
                     

                                                                                                                              PA.-II.nr.2/2019 

 

Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, kryetar i 

gjykatës-kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Qefsere Berisha, në çështjen penale kundër të akuzuarit  P.N., nga  Gjakova, për 

shkak të veprës penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.1, 1.3 dhe 1.11  të KPRK-së, 

dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

parag.1 të KPRK duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.48/18 të datës 19.11.2018 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.629/2018 të datës 31.01.2019, në seancën 

e kolegjit të mbajtur më 16.05.2019, mori këtë: 

 

 

                                                   A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

 

I. Me aprovimin e ankesës të mbrojtësit të të akuzuarit P.N., anulohen aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.48/18 i datës 19.11.2018 dhe aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.629/2018 i datës 31.01.2019 dhe çështja i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

II. Ndaj të akuzuarit P.N., vazhdohet paraburgimi. 

 

 

                                                     A   r   s   y   e   t  i  m  

 

  

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.48/18 të datës 19.11.2018, i 

akuzuari P.N., është shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 

nënpar.1.1, 1.3 dhe 1.11  të KPRK-së, dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 parag.1 të KPRK dhe për veprën penale nën I të 

dispozitivit i është caktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 23 (njëzet e tre) vite, dhe 

për veprën penale nën II të dispozitivit dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe 

është gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 24 (njëzetekatër) vite, në të cilin 

dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 07.08.2018 e deri në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Të dënuarit konform nenit 69 par.1 lidhur me nenin 374 

par.3 të KPRK i është shqiptuar dënimi plotësues konfiskimi i pushkës automatike të tipit 

AK-47 me numër serik 2721-96 të kalibrit 7.62 mmx39 mm si dhe 30 fishekë të kalibrit të 

njëjtë, si objekt i kryerjes së veprës penale. Në kuptim të nenit 450 par.4 të KPPK, i dënuari 



është obliguar që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 200 ( dyqind ) €, 

paushallin gjyqësor në shumën prej 200 €, si dhe 50 € në emër të kompensimit të viktimave 

të krimit. Pala e  dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në 

kontest të rregullt civil. 

 

  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ankesë kanë parashtruar: Prokurori 

i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, përfaqësuesit të palës së dëmtuar, mbrojtësja e të 

akuzuarit dhe vetë i akuzuari.  

       

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PA1.nr.629/2018 të datës 31.01.2019, ka miratuar ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë,  dhe atë të përfaqësuesit të palës së dëmtuar, dhe ka ndryshuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me cilësimin ligjor të veprës penale dhe vendimit mbi 

dënimin, ashtu që veprimet e të akuzuarit të përshkruar në dispozitivin nën pikën I. të 

dispozitivit të aktgjykimit, i ka cilësuar si vrasje e rëndë, të parashikuar nga neni 179 par.1 

nën.par. 1.11 të KPRK, dhe për këtë vepër penale i ka shqiptuar dënim me burgim të 

përjetshëm,  ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të 

armëve, të parashikuar  nga neni 374 parag.1 të KPRK , nga (pika II. e dispozitivit të aktgjykimit 

) i ka shqiptuar  5 (pesë) vite burgim ,  dhe në bazë të nenit 80 par.2 nën.par. 2. të KPRK, i ka 

shqiptuar dënim me burgim të përjetshëm, e në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim prej 07.08.2018 e tutje.  Ankesa e mbrojtëses së të akuzuarit  është refuzuar si e 

pabazuar, ndërsa ajo e të akuzuarit është hedhur  si e palejuar.  

 

Kundër këtyre aktgjykimeve, ankesë në Gjykatën Supreme, ka paraqitur mbrojtësi i të 

akuzuarit, avokati N.D., për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës penale, nga neni 

248 par.1 pika 1.1,1.2 dhe 1.3 ( që rregullojnë çështjen e  pranimin e fajësisë) dhe  nenin 384 

par.1 pika 1.8 dhe 1.11 të KPPK, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të aprovoi 

ankesën, ashtu që aktgjykimet e ankimuara t’i anuloi dhe çështjen penale t’ia kthejë gjykatës 

së shkallës së parë në rigjykim. 

 

Në ankesën e tij, mbrojtësi e konteston pranimin e fajësisë, me pretendim se pranimi i 

fajësisë është bërë në kundërshtim me nenin 248 të KPPK-së, sipas ankesës, nga rrjedha e 

shqyrtimit fillestar dhe nga deklarata e të akuzuarit me rastin e “pranimit të fajësisë”,  qartë 

rezulton se ai ka pranuar fajësinë,  vetëm sa i përket vrasjes së ish-bashkëshortes së tij, tani të 

ndjerës V., por jo edhe vrasjes në bijës së tij. Sipas ankesës, gjykata e shkallës së parë, nën 

këto rrethana nuk është dashur ta pranojë fajësinë, sepse nuk ka qenë e plotë. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën PPA-III.nr.2/2019 e datës 



27.03.2019, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të dënuarit, të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, konform  nenit 390 par.1 dhe 4 të KPPK, mbajti seancën e 

kolegjit, në të cilën seancë ishin të pranishëm: Prokurori i Shtetit Idaim Ismajli, i akuzuari, 

mbrojtësi i tij av. N.D.,  përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, avokati I.O..   

