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Pml.nr.68/2019 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 
Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit R.H. nga fshati R., komuna 
e R., për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të KPK, duke 
vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit të 
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega në Rahovec 
P.nr.273/2015 të datës 20.09.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PA1.nr.1304/2018 të datës 25.01.2019, në seancën e mbajtur më datë 07.03.2019, 
mori këtë: 

 
 
  

A K T GJ Y K I M 
 
 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të 
dënuarit R.H. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega 
në Rahovec P.nr.273/2015 të datës 20.09.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 
Kosovës PA1.nr.1304/2018 të datës 25.01.2019. 
 
 

A r s y e t i m  
 

 
        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega në Rahovec 
P.nr.273/2015 të datës 20.09.2018, i dënuari R.H. është shpallur fajtor për veprën 
penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të KPK dhe është gjykuar me dënim me 
gjobë në shumë prej 2.000 (dymijë) euro,  të cilin është obliguar të paguaj në afat prej 
15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, e në rast të mos pagesës i njëjti do të 
zëvendësohet me dënim burgimi duke llogaritur 20 euro për një ditë burgimi. Është 
obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat prej 
15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro 
juridike është udhëzuar në kontestin civil. 

   
       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin 
PA1.nr.1304/2018 të datës 25.01.2019, me të cilin janë refuzuar si të pabazuara  
ankesat e mbrojtësve të dënuarit dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 
 
       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit, avokati R.K. nga P., për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 
anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.   
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        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.51/2019 e datës 28.02.2019. 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 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        -kërkesa nuk është e bazuar. 
 
        Përshkrimi i veprimeve inkriminuese në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së 
parë është si në vijim: me datën 10.02.2015 rreth orës 11:10 minuta në fabrikën “L.G.” 
në fshatin R., komuna e R., i dënuari R.H.-pronar i fabrikës, me dashje ka përdorur 
forcën dhe e ka goditur të dëmtuarin A.G., me grushte në gjoks, mbrapa në shpinë dhe 
pjesë të ndryshme të trupit duke i shkaktuar ndrydhje dhe gërvishtje në regjionin e faqes 
së majtë të fytyrës dhe në regjionin e majtë të qafës dhe si pasojë, i dëmtuari ka pësuar 
lëndime të lehta trupore të përshkruara në raportin e ekspertit mjeko ligjor dr. Flamur 
Dylhasi të datës 28.03.2015. 

 
        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se me provat e administruara 
nuk është vërtetuar se i dënuari ka kryer veprën penale dhe me shpalljen e tij fajtor në 
mungesë të provave, në dëm të tij është shkelur ligji penal. Po ashtu, pretendohet se 
aktgjykimet janë të përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 
nga shkaqet në vijim. Aktgjykimi i shkallës së parë është i pakuptueshëm dhe i 
mungojnë arsyet për faktet vendimtare, ndërsa arsyet që janë dhënë për faktet 
vendimtare janë të pamjaftueshme, të paqarta dhe në kundërshtim me përmbajtjen e 
shkresave-provave të administruara. Kështu, pretendohet se përshkrimi i lëndimeve 
trupore i dhënë në dispozitiv është kundërthënës sepse së pari theksohet se i dëmtuari 
ka marrë goditje në gjoks dhe në shpinë e pastaj se lëndimet i janë shkaktuar në fytyrë 
dhe qafë. Më tutje pretendohet se i dëmtuari ka thënë se i dënuari edhe e ka kafshuar 
në faqe por eksperti nuk ka konstatuar këtë lloj të lëndimit trupor e për më tepër, 
eksperti ka konstatuar se lëndimet janë shkaktuar me mjet të fortë të topitur, ndërsa 
grushti nuk mund të konsiderohet si mjet i këtillë. Aktgjykimi ka arsyetim të paqartë 
sepse në te konstatohet se fajësia e të dënuarit është vërtetuar me dëshmitë e 
dëshmitarëve edhe pse dy dëshmitar të dëgjuar nuk kanë deklaruar se kanë pa ngjarjen 
kritike, e për më tepër, dëshmitari P.Rr. ka deklaruar se i ai vet i ka shkaktuar lëndime 
të dëmtuarit, andaj, se lëndimet nuk i ka pësuar nga i dënuari. Pasi që këto shkelje nuk 
janë eliminuar me aktgjykimin e shkallës së dytë, pretendohet se edhe ky aktgjykim 
është i përfshirë me shkelje të njëjta të dispozitave të procedurës penale. 

