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Pml.nr.67/2016 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët–Valdete Daka, 

kryetare, Nesrin Lushta e Salih Toplica-anëtar, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarës B. H. dhe të miturit A. 

Ll., që të dy nga Peja, për shkak të veprës penale  vrasje e rënd nga neni147.pika 3.dhe 9. 

të KPK, ndihma në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rënd nga neni 147.pika 3.dhe 

9.lidhur me nenin 25.të KPK dhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

291.par.1.të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të 

mbrojtësit të miturit A. Ll, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë 

P.nr.04/2013 të datës 19.03.2014. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.364/2015 të datës 21.10.2015., në seancën e mbajtur më 29.03.2016., mori 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

  Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të 

miturit A. Ll. e paraqitur kundër aktgjykimi të Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.04/2013 

të datës 19.03.2014. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr. 

364/2015 të datës 21.10.2015. 

 

 

A r s y e t i m 
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Me aktgjykimin e  Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.04/2013 të datës 19.03.2014.  

e dënuara B. H. është shpallur fajtore për veprën penale vrasje e rënd nga neni147.pika 

3.dhe 9. të KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 29 

(njëzetenëntë) vitesh në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 

08.05.2012. e tutje. Me të njëjtin aktgjykim i mituri A. Ll. është shpallur fajtor për veprat 

penale ndihma në  kryerjen e veprës penale të vrasjes së rënd nga neni 147.pika 3.dhe 

9.lidhur me nenin 25.të KPK dhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

291.par.1.të KPK, dhe është gjykuar me dënim burgimi për të mitur në kohëzgjatje prej 8 

(tetë) vitesh në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 

03.05.2012. deri më datën 06.05.2013. (duhet deri më datën 15.05.2013.)  ndërsa është 

refuzuar propozimi për veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle, posedim apo 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328.par.2.të KPK dhe është pushuar 

procedura penale për shkak se vepra është amnistuar. E dënuara dhe i mituri janë obliguar 

të paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, ndërsa për 

realizimin e kërkesë pronësoro juridike të dëmtuarit F. Sh.1. dhe T. D. janë udhëzuar në 

kontestin civil. Nga i mituri është konfiskuar revolja si mjet me të cilin është kryer vepra 

penale. 

 

Në procedurën ankimore, me aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.467/2014. të datës 26.11.2014. aktgjykimi i shkallës së parë është ndryshuar 

vetëm përkitazi me vendimin për dënim sa i përket të dënuarës B. H. ashtu që për veprën 

penale për të cilën është shpallur fajtore i është shqiptuar dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 25 (njëzetepesë) vitesh në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim. Në pjesën tjetër, është refuzuar ankesa e Prokurorit Themelor në Pejë dhe 

ajo e mbrojtësve të miturit A. Ll. ndërsa pjesa e aktgjykimit që ka të bëjë me veprën 

penale mbajtja në pronësi, kontrolle, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve 

nga neni 328.par.2.të KPK për të cilën është pushuar procedura penale ndaj të miturit A. 

Ll., ka ngel e pashqyrtuar. 

 

Duke vendosur sipas kërkesave për mbrojtje të ligjshmërisë të cilat janë ushtruar 

kundër këtyre aktgjykimeve, Gjykata Supreme e Kosovës ka marr aktgjykimin 

Pml.nr.128/2015 të datës 09.07.2015. me të cilin është refuzuar kërkesa për mbrojtjen e 
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ligjshmërisë e mbrojtësve të dënuarës B. H. ndërsa është aprovuar kërkesa për mbrojtjen 

e ligjshmërisë e mbrojtësit të miturit A. Ll., është anuluar aktgjykimi i shkallës së dytë 

dhe çështja në këtë pjesë i është kthyer Gjykatës së Apelit të Kosovës në rivendosje. 

