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PML.nr.348/2019 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përberë nga gjyqtarët Nesrin Lushta,  

kryetare, Mejreme Memaj e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të dënuarve G.B. e R.B., që të dy nga 

fshati Bujan, komuna e Lipjanit, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor, parashikuar 

me nenin 188 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit G.B. avokatit B.T. dhe të dënuarit R.B., të paraqitura kundër aktgjykimit të formës 

së prerë të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan  P.nr.41/2016 datë 28 mars 

2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27 janar 2020, mori ketë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuara kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të  dënuarit  G.B. 

dhe ajo e të dënuarit R.B., të paraqitura kundër aktgjykimit formës së prerë të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan  P.nr.41/2016 datë 28 mars 2019. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan  P.nr.41/2016 datë 28 

mars 2019, të dënuarit G.B. e R.B. janë  shpall fajtor për veprën  penale lëndim i lehtë trupor, 

parashikuar me nenin 188 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK, për të cilën janë 

gjykuar me gjobë, ashtu që i dënuari G., është gjykuar me gjobë në shumë prej 700 

(shtatëqind) € në të cilin i është llogarit edhe koha e kaluar në paraburgim në kohëzgjatje prej 

20 ditësh nga data 21.08.2015 deri më datë 09.09.2015, kurse i dënuari R., me gjobë në 

shumë prej 200 (dyqind) €. Në rast të mos pagesës se gjobës e njëjta konform dispozitës së 

nenit 46 par.3 të KPRK do të ju zëvendësohet me burgim ashtu që në një ditë burgimi do ti 

llogariten 20 € të gjobës.  

 

Në procedurën ankimore sipas ankesës së mbrojtësit të dënuarit G.B. dhe të dënuarit R., duke 

vendosur përkitazi me ankesat Gjykata e Apelit me aktgjykimin PA1.nr.713/2019 datë 20  

gusht 2019 e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

   

Kundër aktgjykimeve të lartcekura kanë paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë: 

  

-mbrojtësi i të dënuarit G.B., avokati B.T., për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të 

procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës 

penale të cilat kanë ndikuar në marrjen e vendimit gjyqësor, me propozim që kërkesa të 

aprovohet aktgjykimi Gjykatës së Apelit të anulohet apo të anulohen që të dyja aktgjykimet 

dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. Ka propozuar që të shtyhet 

ekzekutimi i dënimit me gjobë, 
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- i dënuari R.B., për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, 

shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë 

ndikuar në marrjen e vendimit gjyqësor, me propozim që kërkesa të aprovohet aktgjykimi 

Gjykatës së Apelit të anulohet apo të anulohen që të dyja aktgjykimet dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. Po ashtu ka propozuar që të shtyhet ekzekutimi i 

dënimit me gjobë. 

 

Ndaj kërkesave të paraqitura është përgjigjur Prokurori i Shtetit me parashtresën me shkrim 

KMLP.II.nr.243/2019 datë 4 dhjetor 2019 me propozim që kërkesat të refuzohen si të 

pabazuara.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoj shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPP, vlerësoj pretendimet në kërkesat për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

Kërkesat nuk janë të bazuara.   

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit Granit pretendon se 

aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale sepse: 

 

aktgjykimi i shkallës së parë nuk është shpallur. Seanca e fundit në të cilën është dhënë fjala 

përfundimtare është mbajtur me 27 shkurt 2019, me 28 shkurt e ka kundërshtuar 

procesverbalin e seancës se 7 shkurtit dhe për ketë arsye nuk është shpallur aktgjykimi me 4 

mars 2019, kurse me 5 mars e ka kundërshtuar procesverbalin e 27 shkurtit kurse gjykata me 

6 mars ka marr aktvendim me të cilin është korrigjuar procesverbali i datës 27 shkurt dhe kjo 

rrethanë vërteton se aktgjykimi nuk është shpallur as pas 7 ditësh të mbylljes së shqyrtimit 

gjyqësor. Mos shpallja e aktgjykimit ka krijuar iluzion se gjykata do ta hap procedurën për 

konstatim të plotë të gjendjes faktike, nxjerrjen e ekspertizës mjekoligjore nga një ekspert 

tjetër apo grup ekspertesh. 

 

shkelje esenciale te dispozitave nga neni 384 par.1 nenpar.1.8, 1.10, 1.12 lidhur me nenin 370 

dhe nenin 384 par.2 pika 2.1 të KPP. Në dispozitiv të aktgjykimit gjykata gabimisht i ka 

konstatuar gjeneralët e të dënuarit, gjykata është bazuar në provë të papranueshme deklaratën 

e të dënuarit dhënë në polici pa mbrojtës dhe pa deklaratën e tij se heq dorë nga mbrojtja. 

