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BULETINI I IGJK  
janar 2004 

 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë 
Kosovën. Buletini mujor i IGJK tani përmbanë artikuj nga stafi i IGJK në lidhje me 
qështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë. IGJK në këtë 
vit do të ftojë gjyqësinë që të kontribojnë në këtë buletin dhe të publikojnë artikujt apo 
raportet e tyre. Buletini i janarit gjithashtu përfshinë edhe mesazhin e posaqëm në vijim.    

 

Letër lamtumirëse për Nesrin Lushtën 
 
Në fillim të Vitiit të Ri, ajo do të ndahet 
nga ne dhe do të filloj të punoj në 
Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë ku ajo 
ka filluar karieren e saj. Nesrin Lushta 
ka qenë Bashkëdrejtuese Vendore e 
Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK-së), 
emri i saj thellësisht është i lidhur me 
themelimin e këtij Instituti, për të cilin 
ajo ka qenë përgjegjëse në 3 vitet e 
fundit. Ajo ka lënë gjurmë të veçanta në 
këtë Institut. Është meritë mbizotëruese 
e saj që Institiuti ka arritur një pozitë 
stabile dhe është pranuar në Gjyqësinë 
e Kosovës. Ajo arriti të drejtoj Institutin 
“si një barkë” përmes stuhive, në fillimin 
e themelimit të këtij Instituti ne një kohë 
të shkurtë të konsultimeve dhe hapave 
vendimtare u mor vendimi për 
themelimin e “Shkollës së 
Magjistraturës” të drejtuar nga vendorët. 
Me të gjitha vështirëstë dhe sfidat e 
ballafaquara të një byrokracie të madhe, 
ajo bëri presion në sponsoret, për 
miratimin e themelimit të Institutit, 
pavarësisht nga mungesa e përkrahjes, 
mungesa e stafit, dhe mungesa e 
mirëkuptimit për shkak të  frikës për të 
ardhmën. 
Nesrin Lushta kurr nuk e keqpërdori 

pozitën e saj të lartë si mjet pushtues 
ndaj të tjerëve, posaçërisht ndaj 
kolegëve dhe stafit të saj. Ajo kurr nuk 
bente ngatërresa, në të kundërten u 
ballafaqonte me situata sy në sy.  Ajo 
ishte bindëse në diskutime dhe kur 
vendoste ajo gjithmonë së pari 
konsultohej me stafin a saj. Qendrimi i 
saj ishte modest dhe i përmbajtur. Ajo 
udhëheqte butësisht por me hapa të 
sigurt. Ajo ka karakteristika dhe 
kompetenca te larta si Gjyqëtare, 
gjithashtu edhe nga përvoja e jetës së 
saj, punon shumë, në mënyrë të 
kuptushme, dhe puna e saj gjithmonë 
merret si shmbull. Mençuria e saj, dhe 
njohuria në përgjthësi, e posaçërisht 
aftësitë gjuhësore, ndjeshmëria e saj, 
pa paragjykime dhe toleranca të cilat e 
bëjnë atë të përkryer dhe 
ndërmjetsuese e kulturës, qe shumë i 
nevojitej Institutit. 
Do të jetë e pamundshëme që dikush ta 
zëvenëdsoj atë. 
Një falenderim dhe të gjitha të mirat për 
të ardhmen e saj i dëshirojnë të gjithë 
ata që kanë punuar me të. Do të 
mbesim në kontakt. 
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Në emër të gjithë stafit të IGJK, 
Dr. Horst Proetel, Trajnues gjyqësor 

ndërkombëtar

 
Përmirësimet në dispozitat e reja 
rreth shfajsimit në kodin e ri penal 

 

 
 

Hyrje,  
 

Sikurse Kodi Penal i Jugosllavisë i 
vitit 1976, i cili deri më tani ka qenë ligj i 
aplikueshëm në Kosovë, Kodi i ri Penal 
(KP) parasheh dy justifikime si mbrojtje 
kundër krimit. Ato jane justifikimet 
klasike: Mbrojtja e nevojshme neni 8 
dhe domosdoshmërija (e quajtur “ 
Nevoja extreme”) nen nenin 9 të KP-së. 
Në përgjithësi këto dispozita janë 
rregulla posaqërisht të lejueshme me të 
cilat veprat e caktuara të dëmshme, 
përndryshe të palighshme, jo vetëm që 
shpallen si jo penale, por edhe vepra të 
pa rendësishme.  Nën nenin 7 të KP-së 
këto dispozita paraqiten si të ligjshme 
për shkak të dobisë së tyre sociale 
(zbrapsja e një sulmi të paligjshëm, apo 
hjekja e një rreziku iminent i cili nuk 
mund të menjanohet në mënyrë të 
padëmshme). 

Ka disa peëmirësime ne të dy nenet 
8 dhe 9. Përmirësimet janë teoritikisht 
interesante kanë rendësi praktike 
prandaj dhe ia vlenë të diskutohet për 
to.  

