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PAII.nr.4/2019 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, kryetar, 

Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar 

Balaj, si procesmbajtës, në çështjen penale të akuzuarit N.P., për shkak të veprës penale vrasja e 

rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.4 dhe 1.12 të KPRK-së dhe dy veprave penale mbajtja në 

pronësi, kontrolle apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas ankesës së përbashkët të mbrojtësve të të akuzuarit, av. G.K., av. Y.B. dhe av. 

A.T., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.83/2018, të datës 25.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.272/2019  të datës 20.06.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur në kuptim të nenit 407 

par.1 të KPPK-së, më datë 14.10.2019, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

        Me aprovimi e ankesës së përbashkët të mbrojtësve të të akuzuarit N.P. dhe sipas detyrës 

zyrtare anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.83/2018, i datës 25.03.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.272/2019 i datës 20.06.2019 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim. 

        Ndaj të akuzuarit N.P., vazhdohet masa e paraburgimit. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

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

PKR.nr.83/2018, të datës 25.03.2019, i akuzuari N.P., është shpallur fajtor për veprën penale 
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vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.4 dhe 1.12 të KPRK-së dhe dy vepra penale mbajtja 

në pronësi, kontrolle apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së dhe 

është gjykuar me dënim burgimi të përjetshëm, në të cilën i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 22.12.2015 deri më datë 06.03.2018  si dhe nga data 25.03.2019  e tutje. 

Të akuzuarit i është konfiskuar një pushkë gjuetie me numër serik 0193117 si dhe 12 copë 

fishekë të kësaj pushke, 1 fishek i kalibrit 7.62 mm, një armë automatike e tipit AK-47, me 

numër serik 120331141 dhe dy karikator të zbrazët. I akuzuari është obliguar të paguaj 

shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 800 €, shumën prej 200 €, në emër të paushallit 

gjyqësor dhe 50 € në fondin për kompensimin e viktimave të krimit, kurse të dëmtuarit për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike, janë udhëzuar në kontest civil.  

 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës  

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.272/2019 të datës 20.06.2019, 

është refuzuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit dhe është vërtetuar aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë. 

 

        Ankesa kundër aktgjykimeve të kundërshtuara  

 

        Kundër aktgjykimeve të kundërshtuara, brenda afatit ligjor, ankesë të përbashkët kanë 

paraqitur mbrojtësit e të akuzuarit, av. G.K., av. Y.B. dhe av. A.T., për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe 

vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që aktgjykimet e ankimuara të ndryshohen 

dhe i akuzuari në mungesë të provave të lirohet nga akuza ose aktgjykimet e kundërshtuara të 

anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën PPA/III.nr.5/2019 e datës 

11.09.2019, ka propozuar që ankesa e përbashkët e mbrojtësve të të akuzuarit të refuzohet si e 

pabazuar. 

 



3 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në bazë të nenit 407 par.1 dhe 2 të KPPK-së, mbajti seancën e 

kolegjit në të cilën ishin prezent: Përfaqësuesi nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, Sevdije 

Morina, përfaqësuesit e palës së dëmtuar H.P., L.P. dhe Sh.P., i akuzuari N.P., dhe mbrojtësit e 

tij av. G.K., av. Y.B. dhe av. A.T., prandaj gjykata nuk pati pengesa ligjore që të mbajë seancën 

e kolegjit nga neni 407 par.1 të KPPK-së. 

 

        Mbrojtësit e të akuzuarit N.P., elaboruan pretendimet e paraqitura në ankesë dhe qëndruan 

pranë propozimeve të paraqitura, i akuzuari e përkrahu fjalën e mbrojtësve të tij, kurse 

përfaqësuesi nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, mbeti pranë propozimit të paraqitur në formë 

të shkruar. 

        Pretendimet e mbrojtësve  

 

        Mbrojtësit e të akuzuarit N.P., pretendojnë se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk 

është përpiluar në pajtim me dispozitën e nenit 370 të KPPK-së, meqë nuk janë paraqitur në 

mënyrë të qartë provat që vërtetojnë fajësinë e të akuzuarit. Gjykata e shkallës së parë theksohet 

se nuk ka marrë parasysh propozimin e palës mbrojtëse të paraqitur përmes parashtresës 

05.02.2019, për nxjerrjen e katër provave materiale, meqë në seancën e datës 18.03.2019 me 

aktvendim ka refuzuar marrjen e tyre pasi që janë shqyrtuar gjatë shqyrtimit të parë e që kjo nuk 

qëndron, kurse kërkesa e tretë dhe e katërt fare nuk janë trajtuar nga ana e kësaj gjykate. 

