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Numri i lëndës: 2019:099139 

Datë: 08.04.2022 

Numri i dokumentit:     02900336 

 

Pml.nr.12/2022        

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të dënuarit Sh.Z. nga fshati Rr., 

komuna e S., për shkak të veprës penale vrasja në tentativë në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme 

nga neni 146 e lidhur me nenin 20, nenin 8 par.3 dhe 4 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës 

(KPPK) dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 328 par.2 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të 

ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda, P.nr.366/2013 të datës 13.09.2021 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.406/2021 të datës 11.11.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 29.03.2022, 

mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit Sh.Z. 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të 

Rënda, P.nr.366/2013 të datës 13.09.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti për Krime të Rënda PAKR.nr.406/2021 të datës 11.11.2021. 

 

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

P.nr.366/2013 të datës 13.09.2021, të dënuarit Sh.Z. për shkak të veprës penale vrasja në 

tentativë në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 146 e lidhur me nenin 20, nenin 8 par.3 

dhe 4 të KPPK dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 
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armëve nga neni 328 par.2 të KPK e ka shpallur fajtorë dhe e ka gjykuar me dënim unik me 

burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 4 (katër) muaj i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 30.01.2011 deri me datën 03.05.2011. Konform dispozitave ligjore, gjykata 

ka urdhëruar konfiskimin e detyrueshëm e të përhershëm të armës, karikatorit dhe municionit, 

siç është e përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit. I dënuari është obliguar që t’i paguajë 

shpenzimet e procedurës penale 200 €, në emër të paushallit gjyqësorë shumën prej 30 € dhe 

shumën 50 € në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dëmtuari P.S., për realizimin e kërkesës 

pasurore - juridike është udhëzuar në kontest të rregullt civil.  

 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, 

me aktgjykimin PAKR.nr.406/2021 të datës 11.11.2021 i ka refuzuar si të pabazuara ankesën e  

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka vërtetuar 

aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të 

dënuarit Sh.Z., avokat Hasan Jashari, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të KPPK, 

shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale e të cilat shkelje 

kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimeve gjyqësore neni 439 të KPPK, me propozim që të 

aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e bazuar dhe të anulohen aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe lënda të kthehet në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.9/2022 e datës 

14.01.2022, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit 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 KPP, vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

        - kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

        Mbrojtësi i të dënuarit në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë thekson se dispozitivi i 

aktgjykimit të shkallës së parë është i pakuptueshëm, kundërthënës me përmbajtjen dhe me 

arsyetimin e tij. Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë nuk e kanë sqaruar faktin 

se i akuzuari a ka gjuajtur me armë deri sa ka qenë i sulmuar apo ka gjuajtur pasi ka pushuar 

sulmi. Sipas mbrojtjes i akuzuari ka gjuajtur deri sa ka qenë i sulmuar, sulmi ka qenë i pa 

provokuar, i atë çastshëm dhe i pa ndërprerë, pra duke vepruar në mbrojtje të nevojshme të 

domosdoshme e jo në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme. Në raportin e këqyrjes së vendit të 

ngjarjes, në bazë të së cilës është gjuajtur dy here ndërsa në vendimin e vet gjykata ka cekur se 

është gjuajtur tri here.  
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        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet nga kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë nuk janë të bazuara. Aktgjykimet e kundërshtuara si tërësi, dispozitivët janë të qartë 

dhe të kuptueshëm dhe nuk përmbajnë kundërthënie me vetveten dhe arsyet e paraqitura në to. 

Përshkrimet e dhëna në arsyetim përmbajnë të gjitha arsyet për faktet relevante të cilat janë 

paraqitur qartë dhe në asnjë mënyrë nuk paraqiten si kundërthënëse mirëpo janë në përputhje me 

dispozitat ligjore që i nënshtrohen saktësisht veprës penale për të cilat tani i dënuari është 

shpallur fajtorë. Gjykata e shkallës së parë drejtë ka gjetur se në veprimet e të dënuarit 

formësohen elementet e veprës penale vrasja në tentativë në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme 

nga neni 146 e lidhur me nenin 20, nenin 8 par.3 dhe 4 të KPPK, dhe se në arsyetimin e sajë 

detajisht ka zbërthyer faktet jo kontestuese, faktet e vërtetuara, dispozitat ligjore të cilat edhe i 

ka aplikuar në këtë rast, duke shpjeguar qartë tejkalimin e mbrojtjes së nevojshme duke arsyetuar 

se gjykata gjendjen faktike lidhur me ri cilësimin e veprës penale të ndryshuar pas administrimit 

të të gjitha provave në këtë çështje penale dhe për shkak se nuk është provuar përshkrimi i 

aktakuzës që prokuroria ka bërë për këtë pikë të aktakuzës lidhur me kualifikimin juridik të 

veprës penale vrasja në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPPK si në aktakuzë.  

 

        Nuk qëndron pretendimi i mbrojtjes se tani i dënuari ka vepruar në mbrojtje të nevojshme 

e jo në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme pasi që nga provat e administruara tregojnë se kanë 

qenë tri të shtëna në drejtim të dëmtuarit dhe një predhë e ka goditur të dëmtuarin drejtpërdrejtë 

(ballore). Mbrojtja e nevojshme është  mbrojtja e cila është e domosdoshme për të zmbrapsur 

sulmin e kundërligjshëm, real dhe të atëçastshëm ndaj vetes ose personit tjetër me kusht që 

karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me shkallës e rrezikut që paraqet sulmi, ndërsa 

disproporcioni ndërmjet sulmit dhe zmbrapsjes së sulmit (një goditje me një shipkë të drurit nga 

ana e të dëmtuarit dhe tri të shtëna me armë nga ana e të dënuarit) konsiderohet tejkalim i kufijve 

të mbrojtjes së nevojshme.  

 

        Është i pabazuar edhe pretendim i mbrojtjes lidhur me paqartësinë lidhur me numrin e 

gjuajtjeve, kanë qenë tri të shtëna, në vendin e ngjarjes janë gjetur dy gëzhoja të predhave të 

gjuajtura ndërsa një predhë e ka goditur të dëmtuarin (pasi që plaga e shkaktuar ka qenë nga 

predha hyrëse jo dalëse). 

  

        Nga sa u tha më lartë e konform dispozitës së nenit 437 të KPP u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.12/2022, më datë 29.03.2022 

 

B. Profesionale,                        Kryetarja e  kolegjit, 

Qefsere Berisha               Mejreme Memaj  

 

 

 

 


