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                                                        NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarve V.I., I.I., F.H., për shkak të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK, dhe V.K., për shkak të veprës 

penale lajmrim apo kallëzim i rremë nga neni 390 par.1 të KPRK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën e Prokurorit të Shtetit, për mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.4339/2019 të datës 03.12.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 08.04.2020, mori këtë: 

 

 

             A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

                

 

        Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit të Kosovës, 

konstatohet se aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.nr.4339/2019 i datës 

03.12.2019 është marrë me shkelje të ligjit penal nga neni 385 par.4 të KPPK-së në favor të 

dënuarve V.I., I.I., F.H. dhe V.K. 

 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m i 

 

  

        Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin P.nr. 4339/19 e datës 03.12.2019, sipas 

urdhërit ndëshkimor i ka shpallë fajtor të dënuarit V.I., I.I., F.H., për veprën penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK, dhe dhe për këtë vepër penale të dënuarve iu 

shqipton dënim me gjobë në shumën prej 350 ( treqind e pesdhjetë euro), secilit veç e veç të cilin 

dënim të dënuarit obligohen ta paguajnë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.Të dënuarin V.K., për veprën penale veprën penale lajmrim apo kallëzim i rremë nga 

neni 390 par.1 të KPRK, i ka shqiptuar dënimin me gjobë në shumën prej 300 ( treqind euro), të 

cilin dënim i dënuari obligohet ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmrisë së 

aktgjykimit. Dënimin e shqiptuar me gjobë të dënuarit mund ta paguajnë, me dy këste me së 

largu deri me datën 5 të muajit vijues. Mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personi 

i dënuar nuk e paguan këstin me kohë. Janë oliguar të dënuarit që ti paguajnë të gjitha 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të 
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paushallit gjyqësor secili veq e veq shumën prej 30 euro, ndersa në emër të ekspertizës mjeko 

ligjore shumën prej 20 euro secili veç e veç, në emër të Kompensimit të Viktimave të Krimit 

shumën prej 30 euro. Pala e dëmtuar Hasan Jerliu për realizimin e krkesës pasurore juridike është 

udhëzuar në kontest civil. 

 

        Kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.4339/2019 të datës 03.12.2019, 

Prokurori i Shtetit ka ushtruar kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 

aprovohet kërkesa si e bazuar, dhe konform nenit 438 par.2 të KPPK, të konstatohet se Gjykata 

Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin P.nr.4339/2019 të datës 03.12.2019, ka bërë shkelje të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat të çështjes 

konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

        

         Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar.  

 

 

  Në arsyetim të kërkesës thuhet se fillimisht prokuroria e më pas edhe gjykata kanë bërë 

shkeljen e nenit 188 par.1 pika 1.4 të KPRK, ngase përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës është në 

kundershtim me këtë nen. Vepra penale e lëndimit të lehtë trupor mund të kryhet sipas nenit 188 

par.1 pika 1.4 të KPRK, ashtu sikur e ka kualifikar prokuroria e më pas sikur e ka aprovuar edhe 

gjykata, kur kryhet lëndimi trupor ndaj një personi pa përdorimin e një sendi që mund të shkaktoj 

lëndimin e rëndë trupor ose dëmtim të shëndetit. Në aktakuzën PP.II.nr.2023-19 në dispozitivin e 

aktakuzës qartë precizohet se së paku njëri nga të pandehurit ka përdorur shufrën e metalit me të 

cilën e ka goditur të dëmtuarin në kokë dhe shpindë. Andaj në momentin që prokuroria e më pas 

edhe gjykata aprovojnë një përshkrim të tillë të kualifikimit juridik, atëherë më nuk kanë mundur 

të zbatojnë kualifikimin në fjalë por është dashur të refuzohet dhënia e urdhërit ndëshkimor dhe 

të mbahet seanca lidhur me këtë qështje penale, ngase faktet në vet aktakuzën tregojnë se 

kualifikimi juridik është dashur të bëhet sipas nenit 188 par.2 lidhur me para.1 pika 1.4 dhe nenit 

31 të KPRK. 

  

        Më tutje në kërkesë pretendohet se shkelje tjeter që ka ndodhur nga ana e gjykatës dhe që ka 

ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, është moszbatimi i nenit 360 par.2 të KPPK, fakti 

se gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 

veprës. Andaj, pavarsisht faktit se prokuroria e ka kualifikuar veprën penale sipas nenit 188 par.1 

pika 1.4 të KPRK, gjykata do të duhej ta zbatonte drejt këtë nen të KPRK, dhe ta refuzojë 

propozimin e prokurorisë për dhënien e urdhërit ndëshkimor e të  caktoj seancën mbi shqyrtimin 
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fillestar, ku do të ipej kualifikimi i drejtë i veprës penale në bazë të përshkrimit faktik nga 

aktakuza.  

 

        Më tutje pretendohet se gabimi paraprak me ngritjen e aktakuzës dhe kualifikimi i gabuar 

juridik i veprës penale, e më pas edhe gabimi tjeter me pranimin e këtij kualifikimi juridik të 

veprës penale nga ana e gjykatës, ka dërguar në marrjen e një vendimi që ka të bëjë me shkeljen 

e ligjshmërisë së marrjes së vendimit gjyqësor. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës ,vlerëson se është i bazuar pretendimi i prokurorit të Shtetit. 

Nga shkresat e lëndës rezulton, se gjykata e shkallës së parë i ka shpallur fajtor të dënuarit V.I., 

I.I.,F.H., për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK, dhe V.K., 

për shkak të veprës penale lajmrim apo kallëzim i rremë nga neni 390 par.1, të KPRK. Në 

dispzitivin e aktakuzës PP.II.nr.2023-19, qartë precizohet se së paku njëri nga të pandehurit ka 

përdorur shufrën e metalit me të cilën e ka goditur të dëmtuarin në kokë dhe shpindë. 

 

        Nga kjo rezulton se përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës është në kundershtim me 

kualifikimin e veprës për të cilën janë shpallur fajtor të denuarit. Prandaj nga ky përshkrim , 

rezulton se është i bazuar pretendimi  i prokurorot të shtetit se gjykata nuk kanë mundur të 

zbatojnë kualifikimin në fjalë por është dashur të refuzohet kërkesa për dhënien e urdhërit 

ndëshkimor dhe të mbahet seanca lidhur me këtë çështje penale, ngase faktet në vet aktakuzën 

tregojnë se kualifikimi juridik i veprës penale është dashur të bëhet sipas nenit 188 para.2 lidhur 

me para.1 pika 1.4 dhe nenit 31 të KPRK. 

 

        Për këto arsye, janë të drejta pikëpamjet juridike të Prokurorit të Shtetit të Kosovës se 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, P.nr. 4339/19 i datës 03.12.2019, përkitazi me të 

dënuarit , është marrë me shkelje të  ligjit penal, nga neni 385 par.1 pika 1.4 të KPPK, në favor të 

dënuarve,  për çka kjo Gjykatë vlerësoi se kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është  e bazuar, 

kurse konform dispozitës së nenit 438 par.1 pika 1.3 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  PPRISHTINË 

Plm.nr.79/2020, më datë 08.04.2020 

 

 

Procesmbajtësi,                                   Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                       Nesrin Lushta 

 

   

 