 

Në procedurën e rivendosjes Gjykata e Apelit e Kosovës ka marr aktgjykimin 

PAKR.nr.364/2015 të datës 21.10.2015. me të cilin, në pjesën që i përket të miturit A. 

Ll., ankesat e ushtruara janë refuzuar si të pabazuara ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë 

është vërtetuar. 

 

 Kundër aktgjykimit të shkallës së parë dhe atij të shkallës së dytë, kërkesë për 

mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të miturit A. Ll., avokati F. Gj. nga Peja, 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljeve tjera të 

dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 

gjyqësor dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të anulohen dhe i mituri të lirohet 

nga propozimi për shqiptimin e dënimit apo të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

  

 Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.44/16 të datës 15.03.2016.  ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

 Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 

kuptim të nenit 435. par. 1. lidhur me nenin 436. par. 1. të KPPK, vlerësoi pretendimet në 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

-kërkesa është e pabazuar. 

 

Pretendimet për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljet tjera të 

cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimeve gjyqësore 

 

 

 Një prej pretendime të këtilla në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë është se në 

aktgjykimin e shkallës së parë është bërë shkelja esenciale e dispozitave të procedurës 
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penale nga neni 384.pa.1.pika 6.të  KPPK, sepse ajo gjykatë-Gjykata Themelore, 

Departamenti për Krime të Rënda nuk ka pas kompetencë lëndore për ta gjykuar në këtë 

çështje penale, por kompetent ka qenë Departamenti për të mitur i të njëjtës gjykatë. 

Lidhur me këtë, pretendohet se ekziston edhe shkelja esenciale e dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384.par.2.pika 1.të KPPK sepse trupi gjykues për të mitur 

nuk ka marrë aktvendim për bashkimin e procedurës penale ndaj të miturit A. Ll. dhe 

madhores B. H. dhe përkundër kësaj këto procedurat janë bashkuar. 

 

Gjykata Supreme konstatojë se sipas dispozitës së nenit 47.par.1.të Kodit të 

Drejtësisë për të Mitur (KDM), i cili citohet edhe në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë, kur i mituri ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale me një të rritur, 

procedura gjyqësore ndaj të miturit ndahet dhe zbatohet sipas dispozitave të këtij kodi. 

Mirëpo, në paragrafin 2.të njëjtit nen thuhet se në mënyrë të veçantë, procedura kundër të 

miturit mund të bashkohet me procedurën kundër të rritur dhe mund të zbatohet me 

dispozitat e përgjithshme të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, vetëm nëse bashkimi 

i procedurës është i nevojshëm për sqarimin gjithëpërfshirës të rastit dhe në këtë rast, 

konform paragrafit 3. të nenit të cituar, lidhur me të miturin në procedurën e bashkuar 

zbatohen dispozitat e caktuara. 

 

Nga kjo del se në procedurën e bashkuar, kompetenca lëndore i bie departamentit 

për të rritur e jo departamentit për të mitur, siç pa bazë potencohet në kërkesë dhe për 

këtë pretendim janë dhënë arsye edhe në aktgjykimin e shkallës së dytë. 

 

Nuk qëndron as pretendimi se është udhëhequr një procedurë kundër madhores 

dhe të miturit, pa bazë ligjore sepse askush nuk e propozuar bashkimin e procedurës dhe 

trupi gjykues nuk ka marrë vendim të atillë, sepse në shkresat e lëndës ekziston 

aktvendimi i kolegjit për të mitur të Gjykatës së qarkut në Pejë PPQ.nr.66/12 i datës 

14.05.2012. me të cilin është aprovuar propozimi i Prokurorit  të qarkut në Pejë dhe këto 

procedurat janë bashkuar. Duhet të shtohet se bashkimi i procedurës mund të bëhet edhe 

para shqyrtimit gjyqësor, siç është bërë në rastin konkret, sepse kufizimi i tillë eventual 

nuk ekziston në ligj, pa marrë parasysh se në dispozitën e nenit 47.par.2.të KDM përdoret 

termi “trupi gjykues” që do të kishte për të nënkuptuar fazën e shqyrtimit gjyqësor. Kjo 



 5 

për dy arsye. E para është sepse  është në kundërshtim me frymën e dispozitës së nenit 

35.të KPPK e cila po ashtu zbatohet në procedurën e të miturit, konform dispozitës së 

nenit 5. të KDM ndërsa e dyta se në dispozitën e nenit 47.par.3.të KDM bëhet referimi në 

shumë nene të cilat aplikohen në procedurën para shqyrtimit gjyqësor. 

