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PML.nr.173/2021 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                

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

Gjykatës - kolegjit, Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, në çështjen penale kundër të pandehurit A. B. për shkak të veprës penale lëndim 

i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të pandehurit av. Blerim 

Cakolli nga P., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti 

i Përgjithshëm PPR.nr.258/2021 të datës 21.04.2021 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PN1DP.nr.422/2021 të datës 27.04.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

12.05.2021, mori këtë: 

 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

 

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

A. B., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i 

Përgjithshëm PPR.nr.258/2021 të datës 21.04.2021 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PN1DP.nr.422/2021 të datës 27.04.2021. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

  Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin  

PPR.nr.258/2021 të datës 21.04.2021  të pandehurit A. B. për shkak të dyshimit të bazuar se ka 

kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 të KPRK, ia ka caktuar masën e 
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paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, prej datës 19.04.2021 e deri me datën 19.05.2021. 

Masa e paraburgimit i është caktuar në bazë të nenit 187 par.1 nën par.1.1 dhe 1.2 pika 1.2.1,  

1.2.2 dhe 1.2.3 të Kodit të Procedurës Penale (KPP). Është urdhëruar Instituti i Psikiatrisë 

Forenzike në Prishtinë për ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit. 

    

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktvendimin 

PN1DP.nr.422/2021 të datës 27.04.2021 e ka refuzuar si të pabazuar  ankesën e mbrojtësit të  të 

pandehurit dhe e ka vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë.  

 

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

i të pandehurit A. B. av. Blerim Cakolli, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të KPPK 

dhe vendimit mbi caktimin e paraburgimit, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës t’i 

ndryshojë aktvendimet e kundërshtuara dhe të pandehurit t’i ndërpritet masa e paraburgimit dhe 

t’i caktojë ndonjë masë më të butë të paraparë me KPP. 

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.51/2021 të datës 11.05.2021, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të pandehurit 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 është pjesërisht e bazuar. 

 

Në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të pandehurit thekson se aktvendimet 

e kundërshtuara janë të pakuptueshëm dhe nuk kanë arsyetim dhe se nuk janë paraqitur arsyet në 

lidhje me faktet vendimtare. Gjykatat nuk kanë sqaruar rrezikun e ikjes, nuk ka rrezik për 

ndikimin në prova apo asgjësimin dhe zhdukjen e provave materiale apo të ndikojë në të 

dëmtuarin dhe në dëshmitarë. Nuk qëndron as baza juridike nga neni 187 par. 1 nën par. 1.2 pika 

1.2.3 të KPP pasi që tani i pandehuri nuk e ka kryer veprën penale që i ngarkohet por se vetëm 

është fjalosur me të dëmtuarin. Gjykatat fare nuk kanë pasur parasysh gjendjen psikike të të 

pandehurit dhe se një person i tillë duhet të qëndrojë në paraburgim sa më shkurtë të jetë e 

mundur.     

 

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

të ligjshmërisë nuk janë të bazuara, ngase nga  provat në të cilat është ngritur kallëzimi penal 

2021-AD-1421 i datës 20.04.2021, aktvendimi për fillimin e hetimeve PP/II.nr.1690/2021 i datës 

20.04.2021 e që gjenden në shkresat e lëndës ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer 

veprën penale e cila i vihen në barrë, e ato janë deklarata e dëshmitarit, të dëmtuarit si dhe provat 

e tjera që gjinden në shkresat e lëndës, me çka janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 187 par.1 

nënpar.1.1 e 1.2 të KPP për caktimin e masës së paraburgimit.  

 

        Kjo gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për caktimin e paraburgimit konform dispozitës 

së nenit 187 par.1 nënpar.1.1 e 1.2 pika 1.2.2 të KPP, sepse me gjetjen e të pandehurit në liri, 

ekziston rreziku i ndikimit në të dëmtuarin A. A. dhe në dëshmitarët e rastit pasi që të njëjtit 

ndihen të frikësuar dhe të shqetësuar pasi që ky nuk është rasti i parë që ka ndodhur dhe se i njëjti 

është i njohur dhe ka pranuar tretman mjekësorë pranë Klinikës Psikiatrike në Prishtinë, andaj 

ekziston mundësia e ndikimit në të dëmtuarin dhe  dëshmitarët të cilët ende nuk janë dëgjuar nga 

ana e prokurorisë, me qëllim të koordinimit të deklaratave të tyre në favor të mbrojtjes, në këtë 

mënyrë do të pengohej rrjedha normale e procedurës penale. 
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        Gjithashtu sipas vlerësimit të kësaj gjykate qëndron edhe baza ligjore për caktimin e 

paraburgimit konform nenit 187 par.1 nënpar.1.1 e 1.2 pika 1.2.3 të KPP, ndaj të pandehurit, 

duke pasur parasysh peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra 

penale, në hyrje të lokalit ka përdorur forcën ndaj tani të dëmtuarit, duke e sulmuar fizikisht, 

duke e goditur me grushte në fytyrë si dhe fakti se i njëjti paraqet rrezik edhe për integritetin e 

tij personal për shkak të gjendjes së tij psikike, rrethana këto të cilat tregojnë se po të gjendet i 

pandehuri në liri, ekziston rreziku se i njëjti do të mund ta përsërisë veprën penale të natyrës së 

njëjtë apo ndonjë vepër tjetër penale, andaj caktimi i paraburgimit është i arsyeshëm për rrjedhjen 

normale 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 

konsideron edhe kjo gjykatë, ndërsa masat tjera alternative 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.173/2021 datë  12.05.2021. 

 

B.Profesionale                                                                                     Kryetari i Gjykatës-kolegjit   

Qefsere Berisha                                                                                                   Enver Peci     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


