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                                                                                                                                 Pml.nr.21/2020 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                         

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta  

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit F.Q., për shkak të veprës penale 

lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.2 pika 2.4 lidhur me par.3 pika 3.2 të KPRK, duke 

vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.26/2019 të datës 11.10.2019 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.574/2019 të datës 18.12.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më datë 04.02.2020, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit F.Q., e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.26/2019 të datës 11.10.2019 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.574/2019 të datës 18.12.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Pejë, me aktgjykimin P.nr.26/2019 e datës 11.10.2019 të dënuarin 

F.Q., e ka shpallur fajtor për veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.2 pika 2.4 

lidhur me par.3 pika 3.2 të KPRK, për të cilën vepër të dënuarit i ka shqiptuar dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i dënuari në 

afatin prej 2(dy) vite, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. Në 

dënimin e shqiptuar me burgim të kushtëzuar i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim 

dhe arrest shtëpiak prej datës 09.02.2019 e deri më datë 14.08.2019. I dënuari është obliguar që ti 

paguajnë shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 100 € si dhe paushallin gjyqësor në 
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shumë prej nga 40 €, si dhe në emër të Fondit për Mbrojtjen e Viktimave të krimit shumën prej 

50 €. 

     

          Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.574/2019 

e datës 18.12.2019, me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Pejë e ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me vendimin mbi dënimin, ashtu që Gjykata 

e Apelit të dënuarit F.Q, i ka shqiptuar dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1(një) viti, 

e në të cilin dënim i ka llogaritur edhe kohen e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 

09.02.2019 deri më datë 14.08.2019. Ankesa e mbrojtësit të dënuarit është refuzuar si e 

pabazuar.  

 

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

dënuarit F.Q., avokati S.M., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si 

e bazuar dhe aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen në atë mënyrë që të dënuarit ti 

shqiptohet një dënim më i butë dhe i njëjti të kushtëzohet, ose që aktgjykimi i Gjykatës së Apelit 

të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim. 

 

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.13/2020 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 kolegjit, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1  të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin 

nga kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 

       - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar për arsyet si në vijim . 

 

        Pretendimet e mbrojtësit 

        Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit F.Q, pretendon se të dy 

aktgjykimet janë marrë me shkelje të ligjit penal të parashikuara me nenin 385 par.1 pika 1.5 të 

KPPK lidhur me nenin 60 dhe 70 të KPRK. Nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 
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parë, rezulton se gjykata e ka vlerësuar gabimisht si rrethanë rënduese faktin se e i dënuari e ka 

mbajtur armën-thikën. Me par.3 të nenit 186 të KPRK, është parashikuar si trajtë kualifikuese e 

veprës penale të lëndimit të rëndë trupor, nëse lëndimi trupor është shkaktuar me mjet të 

rrezikshëm, prandaj kjo rrethanë nuk ka mundur të merret si rrethanë renduese, sepse është 

element kualifikues i kësaj vepre penale. Më tej në kërkesë theksohet se edhe Gjykata e Apelit e 

ka shkelë ligjin penal në dëm të dënuarit, sepse si arsye për ndryshimin e aktgjykimit të shkallës 

së parë theksohet fakti se gjykata e shkallës së parë i paska anashkaluar pasojën e shkaktuar me 

veprën penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale. Asnjëra nga këto rrethana, ashtu 

siç janë vlerësuar në aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, nuk mund të konsiderohen si rrethana 

rënduese, sepse edhe pasoja e shkaktuar paraqet element konstitutiv të veprës penale të lëndimit 

të rëndë trupor. 

       

        Më tej në kërkesën e mbrojtësit pretendohet se aktgjykimi i shkallës së dytë është marrë 

edhe me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 lidhur 

me nenin 370 par.7 të KPPK, sepse nuk përmban asnjë arsye të qartë e të plotë përkitazi me 

vlerësimin  ndryshe të rrethanave që kanë të bëjnë me matjen e dënimit e të cilat kanë ndikuar në 

ndryshimin e aktgjykimit përkitazi me vendimin për dënimin e shqiptuar të dënuarit.  

