
 

 

 

Pml.nr.18/2021 

   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKAT SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Rasim Rasimi, kryetar i 

kolegjit, Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, në çështjen penale ndaj të pandehurit A. T., për shkak të veprës penale të kryer në 

bashkëkryerje mashtrim nga neni 323 par.4 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit 

të pandehurit av. Engjëll Vërtopi nga P., të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.2574/2020 të datës 29.12.2020 dhe aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti i Përgjithshëm PN1DP.nr.07/2021 të datës 

08.01.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 20.01.2021, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të pandehurit A. T. 

e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2574/2020 të datës 29.12.2020 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti i Përgjithshëm PN1DP.nr.07/2021 të datës 08.01.2021 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

       Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin  

P.nr.2574/2020 të datës 29.12.2020, të pandehurit A. T., për shkak të veprës penale të kryer në 

bashkëkryerje mashtrim nga neni 323 par.4 lidhur me nenin 31 të KPRK ia ka vazhduar masën e 

paraburgimit në kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve, ashtu që sipas këtij aktvendimi paraburgimi do t’i 

zgjasë deri më datë 28.02.2021. Të pandehurit paraburgimi i është vazhduar konform dispozitës 
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së nenit 191 lidhur me nenin 187 par.1 nënpar.1.1 e 1.2 pika 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 të Kodit të 

Procedurës Penale (KPP). 

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti i Përgjithshëm, me 

aktvendimin PN1DP.nr.07/20210 e datës 08.01.2021 e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e 

mbrojtësit të pandehurit A. T., dhe ka vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë. 

 

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

pandehurit A. T., av. Engjëll Vërtopi për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të 

dispozitave të nenit 384 par.1 nënpar.1.12 dhe par.2 nënpar.2.1 e 2.2 dhe nenit 404 par.1 të KPP, 

shkeljeve të tjera nga neni 5 par.3, neni 7, 9, 185 par.2 dhe par.3 dhe nenit 187 par.1 nënpar.1.1 

pika 1.2.1, 1.2. dhe 1.2.3 të KPP, shkeljet e përcaktuara në nenin 29 dhe 31 të Kushtetutës së 

Republikës Kosovës dhe shkeljes së nenit 5 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

(KEDNJ), me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë në tërësi si të bazuar kërkesën 

për mbrojtjen e ligjshmërisë, t’i ndryshojë aktvendimet e kundërshtuara, ashtu që të pandehurit t’ia 

ndërpres masën e paraburgimit dhe të mbrohet në liri, ose ti anulojë aktvendimet e kundërshtuar  

dhe çështjen ta kthejë në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë.   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.18/2021 e datës 

18.01.2021, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të pandehurit A. T. 

të refuzohet si e pabazuar. 

 

        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 KPP, vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

       - kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të akuzuarit nuk është e bazuar. 

  

        Mbrojtësi i të pandehurit në kërkesën e tij për mbrojtje të ligjshmërisë pretendon se 

aktvendimi i shkallës së parë dhe ai i shkallës së dytë janë të pakuptueshme dhe në kundërshtim 

me arsyetimet e tyre, sepse nuk janë paraqitur arsyet për faktet vendimtare dhe se ato të paraqitura 

janë plotësisht të paqarta dhe kundërthënëse. Mbrojtja konsideron se në veprimet e tani të 

pandehurit nuk formësohen elementet qenësore të veprës penale dhe se në mënyrë të pasaktë dhe 

të gabuar është bërë edhe kualifikimi juridik i veprës penale. Sipas Memorandumit Zyrtar nga 

Departamenti Special Antikorrupsion duhet që vepra penale t’i kualifikohet ose t’i bie në barrë të 

dyshuarit tjetër me iniciale A.L. ose të dyshuarve tjerë emrat e të cilëve janë të potencuar në 

Memorandum. Nuk janë plotësuar kushtet ligjore konform dispozitës së nenit 187 par.1 nënpar.1.1 

e 1.2 pika 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 të KPP, gjykatat nuk kanë bërë arsyetimin e duhur e të gjitha 

fakteve vendimtare, ndërsa ato që janë dhënë nuk janë të mjaftueshme për vazhdimin e masës së 

paraburgimit, se nuk ekziston rreziku i ikjes, se i pandehuri nuk ka tentuar që të ikë në momentin 
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e arrestimit edhe pse ka pas mundësi ta bëjë një gjë të tillë, nuk ka arsye për të ndikuar në 

dëshmitarë sepse edhe vetë është viktimë e mashtrimit dhe se gjykata në aktvendimin e parë për 

caktimin e paraburgimit e kishte eliminuar krejtësisht këtë kusht. Pasi që i njëjti ndihet i 

manipuluar dhe i mashtruar në këtë çështje penale nuk ka mundësi përsëritjes së veprës penale.   

