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Pml.nr.165/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të pandehurve: Y.R., B.R. dhe B1.R1., për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe të pandehurve A.Q. dhe E.Q., për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të pandehurit A.Q., e paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.1572/2017 të 

datës 05.11.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA.1nr.153/2019 të datës 

20.03.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 20 qershor 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.Q., 

e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1572/2017 të datës 05.11.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA.1nr.153/2019 të datës 20.03.2019. 

 

 

A r s y e t i m 

 

        Aktakuza e Prokurorisë Themelore 

        Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP/II.nr.431-

5-16 e datës 25.07.2017, ka akuzuar të pandehurit: Y.R., B.R. dhe B1.R1., për shkak të veprës 

penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 31 të 
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KPRK-së, dhe A.Q. dhe E.Q., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje sulmi nga neni 187 

par.1 të KPRK-së. 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin 

P.nr.1572/2017 të datës 05.11.2018, ka refuzuar si të pabazuara në ligj kundërshtimin e provave 

për të pandehurit Y.R. dhe B.R., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, kurse ka hudhur pjesën e 

aktakuzës së evidentuar PP/II.nr.431-5-16 e datës 25.07.2017, për të pandehurin me B1.R1., për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për shkak të tërheqjes së prokurorit të shtetit,  si dhe për të 

pandehurit A.Q. dhe E.Q., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje sulmi nga neni 187 par.1 

të KPRK-së, meqë nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë 

se të pandehurit kanë kryer këtë vepër penale. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktvendimin PA.1nr.153/2019 të datës 20.03.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e të pandehurve Y.R., B.R., A.Q. dhe E.Q. dhe mbrojtësit të të 

pandehurit A.Q.. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

pandehurit A.Q., av. O.Z. nga P., për shkak shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të anuloj vendimin e 

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

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.119/2019 e datës 

06.06.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të hudhet si e papranueshme. 
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        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë, mbrojtësi i të pandehurit, thekson se aktvendimi i kundërshtuar përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale pasi që është i pakuptueshëm, kundërthënës në 

brendinë dhe arsyet e theksuara. Pretendohet se në aktvendimet e kundërshtuara nuk janë 

paraqitur arsye për faktet vendimtare e posaçërisht nuk janë arsyetuar në mënyrë të qartë dhe të 

plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye janë konsideruar të vërtetuara apo të pavërtetuara. 

 

        Pretendohet se me rastin e vendosjes gabimisht është aplikuar ligji penal ngase vendimet 

bazohen kryesisht në aktakuzën e prokurorit të shtetit dhe jo në provat tjera relevante dhe 

deklarimet e të pandehurve, pasi që në rastin konkret vetëm të pandehurit Y.R. dhe B.R. e kanë 

sulmuar A.Q. dhe vetëm këta dy ka qenë dashur të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit, pasi 

që i kanë shkaktuar lëndim të lehtë trupor A.Q., që vërtetohet edhe përmes raportit mjekësor. 

 

        Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë zbatim të gabuar të ligjit penal 

duke e shpallur fajtor të pandehurin A.Q., për veprën penale lëndimi i lehtë trupor edhe pse kjo 

vepër penale nuk ishte kryer nga ana e të pandehurit, pasi që nga provat e vlerësuara nuk është 

vërtetuar se i pandehuri ka kryer këtë vepër penale. 

 

        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. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, është 

i pabazuar, ngase aktvendimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë shkelje 

për të cilat pretendohet. 

        Në këtë çështje penale, është e rëndësishme të theksohet, se Prokuroria Themelore në Prizren 

- Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP/II.nr.431-5-16 e datës 25.07.2017, ka akuzuar të 
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pandehurit: Y.R., B.R. dhe B1.R1., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe A.Q. dhe E.Q., për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së.  

        Me aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë i vërtetuar edhe nga gjykata e shkallës së dytë 

është hudhur pjesa e aktakuzës dhe është pushuar procedura penale për të pandehurit A.Q. dhe 

E.Q., pasi që nuk janë gjetur prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se 

kanë kryer veprën penale për të cilën ishte paraqitur aktakuza. Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

se në rastin konkret i pandehuri A.Q. është shpallur fajtor dhe është dënuar për veprën penale të 

cilën nuk e ka kryer nuk janë të bazuara duke vlerësuar shkresat e kësaj lënde e cila ka qenë objekt 

i shqyrtimit sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

 

        Me rastin e vendosjes gjykata e shkallës së parë në mënyrë të qartë dhe të plotë ka 

specifikuar në dispozitivin e dytë të aktvendimit të saj se pjesa e aktakuzës përkitazi me të 

pandehurit B1.R1., A.Q. dhe E.Q., është hudhur dhe njëkohësisht është pushuar procedura penale, 

ashtu që kjo duhet kuptuar se procedura penale nuk do të vazhdoj më tutje për këta të pandehur 

meqë aktvendimi ka marrë formën e prerë pasi që është vërtetuar edhe nga ana e gjykatës së 

shkallës së dytë. Sa i përket pjesës së aktakuzës për të pandehurit Y.R. dhe B.R., në dispozitivin e 

parë të aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë janë hudhur si të pabazuara kundërshtimet e 

provave për këta të pandehur që duhet nënkuptuar se procedura penale do të vazhdoj vetëm 

përkitazi me të pandehurit Y.R. dhe B.R. për veprat penale sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoi se gjykata e shkallës së parë në faqen e katërt dhe 

pestë të aktvendimit të saj ka dhënë arsyetim të qartë dhe të plotë përkitazi me arsyet e hudhjes së 

aktakuzës për të pandehurin A.Q. dhe me këtë rast nuk ka shkelur dispozitat esenciale të 

procedurës penale dhe as ligjin penal, përkundrazi për të pandehurin A.Q. ka ndaluar procedurën 

penale që të mos zhvillohet në stadet e tjera të procedurës penale dhe me këtë rast arsyetimet e 

theksuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë i pranon në tërësi edhe Gjykata Supreme e 

Kosovës.  

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë janë të pabazuara pasi që aktvendimin e gjykatës së 

shkallës së parë duhet nënkuptuar si të ndarë në dy pjesë dhe atë përkitazi me të pandehurit 
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B1.R1., A.Q. dhe E.Q., si çështje të përfunduar pasi që çështja ka marrë formën e prerë me 

aktvendimin e gjykatës së shkallës së dytë, kurse për të pandehurit  Y.R. dhe B.R. procedura 

penale do të vazhdoj në fazën e shqyrtimit gjyqësor pa prejudikuar epilogun e vendimit final, 

andaj edhe kundërshtimi i aktvendimeve nga ana e mbrojtësit të të pandehurit A.Q. është i 

pabazuar, dhe për më tepër, aktvendimet e kundërshtuara janë tërësisht në favor të tij dhe të 

drejtave të tij të cilat i potencon në kërkesë. 

 

        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.165/2019, më 20 qershor 2019 

 

 

B.profesionale,                                                                                                  Kryetarja e kolegjit, 

Qefsere Berisha                                                                                                         Valdete Daka 

 