 

Gjykata Supreme, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje juridiko-penale, 

studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP –së, dhe pasi vlerësoi 

pretendimet e cekura  në ankesë gjeti se:  

 

    Ankesa është e bazuar  

 

 Bazuar në faqen e tretë të procesverbalit të shqyrtimit fillestar, rezulton se pranimi i 

fajësisë nga ana e të akuzuarit është në kundërshtim të plotë me dispozitivin e aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, pasi që akuzohet se ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga 

neni 179 par.1 nënpar.11 të KPRK-së, e cila kryhet në rastet kur me dashje kryhen dy apo më 

shumë vrasje, kurse deklarimi i tij është vetëm përkitazi me vrasjen e ish bashkëshortes së tij, 

ashtu që i akuzuari pas leximit të aktakuzës dhe pas konsultimit me mbrojtësin e tij kishte 

deklaruar se: “E pranoj fajësinë për vrasjen e ish gruas time, mirëpo vajzën e kam vra 

aksidentalisht”.  

 

Duke analizuar me vëmendje këtë mënyrë të pranimit të fajësisë, rezulton se i akuzuari e 

ka pranuar fajësinë vetëm pjesërisht, edhe atë sa i përket vrasjes së ish bashkëshortes së tij, 

mirëpo nuk ka pranuar fajësinë se edhe vajzën e tij e ka vrarë me dashje direkte, sikundër 

akuzohej me akuzën e prokurorit. Në rrethana të tilla, gjykata e shkallës së parë, ka mundur ta 

pranojë fajësinë vetëm në raport me ish gruan e tij, por assesi në raport me vajzën e tij. Për t’i 

sqaruar rrethanat e vrasjes së vajzës së të akuzuarit, është dashur çështja të shkojë në shqyrtim 

gjyqësor, me ç’rast,  do ndriçoheshin të gjitha çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me vrasjen e 

vajzës së të akuzuarit, e veçmas sqarimi i raportit psikik të kryesit lidhur me këtë vrasje 

(fajësinë), të cilat rrethana janë determinuese për ta cilësuar veprën penale nga neni 

179.par.1.nënp.1.11 të KPK-së. 

 

Nga arsyet e përshkruara më sipër,  rezulton se përfundimet e gjykatës së shkallës së parë 

se duhet akceptuar pranimin e  fajësisë nga ana e të akuzuarit,  në shqyrtimin fillestar, ngase janë 

plotësuar të gjitha kushtet e parashikuara nga neni 248 të KPPK-ës, dalin të jenë të pabazuara 

dhe në kundërshtim me këtë normë. Në rrethana të këtilla, aktgjykimi i shkallës së parë del të 

jetë i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të parashikuar nga neni 

384.par.2.nënp.2.1 të KPPK-së lidhur me nenin 248 të KPPK-së, ngase gjykata gabimisht ka 

aplikuar këtë normë, dhe që kjo shkelje ka ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, në çka 

me të drejtë tërheq vërejtjen mbrojtësi i të akuzuarit  me ankesën e tij. 



 

 Gjykata e shkallës së dytë, në pranimin e këtyre defekteve në procedurën e pranimit të 

fajësisë, ka qenë e detyruar që aktgjykimin ta shqyrtojë detyrimisht dhe ta anulojë atë, e jo të 

kalojë mbi këtë shkelje, e cila është e pranishme dhe që kushtëzon cilësimin juridik, ngase mund 

të bëhet fjalë për vrasje të rëndë nga neni 179 par.1 nënp.1.11.të KPK-ës, vetëm nëse dy e më 

shumë vrasje janë kryer me dashje. U tha më sipër se nuk është qartësuar ana subjektive kur 

kemi të bëjmë me vrasjen e vajzës së të pandehurit. Kjo paraqet shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, të cilën e ka bërë gjykata e shkallës së parë dhe të cilat shkelje nuk i ka 

riparuar as gjykata e shkallës së dytë. Andaj, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se 

aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë me shkelje të nenit 384 par.2 nënpar.2.1 të KPPK-së dhe 

kjo kushtëzoi në anulimin e tyre dhe kthimin e çështjes në rivendosje. 

 

 Gjykata e shkallës së parë në rigjykim, duhet në aspektin formal të nisë nga shqyrtimi 

fillestar, mirëpo të mos e pranoi fajësinë në rrethana të një deklarimi të ngjashëm nga ana e të 

akuzuarit në raport me vrasjen e vajzës së tij, por çështja të kalojë në shqyrtim gjyqësor, për të 

sqaruar rrethanat e vrasjes në aspektin subjektiv-forma e fajit, e pastaj të marr një vendim të 

drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo-juridike. 

 

 Nga të shtruara e mësipërme, e në mbështetje të nenit 402.pr.1 të KPPK-ës, u vendos si 

në dispozitiv të aktvendimit. 

 

 Vendimi mbi vazhdimin e paraburgimit është bazuar në nenin 402.par.4 të KPPK-së, 

ngase Gjykata Supreme konsideron se akoma ekzistojnë kushtet që të pandehurit t’i vazhdohet 

paraburgimi.           

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS -PRISHTINË 

PA-II.nr.2/2019, më 16.05.2019 

       

   Procesmbajtëse                                                       Kryetar i kolegjit 

    Qefsere Berisha                                                                                            Enver Peci  

  

  

  

    

 

 

 

 


