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Pml.nr.95/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve: B.L. dhe F.L., për shkak të veprës penale 

në bashkëkryerje lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nënpar.2.1 të KPRK-

së, dhe të dënuarve H.L., F.L. dhe V.L., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i 

lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi 

me kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga i dënuari F.L., dhe mbrojtësja e të 

dënuarit V.L., av. I.Xh.–K., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti 

për Krime të Rënda P.nr.80/2017 të datës 18.06.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.509/2018 të datës 13.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 25 prill 

2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

         Refuzohen si e pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit F.L. dhe e 

mbrojtëses së të dënuarit V.L. të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 

- Departamenti për Krime të Rënda P.nr.80/2017 të datës 18.06.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës PAKR.nr.509/2018 të datës 13.12.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

         Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

        Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin P.nr. 

80/2017 të datës 18.06.2018, të dënuarit B.L. dhe F.L., i ka shpallur fajtor për veprën penale në 
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bashkëkryerje lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nënpar.2.1 të KPRK-së, 

kurse të dënuarit H.L., F.L. dhe V.L., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së dhe i ka gjykuar të dënuarit 

B.L. dhe F.L., me dënim burgimi në kohëzgjatje secilin me nga 6 (gjashtë) muaj, kurse të 

dënuarit H.L., F.L. dhe V.L. secilin veç e veç me dënim burgimi me kusht në kohëzgjatje prej 

nga 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda afatit prej 1 (një) viti pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryejnë vepër tjetër penale. Të dënuarit janë obliguar në 

pagesën e paushallit gjyqësor secili në shumë prej nga 100 €, si dhe nga 50 € në fondin për 

kompensimin e viktimave të krimit, kurse të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike janë udhëzuar në kontest civil.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

         Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.509/2018 të datës 13.12.2018, ka 

aprovuar si të bazuara ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren dhe ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me vendimin për dënimin në atë mënyrë që 

të dënuarit B.L. dhe F.L., për veprën penale në bashkëkryerje lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 

par.5 lidhur me par.2 nënpar.2.1 të KPRK-së i ka gjykuar me dënim burgimi dhe atë B.L. me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, kurse të dënuarin F.L. me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 2 (dy) muaj, kurse të dënuarit H.L., F.L. dhe V.L., për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 

nënpar.1.1 të KPRK-së dhe i ka gjykuar H.L. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muaj, kurse  të dënuarit F.L. dhe V.L., me dënim burgimi në kohëzgjatje prej nga 4 (katër) muaj.  

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 

        - i dënuari F.L., për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së 

ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në 

rivendosje në gjykatën e shkallës së parë apo gjykatën e shkallës së dytë; 
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        - mbrojtësja e të dënuarit V.L., av. I.Xh.–K. nga Suhareka, për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë apo gjykatën e 

shkallës së dytë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.69/2019 e datës 

28.03.2019, ka propozuar që kërkesa e të dënuarit F.L. dhe e mbrojtëses së të dënuarit V.L., të 

refuzohet si të pabazuara. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

        Në kërkesat e paraqitura i dënuari F.L. dhe mbrojtësja e të dënuarit V.L., av. I.Xh.-K., 

theksojnë se në aktgjykimin i gjykatës së shkallës së parë nuk janë zbatuar në mënyrë të drejtë 

dispozitat e ligjit penal pasi që nuk është marrë parasysh fakti se veprën penale e kanë kryer në 

mbrojtje të nevojshme, e konform dispozitës së e nenit 12 par.1 të KPRK-së se vepra e kryer në 

mbrojtje të nevojshme nuk është vepër penale dhe në këtë mënyrë gjykata e shkallës së parë edhe 

pse gjatë procesit gjyqësor ka vërtetuar me prova dhe fakte se vepra penale është kryer në 

rrethana të mbrojtjes së nevojshme nuk e ka marrë parasysh këtë rrethanë. 

 

         Pretendohet se gjykata e shkallës së dytë me rastin e shqyrtimit të ankesës për të dënuarit 

ka shqiptuar dënim më të lartë përkatësisht duke caktuar dënim efektiv burgimi në kohëzgjatje 

prej nga 4 (katër) muaj dhe me këtë rast pos faktit se ka shkelur dispozitat e procedurës penale 

gjithashtu ka rënduar gjendjen e të dënuarve në aspektin psiqik dhe ekonomik pasi që i dënuari 

F.L., posa ka filluar punën dhe se në rast të ekzekutimit të dënimit të shqiptuar do të kishte 

pasoja duke e humbur edhe vendin e tij të punës, kurse i dënuari V.L., posa ka filluar punën në S. 

dhe se në rast të ekzekutimit të dënimit të shqiptuar do të kishte pasoja duke e humbur edhe 

vendin e tij të punës. Gjykata e shkallës së dytë me rastin e shqiptimit të dënimit nuk ka pasur 
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parasysh qëllimin e dënimit përkatësisht rehabilitimin dhe risocializimin e të dënuarve e për më 

tepër, nuk ka marrë parasysh se veprimet e tyre i kanë ndërmarrë në vetëmbrojtje, se më parë nuk 

kanë qenë të dënuar për vepër tjetër penale dhe sidomos dëmi që do tu shkaktohet të dënuarve 

dhe familjeve të tyre. 

