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Pml.nr.118/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Nesrin Lushta e Nebojša Boričić-anëtar, me bashkëpunëtorën profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit A. K. nga 

Kamenica, për shkak të veprës penale vrasje nga neni 146.të KPK, duke vendosur sipas 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit  të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan PKR.nr.171/2014 të datës 09.10.2015. dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.580/2015 të datës 05.01.2016., në 

seancën e mbajtur më 23.06.2016., mori këtë: 

 

  

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

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

dënuarit A. K. e paraqitur kundër aktgjykimit  të  Gjykatës Themelore në Gjilan 

PKR.nr.171/2014 të datës 09.10.2015. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.580/2015 të datës 05.01.2016. 

 

  

A r s y e t i m  

 

  

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan PKR.nr.171/2014 të datës 

09.10.2015. i dënuari A. Kr. është shpallur fajtor për veprën penale vrasje nga neni 146.të 

KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) vitesh 

në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim   prej datës 16.07.2012. e tutje. I 
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është shqiptuar edhe dënimi plotësues i marrjës së brisketës, si mjet me të cilin është 

kryer vepra penale. I dënuari është obliguar të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës 

penale. 

 

Në procedurën ankimore me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.580/2015 të datës 05.01.2016.ankesat e paraqitura janë refuzuar si të pabazuara 

ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësi i të dënuarit, avokati Y. H. nga Gjilani, ka 

paraqitur kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të anulohen 

dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.83/16 të datës 27.05.2016.  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. 

 

Nga aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se gjykatat kanë vërtetuar këtë gjendje 

faktike: para ditës kritike-më datën 06.07.2012.,ka ndodhur një rrahje në mes të dënuarit 

A. K. dhe vëllait të tij M. K. në njërën anë dhe vëllait të tani të ndjerit G. D. - F. D. Në 

këtë ngjarje i dënuari dhe vëllai i tij e kanë goditur me grushta F. D. dhe me aktgjykim të 

formës së prerë janë gjykuar për veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 

153.par.1.pika 4.lidhur me nenin 23.të KPK. Sipas deklaratës së të dënuarit, familja e të 

dëmtuarit nuk ka pranuar që të pajtohen por kanë porositur qe do ta rrahin, nëse e shohin 

në rrugë. Në ditën kritike, tani i ndjeri G. D. ka qenë duke mbajtur skele, duke i ndihmuar 

dëshmitarit N. V. që ti dërgojnë në shtëpinë e dëshmitarit. Afër shtëpisë së dëshmitarit, 

tani i ndjeri G. e ka pa në rrugë të dënuarin A., i ka lëshuar skelet, ka shkuar në drejtimin 
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e tij, i ka thënë “pse i ke dal në udhë përpara F.” dhe e ka goditur me grushta në 

fytyrë/kokë, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore. I dënuari e nxjerr dhe e hapë 

briskun dhe me atë 10 herë e godet tani të ndjerin, prej të cilave një herë në zemër, dy 

herë në mushkri, në regjionin e shpatullës së majtë, supit të majtë dhe muskujve deltoid, 

prej të cilave, plaga në zemër ishte vdekjeprurëse dhe prej asaj  tani i ndjeri vdes.  

 

Të gjitha pretendimet në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë të bëjnë me 

atë se i dënuari ka qenë i pari i sulmuar nga tani i ndjeri dhe veprimet inkriminuese i ka 

ndërmarrë për të zmbraps këtë sulm të atëçastshëm dhe kundërligjor, andaj, se ka vepruar 

në mbrojtjen e nevojshme. Në këtë mënyrë, sipas kërkesës, në dëm të dënuarit  është 

shkelur ligji penal sepse ai duhej të lirohej nga akuza. Po ashtu pretendohet se sulmi ka 

qenë shumë ma serioz se sa kanë gjetur gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së 

dytë, sepse tani i ndjeri jo vetëm që e ka grushtuar të dënuarin por i ka ra edhe me shufër 

dhe e ka rrëzuar në tokë, pra, se ngjarja ka ndodhur ashtu si e ka shpjeguar i dënuari, 

ndërsa gjykatat nuk kanë vlerësuar në mënyrë ligjore provat e administruara, që si pasojë 

ka pas defekte serioze në arsyet e dhëna ashtu që të dy aktgjykimet janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, pretendimet e larë përshkruara nuk janë të 

bazuara. 

