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 NË EMËR TË POPULLIT  

 

 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, kryetar, 

Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale 

Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve F.A. dhe 

A.A., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.1 

nënpar.1.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës KPRK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit F.A., av. V.S. dhe të dënuarit 

A.A., av. J.B., e  paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA1.nr.439/2017 

datë 17 maj 2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 6 mars 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Me miratimin e kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve 

F.A. dhe A.A., anulohen aktgjykimi i Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA1.nr. 439/2017 datë 17 

maj 2017 dhe çështja i kthehet kësaj gjykate për rigjykim. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan P.nr. 290/2014 të 

datës 09.02.2017, i dënuari F.A., është shpallur fajtor për shkak veprës penale në bashkëkryerje 

lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nënpar.1.3 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës KPRK dhe i është shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti. Në dënimin e shqiptuar i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej dt.07.06.2013 
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deri me datë 18.06.2013. Është detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të 

paguajë shumën prej 20.44€ ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 €, në afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, kurse të dëmtuarin B.Z., për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

Me të njëjtin aktgjykim i dënuari A.A., është shpallur fajtor për shkak veprës penale në 

bashkëkryerje lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nënpar.1.3 lidhur me nenin 31 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës KPRK dhe i është shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 

6 (gjashtë) muaj. Është detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë 

shumën prej 20.44€ ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 €, në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, kurse të dëmtuarin B.Z., për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

Vendimi i Gjykatës së Apelit 

 Ndaj aktgjykimit të shkallës së parë ankesë kishin paraqitur mbrojtësit e të dënuarve 

F.A. dhe A.A., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe vendimin mbi dënimin. 

 Gjykata e Apelit me aktgjykimin, PA1.nr. 439/2017 datë 17 maj 2017,  ka aprovuar 

pjesërishëm ankesën e mbrojtësit të të dënuarit F.A., av. V.S., ka ndryshuar aktgjykimin e 

ankimuar, vetëm përkitazi me llogaritjen e arrestit shtëpiak ashtu që në dënimin e shqiptuar 

përveç llogaritjes së masës së paraburgimit prej datës 07.06.2013 deri me datë 18.06.2013, i ka 

llogaritur edhe kohën e kaluar në arrestin shtëpiak nga data 18.06.2013 deri me datë 

26.06.2013, kurse pjesa tjetër e aktgjykimit të ankimuar ka mbetur e pandryshuar. Ankesa e të 

dënuarit A.A., e paraqitur nga mbrojtësi i tij, av. J.B., është refuzuar si e pabazuar. 

 Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë 

 Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë 

paraqitur: 

- mbrojtësi i të dënuarit F.A., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që 

aktgjykimi i kundërshtuar të ndryshohet  dhe të dënuarit t’i shqiptohet dënim më i butë; 
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- mbrojtësi i të dënuarit A.A., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që 

aktgjykimi i kundërshtuar të ndryshohet  dhe të dënuarit t’i shqiptohet dënim më i butë. 

 Pretendimet e ngritura në kërkesë 

Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit F.A., pretendon se aktgjykimi i shkallës së parë dhe 

ai i shkallës së dytë janë të përfshirë me shkelje të ligjit penal, përkatësisht dispozitave të nenit 

73 dhe 74 par.1 dhe 2 të KPRK-së, pasi që me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së 

dënimit gjykata ka marrë për bazë rrethanat rënduese e të cilat nuk janë vërtetuar me asnjë 

provë materiale e as mendim profesional, e posaçërisht se si rrethanë rënduese është përmendur 

kinse i dëmtuari e ka të vendosur në ballë një pjesë metalike ku për çdo lëvizje jashtë vendit 

nevojitet prezantimi i dokumentacionit mjekësor edhe pse ky fakt nuk është prezantuar nga 

eksperti mjeko-ligjor, i cili ka konstatuar se lëndimi i shkaktuar të dëmtuarit është pa pasoja për 

jetë, e që kjo ka ndikuar në shqiptimin e dënimit mjaft të lartë.  

Në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së dytë një pjesë e arsyetimit i referohet ndonjë 

rasti tjetër kur është konstatuar se “vepra penale është kryer në institucionin shëndetësor ku 

orientohen të sëmurit e që me këtë vjedhje atakohet shëndeti i të punësuarve në atë qendër si 

dhe shëndeti i gjithë pacientëve”, e që ky arsyetim është tërësisht i gabuar meqë në rastin 

konkret bëhet fjalë për vepër penale të kryer në fshatin M., përkatësisht në fushë të futbollit e jo 

në institucionin shëndetësor siç gabimisht i referohet gjykata e shkallës së dytë.   