Theksohet se në këtë parashtresë është kërkuar të vërtetohet informacioni se tani e ndjera së 

bashku me një person të ri më datë 11.11.2015 rreth orës 10:30 janë takuar me një person në 

lagjen “F.” në P., me qëllim të kërkimit të banesës me qira në këtë lagje, por nuk kanë arritur që 

të bëjnë marrëveshje për qiranë e banesës, pasi që përveç kontaktimit të këtij personi nga ana e 

hetuesit policor nuk është vazhduar më tutje me hetime. Kërkesa e dytë ka pasur të bëj me 

telefonatën anonime nga një qytetare NN nga Gj., e cila për shkaqe sigurie ka kërkuar që të 

mbetet anonime, mirëpo ka dhënë informacione përkitazi me faktin se kishte dyshime se vrasja 

ishte kryer nga dy persona që jetonin në Gj., mirëpo në kohën e vrasjes kishin qenë në Kosovë 

dhe përveç kësaj përmes telefonit kishte dërguar disa fotografi të të dyshimtëve përmes viberit e 

të cilat fotografi ishin dërguar tek Qendra Operative e Policisë në Pejë më saktësisht tek zyrtarja 

H.K. dhe e cila i kishte përcjellë tek zyrtari policor përkatësisht hetuesi A.M. Është propozuar që 

dëshmitarja H.K., të dëgjohet si dëshmitare përkitazi me materialin e dërguar dhe i cili më pastaj 
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është asgjësuar nga ana e policit hetues A.M. Kërkesa e tretë ka pasur të bëj me personin i cili ka 

pasur kontakte përmes facebookut me të ndjerën dhe e cila kërkesë nuk është shqyrtuar dhe as 

nuk është vendosur, dhe për më tepër, nuk është dhënë arsyetim për refuzimin e kësaj kërkese, 

kurse kërkesa e katërt ka të bëj me identifikimin e automjetit i cili sipas incizimit ka kaluar 

vetëm një sekondë pas automjetit të të akuzuarit, pasi që askush gjatë procedurës hetimore nuk 

është marrë me këtë automjet. 

 

        Gjykata e shkallës së parë po ashtu nuk i ka marrë parasysh deklarimin e dëshmitarit Q.P., i 

cili ishte së bashku me të ndjerën janë takuar para dyerve të shtëpisë së saj dhe së bashku kanë 

ecur deri te “D...” dhe kur ka shkuar aty fare nuk e ka parë të akuzuarin N., e as xhipin e tij që 

vërteton se i akuzuari më herët ishte nisur për në varrim para se aty të shkonte e ndjera dhe po 

ashtu edhe deklarimin e dëshmitares S.B., e cila nuk është vlerësuar nga gjykata e shkallës së 

parë.  

 

        Gjykata e shkallës së parë pretendohet se nuk ka vlerësuar edhe provat e tjera materiale siç 

ka qenë ekzaminimi i automjetit të të akuzuarit dhe se nga ekzaminimi nuk është vërtetuar se ka 

pasur ndonjë person tjetër brenda në automjet, raportin për ekzaminimin e veturës se nuk është 

gjetur asnjë gjurmë që ndërlidh të akuzuarin me veprën penale, raportin e laboratorit të përpiluar 

nga zyra e hetuesisë departamenti i FBI-së dhe ekzaminimin e ADN-së, në të cilat nuk është 

gjetur asnjë përputhje e gjurmëve që e implikon të akuzuarin në këtë ngjarje. Raporti për vendin 

e ngjarjes tregon se e ndjera është ekzekutuar diku tjetër dhe nga persona të panjohur dhe pas 

ekzekutimit është sjellë në vendin ku është gjetur duke marrë për bazë faktin se të mbathurat e 

viktimës-çizmet e saja kanë qenë të pastra dhe që tregon faktin se nga vendi deri ku mund të 

