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Numri i lëndës: 2019:270004 
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Numri i dokumentit:     03055088 

 
Pml.nr.141/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtaret: Mejreme 

Memaj, kryetare e kolegjit, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional, Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarit Sh.Xh, 

nga Gj.i, për shkak të veprës penale ,shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 

lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas 

kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit së të dënuarit, ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.213/2019 datë 

26.07.2021 dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime 

të Rënda PAKR.nr.49/2022 datë 03.03.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 11 maj 2022, 

morri këtë: 

 

 

            A K T GJ Y K I M  

 

 

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

Sh.Xh, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime 

të Rënda, PKR.nr.213/2019 datë 26.07.2021 dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda PAKR.nr.49/2022 datë 03.03.2022. 

 

 

     A  r  s y e t i m  

 

 

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

PKR.nr.213/2019 datë 26.07.2021, i dënuari Sh.Xh, është shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale në bashkëkryerje me të dënuarin Sh1.Xh1., shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

356 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) dhe veprës penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPKK, 

e për të cilat vepra i ka gjykuar se cilin veç e veç me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 

nga 2 (dy ) vite e tre muaj në të cilin dënim i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim 

nga data 18.112019 e deri me 10.04.2020.  
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Me të njëjtin aktgjykim i dënuari L.Q. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 KPRK, dhe veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK, dhe është 

gjykuar me dënim  unik me burgim në kohëzgjatje prej 2 vite e tre muaj në të cilin i është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 18.11.2019 deri me datë 10.04.2020.  

 

Nga të dënuarit janë konfiskuar armët e zjarrit së bashku me fishek edhe atë: revolja  e 

markës “Z..”, me shenjë  M .. me numër serik  ZRAG..l. të kalibrit 9 mm.,  si dhe një fishek të 

kalibrit 7,65mm, revolja e markës “TT”,  kalibrit 7,62 me numër serik  E.. dhe tre fishek të njëjtë 

të kalibrit si dhe revolja e markës  “TT”, e kalibrit 7,62 pa numër serik si dhe tre fishek të një 

kalibri. Të dënuarit janë obliguar që të paguajnë paushallin gjyqësor, se cili veç e veç, shumen 

prej nga 100 € si dhe shumen prej nga 50 €, për kompensimin e viktimave të krimit e në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmëria e aktgjykimit e nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.  

 

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

me aktgjykimin PAKR.nr.49/2022 datë 03.03.2022,  ka refuzuar si të pa bazuar ankesat e 

mbrojtësve të të dënuarve, ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

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

të dënuarit Sh.Xh., avokati Halit Azemi  për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e  kundërshtuara të 

anulohen dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje në gjykatën e shkallës së parë apo të 

ndryshohen.  

 

Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.89/2022 e datës 08.04.2022, 

ka propozuar që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga 

mbrojtësi i të dënuarit Sh1.Xh1. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes konform dispozitës së nenit 435 

par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet që dalin nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi se: 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

Mbrojtësi  i të dënuarit Sh.Xh, avokati Halit Azemi, nga Gjilani, në kërkesë pretendon se 

aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga se 

dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë është në kundërshtim me arsyetimin dhe faktet 

vendimtare, për çka ka ardhur edhe të zbatimi i gabuar i dispozitave ligjore. Më tutje mbrojtësi 

pretendon se nga provat që janë administruar si dhe video- incizimeve, rrjedh se i dënuari Sh. 

me veprimet e tij  e edhe sipas rrjedhës së ngjarjes ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo 

mjetit të rrezikshëm  nga neni 367 të KPK. Kjo, ngase i dënuari Sh., i cili ka qenë duke e pritur 

për bisedë të dënuarin L.Q., në fakt ka shtënë në ajër me qellim që ta frikësoj të dënuarin L. e 

duke vepruar në mbrojtje të nevojshme, sipas nenit 12 par.1 të KPK, apo eventualisht sipas nenit 

12 par. 4 të KPK, apo kemi të bëjmë  me nevojën ekstreme nga neni 13 par.2 të KPK. Mbrojtësi 

po ashtu pretendon se si pasojë e këtyre shkeljeve gabimisht është aplikuar edhe ligji penal nga 

gjykata, duke mos i marr parasysh rrethanat që e përjashtojnë ndjekjen penale e duke i shpallur 

fajtor në mënyrë të barabartë si iniciuesin- shkaktuesin e ngatërresës e po ashtu edhe të dënuarit 

Sh., i cili ka vepruar në mbrojtje të nevojshme apo në nevojë ekstreme. Më tutje mbrojtësi i 

referohet gjendjes faktike duke konsideruar se janë barazuar faktet dhe veprimet e nxitësit të 
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konfliktit dhe të dënuarit i cili është munduar që ta zmbrapsë sulmin e atëçastshëm dhe të 

rrezikshëm për jetë.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet për shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës penale janë të pa konkretizuara, sepse në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë vetëm 

parafrazohet përmbajtja e dispozitës së nenit 384 par.1 pika 12 të KPPK, ndërsa kjo gjykatë gjeti 

se shkeljet e tilla nuk qëndrojnë pasi që dispozitivet e aktgjykimeve janë të qarta, e arsyetimet e 

tyre pa të meta ligjore. Dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë i vërtetuar me atë të shkallës 

së dytë është i qartë, i kuptueshëm, konkret dhe nuk ka kundërthënie qoftë me vetveten qoftë me 

arsyet e parashtruara apo me provat e administruara. Në këtë dispozitiv janë përshkruar edhe 

veprimet inkriminuese të të dënuarit, të cilat e përbëjnë figurën e veprave  penale për të cilat 

