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        PML.nr.186/2016 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine 

Mustafa, kryetare, Nebojsha Boriqiç dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesmëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

dënuarit S. B. nga Komuna e Vushtrrisë, për shkak të veprave penale vrasje në tentativë nga neni 

146 lidhur me nenin 20 të KPK, dhe mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit S. B., B. T. av. nga 

Prishtina, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të 

Rënda në Gjakovë PKR.nr.58/2015 datë 26.10.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë PAKR.nr.562/2015 datë 26 prill 2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me 07.11.2016, 

merr këtë: 

 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

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

S. B. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në 

Gjakovë PKR.nr.58/2015 datë 26.10.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

PAKR.nr.562/2015 datë 26 prill 2016. 
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    A r  s  y  e  t  i  m  i 

 

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

PKR.nr.58/2015 datë 26.10.2015, i dënuari S. B. është shpallur fajtor për shkak të veprave 

penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK, dhe mbajtja në pronësi, në 

kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK, dhe 

pasi që më parë për këto vepra penale i ka caktuar dënimet me aplikimin e dispozitës së nenit 71 

të KPK, e ka gjykuar me dënim unik burgu në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh e 2 (dy) muaj, në të 

cilin dënim i ka llogaritur kohën e kaluar në paraburgim prej 16.03.2009 gjer më 16.10.2009, e 

ka detyruar të dënuarin që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 100 €, 

ndërsa në emër të shumës paushalle shumën prej 200 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Ndërsa ndaj të dënuarit ka shqiptuar dënimin plotësues me 

ç’rast bënë konfiskimin e pistoletës të markës TT të kal.7,62 mm, M-57 me nr.serik.250796 dhe 

6 fishek si mjet me të cilin është kryer vepra penale. Të dëmtuarin M. Th. për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në kontest civil.  

Ne procedurën ankimore,Gjykata e Apelit në Prishtinë, me aktgjykimin 

PAKR.nr.562/2015 datë 26 prill 2016 e ka refuzuar ankesën e mbrojtësit te dënuarit, ndresa 

aktgjykimin e shkalles se pare e ka vërtetuar. 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljes së ligjit penal , me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen , çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit të 

Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.137/2016 datë 18.07.2016, me propozim që kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat të 

çështjes konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 
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Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit, ne fillim përshkruan 

ecurinë e çështjes penale për të theksuar se aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.1 nën par.12 të KPPK, për 

faktin se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është kundërthënës me vetveten 

dhe me arsyetimin e aktgjykimit, ndërsa të dy aktgjykimet janë kundërthënëse me provat të cilat 

gjinden në shkresat e çështjes. Pasi përshkruan dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës 

së parë thekson se nga dëshmitë e dëshmitarëve të dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor është vërtetuar 

se i dënuari i’u është drejtuar të dënuarit me fjalët fyese, ndërsa pas ndërprerjes së konfliktit i 

dënuari pas 10 minutash sërish me dy persona tjerë kthehet në vendin e ngjarjes duke e sharë të 

dënuarin me fjalët “kom me ta ç.... gruan me tërë familjen”, ndërsa i dënuari i është drejtuar të 

dëmtuarit me fjalët “donë me më marrë në qafë mua dhe veten, largohu”. Përkitazi me pistoletën, 

të shtënat dhe plagët e shkaktuara nuk i konteston as mbrojtësi i të dënuarit duke konsideruar se 

veprimet të cilat i ka ndërmarrë i dënuari janë në kuadër të mbrojtjes së nevojshme nga se i 

dënuari ka qenë i fyer rëndë nga i dëmtuari, andaj konsideron se veprimet e ndërmarra kanë qenë 

për zmbrapsin e sulmit të atëçastshëm i cili ka qenë proporcional me intensitetin e sulmit nga i 

dëmtuari. Më tutje në kërkesë thekson se nëse kjo nuk akceptohet nga ana e gjykatës atëherë 

veprimet inkriminuese të të dënuarit duhet konsideruar si tejkalim i mbrojtjes së nevojshme apo 

eventualisht si vrasje në tentativë të kryer në gjendje të afektit mendor.  

Pretendimet e mbrojtësit të dënuarit në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të 

pabazuara. Sipas shkresave të çështjes me pa mëdyshje janë vlerësuar rrethanat,e të cilat nuk janë 

kontestuese se i dënuari me të dëmtuarin kanë pasur mosmarrëveshje rreth blerjes së një traktori, 

se ngjarja ka ndodhur në tregun e automjeteve në Malishevë rreth orës 10,40 të ditës kritike, se 

ngjarja është zhvilluar në dy pjesë që në fillim ka pasur një grindje verbale në mes të akuzuarit 

dhe të dëmtuarit rreth mosmarrëveshjes përkitazi me shitblerjen e traktorit, se i dëmtuari e shan 

të dënuarin në familje dhe tenton ta sulmojë për çka është krijuar një tollovi e njerëzve por me 

ndërmjetësimin e të pranishmëve të dënuarin e largojnë dhe nuk vije as gjer te kontakti fizik të 

tyre. Po ashtu nuk janë kontestuese rrethanat se pas 10-20 minutave i dëmtuari kthehet sërish me 

dy persona tjetër, duke e sharë të dënuarin shkon në drejtim të tij me ç’rast i dënuari nxjerr 

revolen dhe shtënë disa herë radhazi duke shkaktuar lëndime në bërrylin e majtë, në anën e 
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djathtë të barkut në pjesën e sipërme të kofshës së majtë , në shpatullën e djathtë në anën e 

djathtë të barkut, lëndime këto të cilat në mënyrën më të detajuar janë të përshkruara në 

aktgjykimet e kundërshtuara të cilat janë konsideruar si lëndime të rënda, e në momentin e 

shkaktimit të rrezikshëm për jetë , të shoqëruara me humbje të një organi (veshkës). Po ashtu nuk 

janë kontestuese rrethanat se në momentin kur i dënuari shtënë me revole në drejtim të të 

dëmtuarit i dëmtuari nuk ka pasur asgjë në dorë. 