lëvizë automjeti deri tek vendi ku është gjetur e ndjera po të ecte në këmbë me siguri se çizmet e 

saja do të ishin me baltë. Se e ndjera është ekzekutuar diku tjetër vërtetohet edhe nga fakti se në 

vendin e ngjarjes nuk janë gjetur gëzhojat e armës e as gjurmë të gjakut, andaj të gjitha këto 

prova pretendohet se vërtetojnë pafajësinë e të akuzuarit. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka interpretuar provat materiale dhe atë 

raportin e hartografisë përkitazi me mbulueshmërinë e antenës së fshatit Z., meqë kjo antenë nuk 

i mbulon B. e S., e as vendin e ngjarjes, dhe për më tepër, në vend se të kërkohet raport përkitazi 

me mbulueshmërinë e antenave të Z., L. dhe S., nga ndonjë ekspert i telekomunikacionit, një 
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raport i tillë kërkohet nga zyrtari policor V.K., i cili nuk është kompetent për të dhënë raport të 

tillë dhe i cili raport gabimisht ka konstatuar se antena e Z., mbulon B.. S., përkatësisht vendin 

ku është gjetur trupi i tani të ndjerës. Konstatimin e raportit të policit hetues e interpreton 

gabimisht gjykata e shkallës së parë duke konstatuar se duke u bazuar në këtë raport është 

vërtetuar se i akuzuari më datë 09.11.2015 në ora 15:19 min., përkatësisht kur ka biseduar me 

Z.Z., ka qenë pikërisht në vendin e ngjarjes duke e ekzekutuar tani të ndjerën, dhe për më tepër, 

nxjerr konkludim të gabuar se të akuzuarit asnjëherë nuk i është aktivizuar antena e Z., mirëpo 

nga vet raporti shihet se kjo antenë ishte aktivizuar edhe me rastin e thirrjes së datës 08.11.2015 

në ora 11:01:30 dhe po të përmbante raporti të dhëna për ditët e tjera me siguri se do të 

aktivizohej kjo antenë. Eksperti i lëmisë së telekomunikacionit me siguri se do të kishte dhënë 

sqarime lidhur me aktivizimit të antenave. Gjykata e shkallës së parë, pretendohet se 

keqinterpreton edhe konstatimet e ekspertit të mjekësisë ligjore përkitazi me kohën e vdekjes së 

të ndjerës, përkatësisht konstaton se dita e zhdukjes ishte edhe dita e vrasjes, kurse eksperti i 

mjekësisë ligjore siç është konstatuar edhe në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 

29.01.2019, thekson se duke u bazuar në shenjat kufomore dhe besueshmërinë shkencore se koha 

e vdekjes kishte qenë 20-30 ditë përkatësisht një muaj para se të kryhet autopsia. Andaj, duke u 

bazuar në faktin se e ndjera ishte zhdukur me datë 09.11.2015 dhe trupi i saj ishte gjetur më datë 

17.12.2015 përkatësisht pas 39 ditësh nga zhdukja e saj, atëherë duke u bazuar në theksimet e 

ekspertit të mjekësisë ligjore vdekja ka mundur të ndodhë edhe ditëve të tjera dhe jo pikërisht më 

09.11.2015. Ky konstatim është në përputhje edhe me dëshminë e prindërve të të ndjerës se ditën 

e zhdukjes e kanë ftuar të ndjerën në telefon dhe telefoni i saj ka cingëruar disa herë dhe pastaj 

është mbyllur dhe po ashtu se më datë 11.11.2015 është parë se e ndjera ishte on-line në 

facebook e pastaj është thirrur në telefon edhe pse disa herë i ka cingëruar telefoni dhe pastaj 

është ndërprerë dhe më nuk ka pasur qasje në telefon. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë e ka shpallur fajtor të akuzuarin pa asnjë provë 

materiale dhe pa analizuar provat e që kjo pohohet edhe nga vet prokurorja e çështjes së në këtë 

rast nuk ka gjetur asnjë provë direkte që i akuzuari është involvuar në kryerjen e kësaj vepre 

penale. Mirëpo përkundër kësaj, edhe gjykata e shkallës së dytë në aktgjykimin e saj nuk 

arsyeton pretendimet e mbrojtjes dhe pa bërë asnjë analizë dhe duke injoruar provat por në 

mënyrë të thjeshtë konstaton se gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale edhe pse pa asnjë provë materiale që vërtetojnë fajësinë e të 
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akuzuarit dhe shumë prova materiale që e vërtetojnë pafajësinë e tij, megjithatë i shqipton dënim 

me burgim të përjetshëm. 

