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NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                

                                                                            

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Emine Mustafa 

kryetare kolegji, Enver Peci dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të pandehurit A.H., për shkak të 

dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 të KPRK, 

duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të pandehurit A.H. 

paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal PPr.nr.21/2017 të datës 17.5.2017 dhe 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN.1.nr.934/2017 të datës 23.5.2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datë 14.6.2017, mori këtë: 

 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të pandehurit 

A.H., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë 

Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Penal PPr.nr.21/2017 të datës 17.5.2017 dhe aktvendimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN.1.nr.934/2017 të datës 23.5.2017. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

    Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni Penal, me aktvendimin PPr.nr.21/2017 e datës 17.5.2017, të pandehurit A.H., për 

shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 të 

KPRK, i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, e cila do të llogaritet 

nga data 16.5.2017 deri më datë 16.6.2017. Masa e paraburgimit i është caktuar në bazë të nenit 

187 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.2, pika 1.2.3 lidhur me nenin 509 par.1 dhe 2 të KPPK. 

       



      Në procedurën ankimore, gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin  PN.1.nr.934/2017 e 

datës 23.5.2017, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të pandehurit dhe e ka 

vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë. 

 

 

Paraqitësi i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë dhe pretendimet e tij. 

 

Kundër këtij aktvendimi, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të 

pandehurit A.H., av. B.S., për shkak të shkeljes së ligjit penal konform nenit 432 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, të ndryshojë aktvendimin e 

gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, ashtu që t’ia ndërpresë masën e paraburgimit të 

pandehurit A.H., dhe i njëjti të mbrohet në liri.  

 

      Në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi kryesisht thekson se nuk ekzistojnë 

shkaqet ligjore dhe nuk ekzistojnë as rrethanat që paraqesin shkaqet ligjore të parapara me nenin 

187 të KPPK dhe as argumente juridike, është zbatuar ligji në mënyrë të gabuar si dhe ligji i cili 

nuk është dashur të zbatohet, se paaftësia mendore duhet të provohet, se masa e paraburgimit 

është masa e fundit dhe më e rënda që mund të shqiptohet dhe se e njëjta është në shpërpjestim 

me intensitetin e rrezikshërisë shoqërore të veprës penale, se i pandehuri asnjëherë nuk ka rënë 

ndesh me ligjin. 

 

Opinioni i Prokurorit të Shtetit lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

 

       Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.31/2017 e datës 13.6.2017, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të pandehurit të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 

               Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit, i shqyrtoi shkresat e lëndës, vlerësoi 

pretendimet e kërkesës, dhe gjeti se: 

 

- kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e mësipërme janë të pabazuara ngase në këtë 

çështje penalo - juridike nga shkresat e lëndës, kryesisht nga kallëzimi penal i ushtruar nga 

Policia e Kosovës nr.2017-AF-0389 si dhe flash raporti i Policisë, procesverbali mbi 

intervistimin e të dëmtuarit i datës 16.5.2017, raporti mjekësor me nr.007346 i datës 16.5.2017, 

raporti  mjekësor i Qendrës së Mjekësisë Familjare - Podujevë me nr.543 i datës 16.5.2017, lista 

e provave materiale me të cilën është konfiskuar gypi i metalit i datës 16.5.2017, si dhe provat 

tjera të mbledhura gjerë më tani rezulton se ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri është kryes i 

veprës penale, me çka janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 187 par.1 nënpar.1.1 të KPPK për 



caktimin e paraburgimit, kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e 

mëtejme të procedurës penale.  

      Gjithashtu, kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për caktimin e paraburgimit konform 

nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.3 të KPPK-së, duke pasur  parasysh  peshën e rëndë të veprës 

penale, mënyrën e kryerjes së veprës penale, rrethanat dhe ambientin në të cilat është kryer vepra 

penale, fakti se i pandehuri ka sulmuar të dëmtuarin Sh.H., të cilin e ka prind, duke e goditur së 

pari në fytyrë e pastaj me një shufër metalike në shpinë dhe në dorë duke i shkaktuar të njëjtit 

lëndime trupore, lë të besohet se me lëshimin e të pandehurit në liri mund të vijë deri te përsëritja 

e veprës penale me qenë se i njëjti dyshohet se vuan nga problemet shëndetësore mendore, se 

është shumë agresiv dhe i rrezikshëm, tek familjarët në vazhdimësi shkakton frikë dhe ankth 

ashtu që të njëjtit janë të rrezikuar dhe të kanosur vazhdimisht. 

Andaj nga arsyet e mësipërme, kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk ka shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës penale, sepse si gjykata e shkallës  së parë e po ashtu 

edhe ajo e shkallës së dytë kanë bërë vlerësimin dhe arsyetimin e duhur, dhe në bazë të 

vlerësimit të tillë, kanë nxjerrë aktvendimet duke dhënë edhe arsyet të mjaftueshme, të cilat si të 

drejta i pranon edhe kjo gjykatë. 

      Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.142/2017, më datë 14.6.2017 

 

 

 

B. profesionale,                                                               Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini                                     Emine Mustafa 