 

 Nuk është i bazuar as pretendimi për mos përjashtimin e publikut, sepse nga 

procesverbalet e shqyrtimit gjyqësor del se me rastin e marrjes së deklaratës nga i mituri 

publiku është përjashtuar. Në anën tjetër, qëndron fakti se kur janë marrë në pyetje disa 

dëshmitar për veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, publiku nuk ka 

qenë i përjashtuar, por një veprim i këtillë nuk është në kundërshtim me dispozitën e 

nenit 294.par.1.pika 5.të KPPK sipas së cilës publiku mund të përjashtohet kur kjo është e 

nevojshme për mbrojtjen e interesave të fëmijëve (dhe ca raste tjera). Për këtë janë dhënë 

arsye ligjore edhe në aktgjykimin e shkallës së dytë të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se është bëra tejkalimi i 

akuzës, gjegjësisht propozimit për shqiptimin e dënimit, sepse gjykata e shkallës së parë 

ka shtuar disa veprime inkriminuese të cilat nuk kanë qenë në aktin akuzues. Kështu, 

përderisa ne aktin akuzues si veprim i ndihmës në kryerjen e veprës penale ka qenë 

mbështjellja e trupit të viktimës me një këse plasmani dhe batanije, në aktgjykim janë 

shtuar veprimet siç janë se i mituri i ka dhënë të dënuarës numrin e telefonit të tani të 

ndjerit F. Sh.2., e ka këshilluar që të kryej vrasjen duke i thënë se “ai ka gisht në vrasjen e 

babait të saj”, i ka ndihmuar në takimin me tani të ndjerin, e ka dërguar në vendin e 

krimit, i ka ndihmuar të mbështjell trupin e tani të ndjerit dhe e ka larguar nga vendi i 

krimit. Në këtë mënyrë pretendohet se është bërë shkelje esenciale e dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 10.të KPPK lidhur me nenin 360.të KPPK. 

 

Gjykata Supreme konstatojë se çështja e identitetit objektiv në mes të aktit 

akuzues të prokurorit dhe të aktgjykimit, në procedurën ndaj të miturit është rregulluar 

ndryshe. 

 

Konform dispozitës së nenit 70.par.3.të KDM, dispozitat të Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës lidhur me ndryshimin dhe zgjerimin e akuzës po ashtu vlejnë në 
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procedurën ndaj të miturit. Megjithatë, trupi gjykues për të mitur është i autorizuar të 

marrë vendim, madje edhe nëse prokurori nuk ka ndryshuar propozimin e tij ose nëse nuk 

ka përgatitur propozim të ri, në bazë të provave që janë prezantuar në shqyrtimin 

gjyqësor, duke treguar se gjendja faktike siç është shpjeguar në propozim ka ndryshuar.  

 

Nga kjo dispozitë rrjedh se trupi gjykues, gjetjet e veta ka mundur ti përshtati 

gjetjeve që rrjedhin nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, siç në rastin 

konkret edhe është vepruar dhe në këtë mënyrë nuk është bërë cenimi i identitetit objektiv 

në mes akuzës dhe aktgjykimit, sepse kjo ka qenë e lejuar me dispozitën e lartë cekur 

ligjore. Kjo dispozitë është në harmoni edhe me dispozitën e nenit 47.par.3.të KDM. 