 

I. DISPOZITAT E MBROJTJES SË 
NEVOJSHME (NENI 8) 

 
1. Sipas nenit 8, par. 2 dhe tre të KP, 

“(2) Mbrojtje e nevojshme është 
mbrojtja e cila është e domosdoshme 

për të zbrapsur sulmin e 
kundërligjshëm, real dhe të atqasshëm 
ndaj vetes ose ndaj një personi tjetër 
me kusht që karakteri i mbrojtjes të jetë 
në proporcion me shkallën e rrezikut që 
paraqet sulmi. (3) Disproporcioni 
ndërmjet sulmit dhe zbrapjes së sulmit 
konsiderohet tejkalim i kufijve të 
mbrojtjes së nevojshme. Nëse ky text 
krahasohet me textin e nenit 9 (2) të 
Kodit Penal Jugosllav1, atëherë mund të 
shihet se texti i ri përfshinë jo vetëm 
gjendjen e mbrojtjes së nevojshme (që 
përshkruan kur është e lejuar të 
veprohet duke dëmtuar sulmuesin) por 
gjithashtu përfshinë kufijtë e mbrojtjes 
se nevojshme (që më shumë spjegon, 
dhe ndryshe nga ligji Jugosllav 
gjithashtu tregon edhe se si të 
veprohet). Prandaj neni 8 (2) i KP-së ka 
edhe pjesën e dytë definuesëe (që nuk 
gjindet në nenin 9 të Ligjit Jugosllav) i 
cili shprehimisht paraqet kufizimet e 
mbrojtjes së nevojshme. Pa dyshim se 
kjo pjesë e dytë definuese e nenit 8 (2) 
është një hap përpara.  
 Por i vendosur pas fjalëve fillestare 
(të cilat përshkruajnë fenomenin e 
definuar – një vepër është kryer në 
mbrojtje të nevojshme atëherë kur”), 

                                                      
1 ”(2) Mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e cila 

është e domosdoshme për të zbrapsur sulmin e 

kundërligjshëm ndaj vehtes. “    
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pjesa e dytë definuese e nenit 8 (2) i 
KP-së na le përshtypjen se ajo 
parasheh kërkesat për definimin e 
mbrojtjes së nevojshme në tërësi e jo 
vetëm për kufizimet e saj. Me sa duket 
vepra është kryer në mbrojtje të 
nevojshme vetëm nëse përmban 
kufizimet e nevojshme të mbrojtjes së 
nevojshme. Përndryshe nëse vepra ka 
kaluar këto kufizime, atëherë nuk ka 
mbrojtje të nevojshme fare, dhe nuk 
duhet të merret në konsideratë se vepra 
ka shërbyer për të zbrapsur sulmin e 
paligjshëm. Aktualisht, në të kundërtën 
gjithashtu ekziston mbrojtja e 
nevojshme (edhe pse e paligjshme) 
edhe pse vepra i ka tejkaluar kufizimet e 
saja, prapë merret në konsideratë se 
vepra ka zbrapsur sulmin e paligjshëm. 
Për këtë shkak siç thuhet në nenin 8 (4) 
të KP-së “kur kryesi tejkalon kufijtë e 
mbrojtjes së nevojshme, denimi 
lehtësohet…”. 
Në mënyrë që të menjanohen gabimet 
evidente, ku konsiderohet që fare nuk 
ka pasur mbrojtje të nevojshme nëse 
kufizimet tejkalohen qëllimisht, neni 8 
(2) duhet të ketë qenë i kufizuar në 
definimin e pjesës së parë të tij e cila 
thotë” Mbrojtje e nevojshme është 
mbrojtja e cila është e domosdoshme 
për të zbrapsur sulmin e 
kundërligjshëm, real dhe të atqasshëm 
ndaj vehtës ose ndaj personit tjetër”. 
Pas kompletimit të këtij teksti, duhet të 
bëhet ëdhe një text i ndarë për 
përkufizimet e mbrojtjes së nevojshme. 
Në përgjithësi, kjo është mënyra se si 
shumë Kode Penale I qasen kësajë 
qështje. Në keto Kode i tërë texti ligjor 
për mbrojtjen e nevojshme 

tradicionalisht përbëhet nga tri dispozita 
të njëpasnjëshme: 

 Dispozita e gjendjes së mbrojtjes së 
nevojshme, siç është verzioni i  cekur 
më lart në nenin 8 (2), 

 Dispozita rreth kufizimit të mbrojtjes 
së nevojshme , e cila thotë se nëse ato 
nuk janë tejkaluar vepra është plotësisht 
e justifikuar dhe nuk do të ketë 
përgjegjësi penale për të – e cekur në 
nenin 8 ( 3) të KP-së, dhe  

 Dispozita, që përshkruan sanksionet 
e mundshme (apo shkarkimin nga to) 
kur kufizimet e e mbrojtjes së 
nevojshme janë tejkaluar si në nenin 8 
(4) të KP-së.  

2. Në mënyrë që të konkludohet me 
gjendjen e mbrojtjes së nevojshme 
duhet të tregohet se Kodi i ri nuk 
përcakton më mbrojtjen e nevojshme si 
një vepër “e cila është plotësisht e 
nevojshme për kryesin për të zbrapsur 
një sulm të paligjshëm eminent”. Në 
Ligjin Penal Jugosllav, fjala plotësisht i 
nevojshëm nuk është përdorur në nenin 
9 (2).  