 
        Gjykata Supreme së pari konstatojë se dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë 
nuk përmban kundërthënie të cilat pretendohet. Në këtë dispozitiv theksohet se i 
dënuari e ka goditur të dëmtuarin në gjoks dhe në shpinë, por edhe në “pjesë të 
ndryshme të trupit”, andaj, kjo nuk bie në kundërshtim me atë se lëndimet janë 
shkaktuar në fytyrë dhe qafën e të dëmtuarit, ndërsa eksperti i mjekësisë ligjore i 
dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor, nuk e ka vënë në dyshim konstatimin në raportin 
mjekësor të datës 10.02.2015 (menjëherë pas ngjarjes) në të cilin janë konstatuat edhe 
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lëndimet në kraharor, por ka deklaruar se ato ma nuk shihen. Sa i përket deklaratës së 
të dëmtuarit se i dënuari edhe e ka kafshuar në faqe, eksperti nuk e ka përjashtuar këtë 
mënyrë të shkaktimit të lëndimit. Përkundrazi, një lëndim në faqen e majtë të dëmtuarit 
shihet edhe në fotodokumentacion por për ekzistimin e tij është deklaruar edhe eksperti 
në raportin me shkrim të datës 08.04.2015, ndërsa në shqyrtimin gjyqësor të datës 
11.06.2018, ka deklaruar se nuk mendon se ky lëndim ka mundur të shkaktohet me 
kafshim, e në anën tjetër, prapë nuk e ka mohuar ekzistimin e një lëndimi trupor në 
faqen e majtë të dëmtuarit, lëndim ky i cili është shkaktuar me veprimin e mjetit të 
mbretës-të topitur. Se grushti nuk mund të konsiderohet si mjet mbretës-i topitur, është 
konstatim i paraqitësit të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë dhe jo konstatim i 
ekspertit.  

 
        Gjykata Supreme vlerësojë edhe pretendimet për atë se gjendja faktike, më 
saktësisht fakti se i dëmtuari ka qenë i goditur nga i dënuari, nuk është vërtetuar nga 
deklaratat e dëshmitarëve dhe arsyet e këtilla të aktgjykimit të shkallës së parë janë në 
kundërshtim me përmbajtjen e këtyre deklaratave, dhe konstatojë se janë të pabazuara.  

 
         Nga aktgjykimi i shkallës së parë rezulton se në këtë çështje janë dëgjuar dy 
dëshmitar-P.Rr. dhe Q.H. Dëshmitari Q.H., ka deklaruar se në ditën kritike, në vendin 
kritik i dënuari dhe i dëmtuari kanë pasur një fjalosje por se nuk ka qenë i pranishëm 
dhe nuk e din se a ka ardhur edhe deri te përleshja fizike dhe kush ia ka shkaktuar 
lëndimet të dëmtuarit. Dëshmitari P.H., ka deklaruar se jo i dënuari por ai-dëshmitari, i 
ka shkaktuar lëndimet të dëmtuarit, edhe pse më parë me te ka qenë në marrëdhënie të 
mira (kanë qenë kolegë). Megjithatë, gjykata e shkallës së parë nuk ka kushtuar besim 
deklaratës së tij, duke gjetur se ka pasur ndryshime të deklaratës, por edhe për atë se i 
dënuari është punëdhënësi i tij dhe dëshmitari ende vazhdon të punojë në fabrikën e tij. 
Në anën tjetër, Gjykata Supreme vëren se dëshmitari P.Rr., pa kërkesën e gjykatës, më 
datën 30.01.2018, ka dhënë deklaratë me shkrim te mbrojtësi i të dënuarit, duke e 
marrë fajin mbi vete dhe duke e eliminuar të dënuarin si kryes të kësaj vepre penale. 
Andaj, arsyet për mos dhënien e besimit kësaj dëshmie, si të drejta i aprovon edhe kjo 
gjykatë e sa i përket dëshmisë së dëshmitarit Q.H., edhe pse ka deklaruar se nuk e ka 
pa shkaktimin e lëndimit, ka deklaruar për ekzistimin e konfliktit (verbal) në mes të 
dënuarit dhe të dëmtuarit, fakt ky po ashtu i rëndësishëm për vërtetimin e gjendjes 
faktike, sepse e mbështet deklaratën e të dëmtuarit së paku për ekzistimin e një konflikti 
me të dënuarin. 

 
        Lidhur me këtë, nuk është i bazuar as pretendimi se deklarata e të dëmtuarit jo 
vetëm se është pa mbështetje në provat të nxjerra por se edhe i tërë aktgjykimi i 
shkallës së parë bazohet në një provë të vetme, që do të ishte në kundërshtim me 
dispozitën e nenit 262.të KPPK. Përkundrazi, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye 
ligjore për rezultatin e vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe në lidhmëni njërën me 
tjetrën dhe aktgjykimi i saj, i vërtetuar me aktgjykimin e shkallës së dytë, bazohet edhe 
në provat tjera siç është foto dokumentacioni dhe konstatimi dhe mendimi i ekspertit 
mjeko ligjor. 
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        Nga këto arsye nuk u aprovuan pretendimet për ekzistimin e shkeljeve esenciale të 
dispozitave të procedurës penale por as për shkeljet e ligjit penal, sepse në gjenden 
faktike të vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, me shpalljen fajtor e të dënuarit drejt 
është aplikuar edhe ligji penal. 

 
        Nga sa u tha, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe konform 
nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.68/2019, më datë 07.03.2019  

 
 

Procesmbajtësi,                                       Kryetarja e kolegjit,  
   Bujar Balaj                                  Valdete Daka 