 

Për faktet e cekura më lartë, në kërkesë pretendohet se aktgjykimit të shkallës së 

parë i mungojnë arsyet ligjore e që është pasojë e asaj se këto fakte nuk janë vërtetuar në 

mënyrë të drejt dhe të plotë, të cilat të meta nuk janë eliminuar me aktgjykimin e shkallës 

së dytë. 

 

Faktet për të cilat bëhet fjalë janë: se i mituri i ka dhënë të dënuarës B. H. numrin 

e telefonit të tani të ndjerit F. Sh.2., e ka këshilluar që të kryej vrasjen duke i thënë se “ai 

ka gisht në vrasjen e babait të saj”, i ka ndihmuar në takimin me tani të ndjerin, e ka 

dërguar në vendin e krimit, i ka ndihmuar të mbështjell trupin e tani të ndjerit dhe e ka 

larguar të dënuarën nga vendi i krimit. 

 

Në këtë vend do të bëhet një vlerësim i gjetjeve të gjykatës së shkallës së parë dhe 

asaj të shkallës së dytë lidhur me këto fakte dhe të arsyeve të dhëna në aktgjykimet e 

kundërshtuara. 

 

I mituri A. Ll. është shpallur fajtor se në kohën dhe vendin e cekur në dispozitivin 

e aktgjykimit të shkallës së parë i ka ndihmuar të dënuarës B. H. në kryerjen e veprës 

penale të vrasjes së rënd, në atë mënyrë që rrethe orës 23,00 me automjet, së bashku me 

të dënuarën janë nisur nga shtëpia e babait të saj, kanë bërë disa gjiro nëpër qytet dhe në 

të arritur afër banesës së saj, e dënuara del nga automjeti, sipas marrëveshjes takohet me 

tani të ndjerin F., bashkë shkojnë në banesën e saj dhe e dënuara e josh për lidhje 
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dashurie, hyjnë në banesë e pastaj në tavan të banesës, e dënuara nxjerrë revolen dhe e 

qëllon tani të ndjerin prapa shpinës e kur ai bjen në dysheme e qëllon edhe tri herë në 

kokë duke i shkaktuat lëndime vdekjeprurëse , e thirre me telefon të miturin i cili shkon 

në vendin e ngjarjes dhe i ndihmon të dënuarës për të mbështjellë trupin e pajetë në një 

këse plasmani dhe batanije dhe me të nejtin automjet shkojnë në shtëpinë e babait të saj. 

 

Se pari, fakti se i mituri me automjet e ka dërguar të dënuarën te vendi ku ajo 

pastaj ka kryer veprën penale dhe pas kryerjes së veprës penale po ashtu me automjet e ka 

kthyer në shtëpinë e babait të saj, nuk kontestohen as nga e dënuara e as nga i mituri, pa 

marrë parasysh se i mituri ka deklaruar se nuk e ka ditur për qëllimin e saj por në orët pas 

mesnatës kanë ndalur për të blerë bukë. 

 

Së dyti, në provën nr.28# që është një pjesë e plastikës ngjyrë të zezë e marrur për 

ekspetizë nga vendi i ngjarjes, janë gjetur gjurmët papilare të gishtit të tretë dhe të nëntë 

(gishti i unazës) së dorës së djathtë së të miturit A. Ll.. Nga kjo provë gjykata ka 

konstatuar praninë e tij në vendin e ngjarjes edhe pse i mituri në të gjitha fazat e 

procedurës penale ka mohuar që të ketë hyrë në banesë ku është kryer vrasja. Pretendimi 

në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë se aty janë gjetur edhe gjurmët e vijave papilare 

të personave tjerë të paidentifikuar nuk e ndryshon situatën gjegjësisht praninë e të 

miturit në vendin e kryerjes së veprës penale. 

 

Edhe pse e dënuara B. H. në mbrojtjen e vet ka dhënë disa deklarata të 

ndryshuara, në deklaratën e dhënë me datën 12.05.2012. ka thënë se numrin e telefonit të 

tani të ndjerit F. Sh.2. ia ka dhënë i mituri A. Ll. 