Këtu mund të gjendet një mohim i 
kuptimit të parë të fjalës “nevojë” që do 
të thotë kuptimi ndihmës (apo për mos-
shmangjen) e mbrojtjes së nevojshme. 
Kërkesa e tillë për mbrojtje të 
nevojshme nuk është më e vlefshme. 
Në këtë mënyrë pamundësija për t’ju 
shmangur sulmit, dhe ikja nga sulmuesi 
nuk kërkohet më gjatë mbrojtjes, do të 
thotë se mbrojtja e nevojshme nuk 
është më “mbrojtje e pashmagshme” 
Sulmuesi do të mund të dëmtohet edhe 
kur mbrojtësi ose pala e tretë që është 
sulmuar të ketë rastin për të ikur dhe 
shmangur konfliktit me sulmuesin. Në 
këtë qështje ka qenë një vendim i mirë 
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legjislativ për të mos përsëritur fjalën 
“plotësisht e nevojshme” në nenin 8 të 
KP-së të definohet mbrojtja e 
nevojshme2. Prandaj duke i marr para 
sysh zhvillimin e teorisë dhe ligjit për 
mbrojtje të nevojshme, kuptimet e para 
për nevojat si ndihmesa (apo i 
pashmangshëm) për mbrojtjen janë 
tejkaluar. 

3. Fatkeqësisht, zhvillimi i teorisë dhe 
ligjit për mbrojtje të nevojshme nuk 
është marrë para sysh në kuptimin e 
dytë të mundshëm të nevojës së sajë, e 
cila lidhet me kufizimet në nenin 8 (2) të 
Kp-së. Do të se thotë kjo mbrojtje është 
e justifikuar dhe e ligjshme sa herë të 
kërkohet që në mënyrë të suksesshme 
të evitohet sulmi dhe gjithashtu të 
mbrohen interesat e rrezikuara. Dhe në 
të kundërtën, mbrojtja nuk duhet të 
justifikohet ose të konsiderohet e 
ligjshme atëherë kur nuk është 
“kërkuar” që sulmi të evitohet në 

                                                      
2 Problemi i vetëm që mbetet është se a aplikohet 

rregulli i njejtë i doktrinës së njeriut të vërtetë, nëse 

sulmuesi është i mitur apo person i çmendur. Në 

gadishullin Ballkanik dhe Evropën lindore përgjegjja 

në përgjithësi është “po” i njejti rregull aplikohet, 

dhe nëse personi është i mitur apo i çmendur i 

mprojturi nuk ka asnjë detyrë ligjore për tu tërhjekur 

por vetëm obligimin e vet moral. Në Gjermani në të 

kundërtën ata thonë “jo”, doktrina e tërheqjes duhet 

të merret para sysh në rastet kur: sulmuesi është i 

mitur apo i çmendur atëherë mprojtësi ka detyrë 

ligjore që të tërhiqet. I mbrojturi është i detyruar që 

të largohet nëse mund të shmanget sulmit pa u 

compromituar mirëpo ai kurrë nuk do të 

kompromitohet nëse tërhjeket nga i mituri ose 

personi i çmendur. Edhe pse në praktikën gjyqësore 

ky problem është zhjedhur në mënyrë tradicionale 

(një njërën mynyrë apo tjetrën) ky nuk është 

zgjedhur nga legjislatorët. Për këtë shkak ky nuk 

duhet konsideruar si pengesë në nenin 8 të KP-së që 

shprehimisht të ofrojë zgjedhje për problemin. 

 

mënyrë të suksesshme; atëherë kur ka 
qenë e mundshme që për të njejtin 
qëllim të përdoret shumë me pak forcë, 
dhe atëherë kur forca e përdorur ka 
qenë e tepërt dhe e panevojshme. 
Prandaj fjala “e nevojshme” don të thotë 
qëllimi për të pasur sukses. Sa i 
përket kufizimeve vepra e mbrojtjes së 
nevojshme mund të kryhet në atë 
mënyrë që të siguroj suksesin e saj.  
 Kufizimet e mbrojtjes së nevojshme 
tani shprehimisht janë rregulluar me 
nenin 8 (2) të KP-së, i cili thonë “ 
karakteri i mbrojtjes duhet të jetë në 
proporcion me shkallën e rrezikut që 
paraqet sulmi” por siç u tha texti i cituar 
nuk përcjell zhvillimin e idesë që 
përcakton kufizimet në tërësi dhe 
posaqërishtë idea e nevojës së saj.  
 Së pari, edhe pse zhvillimi i këtyrë 
ideve nuk është i njohur fare, është 
mjaft e qartë se texti i cituar bën një 
krahasim të pamundshëm në mes të 
veprave mbrojtëse dhe sulmit në 
mënyrë që të përcaktohet se kur ai i 
meparshmi është në proporcion me atë 
të tanishmin. Është e qartë se krahasimi 
në mes të dy gjërave do të ishte i 
mundshëm vetëm nëse bazohet në 
kriter apo kriterje të njejta. (Askush nuk 
mund ti krahasoj dy persona duke thënë 
se njeri nga ta është i moshuar kurse 
tjetri është i gjatë). Kështu që nëse 
bëhet krahasimi i mbrojtjes me sulmin 
për të parë se a ka qenë mbrojtja 
proporcionale me sulmin apo jo atëherë 
duhet të përdoret kriteria e njejtë.  
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Rreziku i veprës mbrojtëse3 (i cili rrezik 
e posaqërisht shkalla e rrezikut 
përcaktohet nga mundësija për të 
dëmtuar suksesshëm interesat e 
sulmuesit në mënyrë që të ndaloj atë.) 
duhet të krahasohet me rrezikun e 
sulmit të zbrapsur (rreziku dhe 
posaqërisht shkalla e rrezikut e të cilit 
është përcaktuar nga mundësija për të 
dëmtuar suksesshëm interesin e 

