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Pml.nr.172/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                               

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

kryetare e kolegjit, Enver Peci dhe Nebojša Boričič, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarve: A.J., L.Ç., I.Sh. dhe 

Y.S., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur me 

nenin 31 të KPK, duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

akuzuarit A.J., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti 

për Krime të Rënda PKR.nr.477/2016 të datës 19.6.2017 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PN1.nr.1156/2017 të datës 5.7.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 1.8.2017, 

mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

      Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të akuzuarit A.J., 

paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.477/2016 të datës 19.6.2017 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PN1.nr.1156/2017 të datës 5.7.2017. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

      Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, me aktvendimin 

PKR.nr.477/2016 e datës 19.6.2017, të akuzuarve A.J., L.Ç., I. Sh. dhe Y.S., për shkak të veprës 

penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 31 të KPK, ia ka 

vazhduar masën e paraburgimit, ashtu që sipas këtij aktvendimi paraburgimi do të zgjasë deri në 

plotfuqishmërinë e aktgjykimit por jo më shumë se sa koha e dënimit të shqiptuar me 

aktgjykimin e gjykatës themelore. Masa e paraburgimit është vazhduar në bazë të nenit 187 par.1 

nënpar.1.1 dhe 1.2, pika 1.2.1 të KPPK-së. 
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      Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti i Krimeve të Rënda me 

aktvendimin PN1.nr.1156/2017 e datës 5.7.2017, ka refuzuar si të pabazuara ankesat e 

mbrojtësve të të akuzuarve dhe e ka vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë. 

 

     Kundër këtyre aktvendimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të 

akuzuarit A.J., av. A.H., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitës 384 par.1 nënpar.1.12 dhe 

par.2 nënpar.2.1 lidhur me nenin 187 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.2 pika 1.2.1 të Kodit të Procedurës 

Penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës aktvendimet e atakuara t’i anuloj dhe të 

akuzuarin A.J., ta lirojë që të mbrohet në liri gjerë në plotfuqishmërin e aktgjykimit. 

 

      Në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi kryesisht thekson se aktvendimet e 

atakuara nuk përmbajnë arsyetim të mjaftueshëm por vetëm paarfrazime dhe paragjykime të 

pabaza, se nuk ekzistojnë kushtet për vazhdimin e paraburgimit nga se të akuzuarit i dihet 

vendbanimi, identiteti dhe nuk ka histori kriminale, se nuk e ka thyer masën e arrestit shtëpiak 

por vetëm ka dal deri tek berberi pa e marr lejen e Gjykatës dhe kjo nuk do të thotë se ai ka ikur, 

se është paraqitur në të gjitha seancat i shoqëruar me oficerët policor të cilët çdo herë e kanë 

gjetur në shtëpi, dhe konsideron se paraburgimi duhet të zgjasë sa më pak e jo të vazhdohet në 

këtë fazë të procedurës.  

 

      Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.42/2017 e datës 1.8.2017, ka 

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

pabazuar. 

 

      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 gjykata e 

shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe ka vepruar drejtë kur ia ka vazhduar masën e 

paraburgimit deri në plotëfuqishmërin e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.477/2016 i datës 19.6.2017, andaj shihet qartë që 

ekziston dyshimi i bazuar se i akuzuari është kryrës i veprës penale në drejtim të së cilës me 

aktgjykimin e lartëcekur është shpall fajtor dhe iu është shqiptuar dënimi.  

      Kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për caktimin e paraburgimit konform nenit 187 par.1 

nënpar.1.2 pika 1.2.1 të KPPK ngase me lëshimin e të akuzuarit në liri ekziston rreziku i fshehjes 

apo arratisjes me qëllim për t’iu shmangur dënimit duke pasur parasysh faktin se i njëjti sa ka 

qenë në arrest shtëpiak e ka shkelur këtë masë dy here brenda një periudhe kohore të shkurtë, për 

çka edhe gjykata e shkallës së parë ia ka zëvendësuar masën e arrestit shtëpiak me masën e 

paraburgimit, ashtu që i akuzuari po të lihet në liri mund të jet i paaritshëm për organet e 
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ndjekjes e një gjë e tillë është shumë e lehtë për të pasi që të akuzuarit tjetër janë shtetas të 

Republikës së Shqipërisë dhe mund të ketë lidhje edhe me persona tjerë nga Shqipëria, e në këtë 

mënyrë do ta pamundësonte zhvillimin e rregullt të procedurës penale.  

      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.172/2017, më datë 1.8.2017 

 

 

B. profesionale,                                                                           Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini                                   Nesrin Lushta 

 