Dispozitivi i aktgjykimit është i përgjithësuar, kundërthënës, nuk konkretizohen veprimet e të 

dy të dënuarve. Në dispozitiv konstatohet se të dy të dënuarit e kanë goditur me mjet të 

topitur, ndërsa i dëmtuari Shkëlqim pavarësisht se ka deklaruar rrejshëm se  i dënuari Remzi 

e ka goditur me një gyp të kuq nuk ka deklaruar se i dënuari Granit e ka goditur me mjet të 

topitur.  Pastaj përderisa në dispozitiv theksohet “ me datë 21.08.2019… pas një mos 

marrëveshje familjare kanë filluar ta sulmojnë të dëmtuarin” në arsyetim theksohet se “është 

shkaktuar aksident komunikacioni dhe menjëherë është nxituar situata dhe ka ardh deri të 

konflikti fizik dhe janë inkriminuar në veprën penale ”, pra, nxjerrën dy konstatime 

kundërthënëse për të njëjtën rrethanë, kurse gjykata është dashtë ta vërtetoj shkakun e 

konfliktit dhe eventualisht motivin e të dënuarit për kryerjen e veprës penale. Në ketë drejtim 

gjykata e ka tejkaluar edhe akuzën e precizuar në fjalën përfundimtare  ku prokurori ka 

deklaruar se me datë 21.08.2015 rreth orës 20:00 afër shtëpisë së shëndetit në L., pasi që i 

pandehuri i parë G.B. paraprakisht e kishte goditur veturën e të dëmtuarit Sh.S.”. 

 

gjykata nuk ka dhëne arsyetim lidhur me pretendimet e tij të parashtruara gjatë procedurës 

penale dhe në fjalën përfundimtare, nuk ka dhënë arsyetim përkitazi me ekspertizën e 

ekspertit mjeko ligjor i cili në shqyrtimin gjyqësor e ka ndërruar konstatimin e dhëne në 

raportin me shkrim lidhur me mjetin dhe mënyrën e shkaktimit të lëndimeve trupore të 
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dëmtuarit. Në kërkesën e mbrojtëses për të konstatuar se si janë shkaktuar lëndimet a ka 

lëvizur trupi në drejtim te mjetit apo mjeti në drejtim të trupit apo trupi dhe mjeti kanë lëvizur 

në drejtime të kundërta eksperti është deklaruar se të tri mënyrat janë të mundshme në 

mungesën e përshkrimeve të detajuara të lëndimeve trupore rrethanave të çështjes nuk mund 

të jap ketë mendim. I dënuari ka deklaruar se i dënuari është rrezuar në trotuar andaj ka qenë 

e domosdoshme që të vërtetohet kjo rrethanë. 

 

-të dënuarit deri sa ka qenë nën masën e ndalimit nuk i është ofruar ndihma mjekësore e 

rrjedhimisht nuk është nxjerrë ekspertizë mjekësore që do të vërtetonte lëndimet e tij të 

shkaktuara nga i dëmtuari 

 

- policia e ka shkelur ligjin sepse hetimet rreth vendit të ngjarjes nuk janë zhvilluara të plota 

sepse ka pas mundësi objektive të shikoj disa nga kamerat rreth barnatoreve për rreth për të 

identifikuar dëshmitarët okular. Dëshmitarja Xh.S., nuk e ka deklaruar të vërteten sepse ajo 

nuk ka dhënë betim. 

 

Sa i përket shkeljes së ligjit penal mbrojtësi pretendon se edhe sikur të ishte vërtetuar drejt 

dhe plotësisht gjendja faktike përsëri fakti që i pandehuri ka qenë në urgjencë për ta dërguar 

prindin në spital dhe në ato rrethana e godet veturën e parkuar në rrugë nga i dëmtuari 

Shkëlqim dhe i dëmtuari e nxjerr nga vetura dhe e sulmon të dënuarin është dashtë që kjo të 

merret si rrethanë që e përjashton përgjegjësinë penale. Gjykata përmes ekspertizës jo të plotë 

e ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike dhe gjykata është dashtë sipas detyrës zyrtare të 

urdhëroj ekspertizë plotësuese. Sipas mbrojtësit këto shkelje nuk janë evituar as nga shkalla e 

dytë ajo madje nuk ka dhënë përgjigje përkitazi me pretendimet e bëra në ankesë 

 

Edhe i dënuari R.B. të njëjtat pretendime i parashtron në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë. 

 

Pas shqyrtimit të pretendimeve të lartcekura kjo gjykatë vlerëson se  pretendimet e mbrojtësit 

të dënuarit G.B. dhe ato të dënuarit R.B. janë të pabazuara.  

 

Se pari, qëndron fakti se seanca e fundit e shqyrtimit gjyqësor ku është dhënë fjala 

përfundimtare është mbajte me 27.02.2019, mirëpo nuk rezulton se aktgjykimi i shkallës së 

parë nuk është shpall  dhe është shpall pas afatit tre ditor të përfundimit të shqyrtimit gjyqësor 

ashtu siç pretendohet pa bazë në kërkesa. Ngase nga shkresat e lëndës del se aktgjykimi është 

shpall me 4 mars 2019, ndërsa duke pas parasysh faktin se dita e tretë e afatit ka ra në ditë 

pushimi (e diel) afati për shpalljen e aktgjykimit ka përfunduar në fund të orarit të ditës së 

hënë (4 mars 2019). Përveç, kësaj edhe nën supozimin se aktgjykimi është shpall pas afatit tre 

ditor kjo shkelje nuk është e asaj natyre që do të kushtëzonte anulimin e tij sepse është pa 

ndikim në ligjshmërinë e aktgjykimit me të cilin të dënuarit janë shpall fajtor. Pastaj, edhe 

shënimi gabim i të dhënave personale të të dënuarit është lëshim teknik që nuk e bën 

aktgjykimin me të meta të atilla për anulim të tij. 