sulmuesit.) Pastaj karakteri i veprës 
sulmuese (i cili është përcaktuar nga vlera e 
interesit të sulmuesit të dëmtuar nga kjo 
vepër) duhet krahasuar me karakterin e 
sulmit (i cili karakter përcaktohet nga vlera e 
interesit që është munduar të arrihet me 
sulmin). Logjikisht nuk është e mundshme 
që të krahasohet vepra mbrojtëse, duke 
marrë para sysh karakterin e saj, dhe 
sulmin e zbrapsur, dhe duke marrë para 
sysh vetëm rrezikun e saj siç është 
paraparë në nenin8 (2) të KP-së.  

4. Do të ishte shumë më lehtë që të 
gjendet zgjedhje e duhur për textin në 
këtë nen, për shkak së zhvillimi i vërtetë 
                                                      
3 Duhet të bëhet dallimi në mes të shkallës së 

rrezikut (social) me vështrim në individualizëm të 

denimit të mundshëm për sulmin dhe shkallën e 

rrezikut me vështrim në zbrapsjen e sulmit me qëllim 

të mbrojtjes së nevojshme. Aktualisht (dhe në 

kundërshtim me KP-në) Nuk është shkalla e rrezikut 

ajo që merret para sysh në rastin e mbrojtjes së 

nevojshme si kriterje e personalitetit të tij gjat sulmit 

por, vetëm mundësija e realizimit të këtij rreziku 

(domosdoshmërija për të) pamvarsishtë nga vlera e 

interesave (objekteve) të rrezikuara. Përderisa për 

individualizimin e denimit është e kundërta; 

konsiderata kryesore e tij është është shkalla e 

rrezikut kriterja e parë e të cilit është vlera e 

interesave të rrezikuara. Vlera e interesave të 

rrezikuara gjithashtu merret në konsideratë edhe për 

mbrojtjen e nevojshme, por ndaras dhe pasi të ketë 

kaluar rreziku i sulmit si kriter i dytë për 

personalitetin. Kështu që rreziku (i sulmit dhe 

mbrojtjes) shërbenë vetëm si bazë dytësore për 

krahasimin në mes të dy veprave kundështare. 

historik i kësajë teorije dhe ligjit për 
mbrojtje të nevojshme dhe posaqërisht 
kufizimet e tij nuk janë marrë para sysh. 
Në mënyrë që të kuptohet problemi me 
kufizimet e mbrojtjes së nevojshme, 
zhvillimi i idesë dhe nevoja e sajë duhet 
të përcillen dhe sqarohen. 

a. Në të kaluarën idea e nevojës ka 
qeverisur kufizimet e mbrojtjes së 
nevojshme për një kohë të gjatë. Një 
shiqim i tillë së mbrojtja mund të jetë e 
nevojshme, nuk mund të jetë i 
suksesshëm, ai është bazuar në 
kuptimin mesjetar të Xhon Lock-ut se 
mbrojtja e nevojshme është një lloj lufte 
mbrojtëse ku rreziku i mbrojtjes duhet të 
jetë në proporcion me rrezikun e sulmit4. 
Kjo do të thotë se mundësija që 
mbrojtësi të ketë sukses duhet të jetë 
proporcionale me mundësinë e 
sulmuesit për të pasur sukses.   

Sipas kësajë teorie sa më i madh që 
është numri fuqija dhe efektiviteti i 
armëve të  sulmuesve aq më i madh do 
të jetë edhe numri fuqija dhe efektiviteti i 
armëve të  mbrojtësve. Vlerat e 
interesave të mbrojtësve dhe dëmtimet 
e interesave të sulmuesit nuk duhet 
marrë para sysh. Kështu që dëmtimi i 
mundshëm i mbrojtësit mund të mos 
jetë në proporcion me përfitimet e veta 
të mundshme. Për këtë shkak nëse 
sulmi bëhet ndaj një gjësendi të pa 
vlefshëm (p.sh. një shishe sirupi) por, 
sulmuesi është shumë këmbëngulës 
për ta thyer apo për ta marrë atë, dhe 
mënyra e vetme e sukseshme që të 
zbrapset sulmi i tij është që ai të vritet, 

                                                      
4 Shih gjithashtu Fletcher, G : Rimendimi i Ligjit 

Penal Boston – Toronto, 1968,p.861. 
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atëherë mbrojtja vdekjepruese kundër tij 
është e justifikuar dhe e ligjshme. 

