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Pml.nr.71/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- në kolegjin  e përbërë nga gjyqtarët 

Rasim Rasimi, kryetar, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me 

bashkëpunëtorin profesional Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale 

kundër të dënuarit E.H. nga M., për shkak të veprave penale shkaktimi i rrezikut 

të përgjithshëm nga neni 365 par.4 lidhur me par.1 të KPK dhe mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë  

PKR.nr.310/2018 të datës 17.05.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.340/2019 të datës 24.10.2019, në seancën e mbajtur me 

datën 08.04.2020, mori këtë: 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

 

        I. Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit E.H. ndryshohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

PKR.nr.310/2018 i datës 17.05.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.340/2019 të datës 24.10.2019, sa i përket cilësimit juridik të 

veprës penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.4 lidhur me 

par.1 të KPK dhe vendimit për dënimin, ashtu që e njëjta juridikisht cilësohet si 

vepër penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.8 lidhur me 

par.6 të KPK për të cilën i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti e 6 (gjashtë) muajve, në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim 

prej datës 30.10.2018 deri më datën 17.05.2019. 

 

        II. Në pjesën që ka të bëjë me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374.par.1.të KPK dhe dënimit të 

shqiptuar, aktgjykimi mbetet i pashqyrtuar. 

 

 

A r s y e t i m  

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.310/2018 të 

datës 17.05.2019. i dënuari E.H. është shpallur fajtor për veprat penale shkaktimi 
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i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.4 lidhur me par.1 të KPK dhe mbajtja 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPK dhe është gjykuar, për veprën e parë penale me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh, në të cilin i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 30.10.2018  deri më datën 17.05.2019 , ndërsa për veprën 

e dytë penale me dënim me gjobë në shumë prej 2.000 (dymijë) euro, të cilin 

është obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh, po jo më gjatë se 3 muaj pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dënuari është obliguar të paguaj shpenzimet e 

procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat prej 15 ditësh nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit.  

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin  

PAKR.nr.340/2019 të datës 24.10.2019 me të cilin është refuzuar si e pabazuar  

ankesa e mbrojtësit të dënuarit dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, vetëm sa i përket veprës penale  shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.4 lidhur me par.1 të KPK, kërkesë për 

mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të dënuarit, avokati M.D. nga P., 

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

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

vendimit dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të ndryshohen apo të 

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

 

        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.40/2020 e datës 03.03.2020 

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 kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

       - kërkesa është e bazuar. 

 

        Nga shkresat e lëndës rezulton se i dënuari është shpallur fajtor për atë se 

në kohën kritike, pasi që në klubin e natës “M.” në P., ka pas një 

mosmarrëveshje me punëtorët e klubit (ka qenë i përzënë), me automjet ka 

shkuar në M., ka marrë pushkën automatike dhe është kthyer rrethe orës  04,00 

të mëngjesit, nga automjeti ka shtënë në pjesën e jashtme të lokalit dhe me një 

predhë e cila ka depërtuar në brendi, e ka qëlluar punëtorin-të dëmtuarin M.Sh. 

në këmbën e djathtë mbi gju, duke i shkaktuar lëndim të rëndë trupor. 
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        Me aktakuzë, i dënuari ka qenë i akuzuar për veprën penale vrasje në 

tentativë nga neni 179 par.1 pika 1.5 të KPK por gjykata e shkallës së parë e ka 

shpallur fajtor për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

365 par.4 lidhur me par.1 të KPK dhe këtë cilësim juridik e ka aprovuar edhe 

gjykata e shkallës së dytë. 

 

        Pasi që asnjë nga faktet relevante nuk kanë qenë kontestuese, paraqitësi i 

kërkesës e ka kontestuar vetëm cilësimin juridik të veprës penale, andaj aplikimin 

e gabuar të ligjit penal, duke konsideruar se cilësimi i drejt juridik është vepra 

penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.8 lidhur me par.6 të 

KPK, por duke konsideruar se cilësimi i gabuar juridik është edhe rezultat i 

paqartësisë dhe kundërthënieve në aktgjykimet, për çka ato janë të përfshira 

edhe shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 të 

KPPK. 

 

        Në kërkesë nuk janë precizuar shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të cilat pretendohen dhe për këtë arsye ato nuk u shqyrtuar, 

sepse konform nenit 436 par.1 të KPPK Gjykata Supreme me rastin e shqyrtimit 

të kërkesës kufizohet në vlerësimin vetën të atyre shkeljeve të cilat pretendohen. 

 

       Pretendimi për shkeljen e ligjit penal ishte i bazuar nga shkaqet në vijim. 