 

        Pretendimet e mësipërme të mbrojtësit pjesërisht janë të bazuara edhe atë vetëm lidhur me 

atë se gjykata e shkallës së parë  me rastin e matjes së dënimit  gabimisht  si rrethanë rënduese të 

akuzuarit i ka marrë   përdorimin e mjetit të rrezikshëm përkatësisht thikën, ngase ligjërisht nuk 

mund gjykata dispozitën cilësuese t’ia kalkuloj në dënim të akuzuarit ngase kësaj rrethane i ka 

dhënë karakter kualifikues ligjdhënësi, kur ka paraparë dënimi më të ashpër nëse kryesi lëndimin 

i ka shkaktuar me mjet të rrezikshëm për ta dëmtuar rënd shëndetin, dhe kjo rrethanë nuk mund 

të merret dy herë rënduese nga ligjdhënësi dhe nga gjykata, megjithatë edhe pa këtë rrethanë 

rënduese, rezulton se dënimi të jetë i drejtë dhe i domosdoshëm. 

 

        Në kuptim të nenit 73 të KPK, bazë fillestare për matjen e dënimit kryesit të veprës të 

caktuar penale, paraqet  kufiri ligjorë i dënimit i paraparë për atë vepër. Gjykata ka autorizime 

diskrecionale që nën kushtet e parashikuara nga neni 73, dhe 74 të KPK të devijoj nga orientimi i 

tillë  por vetëm nëse plotësohen kushtet e caktuara sipas këtyre dispozitave. Me individualizimin 

e dënimit ndaj kryesit të caktuar të veprës, nëpërmjet procesit të matjes së dënimit, pesha e 
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veprës penale  relativizohet dhe në këtë rast duhet pasur parasysh  që dënimi sipas masës duhet të 

kënaq qëllimin e dënimit , e cila sipas orientimeve ligjore  duhet të manifestoj një balans të drejt  

në mes kërkesave që të akuzuarit  t’i mundësohet risocializimi nëpërmjet edukimit (prevencioni 

individual) dhe kërkesës së publikut  që ai dënim me peshën e tij duhet të ketë karakter të 

përgjithshëm parandalues nga kryerja e veprave penale (prevencioni gjeneral). 

 

        Rrethanat lehtësuese në të cilat është bazuar gjykata e shkallës së parë edhe sipas vlerësimit 

të kësaj gjykate  justifikojnë orientimet e gjykatës që të akuzuarit t’ia mat dënimin në kuadër të 

minimumit të veçantë dhe maksimumit ligjor për atë vepër penale, mirëpo asnjë nga këto 

rrethana të vlerësuara nuk kanë peshën e tillë që justifikojnë vetëm një kërcënim për dënim, 

bazuar në pasojat që kanë rezultuar nga kjo vepër penale. Sipas nenit 51par.1 të KPK, gjykata 

mund të shqiptoj dënim me kusht edhe për veprat penale për të cilat parashihet dënim deri në 10 

vjet burgim, vetëm nëse ka aplikuar dispozitat për zbutjen e  dënimit, ndërsa në rastin konkret 

nuk kishte asnjë rrethanë që justifikonte dënim me kusht, d.m.th. fare nuk kanë ekzistuar kushte 

ligjore për zbutjen e dënimit, e këtë gjykata e shkallës së parë e ka bërë duke i tejkaluar 

autorizimet që i ka me ligj (ligjërisht nuk është e mundur që në anën e të akuzuarit të vlerësosh 

rrethana rënduese dhe t’i shqiptosh dënim me kusht), andaj vendimi i Gjykatës së Apelit rezulton 

i drejtë dhe kjo Gjykatë ka dhënë arsye të mjaftueshme se përse dënimin me kusht e ka 

shndërruar në dënim efektiv burgu, mirëpo ka lëshuar që të akuzuarit t’i heqë si rrethanë 

rënduese përdorimin e thikës  edhe pse u tha më sipër, kjo rrethanë nuk ka ndikuar në  lartësinë e 

dënimit. 

 

      Për arsyet e cekura më lart, kërkesa e mrojtësit të dënuarit u refuzua si e pabazuar dhe në 

përputhje me dispozitën e nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  PRISHTINË 

Pml.nr.21/2020, më datë 04.02.2020 

 

Procesmbajtësi,                                                                             Kryetarja e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                                                           Nesrin Lushta  
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