Ky kuptim luftarak i mbrojtjes së 
nevojshme bazohet në idenë se 
sulmuesi po e nxjerr vehtën nga ligji më 
veprimet e tij joligjore dhe kështu po e 
merr mbi vehte rrezikun e çdo dëmtimi 
të shkaktuar ndaj tij. Si pasojë e kësajë, 
nuk do të ketë nevojë për matje dhe 
krahasime të vlerave të interesit të 
mbrojtësit dhe as për interesat e 
demtuara të sulmuesit. Është e 
nevojshme që mbrojtja e nevojshme të 
jetë e sukseshme.  

Egziston një argument shtesë që e 
mbështetë këtë konkludim. Edhe pse 
mbrojtja e nevojshme për një kohë të 
gjatë është parë së pari si e drejtë 
individuale për t’u mbrojtur nga sulmi, 
në ditët e sotme funksioni social i 
mbrojtjes së nevojshme paraqitet njejtë 
dhe ndoshta me peshë edhe më të 
madhe: Përveq mbrojtjes së interesave 
individuale të personit të sulmuar, 
mbrojtja e nevojshme konsiderohet si 
aktualizim i interesave ligjore në 
promovimin e paqes në përgjithësi. Për 
këtë shkak në emër të ruajtjes sociale të 
rregullit ligjor, koncepti i mbrojtjes së 
nevojshme lejon atë sa herë që rreziku 
është proporcional me rrezikun e sulmit.  
Nuk kërkohet që mbrojtja e nevojshme 
të jetë gjithashtu e arsyeshme kur kemi 
të bëjmë me vlerat e interesave të 
mbrojtësit dhe ato të sulmuesit; mund të 
thuhet se nuk kërkohet që karakteri i 
mbrojtjes së nevojshme (të përcaktuar 
nga vlera e interesit të shkelur të 
sulmuesit) të jetë proporcionale me 
karakterin e sulmit (të përcaktuar nga 
vlera e interesave të mbrojturit). Ky 
kuptim reflektohet në të ashtuquajturën 

konceptin Gjerman që “Das Recht 
brauch dem Unrecht yu ëeichen” 
(Drejtësija kurrë nuk duhet të prodhojë 
padrejtësi)5. 
b. Situatat kur sulmuesi këmbëngulës 
mund të vritet për mbrojtje të 
suksesshme për një çikërrim kanë 
nxjerrur një problem shumë të vështirë 
në teorinë Gjermane të mbrojtjes së 
nevojshme. Më 1920, Gjykata Supreme 
e Gjermanisë vendosi që suksesi i 
mbrojtësit dhe mbrojtjes së rregullit 
ligjor do të justifikonin vrasjen e një 
hajni të mollave nëse ajo do të ishte 
mënyra e vetme për ta ndaluar atë. Ky 
problem i arsyeshmërisë e ka ndjekur 
teorinë Gjermane që nga atëherë. 
Përveq konsensusit që vrasja e një 
hajni mollash është johumane, 
ligjvënësit Gjerman kanë dështuar që të 
shkruajnë në Seksionin 32 të KP-së6 të 
tyre ndonjë kufizim të proporcionalitetit 
për vlerat e ineresave të mbrojtësit dhe 
dëmtimit të vlerave të sulmuesit. Ata 
nuk kanë përshkruar se dobija e 
mbrojtësit nuk duhet të jetë 
disproporcionale me mundësinë e 
dëmtimit të sulmit. Sqarimi ka qenë se 
në Kodin Penal Gjerman mbrojtja e 
nevojshme përcaktohet sipas 
“kerkesës” (apo nevojës), e cila mbulon 
jo vetëm suksesin por edhe 

                                                      
5 Shih gjithashtu Eser, A: Justifikim dhe shfajsim, në 

në Revistën Amerikan të lLigjeve Krahasimore, Vol. 

24, 1976.p.631 –632. 

 
6 “(1) Kushdo që kryen një vepër në mbrojtje të 

nevojshme nuk ka vepruar sipas ligjit. 

(2) Mbrojtja e nevojshme është një mbrojtje e cila 

kërkohet për të zbrapsur sumin e atqasshëm dhe të 

paligjshëm nga vetja ose nga dikush tjetër.  
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arsyeshmërinë. Posaqërisht është 
diskutuar për atë se mbrojtja e 
nevojshme nuk “kërkohet“ nëse dëmtimi 
i mundshëm i mbrojtjes është 
disproporcional me dobinë e 
mundshme. Ky argument mund të jetë 
në pajtushmëri me filozofinë e Hegelit 
në domosdoshmërinë (për të qenë e 
arsyeshme), qe në mënyrë të qartë nuk 
ka asgjë të bëjë me Ligjin Penal dhe 
trajtim shumë praktik të tij.  