 

        Në ankesë po ashtu pretendohet edhe për vërtetim jo të plotë të gjendjes faktike duke 

theksuar faktin se gjatë procedurës së rigjykimit janë dëgjuar 20 dëshmitarë, mirëpo asnjëri nga 

këta nuk ka pohuar se ka vërejtur se i akuzuari e ka marrë me automjetin e tij tani të ndjerën, 

ashtu që janë paushalle theksimet e gjykatës së shkallës së parë në faqen e 16 pasusi 2 të 

aktgjykimit se “...me prova ka vërtetuar se i akuzuari e kishte marrë viktimën D.P., me veturën 

J..Sh..., afër shtëpisë së N.J....”. Është e pakuptueshme se si gjykata ka mundur të konstatoj pasi 

që me asnjë provë  as në shqyrtimin e mëparshëm e as në rigjykim askush nga dëshmitarët nuk e 

ka thënë se e ka parë të akuzuarin që e ka marrë të ndjerën në automjetin e tij, dhe për më tepër, 

kjo nuk ishte vërtetuar as me prova materiale. Në ankesë, theksohet se konstatimi në faqen 16 

pasusi i tretë i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë se nga vendi i quajtur “Drumi” deri te 

vendi ku është marrë viktima nevojitet koha prej 5 minuta që ky konstatim është i vërtetë, mirëpo 

nuk ceket fakti se nga shtëpia e të ndjerës deri te “D...” nevojiten së paku edhe 3 minuta kohë 

duke ecur në këmbë dhe nëse sipas deklarimeve të familjarëve të të ndjerës theksohet se e njëjta 

nga shtëpia ka dalë në orën 13:40 dhe pohimi i dëshmitarit Q.P., se me të ndjerën kanë ecur së 

bashku deri te “D...”, atëherë duke pasur parasysh faktin se automjeti i të akuzuarit ka kaluar në 

ora 13:44, me këtë vërtetohet se e ndjera kur kishte mbërritur te “D...” automjeti i të akuzuarit 

kishte kaluar rreth shtëpisë së N.J., përkatësisht kamerës së vendosur në këtë shtëpi e kjo 

vërtetohet edhe përmes dëshmitarit Q.P., i cili gjatë të gjitha fazave të procedurës penale ka 

deklaruar se kur kishin arritur te ”D...”, së bashku me të ndjerën nuk e kishte parë të akuzuarin. 

Kontestohet edhe konstatimi i theksuar në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me 

incizimin e kamerës nga shtëpia e N.J., përkatësisht fakti se nga incizimi është parë se vetura e të 

akuzuarit është ndalur dhe dera e veturës është mbyllur dhe përkundër faktit se ky konstatim 

është i vërtetë, megjithatë në incizim nuk shihet se a kishte hyrë dikush në veturë dhe për këtë 

edhe i akuzuari ka dhënë sqarimin e tij se dera e automjetit të veturës së tij ka pasur një defekt 

dhe se ka ndodhur që të hapet vet dhe pastaj është detyruar që të ndalet dhe ta mbyllë atë.  

 

        Gjykata e shkallës së parë pretendohet se gabimisht ka konstatuar se i akuzuari e ka marrë të 

ndjerën që vërtetohet edhe nga deklarimi i dëshmitarit A.M., i cili kishte biseduar me 

dëshmitarin tjetër Q.J. dhe se i njëjti i kishte thënë dëshmitarit A.M., se kishte parë të akuzuarin 
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duke e marrë një person me flokë të bardha por kishte menduar se është mësuesja përkatësisht 

vajza e H.P. Konstatimi i theksuar në aktgjykim është jo korrekt kur të kemi parasysh faktin se 

dëshmitari Q.J., në seancën e datës 19.11.2018 ka mohuar të gjitha pretendimet e theksuara në 

raportin e dëshmitarit- policit A.M., dhe për më tepër, ka theksuar se këtë dëshmitar nuk e njeh 

dhe nuk ka biseduar asnjëherë me të dhe këtë e pohon edhe gjatë ballafaqimit me dëshmitarin 