 

Se i mituri A. Ll. i ka thënë të dënuarës se tani i ndjeri F. Sh.2. “ka gisht në 

vrasjen e babait të saj” gjegjësisht se i mituri në Facebook i ka treguar fotografinë e tani 

të ndjerit dhe i ka thënë se “ky person është vrasësi i babait tëndë” dhe se ajo duhet të 

joshtë F., e dënuara ka deklaruar në deklaratën e dhënë me datën 29.05.2012. Nga 

aktgjykimet e kundërshtuara del se si provë është nxjerrë edhe komunikimi i të miturit me 

tani të ndjerin në Facebook, në të cilin i ka thënë “A ke dal me atë bukuroshen, ky është 

numri i saj, kape thirre”, pastaj nga raporti i listingut i dhënë nga Zyra Ligjore e ...... është 
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konstatuar se i mitur me datën 24.04.2012. të dënuarës ia dërguar SMS me përmbajtje 

“spo di, duhet me afru shume, kishe na po e dojme, edhe ai e ndal gojën dhe mendon se 

po e dojmë shumë, e hanë forën dhe ndihet Boos dhe e hanë mutin e vet” 24.04.2012. E 

dënuara B. H. para natës kritike dhe gjatë mbrëmjes dhe natës kritike ka pas shumë 

kontakte me telefon me tani të ndjerin F. Sh.2. Këto fakte tregojnë se e dënuara i është 

përmbajtur këshillave të të miturit dhe në fund e ka privuar nga jeta tani të ndjerin F. 

Sh.2. 

 

 

Për të gjitha këto veprime janë dhënë arsye të bollshme dhe të qarta në 

aktgjykimet e kundërshtuara. Edhe pse në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë për 

secilën prej tyre thuhet se nuk janë vërtetuar dhe nuk paraqesin as dhënie të këshillave të 

dënuarës B. H. e as ndonjë veprim tjetër që mund të karakterizohet si ndihëm në kryerjen 

e veprës penale, Gjykata Supreme konstatojë se përfundimet në aktgjykimet e cekura janë 

të drejta dhe ligjore, të bazuara në vlerësimin e drejt të provave të administruara dhe të 

aryetuara konform dispozitave ligjore. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se konstatimi në 

aktgjykimin e shkallës së dytë se i mituri në vazhdimësi ka qenë në shoqëri me të 

dënuarën, nuk provon asgjë, nëse kjo nuk vihet në lidhje me veprimet e caktuara e të 

inkriminuara me ligj. 

 

I mituri vërtetë ca kohë para ditës kritike në vazhdimësi ka qenë në shoqëri me të 

dënuarën. Ata edhe kanë jetuar-banuar përkohësisht në shtëpinë e babait të saj në Pejë. 

Mirëpo, nga aktgjykimet e kundërshtuara nuk del se ky shoqërim i vazhdueshëm e 

vërteton veprimin inkriminues e të miturit sepse për veprimet e tij kanë ekzistuar provat 

bindëse, të cilat më lartë u cekën edhe në këtë aktgjykim. 

 

Në kërkesë po ashtu ceket se asnjëra nga veprimet e theksuara e të miturit nuk 

janë përfshirë në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë por vetëm në arsyetimin e 

tij, por nuk ceket se arsyet eventualisht janë në kundërthënie me dispozitivin e që kishte 

për të paraqitur shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Gjykata Supreme 
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konstatojë se ndihma në kryerjen e veprës penale është cekur në dispozitivin e 

aktgjykimit e detajet e saj të shumta janë shtjelluar në arsyet e dhëna që nuk paraqet 

ndonjë të metë procedurale e cila aktgjykimin kishte për të bërë juridikisht të 

paqëndrueshëm. 