 

Se, dyti duke i shqyrtuar pretendimet ankimore të mbrojtësit të dënuarit se  aktgjykimet 

mbështetën në provë të papranueshme, kjo Gjykatë vlerëson se shkeljet e pretenduara në ketë 

drejtim jo vetëm që janë të paqarta, por nuk mund vlerësohen ashtu siç pretendon ky 

mbrojtës. Me dispozita ligjore - neni 257 të KPP është përcaktuar se kur një provë 

konsiderohet e papranueshme dhe aktgjykimi nuk mund të mbështetët në të. Po ashtu, sipas 

dispozitave ligjore është përcaktuar se mbrojtja e të pandehurit  mund të shërbej si dëshmi ( 

neni 125 par.3 të KPP), në procedurë penale. Mirëpo, në rastin konkret i dënuari G. në 

deklaratën e tij në polici e ka mohuar veprën penale, ndërsa para dhënies së deklaratës është 

njoftuar për të drejtën e tij në mbrojtës dhe të drejtat tjera dhe nuk është deklaruar se dëshiron 
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mbrojtës që nënkupton se ka heq dorë nga mbrojtësi ngase e ka nënshkruar njoftimin për të 

drejtat e tij, e përveç kësaj në rastin konkret mbrojtja nuk ka qenë e obliguar.  

 

Pastaj, për ketë gjykatë nuk është e qartë se në çka konsistojnë pretendimet sa i përket 

tejkalimit të akuzës sepse tejkalimi i aktakuzës në kuptimin objektiv nënkupton tejkalimin e 

aktakuzës kur me aktgjykim përfshihet edhe ndonjë vepër tjetër penale e cila nuk ka qenë 

objekt i aktakuzës, kurse në kuptimin subjektiv nënkupton kur me aktgjykim është përfshirë 

edhe ndonjë person i cili nuk ka qenë i përfshirë me aktakuzë ose i cili fare nuk ka qenë i 

akuzuar. Kurse, meqë kemi të bëjmë me veprën penale lëndim i lehtë trupor gjykata nuk ka 

qenë e obliguar ta vërtetojë motivin e kryerjes së veprës penale, ngase kjo vepër penale 

ekziston edhe kur kryhet pa motiv të caktuar. 

 

Ndërsa, është evidente se në dispozitiv të aktgjykimit theksohet se të dënuarit të dëmtuarin e 

kanë goditur me mjet të topitur, mirëpo nga arsyetimi i aktgjykimit del qartë se i dëmtuari 

është goditur me grushte nga i dënuari G., kurse i dënuari R., me një hekur, e që sipas 

ekspertit të mjekësisë ligjore si mjete të topitura konsiderohen grushti, shkelmi, shufra, druni. 

Kurse, ne arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye për të gjitha faktet vendimtare, janë 

arsyetuar të gjitha pikat e aktgjykimit, janë vlerësuar provat si ekspertiza e ekspertit mjeko 

ligjor (i cili me rastin e dëgjimit të tij në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka ndryshuar mendimin 

dhe konstatimin e tij të dhënë në raportin me shkrim), dëshmia e të dëmtuarit dhe 

dëshmitarëve, mbrojtja e të dënuarve dhe pretendimet e mbrojtësit. Kurse, edhe  gjykata e 

shkallës së dytë ka dhënë arsye sa i përket pretendimeve ankimore te paraqitura në ankesa. 

 

Kurse, nga shkresat e lëndës nuk rezulton asnjë indikacion se i dënuari G.B. te jetë lënduar në 

ketë ngjarje për t’ju ofruar ndihma mjekësore nga ana e policisë dhe as që  ka kërkuar ndihmë 

mjekësore gjatë kohës sa ka qenë nën masën e ndalimit. Kurse pretendimet për shkelje te 

ligjit  nga ana e policisë sa i përket vendit të ngjarjes dhe marrjes së kamerave për zbulim të 

dëshmitarëve okular janë krejtësisht të paqëndrueshme  sepse në rastin konkret dëshmitar 

okular është i dëmtuari.  

 

Se, treti pretendimet sa i përket shkeljes së ligjit penal i referohen gjendjes faktike për të cilën 

bazë ligjore kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet, megjithatë këto 

pretendime nuk e vejnë në dyshim saktësinë e fakteve vendimtare të vërtetuara me vendimet 

kundër të cilave është paraqit kërkesa.  

 

Nga arsyet e lartcekura kjo gjykatë i refuzoj kërkesat si të pabazuara, kurse konform 

dispozitës së nenit 437 të KPP vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML.nr.348/2019, më  27 janar 2020 

 

Procesmbajtësja,                                                                           Kryetarja e kolegjit-gjyqtarja, 

Qefsere Berisha                                                                                           Nesrin Lushta 


