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Pml.nr.312/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, kryetare 

Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në 

çështjen penale kundër të dënuarit A.B., për shkak të veprave penale: vrasja në tentativë duke vepruar në 

mbrojtje tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 146 lidhur me nenin 8 par.3 dhe 4 si dhe nenin 20 të 

KPK-së dhe mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të 

KPK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të 

dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.259/2006 të datës 07.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.319/2019 të datës 28.08.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 11 nëntor 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit A.B. e 

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

PKR.nr.259/2006 të datës 07.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.319/2019 të datës 28.08.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

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

PKR.nr.259/2006 të datës 07.06.2019, të dënuarin A.B., e ka shpallur fajtor për veprën penale vrasja në 

tentativë duke vepruar në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 146 lidhur me nenin 8 par.3 dhe 4 

si dhe nenin 20 të KPK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin 

dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 06.07.2006 deri më 

datë 19.08.2006. I dënuari është obliguar në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale në shumë prej 

150 €, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, si dhe shumën prej 50€, në fondin e kompensimit 

të viktimave, kurse pala e dëmtuar nuk kishte paraqitur kërkesë pasurore juridike. 
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        Me të njëjtin aktgjykim ndaj të dënuarit është refuzuar akuza në bazë të nenit 363 par.1 nënpar.1.3 të 

KPPK-së për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.2 të KPK-së, për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.319/2019 e datës 28.08.2019, ka refuzuar si të 

pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, 

kurse pjesa e aktgjykimit përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së ka mbetur e paprekur. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ka paraqitur mbrojtësi i të 

dënuarit av. M.R. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe ndaj të dënuarit të bie aktgjykim lirues ose aktgjykimet e kundërshtuara t’i anuloj dhe 

lëndën ta kthej në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.215/2019 e datës 25.10.2019, 

ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit, thekson se në rastin konkret ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë 

përgjegjësinë penale në kuptim të nenit 385 par.1 nënpar.1.2 të KPPK-së, meqë me provat e nxjerra gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se i dënuari ka kryer veprën penale por në veprimet e tij është 

vërtetuar se vepra penale është kryer duke vepruar në mbrojtje të nevojshme siç është përcaktuar me 

dispozitën e nenit 8 të KPK-së. Pretendohet se në këtë çështje nuk janë kontestuese faktet dhe rrethanat se 

një ditë para ngjarjes i dënuari dhe vëllezërit e të dëmtuarit janë fjalosur dhe se te i dëmtuari ka ekzistuar 

motivi për ta sulmuar të dënuarin për tu hakmarrë e po ashtu se i dënuari edhe ditën kritike ka qenë i 

sulmuar dhe i goditur me grusht në fytyrë nga i dëmtuari në situatën kur të dëmtuarin ishin duke e 

shoqëruar 7-8 kushërinj të tij të afërt. 
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        Në kërkesë theksohet fakti se duke u bazuar në dëshmitë e dëshmitarëve A.S. dhe Z.S., rezulton se i 

dënuari nuk ishte i penguar që të kryejë veprën penale të vrasjes, mirëpo një gjë të tillë nuk e ka bërë pasi 

që dashja e tij ka qenë zmbrapsja e sulmit të kundërligjshëm dhe duke vepruar në këtë mënyrë rezulton se 

veprimi i tij ka qenë në kuadër të mbrojtjes së nevojshme dhe të cilat veprime nuk sanksionohen si vepër 

penale në kuptim të dispozitës së nenit 8 të KPK-së. Me këtë vërtetohet se mbrojtja e të dënuarit ka qenë e 

domosdoshme për të zmbrapsur sulmin e kundërligjshëm, real dhe të atëçastshëm dhe se karakteri i 

mbrojtjes ka qenë në proporcion me shkallën e rrezikut nga sulmi, përkatësisht nuk ka pasur 

disproporcion mes sulmit dhe zmbrapsjes së sulmit sepse i dënuari ka vepruar në situatë të tronditjes dhe 

frikës së fortë të shkaktuar nga sulmi i një personi të fuqishëm dhe numri të madh të personave të cilët 

ishin kundërshtar të tij.  

 

        Më tutje pretendohet se në veprimet e të dënuarit ekzistojnë elementet e veprës penale lëndimi i 

rëndë trupor nga neni 154 par.1 të KPK-së dhe nëse Gjykata Supreme e Kosovës e aprovon këtë 

pretendim, atëherë ndaj të dënuarit të konstatoj se ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale nga 

neni 91 par.1 nënpar.4 të KPK-së, pasi që për këtë vepër penale është paraparë dënimi me burgim prej 6 

(gjashtë) muaj deri 5 (pesë) vite dhe nga koha e kryerjes së veprës penale kanë kaluar mbi 12 

(dymbëdhjetë) vite. 

 

        Kurse përkitazi me veprën penale sipas pikës së dytë të dispozitivit të aktgjykimit përkatësisht për 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të 

KPK-së, theksohet se ekzistojnë tri baza që gjykata të nxjerr aktgjykim refuzues respektivisht lirues dhe 

atë së pari për shkak të parashkrimit relativ të ndjekjes penale, për shkak se akuza në këtë pjesë është e 

mbështetur në provë të papranueshme sepse kontroll i shtëpisë së të dënuarit është bërë pa urdhër të 

gjykatës si dhe fakti se arma nuk është gjetur pasi që gjatë ikjes i ka rënë diku të dënuarit dhe për të cilën 

armë është shpallur fajtor vëllai i të dënuarit në procedurë tjetër gjyqësore. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në kërkesë, gjeti se: 

 

        kërkesa nuk është e bazuar. 
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         Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtëses së të dënuarit, është i 

pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë shkelje të ligjit penal 

siç pretendohet. 