 

I mituri veprën e ka kryer me dashje, duke e ditur qëllimin e të dënuarës B. H., 

andaj, nuk qëndrojnë pretendimet e kundërta në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

 

Duke vendosur për dënim, gjykata e shkallës së parë të miturit i ka shqipëtuar një 

dënim me burgim për të mitur duke mos përcaktuar dënime të veçanta për secilën prej 

tyre edhe pse janë kryer në bashkimin real dhe ka dhënë një arsyetim, pra, duke mos 

analizuar në mënyrë të veçantë rrethanat rënduese dhe lehtësuese për secilën prej tyre veç 

e veç. Edhe pse pretendohet se mos arsyetimi i vendimit për dënim veçmas për njërën dhe 

veçmas për veprën tjetër penale paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, këtë pretendim Gjykata Supreme nuk e aprovoj. Me rastin e shqiptimit të vetëm 

një dënimi, gjykata e shkallës së parë ka vepruar konform dispozitës së nenit 37. të KDM 

ndërsa rrethanat të cilat janë marrë në konsideratë, e sidomos ato personale, i përkasin që 

të dy veprave penale. Për më tepër gjykata e shkallës së parë ka dhënë së pari arsyet për 

se ka vendosur të shqiptojë dënimin me burgim për të mitur e pastaj edhe rrethanat të 

cilat kanë ndikuar në lartësinë e tij, ashtu që u konstatua se pretendimi nga kërkesa nuk 

është i bazuar. 

 

 Pretendimet për shkeljet e ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës 

 

Sa i përket veprës penale vrasje e rënd nga neni147.pika 3.dhe 9. të KPK si vepër 

bazë e që i mituri është shpallur fajtor për ndihëm në kryerjes e kësaj vepre penale, në 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se ajo, sa i përket të miturit, duhej të 

kualifikohej pa elemente kualifikuese sepse del se i mituri është shpallur fajtor për 

ndihmën në dy veprave penale  nga neni 147.par.3.dhe 9. të KPK. 
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Gjykata Supreme gjeti se një konstrukcion i këtillë ligjërisht nuk është i mundur. 

Së pari, i mituri është shpallur fajtor për një vepër penale ndihma në  kryerjen e veprës 

penale të vrasjes së rënd nga neni 147.pika 3.dhe 9.lidhur me nenin 25.të KPK e jo për dy 

vepra penale nga ky nen e, në anën tjetër, ndihma është dhënë për kryerjen e veprës 

penale për të cilën është shpallur fajtor e dënuara B. H., pra me elemente cilësuese, sepse 

edhe dashja e të miturit ka qenë ashtu e orientuar, që del nga veprimet e tij të cilat 

detaisht janë përshkruar në aktgjykimet e kundërshtuara. 

 

Nuk qëndron as pretendimi për shkeljen e ligjit penal sa i përket veprës penale 

shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291.par.1.të KPK. Në kërkesë thuhet se për 

ekzistimin e kësaj vepre penale duhet të vërtetohet se si pasojë e saj është shkaktuar 

rreziku për jetën e njerëzve të caktuar dhe për pasurinë konkrete të një rëndësie 

thelbësore. Mirëpo, edhe pse në rastin konkret në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së 

parë janë cekur edhe rreziku për jetën e njerëzve edhe për pasurinë, e në fakt është 

vërtetuar vetëm dëmtimi thelbësor në lokalin e argjendarisë të dëmtuarit T. D. dhe në dy 

lokale rreth të tij,  kjo mjafton për ekzistimin e kësaj vepre penale sepse në dispozitën e 

nenit 291.par.1.të KPK rreziku për jetën e njerëzve dhe për pasuri janë dy alternativa në 

të cilat kjo vepër mund të kryhet. 

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

konform nenit 437. të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 67/2016, më 29.03.2016.  

 

Proçesmbajtësi,                        Kryetarja e  kolegjit,  

Sherif Krasniqi        Valdete Daka 

 