A.M. Edhe nëse do të ishte i vërtetë deklarimi i dëshmitarit A.M., se nga dëshmitari Q.J., kishte 

marrë informacione shumë të rëndësishme, megjithatë mbetet e paqartë se pse ky dëshmitar nuk 

u ftua si dëshmitar gjatë procedurës hetimore siç u ftua në rigjykim dhe pse dëshmitari A.M.,  

gjatë gjykimit të parë nuk e kishte përmendur fare dëshmitarin anonim përkatësisht dëshmitarin 

QJ. Përkundër deklarimeve të cekura nga dëshmitari Q.J., gjykata e shkallës së parë ka theksuar 

se dëshmitari nuk pranonte të deklarohet edhe pse ky konstatim është i pa saktë pasi që 

dëshmitari është deklaruar në mënyrë të qartë në pyetjet që i janë bërë. Dëshmitari asnjëherë nuk 

ka deklaruar se nuk dëshiron të deklarohet, përkundër faktit se disa herë i është tërhequr vërejtja 

nga ana e kryetarit të trupit gjykues se do të merren masa nëse nuk deklarohet për ngjarjen e po 

ashtu ndaj tij edhe është shqiptuar dënimi me gjobë prej 500 € kinse për fshehjen e dëshmisë me 

paralajmërim se ka afat prej 15 ditëve që të deklarohet përndryshe do të merren masa tjera 

përkatësisht do të burgoset. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka theksuar se deklarimet e të akuzuarit 

janë të rrejshme përkitazi me shkuarjen e tij në varrimin e Sh.Z., dhe pas varrimit kishte shkuar 

në shtëpi dhe pastaj në P., me bashkëshorten e tij dhe Z.Z. edhe pse këto janë vërtetuar përveç 

nga i akuzuari edhe nga dëshmitarët e tjerë edhe nga antenat që kanë regjistruar lëvizjen e tij në 

lagjen “F...” dhe “S.” në P. Posaçërisht i rëndësishëm është fakti i shkuarjes së të akuzuarit në 

varrim të Sh.Z., me automjet e që gjykata e shkallës së parë e thekson se ishte e palogjikshme të 

shkohet me automjet në varrim duke bërë rrugë më të gjatë nga rruga e “J...” dhe rruga e “B....” 

kur kishte mundësi të shkonte në rrugën më të shkurtër kah rruga e “Z...”  dhe “K...”, mirëpo i 

akuzuari sipas pretendimeve ankimore, kishte dhënë përgjigje për këtë së pari se rruga nga ka 

shkuar nuk ishte edhe shumë më e gjatë dhe faktit se rrugës së shkurtër kishin shkuar në këmbë 

pjesëmarrësit në varrim, dhe për më tepër, i akuzuari gjatë deklarimit të tij ka theksuar se është 

invalid dhe tërë kohën shërbehet me një apo dy paterica dhe nuk ka munduar që të shkoj në 

këmbë.   
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        Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë thekson se “...nuk ka mundur që të 

vërtetoj motivin e vrasjes, por nuk ka mundur të injorohet fakti se si është gjetur viktima dhe 

deklarimi i ekspertit mjeko-ligjor se kjo pozitë e viktimës ka qenë pozitë e detyruar dhe siç shihet 

nga fotografitë e vendit të ngjarjes trupi i viktimës ka qenë i zhveshur deri në gjunjë përkatësisht 

pantallonat dhe brekët të zhveshura deri në gjunjë dhe rripi i pantallonave i shpërthekuar, kjo 

jep për të kuptuar se një lloj dhune seksuale ka qenë e ushtruar...”, andaj kur të kemi parasysh 

faktin se i akuzuari me vite të tëra është invalid dhe çdo herë i shfrytëzon patericat për të ecur, 

është e pamundur që ti bëj këto veprime të dhunshme.  