është gjykuar, dhe për këtë janë dhënë arsye të nevojshme të cilat janë vlerësuar drejtë si nga 

gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë. Pra të dy aktgjykimet janë juridikisht të 

qëndrueshëm nuk përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale që do të 

kushtëzonin anulimin e tyre. Pretendimi se i dënuari Sh. me veprimet e tij  e edhe sipas rrjedhës 

së ngjarjes ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm  nga neni 367 par.2  

të KPK ,edhe po të ishte i bazuar do të rëndonte pozitën e të dënuarit, sepse për këtë vepër penale 

është paraparë dënimi me gjobë deri më 10.000 € dhe me burgim prej 1 (një) deri më 10 (dhjetë) 

vjet, kështu që kjo gjykatë nuk mund ta shqyrtonte si të tillë.   

 

        Sipas vlerësimit të kësaj gjykata aktgjykimet e atakuar nuk janë të përfshira as me shkelje 

ë ligjit penal nga nenin 385 të KPPK, për faktin se verat penale për të cilat i dënuari është shpallur 

fajtor janë vepra penale të sanksionuar me nenet 356 par.1 të KPPK, dhe 366 par.1 të KPPK, 

ndërsa në rastin konkret nuk ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësin e të njëjtit. 

Kështu kjo gjykatë gjen se edhe pse mbrojtësi pretendon se në veprimet e të dënuarit formohen 

elementet e veprës penale përdorim i armëve apo mjetit të rrezikshëm nga nenin 367 par.2 të 

KPK, e të kryer në mbrojtje të nevojshme, dhe se   ku thotë se vepra penale   me të cilën dënuari 

akuzohet nuk përbën vepër penale, nuk qëndrojnë për faktin se  gjykata e shkallës së parë e po 

ashtu edhe ajo e shkallës së dytë janë mbështetur në gjendjen e fakteve të vërtetuara, 

dëshmitarëve, të cilat edhe kjo i gjykatë i pranon si të drejta,  kur kanë përfunduar  se në veprimet 

e të dënuarit janë realizuar të gjitha elementet e veprës penale në bashkëkryerje të shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 par.1 të KPK, e për kryerjen e të cilave i dënuari është  deklaruar  fajtor 

dhe penalisht i përgjegjshëm jo siç pretendon mbrojtësi se ka vepruar në mbrojtje të nevojshme 

apo nevojë ekstreme. Për më tepër nga provat është vërtetuar se i dënuari Sh. dhe i dënuari L. 

më parë ishin marrë vesh për takim lidhur me një situatë ku i dënuari L. kishte deklaruar se do 

t’i vriste atë dhe R.R., ndërsa takimi do të bëhej tek restoranti “P.” ku ishte edhe vendi për fitnes. 

Pra i dënuari kishte shkuar së bashku me vëllain e tij, Sh1.Xh1., të dëmtuarin R. dhe dëshmitarin 

A.R., përderisa ai dhe vëllai i tij, i dënuari Sh1. paraprakisht ishin armatosur. Të njëjtit pra ishin 

të përgatitur për sulm eventual. 

 

        Pra gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar pretendimet e të dënuarit dhe mbrojtësit  të tij,  

ngase veprimet i akuzuari në momentin kritik i ka ndërmarrë  me dashje  dhe ka vendos të veproi 

me armë, si reaksion i të dënuarit ndaj veprimit të dënuarit L., ndërsa gjykata e shkallës së dytë 

pas vlerësimit të serishëm të këtyre pretendimeve nga ankesat, ka vlerësuar se i dënuari veprimet 

i ka ndërmarrë  në kuadër të kryerjes  së veprës penale, paraprakisht është armatosur dhe tek i 

akuzuari ka ekzistuar dashja për kryerjen e veprës penale, pra në praninë e këtyre  rrethanave, 

nuk mund të bëhet fjalë për mbrojtje të nevojshme, apo nevojë ekstreme, prandaj  përfundimet e 
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gjykatës së shkallës së parë  se i dënuari  është ekzekutor i veprave penale  ia ka pranuar  edhe 

kjo gjykatë si të drejta, ndërsa pretendimet e mbrojtësit si të pabazuara.  

 

        Meqenëse kjo gjykatë nuk gjeti shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe se në dëm 

të të dënuarit nuk ishte shkelur ligji penal, refuzoi si të pabazuar kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

              

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.141/2022,  më 11 maj 2022 

 

 Procesmbajtës,                                                                   Kryetare e kolegjit  

   Bujar Balaj                                                                           Mejreme Memaj  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