Ndryshe nga Gjermania, vendet tjera 
të cilat e kanë vërejtur se krahasimi në 
mes të palëve kundështare nuk përfshinë e 

as përmban krahasimin në mes të 
vlerave të palëve të kundërta. Për këtë 
shkak, legjislacioni i tyre e posaqërisht 
parasheh krahasimin e fundit, duke 
përshkruar qe kjo mbrojtje duhet të jetë 
proporcionale nga natyra edhe me 
sulmin. Sidoqoftë, në kohën e sotme në 
çdo vend nuk vjen ne konsideratë që 
interesi I sulmuesit I cili është I dëmtuar 
nga mbrojtja e nevojshme, të jetë 
shumë jashtë proporcionit më I 
vlefshëm në krahasim me interesin e të 
sulmuarit dhe të mbrojturit. Prandaj, 
nevoja e mbrojtjes së nevojshme nuk 
është absolute; lejohet vetëm në kufi të 
arsyeshëm. Mbrojtja mund të jetë e 
nevojshme per deri sa nuk del jashtë 
proporcionalitetit me sulmin e 
kundërligjshëm duke I respektuar vlerat 
e dy intereseve të lartëprmendura.   
 Pra në mbrojtjen e nevojshme janë 
dy kufizime specifike. Sipas tyre rreziku 
I mbrojtjes së nevojshme nuk duhet që 
të tejkalojë rrezikun e sulmit, dhe 
gjithashtu demtimi që mund të 
shkaktohet gjatë mbrojtjes (shkaktuar 
nga intereset e kërkuara nga ai) nuk 
duhet të tejkaloj përfitimet e mundshme 

(vlerën e intereseve të 
padëmtuara)Duke u bazuar në 
zhvillimin e kësajë teorie dhe mbrojtjes 
së nevojshme këto konkludime nuk 
mund të bëhen nga neni I diskutuar 8 
(2) I KP-së, I cili thotë se “natyra e 
veprës është në proporcion me shkallën 
e rrezikut që paraqet sulmi.      

5. Nje paragraf plotësisht i ri mund të 
gjendet në nenin 8 të KP-së, nëse ky 
nen krahasohet me nenin 9 veprues në 
Kodin Penal Jugosllav, atëherë ky është 
paragrafi 3 i këtij neni. Aty thuhet se neë 
mbrojtja e nevojshme tejkalon kufizmet 
e sajë atëherë ajo është e paligjshme. 
Neni në fjalë thotë:”Disproporcioni 
ndërmjet sulmit dhe zbrapsjes së sulmit 
konsiderohet tejkalim i kufijëve të 
mbrojtjes së nevojshme”.  

a. Së pari nuk është qartësuar që 
vepra e definuar aktualishtë është kryer 
në mbrojtje të nevojshme. Kjo nuk shtë 
shkruar shprehimisht, e as vepra nuk 
është përshkruar si një vepër që tashmë 
është përfshirë në dispozitat e 
mëparshme (në mbrojtjen e 
nevojshme), më fjalë siç janë: “nëse 
vepra është disproporcionale deri në 
masë të rrezikut të sjellë nga sulmi, ajo 
tejkalon kufizimet e mbrojtjes së 
nevojshme”. Sidoqoftë ky është një 
problem që mund të zgjedhet përmes 
interpretimeve.  

b. Problemi aktual me tekstin e nenit 
9-të (3) të KP-së është se sipas tij çdo 
akt mbrojtës I cili është shumë pak 
disproporcional me sulmin do të 
konsiderohet si tejkalim I kufizimeve të 
mbrojtjes së nevojshme. Nuk është 
marrë asgjë nga kodet Penale të 
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Shqipërisë7, Bullgarisë8, Danimarkës9 
apo tjerave, në të cilat vepra e kryer në 
gjendjen e mbrojtjes së nevojshme 
tejkalon kufizimet vetëm atëherë kur ajo 
vepër është me të vërtetë 
disproporcionale me sulmin. Kjo ësëhtë 
mënyra e vetme që në mënyrë të qartë 
të caktohen kufizimet e mbrojtjes së 
nevojshme dhe kufizimet e nevojës të 
cilat edhe pse janë më strikte në një 
mënyrë kanë idenë e proporcionalitetit. 
Përndryshe, gabimet e përbashkëta do 
të ndodhin, siç është ai që të gjendet 
rasti kur vepra tejkalon kufizimet e 
mbrojtjes së nevojshme, në rastet kur 
akteri I veprës ka përdorur mjet të njejtë 
si sulmuesi. 

Në anën tjetëer, standardet e 
disproporcionalitetit të paqartë nuk janë 
edhe aq të humbura dhe të paqarta 
sikur duken. Ky standard është pranuar 
gjërësisht dhe ka kuptimet në vijim: 

   Për krahasimin e parë të 
nevojshëm, i cili është për dy rreziqet e 
kundërta (dhe në veqanti për shkallën e 
tyre), egziston një kriter i përgjithshëm. 
Është e tepërt për mbrojtjen e 
nevojshme: ky i fundit nuk duhet 
tepëruar. Në atë rast kur rreziku i 

                                                      
7 Sipas nenit 19(2) të Kodit Penal të Shqipërisë 

“disproporcioni I dukshëm në mes tyre përbënë 

tejkalimin e kufizimeve të mbrojtjes së nevojshme”. 
8 Sipas nenit 12 (2) të Kodit Penal të Bullgarisë 

“Kufizimet e mbrojtjes së nevojshme do të 

konsiderohet se janë tejkaluar atëherë kur mbrojtja në 

mënyrë të qartë nuk korrespodon me natyrën dhe 

rrezikun e sulmit” 
9 Shih nenin 13 (1) të Kodit Penal të Danimarkës.                  

