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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Pml.nr.371/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit I.H., për shkak të veprës penale lëndimi i 

rëndë trupor nga neni 186 par.5 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), 

duke vendosur për kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.64/2019 të datës 11.02.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.156/2021 të datës 25.05.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 10 nëntor 2021, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit I.H., 

anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren- Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.64/2019 të datës 11.02.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.156/2021 të datës 25.05.2021 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim. 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

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

PKR.nr.64/2019 e datës 11.02.2021, të dënuarin I.H. e ka shpallur fajtor për veprën penale lëndimi 
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i rëndë trupor nga neni 186 par.5 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe i ka gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) vite, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 01.06.2019 e tutje. I dënuari është obliguar në pagesën e shumës prej 800 €, 

në emër të paushallit gjyqësor dhe shumën prej 50€, në fondin e kompensimit të viktimave, kurse 

përfaqësuesit e të dëmtuarës 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.156/2021 e datës 25.05.2021 ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë e ka vërtetuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

dënuarit, av. Skender Musa nga Prishtina, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta 

aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara 

dhe të dënuarin të e shpall të pafajshëm. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.226/2021 e datës 

19.10.2021, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesa  

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit, thekson se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

janë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të përcaktuar me dispozitën e nenit 

384 par.1.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, meqë nuk janë paraqitur qartë dhe në mënyrë 

të plotë se në cilat fakte, prova dhe dëshmi e bazon aktgjykimin, madje nuk përshkruhet fare fakti 

se pse gjykata e shkallës së parë e bazon aktgjykimin vetëm në disa pjesë të ekspertizës së 

komunikacionit dhe pse nuk i falë besim ekspertizës mjeko-ligjore e cila sipas ligjit ka të bëj me 

vërtetimin e shkakut të vdekjes. Mirëpo ekspertiza mjeko-ligjore dhe gjithashtu mendimi i 
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ekspertit i dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka vërtetuar se i dënuari e ka goditur të ndjerën, por 

se lëndimet trupore i janë shkaktuar nga përplasja pas rrëzimit nga vetura dhe e cila ekspertizë 

vërteton mbrojtjen e të dënuarit gjatë gjitha fazave të procedurës penale. 

 

        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 

kërkesë, gjeti se: 

        - kërkesa është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit, janë 

të bazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa përmbajnë shkelje për të 

cilat pretendohet. 

 

 Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale sipas dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, përkatësisht nenit 

370 par. 7 të KPPK-së, meqë gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur arsyetim për çdo pikë të 

aktgjykimit, përkatësisht nuk ka dhënë arsyetim të qartë dhe të plotë përkitazi me ekspertizën-

raportin e autopsisë me numër të referencës MA19-155 të datës 16.06.2019. 

  

 Bazuar në shkresat e lëndës rrjedh se në këtë çështje penale është përpiluar ekspertiza- 

raporti i autopsisë me numër të referencës MA19-155 të datës 16.06.2019, kurse në përfundim të 

tij është konstatuar shkaku i vdekjes së të ndjerës dhe atë: “ I. Vdekja e tani të ndjerës ka ardhë  si 

rrjedhojë e gjakderdhjes masive në cipat e buta trunor, gjakderdhjeve të shumta në indin trunor 

dhe në ventrikujt, shoqëruar me thyerje të kockës zverkore të kafkës. II. Këto dëmtime janë dëmtime 

të shkaktuara nga trauma të shumëfishtë, të lokalizuara në regjione të ndryshme të trupit (kokë, 

fytyrë, gjoks, shpinë dhe duar) dhe me besueshmëri kanë qenë të shkaktuara si pasojë e përplasjes 

së trupit në sipërfaqe të fortë e që nuk përjashtohet mundësia që tani e ndjera të ketë rënë nga 

automjeti që ka qenë në lëvizje”.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës së parë përkundër faktit se 

ekspertiza- raporti i autopsisë me numër të referencës MA19-155 të datës 16.06.2019, përmban 
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një përshkrim dualist përkitazi me shkakun e vdekjes dhe vë në pikëpyetje mënyrën e shkaktimit 

të lëndimeve trupore të tani të ndjerës, megjithatë nuk ka arsyetuar në mënyrë të qartë dhe të plotë 

këtë ekspertizë. Konkretisht gjykata e shkallës së parë në faqen e nëntë të aktgjykimit e thekson se 

në këtë çështje penale kontestues ishte fakti se tani e ndjera ishte hedhur vet nga vetura ashtu si 

mbrohet i dënuari apo të njëjtën e ka nxjerr me forcë nga automjeti dhe e ka përplasur për asfalti. 

Përkundër faktit se gjykata e shkallës së parë e potencon këtë fakt kontestues dhe i cili është fakt 

vendimtar në këtë çështje penale, megjithatë në arsyetim të aktgjykimit vetëm bën përshkrimin e 

ekspertizës mjeko-ligjore.  

 

        Sipas pikëpamjes së Gjykatës Supreme të Kosovës në rastin konkret nuk janë kontestuese 

lëndimet trupore të pësuara nga tani e ndjera (të vërtetuara përmes dokumentacionit mjekësor), por 

kontestuese ka mbetur mënyra e shkaktimit të tyre, pasi që nga shkresat e lëndës dalin të janë dy 

versione të shkaktimit të lëndimeve trupore dhe atë: versioni i të dënuarit (se lëndimet janë 

shkaktuar si pasojë e hedhjes së të ndjerës nga automjeti) dhe versioni i prokurorisë (se lëndimet 

janë shkaktuar si pasojë e goditjeve të shkaktuara nga ana e të dënuarit) dhe të cilat dilema nuk 

janë eliminuar në aktgjykimin e kundërshtuar. 

        Nga të gjitha këto, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i shkallës së parë 

është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, të cilat shkelje nuk janë eliminuar me 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe me këtë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte 

e bazuar, që rezultoi me marrjen e vendimit për anulimin e aktgjykimeve të kundërshtuara dhe 

shqyrtim të serishëm të kësaj çështje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në këtë 

aktgjykim dhe të administroj provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera e pas kësaj të marr 

një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike. Në rend të parë duhet të  

vërtetoj hollësisht dhe saktësisht mënyrën, llojin dhe natyrën e lëndimeve trupore të pësuara nga 

ana e të ndjerës, se në çfarë  forme dhe mjeti janë shkaktuar këto lëndime duke u ndërlidhur edhe 

me provat tjera, përkatësisht të sqarohet në mënyrë të plotë dhe të drejtë forma dhe mënyra e 

veprimit të të dënuarit, meqë këto paraqesin elementet qenësore të figurës së veprës penale lëndimi 

i rëndë trupor nga neni 186 par.5 lidhur me par.1 të KPRK-së, meqë me aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë, nuk rezulton se janë qartësuar dhe arsyetuar mjaftueshëm. Bazuar në faktin se 
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ekspertiza-raporti i autopsisë nuk ka hequr dilemën e mënyrës së shkaktimit të lëndimeve trupore, 

andaj të caktohet ekipi prej tre ekspertëve të mjekësisë ligjore, për të përcaktuar, llojin dhe natyrën 

e lëndimeve trupore si dhe veçanërisht mënyrën e shkaktimit të tyre dhe gjithashtu të bëhet 

rikonstruimi i vendit të ngjarjes, përkitazi me vërtetimin e mënyrës dhe shpejtësisë së lëvizjes së 

automjetit të cilën ishte duke e drejtuar i dënuari. 

   

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 438 par. 1 pika 1.2 të KPPK -së, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.371/2021, më 10 nëntor 2021 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                              Mejreme Memaj 