Njëherit, duke u bazuar në praktikën gjyqësore të nenit 5 të GJEDNJ dhe në nenin 29 të Kushtetutës 

së Republikës së Kosovës heqja e lirisë mund të bëhet vetëm kur ka shkaqe dhe arsye të bazuara 

qartë se personi ka kryer veprën penale, andaj, mbrojtja thekson se edhe me masa tjera më të buta 

mund të sigurohet prezenca e të pandehurit në procedurë. 

 

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet nga kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë nuk janë të bazuara, ngase nga  aktakuza e ngritur dhe nga provat që gjenden në 

shkresat e lëndës ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i vihet 

në barrë, ndërsa a do të argumentohen këto fakte është çështje që do të vlerësohet dhe vërtetohet 

gjatë shqyrtimit gjyqësorë me çka është plotësuar kushti ligjor nga neni 191 lidhur me nenin 187 

par.1 nënpar.1.1 pika 1.2.1 të KPP për vazhdimin e paraburgimit. 

  

     Ka bazë ligjore për vazhdimin e paraburgimit konform nenit 191 par.1 lidhur me nenit 187 

par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.1 të KPP, ngase me lëshimin e të pandehurit në liri ekziston rreziku i 

fshehjes apo arratisjes me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale duke pasur parasysh faktin 

se i pandehuri është shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe nuk ka asnjë vendbanim të përhershëm 

ose të përkohshëm në Kosovë, dhe faktin se vepra penale për të cilën akuzohet është e natyrës së 

rëndë si dhe parashihet dënim mjaft i lart nëse eventualisht shpallet fajtorë dhe me lënien në liri i 

njëjti mund të jetë i pakapshëm për organet e ndjekjes dhe në këtë mënyrë do ta pamundësonte 

zhvillimin e rregullt të procedurës penale. 

 

      Sa i përket bazës ligjore nga neni 187 par. 1 nën par. 1.1 dhe 1.2 pika 1.2.2 dhe 1.2.3  të KPP, 

këto baza ligjore nuk kanë rezultuar në aktvendimet e mëparshme dhe  gjykatat e instancave më të 

ulëta nuk dhënë arsye konkrete, të veçanta si dhe arsyetim të duhur ligjor për këto baza, për çka 

kjo gjykatë gjeti se nuk ka rrethana konkrete të cilat e arsyetojnë vazhdimin e masës së 

paraburgimit nga këto baza ligjore. 

  

      Sa i përket pretendimeve të mbrojtësit të të pandehurit lidhur me cilësimin juridik të veprës 

penale për të cilën akuzohet i pandehuri respektivisht se në veprimet e të pandehurit nuk 

formësohen elementet qenësore të veprës penale Mashtrimi, kjo Gjykatë gjen se, në rastin konkret 

çështja penale është në fazën e shqyrtimit fillestarë, ndërsa pritet që gjatë fazave të ardhshme 

eventuale të procedurës penale  të qartësohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me rastin konkret, 

elementet e veprës penale si dhe me cilësimin juridik të veprës penale. Me aktvendimet e 

kundërshtuara është vendosur vetëm përkitazi me bazën ligjore lidhur me vazhdimin e masës së 

paraburgimit si masë për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë e që edhe sipas 

vlerësimit të këtij kolegji vazhdojnë të ekzistojnë kushtet bazë si u theksua më lartë. I pandehuri  
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me aktvendimet e kundërshtuara as nuk është shpallur fajtorë dhe as nuk është gjykuar, por vetëm 

i është vazhduar masa e paraburgimit, dhe pretendimet e ngritura të mbrojtësit pritet që të 

shqyrtohen dhe qartësohen në fazat vijuese të procedurës penale.  

 

       Sa i përket pretendimeve të mbrojtësit të pandehurit lidhur me shkeljen e neneve të cituara të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe KEDNJ, po ashtu janë të pabazuar ngase procedura 

penale është në fazën e shqyrtimit fillestarë dhe në afate të parapara ligjore dhe është herët të flitet 

për tej zgjatjen apo prolongimin e procedurës, gjykimin e drejtë dhe të paanshëm (ngase ndaj të 

akuzuarit nuk ka përfunduar gjykimi) e  që eventualisht do të përbënin shkelje të neneve të cituara 

nga  mbrojtësi. 

  

        Janë të pabazuara edhe pretendimet për ndërprerjen e masës së paraburgimit apo 

zëvendësimin e tij me ndonjë masë të paraparë me nenin 173 të KPP, nga se nga arsyet e 

mësipërme, masat tjera të parapara nga neni 173 të KPP janë të pamjaftueshme për sigurimin e 

prezencës së të pandehurit në procedurë dhe sigurimin e rrjedhës normale të procedurës penale. 

 

        Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 437 të KPP, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

  

          

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.18/2021, më datë 20.01.2021 

 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,                                                                       Kryetari i kolegjit, 

    Qefsere Berisha                                                                                               Rasim Rasim 