 

Nga aktgjykimi i shkallës së parë del se nuk ka qenë kontestuese se marrëdhëniet 

në mes të dënuarit dhe tani të ndjerit nuk kanë qenë të mira për shkak të konfliktit të 

mëparshëm i cili më lartë u përshkrua, sepse këtë fakt askush nuk e ka kontestuar gjatë 

tërë procedurës penale e as tani në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Duke u bazuar 

në mbrojtjen e të dënuarit, në dëshmitë e dëshmitarit të vetëm okular N. V. (edhe pse ai 

nuk e ka par tërë ngjarjen) dhe në provat materiale, gjykatat kanë gjetur se sulmin e ka 

filluar tani i ndjeri G. D.. Andaj, as ky fakt nuk është kontestues. Ajo çka sipas kërkesë 

për mbrojtjen e ligjshmërisë ka ngel e pasqaruar, është natyra e sulmit dhe veprimet e tani 

të ndjerit dhe të dënuarit, por, sipas Gjykatës Supreme, në këtë drejtim aktgjykimet e 

kundërshtuara nuk përmbajnë paqartësi ose dubioza. 
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Kështu, sipas mbrojtjes së të dënuarit, tani i ndjeri G. atë e ka sulmuar me grushta, 

duke i ra në fytyrë dhe kokë. Përderisa në deklaratën e dhënë në polici i dënuari nuk ka 

thënë se tani i ndjeri e ka përdorur edhe ndonjë mjet për sulm, në fazat e mëvonshme të 

procedurës ka deklaruar se e ka goditur edhe me një shufër të metalit. Ky ndryshim në 

deklaratë, të njëjtën e ka bërë labile dhe gjykatat kanë vlerësuar gjetjet e ekspertit të 

mjekësisë ligjore. Sipas gjetjes së tij, lëndimet trupore që i ka pësuar i dënuari kanë qenë 

në natyrës së lehtë trupore, janë shkaktuar me mjet fortë por nuk ka mundur të deklarohet 

se për llojin e mjetit të përdorur. Pastaj, i dënuari është mbrojtur se ai vet e ka qëlluar tani 

të ndjerin, në momentin kur ka qenë i shtrirë në tokë dhe mbi trupin e vet e ka pas tani të 

ndjerin, por këtë mbrojte gjykatat nuk e kanë aprovuar për arsye se ka qenë e pamundur 

që në këtë situatë, pra, duke e pas mbi trupin e vet tani të ndjerin, i cili pa ndërprerje e 

godet, i dënuari ti ketë të lira dy duart sepse vetëm me dy duar ka pas mundësi të hap 

thikën-briskun, me të cilin i ka rra tani të ndjerit. Për këto arsye, gjykata e shkallës së 

parë e as ajo e shkallës së dytë, këto pjesë të mbrojtës së të dënuarit nuk i kanë aprovuar, 

duke i konsideruar jo reale  dhe të pa mbështetura në provat e administruara. 

 

Që të dy aktgjykimet e kundërshtuara kanë arsye të mjaftueshme, bindëse dhe 

ligjore për mos ekzistimin e mbrojtjes së nevojshme. 

 

Sipas ligjit-dispozitës së nenit 12.par.2.të KPK mbrojtja e nevojshme është 

mbrojtja e cila është e domosdoshme për të zmbrapsur sulmin e kundërligjshëm, real dhe 

të atëçastshëm ndaj vetës ose personit tjetër me kusht që karakteri i mbrojtjes të jetë në 

proporcion me shkallën e rrezikut që paraqet sulmi. Andaj, një prej kushteve për 

ekzistimin e mbrojtjes së nevojshme është që mbrojtja të jetë e domosdoshme për të 

zmbrapsur sulmin dhe gjykatat kanë gjetur se nuk është plotësuar ky fakt. Duke 

argumentuar mos ekzistimin e mbrojtjes së nevojshme gjykata e shkallës së parë në 

aktgjykimin e vet ka theksuar se dëshmitari N. V. ka thënë se edhe pse nuk ka pa 

momentin e goditjeve me thikë, ka pa kur tani i ndjeri G. ka shkuar në drejtim të një 

trafoje ku dy persona (i dënuari dhe tani i ndjeri) janë sharë në mes veti e kur dëshmitari 

ka shkuar në atë drejtim e ka pa tani të ndjerin G. duke ardhur në drejtimin e tij-

dëshmitarit dhe duke i thënë se “më mbytën”. Andaj, ka qenë kohë shumë e shkurtë, prej 

sharjeve e deri kur dëshmitari e ka pa tani të ndjerin duke ardhur në drejtimin e tij, që ka 
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bërë të pabesueshme mbrojtjen e të dënuarit se ka qenë jo vetëm i sulmuar por edhe i 

shtrirë në tokë nga tani i ndjeri G. Në anën tjetër, në vendin e ngjarjes nuk është gjetur 

shufra e metalit, edhe pse policia shumë shpejtë ka ardhur në vendin e ngjarjes, ndërsa po 

te kishte pas me vehte tani i ndjeri shufrën metalike, këtë kishte për te pa dëshmitari N. 

V. Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se nuk është argumentuar se i dënuari ka qenë i 

shtrirë në tokë edhe për arsye se në trupin e tij e sidomos në shpinë, nuk është gjetur asnjë 

lëndim trupor qoftë edhe në formë të ndonjë gërvishtjeje edhe pse në ato çaste i dënuari 

ka qenë i veshur me rroba të holla ndërsa vendi i ngjarjes ka qenë me thera dhe bagrema. 

Më në fund, nëse merret se i dënuari ka qenë i rrezuar në tokë, i sulmuar në mënyrë 

konstante me grushta me dhe shkelma nga tani i ndjeri, është konkluduar se nuk është e 

besueshme se në këtë situatë ka pas mundësi fizike që ti lirojë dy duart për ta hapur 

thikën dhe qëlluar tani të ndjerin. Në bazë të gjitha këtyre, gjykata e shkallës së parë ka 

gjetur se i dënuari ka qenë i sulmuar nga tani i ndjeri me grushta, në këmbë, e ka nxjerr 

dhe hapur thikën-briskun dhe me atë 10 herë radhazi e ka qëlluar tani të ndjerin në gjoks 

dhe pjesë tjera të trupit duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse. Ky veprim, sipas 

gjykatës së shkallës së parë nuk ka qenë i domosdoshëm për të zmbrapsur sulmin e 

përshkruar të tani të ndjerit, ndërsa gjykata e shkallës së dytë ka aprovuar gjetjet e 

gjykatës të shkallës së parë.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet në kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë për ekzistimin e mbrojtjes së nevojshme nuk mund të aprovohen. Arsyet e 

cekura më lartë nga të dy gjykatat janë valide. Pa marr parasysh se tani i ndjeri G. D. i 

pari e ka sulmuar të dënuarin, këto  veprime të dënuarit nuk mund të kualifikohen si 

mbrojtje e nevojshme. Në kërkesë citohet një aktgjykimin i Gjykatës Supreme të Kosovës 

në të cilin është thënë se “nëse tani i ndjeri e ka iniciuar konfliktin dhe e ka goditur të 

dënuarin, atëherë duhet vlerësuar se a ishte i kundërligjshëm reagimi i tij...se ai ka pas të 

drejt ti kundërvihet sulmit dhe nuk ka qenë i detyruar të rri pasiv dhe të pres deri sa i 

dëmtuari të bëjë punën e vet”. Këto thënie janë reale, sepse i dënuari vërtet ka të drejt të 

mbrohet nga sulmi i personit tjetër, mirëpo, mbrojtja e tij duhet ti plotësojë kriteret e 

kërkuara me dispozitën e nenit 12. të KPK. Në rastin konkret ato nuk janë plotësuar sepse 

me goditje me grusht i dënuari ka reaguar me goditje me thikë, veprim ky i cili nuk ka 

qenë i domosdoshëm për zmbapjen e sulmit të këtillë. Në shkresat e lëndës e as në 
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kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk ka të dhëna për atë se tani i ndjeri eventualisht 

ka qenë me fuqi fizike ekstreme e i dënuari fizikisht shumë i dobët, që ka pas dallim në 

moshë apo diç të ngjashme e që kishte për të ndikuar në vlerësimin më të detaizuar të 

mos mundësisë eventuale që mbrojtja me thikë (e jo me grushta) të jetë me do e mos e 

nevojshme për zmbrapjen e sulmit e tani të ndjerit.  

  

Nga të gjitha këto u konstatua se aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as që në dëm të 

dënuarit është shkelur ligji penal. 

 

Duhet theksuar se i vetmi pretendim në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka 

qenë ekzistimi i mbrojtjes së nevojshme, pa ndonjë alternativë, ndërsa konform dispozitës 

ës nenit 436.par.1.të KPPK me rastin e vendosjes mbi kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë Gjykata Supreme kufizohet (vetëm) në verifikimin e shkeljeve ligjore në të 

cilat paraqitësi i kërkesës pretendon. 

 

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë u konsiderua e pabazuar dhe 

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

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 118/2016, më 23.06.2016.  

 

 

Proçesmbajtësja,                        Kryetarja e  kolegjit,  

Qefsere Berisha          Valdete Daka 

 

 