 

        Në ankesë theksohet se edhe nën supozimin se tani i akuzuari e kishte marrë të ndjerën në 

automjet për ta dërguar deri në rrugën kryesore D.-P., përkatësisht deri në stacion ku ndalet 

autobusi për P., dhe në momentin kur i akuzuari të kishte vazhduar rrugën përpjetë në drejtim të 

S. dhe bjeshkës është një gjatësi prej 2-3 km dhe nuk mund të shkohet para 20 minutave dhe me 

siguri se e ndjera gjatë rrugës do të kishte reaguar, ka pasur mundësi të hapë derën dhe të dal  

nga automjeti dhe reagimet e saj të vërehen nga personat tjerë në rrugë pasi që është e pamundur 

që të mos kiste persona në rrugë.  Po ashtu, theksohen faktet se me automjet nuk mund të 

shkohet deri te vendi ku është gjetur trupi i tani të ndjerës por është një largësi prej 100-150 

metra (në këmbë) dhe kjo tregon se është e pamundur që një invalid siç është i akuzuari ta dërgoj 

të ndjerën duke e tërhequr deri te vendi ku është gjetur trupi i të ndjerës dhe ta privoj nga jeta dhe 

duke u ndërlidhur edhe me raportin e vendit të ngjarjes kur është konstatuar se çizmet e të 

ndjerës nuk ishin me baltë por të pastra. Nga kjo del se e ndjera ishte privuar nga jeta diku tjetër 

dhe nga së paku dy persona dhe pastaj është sjellë në vendin e ngjarjes. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e 

përbashkët të mbrojtësve të të akuzuarit, dhe parashtresën e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit 

dhe gjeti se: 

 

        ankesa e përbashkët e mbrojtësve të të akuzuarit është e bazuar.  
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        Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale sipas dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, 

përkatësisht nenit 370 par.7 të KPPK-së, meqë gjykata nuk ka dhënë arsyetim për mosmiratimin 

e propozimeve të palës mbrojtëse. 

  

        Në ankesën e paraqitur mbrojtësit e të akuzuarit, kanë paraqitur pretendim përkitazi me 

mosmiratimin e propozimeve të paraqitura në parashtresën e datës 05.02.2019, për nxjerrjen e 

provave materiale dhe atë përkitazi me informacionin se e ndjera së bashku me një person tjetër 

janë takuar me një person tjetër në lagjen “F...” në P., me qëllim të kërkimit të banesës me qira 

në këtë lagje, pastaj përkitazi me telefonatën anonime të një qytetare nga Gj. dhe dërgimin e disa 

njoftimeve përmes telefonit përkatësisht që për këtë rrethanë të dëgjohet dëshmitarja e cila ka 

pranuar këto njoftime përmes telefonit. Identifikimin e personit me të cilin ka kontaktuar e ndjera 

përmes rrjetit social facebook dhe identifikimin e automjetit i cili ka kaluar vetëm një sekondë 

pas automjetit të tani të akuzuari. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe duke u bazuar në arsyetimin e 

gjykatës së shkallës së parë del se në faqen e 26 të aktgjykimit nuk janë arsyetuar propozimet e 

mbrojtjes për nxjerrjen e provave materiale. Veçanërisht nuk është dhënë arsye përkitazi me mos 

ftesën në cilësinë e dëshmitares H.K., përkitazi me komunikimet përkatësisht informatën e 

pranuar përmes viberit nga një qytetare anonime nga Gj. dhe këto informacione me siguri se do 

të mund të ndriçonin këtë çështje penale. Arsyetimi se kjo kërkesë ka qenë e përsëritur përkitazi 

me dëgjimin e kësaj dëshmitare nuk e liron gjykatën që të arsyetoj refuzimin e propozimit për 

dëgjimin e kësaj dëshmitare. 

 

        Gjykata e shkallës së parë jep një arsyetim të pamjaftueshëm edhe përkitazi me poseduesin 

e telefonit me nr. 04.-...-... që dyshohet se është kontaktuar nga ana e tani të ndjerës dhe një 

personi tjetër, ashtu që sigurimi i këtyre të dhënave është mjaft me rëndësi për shkak të faktit se 

sipas këtij informacioni rezulton se e ndjera me këtë numër të telefonit ka kontaktuar me datën 