Edhe pse mbrojtësi i të dënuarit në aspektin formal i referohet shkeljeve të 

dispozitave të procedurës penale faktikisht në kërkesë më tepër i referohet fakteve dhe mënyrës 

se si janë interpretuar ato dhe vlerësimit të provave , duke dhënë shpjegime për mbrojtjen e 

nevojshme, tejkalimin e saj dhe vrasjes në gjendje të afektit mendor duke mos dhënë arsyera se 

cilat janë shkeljet esenciale të pretenduara ne kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

Po ashtu mbrojtësi në kërkesë e konteston aplikimin e ligjit penal duke theksuar se 

ngjarja është zhvilluar në rrethanat e mbrojtjes së nevojshme , tejkalimit të saj dhe në fund duke 

konsideruar se eventualisht bëhet fjalë për vrasje në tentativë në gjendje të afektit mendor. 

Mirëpo, në fillim duhet theksuar se akter kryesor të kësaj ngjarje janë i dënuari S. B. dhe i 

dëmtuari M. Th.. Edhe sipas gjendjes faktike të vërtetuar nga gjykata e së shkallës së parë dhe 

asaj të shkallës së dytë e që nuk kontestohen as nga mbrojtësi i të dënuarit vërtetohet se i dënuari 

me të dëmtuarin kanë pasur konflikt rreth blerjes së një traktori. Nuk është kontestuese se ngjarja 

kritike është zhvilluar në dy pjesë dhe atë në tregun e automjeteve ne Malisheve, rreth orës 

10.40. Në fillim ka pasur një grindje verbale në mes të dënuarit dhe të dëmtuarit me ç’rast i 

dëmtuari e shan të dënuarin dhe tenton ta sulmojë ku pas krijimit të tollovisë me ndërmjetësimin 

e të pranishmëve e largojnë të dëmtuarin njashtu që nuk vije gjer te konflikti mes tyre.  

Nuk janë kontestuese rrethanat se sërish i dëmtuari pas 10-20 minutash kthehet në 

vendin e ngjarjes me dy persona tjerë duke e sharë të dënuarin dhe shkon në drejtim të tij ndërsa 

i dënuari nxjerr revolen dhe shtënë disa herë radhazi në të dëmtuarin. Andaj, duke e pasur 

parasysh rrjedhën e ngjarjes para ditës kritike si dhe rrjedhën e ngjarjes të ditës kritike qartë 

tregohet një mllefosje paraprake e të dënuarit, i cili posa i dëmtuari e shanë dhe shkon në drejtim 

të tij, i dënuari shtënë me revole disa herë radhazi duke i shkaktuar lëndime si në dispozitiv të 

aktgjykimit të shkallës së parë.  
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Në rrethanat të tilla se si është zhvilluar ngjarja kritike e duke i pasur parasysh edhe 

faktet se i dënuari ka qenë i armatosur, ndërsa i dëmtuari jo vetëm që nuk ka qenë i armatosur 

por sipas shkresave të çështjes as që ka pasur ndonjë mjet për sulm , se për shkak të konflikteve 

të mëparshme i dënuari është armatosur, qartë tregon se një konflikt i tillë ka qenë i pritur nga i 

dënuari, andaj duke u bazuar në rrjedhën e ngjarjes kritike , përveç arsyeve të dhëna nga gjykata 

e shkallës së dytë duhet theksuar se askush nuk mund të thirret në mbrojtje të nevojshme kur ai 

shpreh gatishmërinë që fizikisht t’i zgjidh mosmarrëveshjet pavarësisht situatës se kush i pari e 

ka filluar sulmin. 

Nga zhvillimi i ngjarjes kritike me pa mëdyshje rezulton se një gatishmëri e tillë 

ekzistonte tek i dënuari i cili armën e barte me vete dhe menjëherë pas sharjeve dhe sulmit i 

dënuari shpreh gatishmërinë që fizikisht të sqarohet me të dëmtuarin.  

Konkludimet e gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të shkallës së dytë lidhur me 

zhvillimin e ngjarjes kritike, cilësimit juridik të veprës penale është rezultat i vlerësimit të drejt të 

provave të administruara nga gjykata e shkallës së parë të cilin qëndrim e ka aprovuar edhe 

gjykata e shkallës së dytë , e të cilat si të drejta dhe të ligjshme i pranon edhe kjo gjykatë.  

Nga arsyet e dhëna më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe në kuptim të dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit.  

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    PML.nr.186/2016 datë 07.11.2016 

 

Procesmbajtës,                       Kryetare e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                    Emine Mustafa  