Po ashtu edhe mbrojtësi i të dënuarit A.A., pretendon se aktgjykimi i shkallës së parë 

dhe të shkallës së dytë janë përfshirë me shkelje të ligjit penal, përkatësisht dispozitave të nenit 

73 dhe 74 par.1 dhe 2 të KPRK-së, pasi që me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së 

dënimit gjykata ka marrë për bazë rrethanat rënduese e të cilat nuk janë vërtetuar me asnjë 

provë e as mendim profesional e posaçërisht se i dënuari nuk e ka sulmuar e as goditur të 

dëmtuarin B.Z.. Në këtë rast si rrethanë rënduese është përmendur kinse i dëmtuari e ka të 

vendosur në ballë një pjesë metalike ku për çdo lëvizje jashtë vendit nevojitet prezantimi i 

dokumentacionit mjekësor e po ashtu nuk është precizuar se kush nga të dënuarit i ka shkaktuar 

lëndim të dëmtuarit.  
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Në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së dytë një pjesë e arsyetimit i referohet ndonjë 

rasti tjetër kur është konstatuar se vepra penale është kryer në institucionin shëndetësor ku 

orientohen të sëmurit e që me këtë vjedhje atakohet shëndeti i të punësuarve në atë qendër si 

dhe shëndeti i gjithë pacientëve, e që ky arsyetim është tërësisht i gabuar meqë në rastin 

konkret bëhet fjalë për vepër penale të kryer në fshatin M. përkatësisht në fushë të futbollit e jo 

në institucionin shëndetësor siç gabimisht i referohet gjykata e shkallës së dytë.   

Më tutje pretendohet se Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit me burgim prej 6 

(gjashtë) muaj ka pasur detyrim ligjor për të zëvendësuar dënimin me burgim me dënim me 

gjobë, e po ashtu se të dënuarit në dënimin e shqiptuar nuk i është llogaritur koha e kaluar në 

arrestin shtëpiak  prej 20 ditësh prej datës 07.06.2013 deri me datë 26.06.2013. 

 Opinioni i Prokurorit të Shtetit 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr. 118/2017 datë 12.07.2017, 

ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar që kërkesa e të 

dënuarit F.A., të refuzohet si e pabazuar, kurse e të dënuarit A.A. të aprovohet si e bazuar. 

Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes në pajtim me 

dispozitën e nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve nga 

kërkesa gjeti se, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar për arsyet si në vijim:  

Aktgjykimi i shkallës së dytë bazuar në pretendimet e paraqitura nga mbrojtësit e të 

dënuarve, përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.12 të KPPK-së, meqë dispozitivi është në disharmoni të plotë me arsyetimin e 

aktgjykimit meqë deri sa në përshkrimin e dispozitivit të  këtij aktgjykimi të dënuarit janë 

shpallur fajtor dhe janë dënuar për veprën penale lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.1 

nënpar.1.3 të KPRK-së, në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së dytë dhe atë faqe tre pasusi i 

gjashtë përshkruhet si në vijim: “...kjo gjykatë duke pasur parasysh edhe faktin se vepra penale 

është kryer në institucionin shëndetësor ku orientohen të sëmurit e që me këtë vjedhje atakohet 

shëndeti i të punësuarve në atë qendër mjekësore si dhe shëndeti i gjithë pacientëve që i 

drejtohen asaj qendre për probleme shëndetësore, vlerëson se dënimi me gjobë dhe dënimi me 
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burg që ia ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë 

penale...”, ashtu që në rastin konkret, gjykata e shkallës së dytë arsyetimin e aktgjykimit e ka 

në kundërshtim të plotë me dispozitivin e këtij aktgjykimi meqë në rastin konkret bëhet fjalë 

për vepër penale të kryer në fshatin M., Komuna e L., përkatësisht në fushë të futbollit e jo për 

vepër penale të vjedhjes në institucionin shëndetësor siç gabimisht i referohet në arsyetimin e 

saj gjykata e shkallës së dytë. 

Në rigjykim gjykata e shkallës së dytë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në 

këtë aktgjykim dhe të marr një vendim të drejt dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike si 

dhe njëkohësisht të dënuarit A.A., në dënimin e shqiptuar ti llogaritë kohën e arrestit shtëpiak 

prej 20 ditësh prej datës 07.06.2013 deri me datë 26.06.2013. 

Nga këto arsye, kjo gjykatë konform nenit 438 par. 1 pika 1.2 të KPPK,  vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

            Pml.nr.189/2017, më 6 mars 2018 

 

Procesmbajtësja,                        Kryetarja e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini-Simnica               Valdete Daka  

   

  

 