11.11.2015, përkatësisht dy ditë pasi që rezulton se është zhdukur. Gjykata e shkallës së parë nuk 

ka paraqitur arsye përkitazi me refuzimin e propozimit për dëgjimin në cilësi të dëshmitarit të 

personit me të cilin e ndjera ka komunikuar në rrjetin social facebook. 
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        Përkitazi me pretendimin se një sekondë pas kalimit të automjetit të akuzuarit kamera e 

vendosur në shtëpinë e N.J., ka incizuar kalimin edhe të një automjeti tjetër dhe i cili nuk është 

hetuar se i kujt ka qenë ky automjet, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyetim se nuk ka 

kaluar automjet tjetër siç pretendon mbrojtja dhe se pas kalimit të automjetit të të akuzuarit në 

ora 13:44:27 nuk ka kaluar automjet tjetër deri në kohën 13:52:23. Megjithatë, Gjykata Supreme 

e Kosovës, vlerëson se me qëllim të eliminimit të dilemave të paraqitura duhet sqaruar aspekti i 

aktivizimit të kamerës në fjalë përkatësisht të sqarohet fakti se pse nuk ka kontinuitet të kohës së 

xhirimit. Më specifikisht nuk është vërtetuar fakti se kamerat aktivizohen vetëm me rastin e 

lëvizjes apo incizohet gjatë tërë kohës, meqë nga shikimi i incizimeve vërehet se ka shkëputje të 

kontinuitetit të incizimit e posaçërisht i rendësishëm është fakti se incizohet kalimi i automjetit të 

të akuzuarit në ora 13:44:27 e pastaj nuk ka incizim deri në kohën kur kalon automjeti tjetër në 

ora 13:52:23. 

   

        Pretendimi i mbrojtësve të të akuzuarit përkitazi me raportin e hartografisë për mbulimin e 

antenës të fshatit Z., po ashtu rezulton të jetë i bazuar. Në faqen e 13 të arsyetimit të aktgjykimit 

të gjykatës së shkallës së parë theksohet se “Nga raporti i policisë të datës 15.02.2019 të cilët 

janë nxjerr të dhënat e thirrjeve dhe hartografisë së telefonit të të akuzuarit nga operatori Vala 

me numër të telefonit 04.-...-..., shihet se antena “S.-1” kishte mbulueshmëri mbi fshatin S. e që 

sipas raportit të policisë kjo antenë përfshinë S. e E.dhe të U., ndërsa “Z.-2“, përveç që kishte 

mbulueshmëri për fshatin Z., e mbulonte edhe pjesën e B. së S., pikërisht vendin ku është gjetur 

viktima D.P. “Z.-G-2”. Mirëpo, sipas arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë del 

se raporti ishte raport policor i cili bazohej në komunikimet e të akuzuarit dhe aktivizimit të 

antenave me rastin e komunikimeve e posaçërisht relevante theksohet telefonata e datës 

09.11.2015 e realizuar në ora 15:19, mes të të akuzuarit dhe Z.Z., me ç’rast gjatë kësaj telefonate 

është aktivizuar antena e “Z.”, “Z.-G-2” dhe “Z.-2” dhe që përputhej me raportin e e PTK-Vala.  

 

        Me këtë rast gjykata e shkallës së parë me qëllim të eliminimit të dilemave përkitazi  me 

aktivizimin e antenave ditën kritike për telefonin e të akuzuarit do të duhej të angazhonte ekspert 

të lëmisë përkatëse siç pretendon mbrojtësi i të akuzuarit me qëllim të qartësimit të faktit të 

aktivizimit të antenave me rastin e komunikimit të të akuzuarit. 
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        Gjykata Supreme e Kosovës duke vepruar sipas detyrës zyrtare dhe bazuar në dispozitën e 

nenit 394 par.1 të KPPK-së, konstatoj se në duke vlerësuar dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë është theksuar se i pandehuri, “...me dashje dhe me armë të tipit të panjohur, 

në mënyrë dinake e ka privuar nga jeta viktimën D.P....”. 