 

        Fillimisht duhet theksuar faktin se duke u bazuar në të gjeturat e dy gjykatave të instancave më të 

ulëta rezulton se në këtë çështje penale nuk ishte kontestuese rrjedha e ngjarjes përkatësisht fakti se i 

dënuari dhe vëllai i të dëmtuarit një ditë para ngjarjes së zhvilluar kishin pasur një fjalosje dhe po ashtu 

nuk ishte kontestuese edhe ngjarja e zhvilluar ditën kritike. Mirëpo dallimet konsistonin në aspektin e 

veprimeve të ndërmarra nga ana e të dëmtuarit dhe të dënuarit përkatësisht aspektet e kualifikimit juridik 

të kësaj vepre penale, meqë sipas aktakuzës ishin cilësuar si vrasja në tentativë nga neni 146 lidhur me 

par.20 të KPK-së, kurse gjykata e shkallës së parë kishte bërë ndryshimin e cilësimit juridik në vrasja në 

tentativë duke vepruar në mbrojtje tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 146 lidhur me nenin 8 

par.3 dhe 4 si dhe nenin 20 të KPK-së. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, me kujdes ka vlerësuar arsyetimin e paraqitur nga gjykata e shkallës së 

parë e sidomos ato në faqen e 15 në të cilat ceket se: “...rezulton se sulmi ishte kryer me grusht dhe për të 

zmbrapsur sulmin i pandehuri kishte përdorur armën – si mjet i sofistikuar për të shkaktuar lëndim e për 

pasojë edhe vdekjen” dhe se “...ndërmjet veprimit të kundërligjshëm të sulmit dhe mjetit që kishte 

përdorur nga i pandehuri për të zmbrapsur sulmin ekzistonte disproporcioni i hapur meqë siç është 

vërtetuar nga raportet policore, gjurmët e gjetura, raporti i vendit të ngjarjes i pandehuri kishte shtënë 

katër herë me armën e tij por vetëm një predhë e kishte goditur të dëmtuarin”.  Neni 8 par.3 të KPK-së, 

ka përcaktuar se: “Disproporcioni ndërmjet sulmit dhe zbrapsjes së sulmit konsiderohet tejkalim i kufijve 

të mbrojtjes së nevojshme”. Ashtu që veprimet e të dëmtuarit përkatësisht shkuarja e tij pas të dënuarit i 

cili ishte duke shkuar në shtëpinë e tij dhe po ashtu goditja e tij një herë me grusht në fytyrë, paraqet mjet 

dukshëm më pak të rrezikshëm në krahasim me armën e zjarrit të cilin e kishte me vete i dënuari. Fakti se 

i dënuari katër herë kishte shtënë në drejtim të të dëmtuarit dhe një herë e kishte qëlluar atë paraqet 

disproporcion ndërmjet sulmit dhe zmbrapsjes së sulmit e që konsiderohet tejkalim i kufijve të mbrojtjes 

së nevojshme, ashtu që në rastin konkret është i drejtë konkludimi i gjykatës së shkallës së parë për 

rikualifikimin ligjor të veprës penale të vrasjes në tentativë në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme të 

përcaktuar me dispozitën e nenit 8 par.3 të KPRK-së, meqë bëhet fjalë për disproporcion të mjeteve që 

kishin në dispozicion i dënuari dhe i dëmtuari në momentin e zhvillimit të ngjarjes. 

 

        Pretendimet përkitazi me ricilësimin e veprës penale nga vepra penale e vrasjes në tentativë në 

tejkalim të mbrojtjes së nevojshme në veprën penale të lëndimit të rëndë trupor dhe njëkohësisht 
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konstatimi i parashkrimit të ndjekjes penale përkitazi me veprën penale të ricilësuar, dalin të jenë 

pretendime të pabazuara. Duke u bazuar në shkresat e lëndës dhe rrjedhën e ngjarjes, del se  në veprimet e 

të dënuarit ishin prezentë të gjitha elementet e veprës penale vrasja në tentativë duke vepruar në tejkalim 

të mbrojtjes së nevojshme nga neni 146 lidhur me nenin 8 par.3 dhe 4 si dhe nenin 20 të KPK-së, meqë 

sipas aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë rezulton se  veprimi i të dënuarit ka qenë tejkalim i 

mbrojtjes së nevojshme, sepse në rastin konkret i dënuari u ekspozua një sulmi të kundërligjshëm, real 

dhe të atëçastshëm. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës nuk aprovoj pretendimet e paraqitura në kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së, për faktin se për këtë vepër penale gjykata e shkallës së parë kishte 

marrë aktgjykim refuzues pikërisht për pretendimet që theksohen në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                                         Pml.nr.312/2019, më 11 nëntor 2019 

 

 

B.profesional,                                                                                                                   Kryetarja e kolegjit, 

 Bujar Balaj                                                                                                                           Nesrin Lushta 

 

 

 


