisë së tyre kanë gjuajtur R.Z., A.Z. 

dhe M.Z., ndërsa po ky dëshmitarë në prokurori me dt. 28.02.2007 ka deklaruar: “unë nuk kom 

pa armë në duart e A. nuk e kam pa se A.Z. ka shti me armë ndonjëherë për R. deklaroi se ai 

tytën e automatikut ka drejtuar kah unë dhe gjashtë herë ka shkrep me të në lartësi prej 70-100 

metra”. I dëmtuari B. B. në polici kishte deklaruar: “isha duke derdhur një kolic me perllog afër 
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telit papritmas ka shti me armë automatike në drejtim timin dhe F. ku plumbat kanë rënë afër 

këmbëve”, “personat të cilët kanë gjuajtur janë R.Z., Xh.Z., U.Z., M.Z., A.Z., prej oborrit të 

shtëpisë së tyre kanë gjuajtur R.Z., A.Z. dhe M.Z., kurse prej malit kanë shtënë U. dhe Xh.Z.”, 

po ky i dëmtuar në prokurori me dt. 28.02.2007 kishte deklaruar “ata kanë qenë R.Z., E.Z. dhe 

Xh.Z. që janë zhdjerg nga shtëpia e tyre që është 30 metra larg seres tonë ndërsa A.Z. ka qenë në 

oborr të shtëpisë së vet jam i sigurt që R. ka pasur armë zjarri në duart dhe atë kallash ndërsa të 

tjerët kanë pasur armë që kanë qenë të gjata por nuk e di çfarë. Dëshmitari D. B. në polici kishte 

deklaruar:’’ se kur kanë shtënë me armë në drejtim të vëllait B.it dhe djalit të vëllait F.it unë kam 

qenë te lokali dhe posa i kam dëgjuar të shtënat kam shikuar dhe i kam vërejtur duke gjuajtur me 

armë automatike, po aty i kam pa dy persona janë larguar nga mali në drejtim te poshtë. Ndërsa 

në prokurori me dt. 28.02.2007 deklaron “në momentin kur janë gjuajtur B. dhe F. prej tre 

personave të panjohur unë kam qenë në lokalin ku e grumbulloj zallin dhe punoj kur jam dal 

jashtë lokalit më parë kam dëgjuar 2-3 rafalle me nga 2,3 gjuajte dhe për këtë dola me shiqu se 

çfarë po ndodh, te njëri prej këtyre personave e kam parë edhe tymin e armës kur e ka përdorur 

këtë person e kam parë veç zi mirëpo nuk e kam dallua se kush u kon as me armë e as ata dy 

tjerë”. 

 

Prandaj, për shkak të jo konsistencës në deklarimet e dëshmitarëve lidhur me faktet vendimtare, 

për veprimet inkriminuese të të akuzuarve në drejtim të dëmtuarve, të dhëna në faza të ndryshme 

të procedurës penale, me të cilat janë ballafaquar edhe në shqyrtimin gjyqësor me ç’rast nuk kanë 

dhënë arsye bindëse për ndryshimin e deklaratave në këto rrethana, nuk mund të vërtetohet me 

siguri të plotë se të akuzuarit R. dhe A.Z., kishin shtënë me armë në të dëmtuarit. Gjykata e 

shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit ( faqja 13, 14 dhe 15) duke vlerësuar deklaratat e 

dëshmitarëve u referohet detaisht edhe kundërthënieve të konstatuara për secilin prej tyre dhe 

pastaj jep arsye të qarta për besueshmërinë e tyre, e nga shqyrtimi i shkresave të lëndës rezulton 

se këto konstatime plotësisht përputhen edhe me përmbajtjen e procesverbaleve  të cilave u 

referohet- të procedurës paraprake (të administruara si prova në shqyrtim gjyqësor) dhe 

përmbajtjen e procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor mbi deklarimin e dëshmitarëve.  

 

Me ankesë nuk vihet në dyshim përfundimi i gjykatës së shkallës së parë lidhur me konfliktin në 

mes dy familjeve-familjes të të dëmtuarve me familjen e të akuzuarve  lidhur me pronën dhe 

marrëveshjeve të arritura për pajtim në mes tyre, por pretendon se letra kërcënuese që i është 

dërguar familjes të dëmtuarve nga të akuzuarit provon motivin e tyre për ta kryer veprën penale. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykatë ky pretendim ankimor është i pabazuar sepse nuk mbështetet në 

asnjë provë të administruar në shqyrtimin gjyqësor. Në fakt, letra kërcënuese përmendet edhe në 

shqyrtimin gjyqësor, mirëpo kjo letër asnjëherë nuk  është propozuar të administrohet si provë e 

as që është bashkangjitur ndonjëherë shkresave të lëndës, ndërsa sipas dispozitës së nenit 361 

par. 1 të KPPK, gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat e proceduara në 

shqyrtim gjyqësor. Në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë nuk ka pasur mundësi ta vlerësoi 

e as të nxjerr ndonjë përfundim lidhur me përmbajtjen e kësaj letre, kur ajo fare nuk është 



