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                             Pml.nr.19/2020   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

      GJYKAT SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 

Lushta, kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve G.P, 

H.P dhe H1.P1, të gjithë nga fshati O, komuna e I, për shkak të veprës penale lëndim i 

lehtë trupor neni 188 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), ndërsa i dënuari G.P edhe për veprën penale sulmi nga neni 187 par.1 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësi të 

dënuarit G.P, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në 

Istog P.nr.481/2017 të datës 17.04.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PA1.nr.662/2019 të datës 01.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datë 03.02.2020, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

      Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të 

dënuarit G.P, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në 

Istog P.nr.481/2017 të datës 17.04.209 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.662/2019 të datës 01.11.2019. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Istog, P.nr.481/2017 e 

datës 17.04.2019, të dënuarit G.P, H.P dhe H1.P1, janë shpallur fajtor për veprën 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndërsa i 

dënuari G.P është shpallur fajtor edhe për veprën penale sulmi nga neni 187 par.1 të 

KPRK-së. Të dënuarit G.P për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPK-së i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 200 

(dyqind) euro, ndërsa për veprën penale sulmi nga neni 187 par.1 të KPK-së, i ka 

shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej 300 (treqind) euro, ku bazuar në neni 80 të 

KPPK-së të njëjtit i ka shqiptuar dënim unik me gjobë në shumën prej 500 (pesëqind) 

euro, të cilën shumë është obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të dënuarit H.P, për veprën penale lëndim i lehtë trupor 



2 

 

nga neni 188 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i ka shqiptuar dënim me gjobë në 

shumën prej 400 (katërqind) euro, të cilën shumë është obliguar që ta paguaj në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa të dënuarit H1.P1, për 

veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i 

ka shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) euro, të cilën shumë është 

obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Nëse të dënuarit nuk mund ti paguajnë dënimet me gjobë në afatin e dhënë atëherë e 

njëjta gjobë do tu zëvendësohet me burgim, ku një ditë burgimi do tu llogaritet 20 

(njëzet) euro gjobë. Po ashtu, të dënuarit secili veç e veç janë obliguar që në emër të 

shpenzimeve të procedurë penale të paguajnë shumën prej 20 (njëzet) euro, paushallin 

gjyqësor në shumë prej 20 (njëzet) euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej nga 30 (tridhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit A.M dhe E.D, për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike e ka udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

      Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PA1.nr.662/2019 e datës 01.11.2019, i ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit 

të dënuarit G.P, dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

      Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit G.P, avokati Z.G nga I, për shkak të shkeljes se ligjit penal dhe 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata 

Supreme e Kosovës, ta aprovojë këtë kërkesë si të bazuar, të ndryshojë - anulojë 

aktgjykimet e kundërshtuara dhe lëndën ta kthej në rigjykim dhe rivendosje.  

 

      Prokurori i Shtetit i Kosovës në Prishtinë, me shkresën KMLP.II.nr.11/2020 e datës 

22.01.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të 

dënuarit, të refuzohet si e pabazuar. 

 

      Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e 

çështjes dhe në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, dhe 

pasi vlerësoi pretendimet në kërkesë konstatoi se: 

 

      Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

      Në kërkesën e tij mbrojtësi i të dënuarit pretendon se ndaj të dënuarit është shkelur 

ligji penal respektivisht neni 385 i KPPK-së, e cila shkelje qëndron në faktin se 

gabimisht është zbatuar neni 187 par.1 i KPRK-së, ngase edhe pse është vërtetuar se i 

dëmtuari E.D, ka pësuar lëndime të lehta trupore është vlerësuar se ndaj tij është kryer 

vepra penale e sulmit e jo e lëndimit trupor, ku gjykata gabimisht ka vërtetuar se janë 

përmbushur të gjitha tiparet e veprës penale të sulmit dhe njëkohësisht gabimisht ka 
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gjetur se nuk kanë ekzistuar rrethanat të cilat kishin me përjashtuar përgjegjësin penale 

të dënuarit edhe pse ka pasur dhe ka prova se edhe E.D, ka pësuar lëndime të lehta 

trupore në të cilat janë mbështetur prokuroria dhe gjykata, por është vepruar e 

kundërta. Po ashtu, pretendohet se ekzistojnë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 të KPPK-së, sepse gjykata nuk ka 

