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Numri i lëndës: 2019:144096 

Datë: 25.08.2022 

Numri i dokumentit:     03358920 

 

Pml.nr.315/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, kryetare, 

Nesrin Lushta e Rasim Rasimi-anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, 

procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit Xh.Sh. nga fshati B., komuna e M., për 

shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të 

mbrojtësit të tij, të paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në 

Gjakovë P.nr.125/2019 të datës 31.01.2022, në seancën e mbajtur më datë 17.08.2022, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

        Me rastin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit Xh.Sh., sipas 

detyrës zyrtare anulohet aktgjykimi i formës së prerë i Gjykatës Themelore në Gjakovë 

P.nr.125/2019 të datës 31.01.2022 dhe lënda i kthehet asaj gjykate në rivendosje. 

 

 

A r s y e t i m 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë P.nr.125/2019 të datës 31.01.2022, i 

dënuari Xh.Sh. është shpallur fajtor për veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.2 

lidhur me par.1  të KPRK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve. 

Është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin, si dhe 30 euro për 

Fondin e kompensimit të viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. Për realizimin e kërkesës pronësoro juridike, i dëmtuari është udhëzuar në kontestin 

civil.  

 

        Në procedurën ankimore, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës  

PA1.nr.441/2022 të datës 23.06.2022, ankesa e mbrojtësit të dënuarit është refuzuar si të 

pabazuara dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësi i të dënuarit, avokati Agron Kryeziu nga Malisheva, 

ka paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në 
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marrjen e vendimit të ligjshëm dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të anulohen dhe 

çështja të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.188/2022 e datës 11.08.2022  ka propozuar 

që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

        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, vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë dhe konstatojë se aktgjykimi i kundërshtuar përmban  dyshimi të konsiderueshëm 

për saktësinë e fakteve vendimtare të vërtetuara, për shkak të cilave, me rastin e kërkesës së 

paraqitur, e në bazë të nenit 439 të KPPK, i njëjti duhet të anulohet. 

 

       Në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë, në përshkrimin e veprimeve inkriminuese 

e të dënuarit është cekur se ai e ka goditur të dëmtuarin me “bokser të hekurit” duke i shkaktuar 

lëndim të lehtë trupor. Edhe kualifikim ligjor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 të KPRK i 

përgjigjet këtij përshkrimi faktik. 

 

        Megjithatë, i dëmtuari A.M. ka deklaruar se i dënuari e ka goditur me grusht por jo me 

bokser të hekurit. Asnjëri prej dëshmitarëve të dëgjuar nuk ka deklaruar se goditja është bërë me 

bokser te hekurit dhe ky mjet nuk përmendet në arsyetimin e aktgjykimit së shkallës së parë. 

 

        Bokser i hekurit është një mjet i cili ngjitet në pjesën e jashtme të grushtit, aty ku fillojnë 

gishtat, përdoret për të qëlluar tjetrin dhe paraqet mjet me të cilin mund të shkaktohen lëndime 

të rënda trupore. Mu mjeti i përdorur për të kryer veprën penale është veprim i cili veprën bazë 

të lëndimit të rëndë trupor nga neni 188 par.1 të KPRK e bënë të cilësuar dhe kualifikimin juridik 

e shndërron në këtë vepër penale por nga neni 188 par.2 të KPRK, për të cilën ligji  parasheh 

dënim më të rëndë. 

  

        Pasi që në rastin konkret ekziston dyshim i konsiderueshëm për saktësinë e këtij fakti 

vendimtar, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore, u vendos që aktgjykimi i formës së prerë të 

anulohet dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, në të cilin duhet të 

sqarohet përdorimi eventual i bokserit të hekurit nga i dënuari dhe në bazë të vërtetimit të saktë 

dhe të plotë të këtij fakti të merret vendim i ligjshëm.    

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr.315/2022, më datë 17.08.2022 

 

 

Procesmbajtësja,                                    Kryetarja e kolegjit, 

Minire Xhambazi                    Mejreme Memaj 

 

 

 