 
 

 
 

 

mbrojtjes nuk tejkalon rrezikun e sulmit 
dhe në të kundëtrën.   

 Ndërsa për krahasimin e dytë të 
nevojshëm i cili përbëhet nga dy vlera 
kunërshtuese, ku deri më tani nuk ka 
ndonjë kriter të përgjithshëm: në situata 
të ndryshme specifike për probleme të 
ndryshme gjinden zgjedhje të 
ndryshme. Në SHBA gruaja e rrahur 
mund ta vrasë sulmuesin si resistence 
kundër kidnapimit të saj10; në Rusi 
gruaja gjithashtu mund t’a vret 
sulmuesin i cili mundohet ta dhunoj 
atë11. Përgjithësimi i vetëm i mundshëm 
rrjedh nga supozimi i pafajsisë për 
kryesin. Përderisa të dëshmohet 
ndryshe vlera e interesave të mbrojtësit 
dhe mbrojtja e nevojshme duhet të 
konsiderohen të ligjshme dhe të 
justifikuara.  

6. Duke i vënë përpara kufizimet e 
mbrojtjes së nevojshme 
amandamentimi i nenit 8 (2) i KP-së nuk 
e ka zgjedhur tërë problemin se si të 
bëhet mbrojtja. Amandamentimi ofron 
vetëm një zgjedhje të pjesërishme të 
këtij problemi të rendësishëm. Ai nuk 
përcakton as drejtimin objektiv të 
mbrojtjes së nevojshme e as nuk e 
rregullon këtë qështje kundërthënëse të 
gjendjes mendore subjektive të mendjes 

                                                      
10 Shih Fletcher G.: si administrata e Bush-it 

deklarohet për vetëmbrojtje e cila përdoret si 

justifikim për luftën kundër Irak-ut dhe çështjet nën 

rregullat vendore të vetëmbrojtjes? (shtator. 

10.2002), Gjeni komentet ligjore, p.2 

{http//writt.news.findlaw.com/comentary/20020910_

fletcher.html}. 
11 Shih Косак,В.: Право граждан на необходимую 

оборону, Саратов, 1972, с. 93  
 

 

 



 

OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688   Sat: 871-762-009-948 
Fax: +(381-38) 500-188 / Satfax: 871-382-425-022 

  
                             Kosovo Judicial Institute                         
  An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction 
                                    Buletini IGJK janar 2004. 

së kryesit12, edhe pse këto dy pyetje 
vijnë logjikisht para pyetjes së 
kufizimeve. Zakonishtë pyetjet e 
mëparshme përgjigjen nga ligjvënësit 
përderisa ato të mëvonshmet i lihen 
praktikës gjyqësore për vendosje.  

Prandaj, ndoshta është pritur që neni 
8 i KP-së, së paku të sqaroi se a duhet 
të koncentrohet mbrojtja e nevojshme 
vetëm në sulmuesin (duke përfshirë 
gjithashtu armën e personit të tretë që 
është përdorur në sulm, dëmtimi i së 
cilës mund të justifikohet vetëm si vepër 
e nevojshme) apo mbrojtja e nevoshme 
mund t’i drejtohet sulmit në përgjithësi 
(duke përfshirë edhe armën e personit 
të tretë që është përdorur për sulm 
gjithashtu). Ndryshe nga rastet me 
vepër nevojshmërije, për të cilat mjafton 

                                                      
12 Problemi është se a do të justifikohet vepra e tij/saj 

në rast të gabimit i cili është në kundërshtim me 

mbrojtjen e nevojshme të supozuar: nëse akteri nuk e 

di këtë dhe vepron në mbrojtje të nevojshme, i cili për 

motive të këqija dëmton një person i cili me sa duket në të 

njejtën kohë ka qenë duke kryer një sulm të paligjshëm. Që 

nga vitet e ridhjeta të shekullit të fundit një shiqim sundues 

është ai se edhe një vepër e verbët përbënë mbrojtje të 

nevojshme. Argumentet parimore janë si në vijim: në 

kundërshtim me përmbushjen e obligimeve të cilat borxhliu 

mund të ketë “animus solvedi” (dijenija dhe dëshira për ta 

përmbush atë), për ushtrimin e cilësdo të drejtë asnjë 

“animus” (dijeni dhe dëshirë për të përdorur atë) nuk është e 

nevojshme. Dhe pasi mbrojtja e nevojshme është e drejtë, 

asnjë dijeni dhe dëshirë nuk është e nevojshme. Në 

kundërshtim me mbrojtjen e nevojshme të supozuar mbrojtja 

e nevojshme “e verbër” edhe pse është kryer pa qëllim 

justifikues praktikisht është në dobi të shoqërisë në të njejtën 

mënyrë si mbrojtje e nevojshme e zakonshme dhe siç duhet 

të justifikohet për konsiderata të njejta, duke pranuar motivet 

e këqija nuk kanë lidhje me qështjen për shkak se në rastet e 

tilla, të cilave iu mungon rreziku shoqëror (apo dëmtimi) 

atëherë gjendja mendore a akterit nuk diskutohet fare. Shih 

gjithashtu Fletcher.G,: Rimendimi i Ligjit Penal, Boston, 

Toronto, 1968, p. 768, dhe Robinson.P,: Teorija e 

justifikimit: dëmtimi shoqëror si gjë e nevojshme paraprake 

për Ligjin Penal, Ligji UCLA Rishqyrtimi, vol. 23, 1975, p. 