5 
 

proceduar si provë në shqyrtimin gjyqësor, për më tepër, edhe pse ankesa i referohet si provë që 

vërteton elementin cilësues të veprës penale që u vihet në barrë të akuzuarve, e njëjta nuk i është 

bashkangjitur ankesës. 

Përveç kësaj, i pabazuar është edhe pretendimi ankimor- se vetëm fakti se tek të pandehurit nuk 

evidentohet prania e nitriteve apo nitrateve nuk do të thotë se të pandehurit nuk kanë shtënë me 

armë, ngase mostrat janë marrë më vonë pas ditës kritike, ndërsa në vendin e ngjarjes është 

gjetur një predhe që pas ekzaminimit është konstatuar se është armë e llojit AK-47 apo variantet 

e saj kalibër 7.62x32mm, sepse nga shikimi i raportit identifikues i Forenzikut të Njësisë Hetuese 

SRK Mitrovicë, me numër të dosjes 05-070, të dt. 21.04.2005, rezulton se nga të dy të akuzuarit 

të njëjtën ditë kur ka ndodhur ngjarja, pra me dt. 20.04.2005, Njësia e Forenzikës së Policisë 

sipas procedurave standarde kishte marr mostrat e mbetjeve të barutit tek te dy të akuzuarit ( që 

nga raporti i ekspertizës është vërtetuar se nga mostrat e dërguara nuk kanë rezultuar mbetje të 

barotit), e jo pas ditës kritike, si pretendon prokuroria në ankesën e saj. Ndërsa, lidhur me 

predhën e gjetur dhe ekspertizën me të cilën është bërë ekzaminimit i saj, gjykata e shkallës së 

parë ia ka falë besimin e plotë, por me të drejtë ka konkluduar se kjo provë në aspektin e 

provueshmërisë së saj në raport me faktet relevante - se nuk mund të nxjerr konkluzion të 

pretenduar si në akuzë se kjo predhë është shtënë nga të akuzuarit, sepse të akuzuarve nuk u 

kishin gjetur ndonjë armë që do të mund të provohej se ajo armë është e llojit automatik AK-47 

apo ndonjë variant e llojit të armëve automatik për të ndërtuar besueshmërinë e plotë për 

provueshmërinë e këtyre rrethanave, pra që të pandehurit kishin shtënë me këtë predhë. Ndërsa, 

sipas dispozitës së nenit 3 par. 2 të KPPK, mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të 

rëndësishme për çështjen duhet interpretuar në favor të akuzuarit  dhe të drejtave të tija sipas 

këtij kodi dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

Meqenëse, në ankesë nuk paraqitet asnjë rrethanë e re apo fakt i pa vlerësuar nga gjykata e 

shkallës së parë me të cilat do të vihen  në dyshim përfundimet e saj, kjo Gjykatë i aprovon si të 

drejta dhe të ligjshme të gjitha ato që janë thënë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar për 

vlerësimin e dëshmive të dëshmitarëve dhe  provave tjera të proceduara lidhur me këtë çështje, 

që do të thotë se akcepton arsyet e dhëna nga ana e gjykatës së shkallës së pare sikurse përkitazi 

me çështjen e motivit, besueshmërinë e deklaratave të dëshmitarëve, konkludimet lidhur me 

provat materiale dhe mbrojtjen e të akuzuarve, që shpien në përfundim se të akuzuarit  R.Z. dhe 

A.Z. nuk kanë ndërmarrë veprimet e pretenduara si në aktakuzë. 

Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipërpërmendura si dhe rrethanat më detajisht të 

theksuara në aktgjykimin e ankimuar rezulton se konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se nuk 

është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën janë akuzuar, është i drejtë dhe i 

ligjshëm. 

Nga se u tha më lartë, konform nenit 401 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 384/2019 datë 27.09.2019 

Procesmbajtës,                         Anëtarët e kolegjit,                                   Kryetare e kolegjit, 

Sadik Kryeziu                         Tonka Berishaj                                          Have Haliti                 

                                                        _____________ 

                                                      Kreshnik Radoniqi 

                                                        _____________                                                                    