        Mirëpo, përkundër këtij përshkrimi të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë megjithatë, gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të saj nuk e ka arsyetuar 

aspektin e veprimit të mënyrës dinake nga ana e të akuzuarit gjatë kryerjes së veprës penale. Kjo 

për faktin se privimi nga jeta në mënyrë dinake në rastin konkret paraqet elementin kualifikues të 

veprës penale të vrasjes së rëndë për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor dhe është gjykuar 

nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Andaj, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, 

gjykata e shkallës së parë ka qenë dashur që në mënyrë të hollësishme të arsyetoj mënyrën 

dinake të veprimit të të akuzuarit me rastin e privimit nga jeta të tani të ndjerës, meqë mos 

arsyetimi i mënyrës së kryerjes së veprës penale nga ana e gjykatës së shkallës së parë del se 

është në kundërshtim me kualifikimin ligjor të veprës penale që i atribuohet të akuzuarit 

përkatësisht nenit 179 par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së dhe po ashtu rezulton me shkelje esenciale të 

dispozitave esenciale të procedurës penale të përcaktuara me dispozitën e nenit 384 par.1 

nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, përkatësisht zbatimit të dispozitave të ligjit 

penal ndaj të akuzuarit dhe veprës së tij.     

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se duke u bazuar në shkeljet e sipërtheksuara nuk 

shqyrtoj pretendimet e tjera ankimore në ankesën e mbrojtësve të të akuzuarit, meqë del se në 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ka shkelje esenciale të dispozitës së procedurës penale 

nga neni 384 par.1 nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së dhe meqenëse shkeljet e 

theksuara nuk janë eliminuar nga ana e gjykatës së shkallës së dytë, për këtë arsye u vendos që 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në këtë 

aktgjykim dhe të administroj provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera e pas kësaj të 

marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike.  
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        Gjykata e shkallës së parë në rigjykim duhet të ftoj në cilësinë e dëshmitares H.K., përkitazi 

me sqarimin e informatave të pranuar përmes viberit nga ana e personit të panjohur dhe 

rrethanave tjera përkitazi me këto të dhëna të pranuara. Të shikohet mundësia e identifikimit të 

personit me numër të telefonit 04.-…-… dhe pas identifikimit të ftohet në cilësinë e dëshmitarit 

përkitazi me rrethanat e datës 11.11.2015, të identifikohet dhe të ftohet në cilësinë e dëshmitarit 

personi i cili ka kontaktuar me tani të ndjerën përmes rrjetit social facebook përkitazi me 

rrethanat e bisedave të zhvilluara.  

        Duhet të sqarohet se si ka funksionuar kamera e vendosur në shtëpinë e N.J., dhe se incizimi 

nga kamera a bëhet vazhdimisht përkatësisht gjatë tërë kohës apo sipas lëvizjes së objekteve dhe 

për vërtetimin e këtij fakti eventualisht të caktohet ekspert i lëmisë përkatëse.  

        Po ashtu, në rigjykim duhet që të caktohet ekspert i lëmisë së telekomunikacionit i cili do të 

jepte sqarime të plota dhe të hollësishme përkitazi me faktin se cilin territor e mbulon antena e 

“Z.” dhe cilin territor e mbulon antena e “S.” dhe po ashtu cila nga këto antena e mbulon pjesën 

ku është gjetur tani viktima përkatësisht “B. e S.”, më konkretisht vendin “K. i L.” dhe me qëllim 

të vërtetimit të këtij fakti të bëhet edhe eksperimentimi përmes aktivizimit të telefonit nga vendi 

ku është gjetur turpi i të ndjerës dhe të vërtetohet se cila antenë aktivizohet.  

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se në shkresat e lëndës gjendet një letër e dërguar 

nga një person anonim në oborrin e shtëpisë së familjes së të ndjerës dhe nga përmbajtja e letrës 

përmendet emri i një personi si i involvuar i mundshëm në rastin e vrasjes së të ndjerës, dhe për 

më tepër, në letër përshkruhet edhe motivi i mundshëm i privimit nga jeta të të ndjerës. Andaj, 

gjykata e shkallës së parë në rigjykim të kësaj çështje për shkak të përmbajtjes së letrës e cila 

gjendet në shkresat e lëndës njëjta duhet të administrohet si provë dhe pastaj duhet bërë përpjekje 

që të sigurohet prezenca dhe të dëgjohet personi që potencohet në letër dhe pa prejudikuar 

epilogun e kësaj prove, megjithatë bazuar në përmbajtjen e saj mundet eventualisht të zbardhet 

motivi i kësaj vrasje. 

        Kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës, vazhdoi paraburgimin ndaj të akuzuarit N.P., meqë 

ende nuk kanë pushuar shkaqet dhe arsyet për të cilat është vazhduar.  

        Nga sa u tha më laartë e në bazë të nenit 402 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 
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