286-287. 

 

 që qëllimi dhe kufizimimet (shpenzimet) 
të janë të përcaktuara, vepra e 
mbrojtjes së nevojshme gjithashtu ka 
edhe drejtimin specifik I cili gjithashtu 
duhet qartësuar. 
 
Dr. Anton Girginov, 
Tranjnues gjyqësor ndërkombëtar në  
Institutin Gjyqësor të Kosovë 
 
 
(Pjesa e dytë e këtij artikulli do të 
publikohet në buletinin e ardhshëm)
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Projekti I aktiviteteve për janar 2004 

 Trajnim në Ligjin civil: Hipoteka dhe pengu   

 Kursi fillestar për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar  

 Trajnim në Kodin e ri të Përkohshëm të Procedurës Penale në Kosovë  
 
Seminari në Ligjin Civil (hipoteka dhe pengu)  
 
Ky seminar është mbajtur më 9 shtator 2003 mirëpo duke marrë para sysh interesimin 
e gjykatësve civil, ky seminar do të përsëritet më 14 janar 2004. Temat do të përfshijnë 
rolin e hipotekës dhe pengut aspekte të përgjithshme të zhvillimit dhe realizimi, 
procedura për sigurimin e kërkesës së emërtuar, masat paraprake dhe të përkohshme, 
regjistrimi i patundshmërisë regjistrimi dhe vlerësimi i pasurisë, rastet e themelimit të 
hipotekave dhe pengjevenë procedurën egzekutive. Do të ligjerojnë një trajnues nga 
IGJK-ja dhe tre gjyqtarë vendorë. Do të diskutohen pyetjet praktike rreth egzekutimit të 
Aktgjykimeve dhe përgjrgjësive ndaj hipotekave. Gjithashtu do të diskutohet edhe 
çështja e mungesës së rregulloreve administrative në Komuna dhe mos-funksionimi i 
regjistrave të hipotekave dhe pengjeve.  
 
Kursi fillestar për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar të Kosovës  
 
IGJK-ja do të mbajë një kurs fillestar për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar në 
Kosovë gjatë javës së 19 deri 23 janarit 2004, gjatë asajë jave nëntëmbëdhjetë 
gjyqëtarë dhe shtatë prokurorë (të cilët e kanë bërë betimin më 4 dhjetor 2003) do të 
trajnohen për ligjin e aplikueshëm në Kosovë, këtu do të përfshihet Ligji vendor, 
Rregulloret e UNMIK-ut (duke përfshirë këtu edhe Kodin Penal dhe ate të Procedurës 
Penale), Konventat ndërkombëtare, Rezoluta e KS të OKB-së 1244 si dhe Korniza e 
Përkohshme Kushtetuese. Këto tema do të paraqiten nga expertë vendorë dhe 
ndërkombëtarë. Në përfundim të javës, do të mbahet një ceremoni festive për gjyqtarët 
dhe prokurorët e ri.  
 
Trajnimi i Kodit të përkoshëm të Procedurës Penale të Kosovës  
 
Ky trajnim është mbajtur më 16 dhjetor për gjyqëtarët e lëmisë penale dhe Prokurorët 
dhe do të përsëritet më 27 janar 2004. Do të shpërndahen prezantime me temat: 
gjyqtarit i procedurës paraprake funksioni dhe kompetencat e tij, roli i prokurorit gjatë 
hetimeve, procedura e marrjes së pandehurit në pyetje, Thirrja, procesverbali gjatë 
marrjes në pyetje e të pandehurit dhe vendimi i prokurorit për fillimin e hetimeve. 
Kontributin e vet në këtë seminar do ta japin dy gjykatës nga Gjykata Supreme, një 
prokuror nga Prokurorija e Kosovës dhe kryeprokurori i Prokurorisë së Prishtinës. 
Qëllimi i këtij seminari është që të njoftoj Gjyqësinë me një vështrim në rolet e tyre të 
reja përkatëse sipas dispozitave të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale.  
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NGJARJE TË TJERA PËR TË ARDHMËN      
 
IGJK-ja është duke shpërndarë raportin vjetor të vit .2003 dhe programin vjetor të vitit 
2004. Është finalizuar agjenda e re për kuartalin e parë të vitit 2004. Seminaret e 
organizuara në këtë periudhë do të koncentrohen në Kodin e Përkohshëm penal dhe 
atë të Procedurës Penale të Kosovës, që do të sjellë një teori të qasje të zgjëruar 
teorike dhe praktike për Ligjet e reja. Ekspertët nga Këshilli i Evropës dhe Departamenti 
I Drejtësisë së SHBA-ve do të koordinojnë punën e tyre me IGJK-në për të siguruar 
trajnim suplementar në qështjet e reja, siç janë Sprovimi, Marrëveshja në mes të 
palëve, dëshmitarët bashkpunues, menagjimi i rasteve, marrëdhanjet në mes të 
policisë dhe prokurorëve gjatë procedurave të reja penale, masat për sigurimin e 
prezencës së të pandehurit.   