 

       Që të dy gjykatat kanë gjetur se nuk ka qenë kontestuese se i dënuari me 

shokun e vet Sh.O. po atë natë kanë qenë në klubin e natës “M.” në P., por pasi 

që i dënuari ka pasur një fjalosje me një mysafir, sigurimi i lokalit e ka përzënë. I 

mllefosur, i dënuari dhe dëshmitari Sh.O., me automjet kanë shkuar në M., prej 

nga janë, ka marrë pushkën automatike, ka shkuar të lokali dhe duke mos dal 

nga automjeti i dënuari ka shkrepur një rafal në pjesën e jashtme të tij, por një 

predhë ka depërtuar brenda dhe e ka qëlluar të dëmtuarin i cili ka qenë duke e 

pastruar lokalin, sepse ma nuk ka pas mysafir. Nuk ka qenë kontestues as 

lëndimi i rënd trupor i cili i është shkaktuar. 

 

        Në kuadër të këtyre fakteve gjykata e shkallës së parë ka gjetur se i dënuari 

nuk e ka kryer veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1.5 

të KPK sepse nuk është vërtetuar qëllimi i privim nga jeta të personit tjetër, por 

veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.4 lidhur me 

par.1 të KPK. Edhe gjykata e shkallës së dytë ka aprovuar këtë konstatim të 

gjykatës së shkallës së parë, duke thënë në arsyetimin e vendimit të vet se 

“vetëm fakti se në kohën kur i akuzuari ka shtënë me armë, në lokal nuk ka pasur 

mysafir, nuk e përjashton përgjegjësinë penale të tij.....i akuzuari ka shtënë me 

armë automatike e cila ka fuqi të lartë goditëse, në zonën e banueshme me 
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njerëz, në atë vend nuk kishte ndriçim, pa e vërtetuar paraprakisht se a ka 

ndonjë punonjës në lokal brenda ...rezulton se i akuzuari është dashtë të dijë se 

me këto veprime po shkakton rrezik për njerëz...” 

 

        Gjykata Supreme konstatoj se sipas nenit 21 të KPK dashja direkte 

nënkupton se ekzekutori është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e dëshiron 

kryerjen e saj ndërsa ajo eventuale kur ekzekutori është i vetëdijshëm se  pasoja 

e  ndaluar mund të shkaktohet dhe e pranon shkaktimin e saj. Andaj, arsyet e 

dhëna në aktgjykimin e shkallës së parë e sidomos në atë shkallës dytë nuk i 

përgjigjen definicionit ligjor të dashjes sepse në ato nuk thuhet se i dënuari e ka 

dëshiruar pasojën e shkaktuar apo se e ka pranuar shkaktimin e saj. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës Supreme në rastin konkret i dënuari ka vepruar nga 

pakujdesia, siç definohet në nenin 23 par.1 të KPK gjegjësisht ka qenë i 

vetëdijshëm se pasoja e ndaluar ka mundur të shkaktohet por me mendjelehtësi 

ka mendur se ajo nuk do të shkaktohet. Andaj, në rrethanat kur i dënuari ka 

shtënë nga pushka automatike nga mllefi, në objekt rreth të cilit nuk ka pas 

njerëz sepse ka qenë ora 04,00 e mëngjesit, në murin e objektit (jo eventualisht 

në dritare nga e cila do mund të dukej se i dëmtuari gjendet brenda), i cili në atë 

moment ka qenë pa mysafir, i mbyllur-nuk ka punuar dhe kjo ka qenë e dukshme 

edhe për të dënuarin, nuk janë plotësuar kushtet ligjore për veprimin e tij me 

dashje por nga pakujdesia. 

 

        Nga këto shkaqe u aprovua pretendimi në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë se në dëm të dënuarit është shkelur ligji penal, shkelje kjo nga neni 

385 pika 4 të KPPK dhe aktgjykimi u ndryshua përkitazi me kualifikimin juridik të 

veprës penale duke gjetur se në veprimet e tij sajohen elementet e veprës 

penale për të cilën është shpallur fajtor por nga neni 365 par.8 lidhur me par.6 të 

KPK. Rrjedhimisht, e pasi që për këtë vepër penale është i paraparë dënimi 

dukshëm më i ulët, kjo gjykatë e ndryshojë edhe pjesën e aktgjykimit lidhur me 

vendimin për dënimin, duke i shqiptuar të dënuarit dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, duke vlerësuar se në anën e tij  

qëndrojnë rrethanat lehtësuese të cekura në aktgjykimet e kundërshtuara dhe se 

tani mungojnë rrethanat rënduese që kanë qenë të ndërlidhura me shkallën e tij 

të përgjegjësisë penale e që janë vlerësuar në aktgjykimet në fjalë. 

 

        Nga sa u tha, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e bazuar dhe 

konform nenit 438 par.1.1 të KPPK u vendos si në dispozitivin I të këtij 

aktgjykimi. 

 

        Lidhur me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK dhe dënimit i cili është 
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shqiptuar për këtë vepër penale, aktgjykimi mbetet i pashqyrtuar sepse në këtë 

drejtim nuk ishte ushtruar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHHTINË 

Pml.nr.71/2020, më datë 08.04.2020  

 

 

Procesmbajtësi,                           Kryetari i kolegjit,  

Sherif Krasniqi          Rasim Rasimi 