 

        Gjykata e shkallës së dytë pretendohet se nuk i ka dhënë mundësinë të dënuarve që të 

kërkojnë zbatimin e dispozitës së nenit 47 par.1 të KPRK-së, pasi që në rastet kur gjykata 

shqipton dënim burgimi deri në gjashtë muaj njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me 

burgim të zëvendësohet me dënim me gjobë apo që dënimin e shqiptuar nga gjykata e shkallës së 

parë ta vërtetoj e me këtë rast do të arrihej qëllimi i dënimit. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

       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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesa, gjeti se: 

 

        - kërkesat nuk janë të bazuara. 

 

         Nuk janë të bazuara pretendimet e paraqitura në kërkesa, se aktgjykimi i shkallës së parë 

dhe aktgjykimi i shkallës së dytë, janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkelje të ligjit penal siç pretendohet. 

 

         Në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është theksuar se në veprimet e 

të dënuarve F. dhe V.L. janë manifestuar të gjitha elementet qenësore të figurës së veprës penale 

në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 nënpar.1.1 të KPRK-

së dhe me këtë rast pretendimet e tyre se veprën penale e kanë kryer duke vepruar në mbrojtje të 

nevojshme, kanë rezultuar të pabazuara. Në faqen e 14 të arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë është theksuar fakti se të dënuarit H., F. dhe V.L. me nga një dru në duar janë 

nisur në drejtim të të dënuarve të tjerë B. dhe F.L. dhe pastaj ka ardhur deri te përleshja. Nga kjo 

del se duke u bazuar në rrjedhën e ngjarjes, të dënuarit H., F. dhe V.L. kishin filluar konfliktin 
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dhe me të drejtë është konstatuar se nuk janë përmbushur kushtet që të dënuarit F. dhe V.L. kanë 

vepruar në mbrojtje të nevojshme siç është definuar me dispozitën e nenit 12 par.2 të KPRK-së: 

“Mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e cila është e domosdoshme për të zbrapsur sulmin e 

kundërligjshëm, real dhe të atëçastshëm ndaj vetes ose personit tjetër me kusht që karakteri i 

mbrojtjes të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut që paraqet sulmi”. Në këtë mënyrë është 

demantuar mbrojtja e të dënuarve F. dhe V.L. se kanë vepruar në mbrojtje të nevojshme, siç 

pretendohet në kërkesat e paraqitura dhe, për më tepër, edhe me provat e tjera të administruara 

nuk ishte vërtetuar se të dënuarit F. dhe V.L. veprën penale e kanë kryer në rrethana të mbrojtjes 

së nevojshme. 

 

        Në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë paraqitur arsye të mjaftueshme dhe të 

qarta përkitazi me vendosjen për llojin dhe lartësinë e dënimit dhe kjo gjykatë duke shqyrtuar 

pretendimet ankimore të prokurorisë themelore, ka konstatuar se me dënimet e shqiptuara të 

dënuarve F. dhe V.L. nga ana e gjykatës së shkallës së parë, edhe pse qëndrojnë rrethanat 

lehtësuese në të cilat bazohet, megjithatë nuk janë të mjaftueshme që të bëhet zbutja e dënimit 

nën kufirin e përcaktuar ligjor dhe me këtë rast, bazuar në rrethanat e rastit konkret ka ndryshuar 

dënimin e shqiptuar dhe ka caktuar dënim efektiv me burgim.  

 

        Zbatimi i dispozitës së nenit 47 të KPRK-së nuk është i karakterit detyrues, mirëpo është në 

diskrecionin e gjykatës e cila shqipton dënimin se mundet që dënimin e shqiptuar me burgim ta 

shndërroj në dënim me gjobë, në rastet kur vlerëson se me anë të këtij dënimi do të arrihet 

qëllimi ndëshkimor, mirëpo, në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se vetëm me 

dënim burgimi mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPPK-së. 

 

         Gjykata e shkallës së dytë, në arsyetimin e aktgjykimit të saj, ka arsyetuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese që kanë ndikuar për të përcaktuar llojin edhe lartësinë e 

dënimit e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme  të  arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale.  
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        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i të dënuarit F.L. dhe 

mbrojtëses së të dënuarit V.L. janë të pabazuar, ngase aktgjykimet e kundërshtuara, nuk 

përmbajnë shkelje të pretenduara të ligjit penal përkitazi me shqiptimin e dënimit pasi që dënimi 

i shqiptuar ka qenë brenda kornizave të minimumit dhe maksimumit të dënimit të përcaktuar për 

veprën penale për të cilën të dënuarit janë shpallur fajtor dhe janë gjykuar. 

 

         Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës se nenit 385 par.5 të KPPK, 

kur është fjala për vendimin për dënim, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për 

dënim, dënimi alternativ, vërejtja gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të 

detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me veprën penale, 

gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore, që në këtë rast nuk ka ndodhur. 

 

        Andaj, në rastin konkret në mënyrë të drejtë dhe të plotë, janë vlerësuar të gjitha rrethanat  

dhe drejt është aplikuar ligji penal dhe pretendimet në fjalë nuk ishin të bazuara.  

 

       Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.95/2019, më 25 prill 2019 

 

Procesmbajtësi,                                                                                                Kryetari i kolegjit, 

  Bujar Balaj                                         Enver Peci 

 

 

 

 

 

 

 