dhënë arsyetim të duhur ligjor lidhur me faktet mbi bazën e të cilave ka vendosur, si dhe 

po ashtu pretendon se ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.2 nënpar.2.1 të KPPK-së, që manifestohet në faktin e moszbatimit të 

dispozitës së nenit 3 par.2 të KPPK-së, për shkak të ekzistimit të mëdyshjes që i 

dënuari ka kryer apo jo veprën penale të sulmit ndaj të dëmtuarit E.D, i cili në polici dhe 

në gjykatë është deklaruar se ka pësuar lëndime të lehta trupore në kokë dhe qafë, e 

konstatimi i tillë është bërë edhe në raportin policor. Në raportin e zyrtares policore S.B, 

konstatohet se të dëmtuarit kishin pësuar lëndime të lehta trupore, për çka si i tillë do të 

iniciohet rasti lëndim i lehtë trupor, në rastin konkret ligjërisht përjashtohet ekzistimi i 

veprës penale të sulmit nga neni 187 par.1 të KPRK-së, çështje kjo që sipas mbrojtësit 

të dënuarit ka qenë dashur të interpretohet në favor të të dënuarit.   

    

      Sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet se aktgjykimet kundër të cilave është 

paraqitur kërkesa përmbajnë shkelje të dispozitave të procedurës penale, nuk 

qëndrojnë, ngase dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë i vërtetuar  me 

atë të shkallës së dytë është i qartë, i kuptueshëm, konkret dhe nuk ka kundërthënie 

qoftë me vetveten, qoftë me arsyet e parashtruara apo me provat e administruara. Në 

të, qartë janë përshkruar veprimet inkriminuese të dënuarit që e përbëjnë figurën e 

veprës penale për të cilën është gjykuar dhe për këtë janë dhënë arsye të mjaftueshme, 

të cilat janë vlerësuar drejt si nga gjykata e shkallës së parë ashtu edhe ajo e shkallës 

së dytë. 

 

        Gjithashtu lidhur me pretendimin se ka shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.2 nënpar.2.1 të KPPK-së që manifestohen në 

moszbatimin e dispozitës së nenit 3 par.2 të KPPK-së, për shkak të ekzistimit të 

mëdyshjes që i dënuari ka kryer apo jo veprën penale të sulmit ndaj të dëmtuarit E.D, i 

cili në polici dhe në gjykatë është deklaruar se ka pësuar lëndimet të lehta trupore në 

kokë dhe qafë, ku konstatimi i tij është bërë edhe në raportin policor. Në raportin e 

zyrtares policore S.B, konstatohet se të dëmtuarit kishin pësuar lëndime të lehta 

trupore, për çka si i tillë do të iniciohet rasti lëndim i lehtë trupor, në rastin konkret 

ligjërisht përjashtohet ekzistimi i veprës penale të sulmit nga neni 187 par.1 të KPRK-

së. Kjo gjykatë gjen se këto pretendime nuk janë të bazuara sepse në shkresat e 

çështjes nuk ka ndonjë ekspertizë mjeko-ligjore në bazë të së cilës është konstatuar se 

i dëmtuari E.D, të ketë pësuar lëndime të çfarëdo lloji dhe natyre. Qëndron fakti se në 

polici në raportin e zyrtares policore S.B, konstatohet se të dëmtuarit kishin pësuar 

lëndime të lehta trupore, për çka si i tillë do të iniciohet rasti lëndim i lehtë trupor, por, 
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kualifikimi i veprës penale është kompetent e prokurorit të çështjes por se gjykata është 

e lidhur me këtë kualifikim. Pra, në rastin konkret prokurori i çështjes në bazë të 

provave të cilat i ka pas në dispozicion ka konkluduar se kemi të bëjmë me veprën 

penale sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së dhe ka ngritur aktakuzën për këtë vepër, 

ndërsa gjykata mbi bazën e provave të administruar ka gjetur se i dënuari ka G.P ka 

kryer veprën penale për të cilën është shpallur fajtor. 

 

        Meqenëse aktgjykimi i kundërshtuar nuk është përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe ndaj të dënuarit nuk është shkelur ligji penal, kjo 

gjykatë refuzoi kërkesën si të pabazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e 

në kuptim të nenit 437 të KPPK-së. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.19/2020, më datë 03.02.2020 

 

 

Procesmbajtësi,                                                                Kryetare e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                                                          Nesrin Lushta 


