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Pml.nr.272/2022 

 

  

  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Mejreme Memaj kryetare   e 

kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, në çështjen penale ndaj të pandehurit L. S., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer 

veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par. 1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK), lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nën par. 3.2 lidhur me par. 1 të 

KPRK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë ushtruar nga mbrojtësja 

e të pandehurit Ardiana Azemi nga P., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 2022:078690 të datës 18.05.2022 dhe 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.1.DP.nr.767/2022 të datës 27.05.2022, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 7.7.2022, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

     Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtëses së të pandehurit 

L. S., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal 2022:078690 të datës 18.05.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës PN.1.DP.nr.767/2022 të datës 27.05.2022. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

  Gjykata Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal, me 

aktvendimin  2022:078690 të datës 18.05.2022, të pandehurit L. S., për shkak të dyshimit të 

bazuar se bazuar se ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par. 1 

të KPRK, lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nën par. 3.2 lidhur me par. 1 të KPRK, ia ka 

vazhduar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 60 (gjashtëdhjetë) ditësh, duke filluar nga 

data 18.05.2022 e deri me datën 17.07.2022. Masa e paraburgimit i është vazhduar në bazë të 
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nenit 509 par. 1 nën par. 1.1, 1.2 dhe 1.3  lidhur me nenin 191 par. 1 të Kodit të Procedurës 

Penale (KPP). 

    

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

PN.1.DP.nr.767/2022 të datës 27.05.2022 e ka refuzuar si të pabazuar  ankesën e mbrojtëses së  

të pandehurit L. S. dhe e ka vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë.  

 

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

e të pandehurit av. Ardiana Azemi, për shkak të shkeljes së dispozitës së nenit 185 të KPP, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës t’i ndryshojë aktvendimet e kundërshtuara dhe të 

pandehurit t’i ndërpritet masa e paraburgimit ose t’i shqiptohet ndonjëra nga masat alternative 

konform nenit 173 të KPP. 

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.94/2022 të datës 5.7.2022, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtëses së 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 nuk është e bazuar. 

 

Në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësja e të pandehurit thekson se të 

pandehurit i është vazhduar masa e paraburgimit përkundër asaj se çfarë obligojnë dispozitat 

ligjore konkretisht neni 5 par. 3 i KPP që përcakton se çdo heqje lirie duhet zvogëluar në kohën 

sa më të shkurtër të mundshme. Të pandehurit i hiqet masa e paraburgimit dhe i paraburgosuri 

lirohet në çdo fazë të procedurës posa të pushojnë arsyet për caktimin e tij. Aktvendimet e 

kundërshtuara janë përpiluat në mënyrë shabllone, duke mos sqaruar arsyet dhe provat në të cilat 

kanë vendosur për këtë masë. Nga raporti i Ministrisë së Shëndetësisë - Departamenti i Burgjeve, 

mjeku ka konstatuar se gjendja e të pandehurit është stabile dhe është më mirë me shëndet. I 

pandehuri akuzohet se ka dëmtuar apo asgjësuar pasurinë e të dëmtuarës S. S., prokuroria harron 

se  e dëmtuara është nëna e tij dhe sipas ligjit për familjen  dhe për trashëgiminë ai është 

kontribuues në krijimin e kësaj pasurie të përbashkët familjare dhe është trashëgimtar i radhës 

së parë dhe se nëse ka dëmtuar apo demoluar diçka ai e ka bërë këtë në shtëpinë e tij. Nuk ka 

mundësi të përcaktohet se si janë shkaktuar lëndimet të dëmtuarës dhe nga kush dhe se prokuroria 

tenton që ta rëndojë gjendjen e të pandehurit pa bazë ligjore.  

 

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

mbrojtje të ligjshmërisë nuk janë të bazuara. Kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për 

vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit konform nenit 191 par.1 të KPP, sepse në 

këtë çështje penale nuk kanë përfunduar ende hetimet dhe të gjitha veprimet hetimore që kanë të 

bëjnë me rastin konkret.  
 
 Pretendimet e mbrojtëses lidhur me shkeljen e neneve të cituara të – nenit neni 5 par. 3, 

nenit 161 par. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dhe nenit 185 par. 3  të KPP, të cilët përcaktojnë se çdo heqje 

lirie duhet zvogëluar në kohën sa më të shkurtër të mundshme dhe se të pandehurit i hiqet masa 

e paraburgimit dhe i paraburgosuri lirohet në çdo fazë të procedurës posa të pushojnë arsyet për 

caktimin e tij,  janë të pabazuara ngase procedura penale është në fillimin e sajë, të pandehurit i 

është vazhduar masa e paraburgimit dhe se kohëzgjatja e procedurës penale është në fillimin e 
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sajë respektivisht në kohë të arsyeshme të sajë dhe se gjykata posa të krijohen kushtet dhe 

rrethanat adekuate të volitshme do ta bëjë lirimin nga masa e paraburgimit të pandehurin. 

 

 Sa i përket pretendimit të mbrojtjes se nga raporti i Ministrisë së Shëndetësisë - 

Departamenti i Burgjeve, ky raport është raport rutinor ku mjeku kujdestar ka raportuar në 

mënyrë kronologjike historinë e të dhënave për të pandehurin që nga pranimi i tij në institucionin 

ku gjendet duke konstatuar në fund se gjendja e të pandehurit është stabile, në raport më tej 

theksohet se vazhdon hospitalizimin në Stacionar me qëllim të përcjelljes së gjendjes 

shëndetësore dhe se ky konstatim kryesisht ka të bëjë me lëndimet e pësuara nga fraktura në 

këmbën e majtë si dhe raportin e vizitave mjekësore që i janë bërë të pandehurit.  Ky raport nuk 

përmban rekomandime apo konstatime të cilat kishin mundur të jenë indicie e fortë për gjykatën 

se për shkak të gjendjes shëndetësore stabile i pandehuri duhet menjëherë të lirohet nga 

paraburgimi.  

 

 Pretendimet se i pandehuri akuzohet se ka dëmtuar apo asgjësuar pasurinë e të dëmtuarës 

S. S., nënës së tij, pasuria është pasuri e përbashkët familjare, nëse ka dëmtuar apo demoluar 

diçka ai e ka bërë këtë në shtëpinë e tij, nuk ka mundësi të përcaktohet se si i janë shkaktuar 

lëndimet të dëmtuarës dhe nga kush dhe se prokuroria tenton që ta rëndojë gjendjen e të 

pandehurit pa bazë ligjore, janë pretendime të cilat kanë të bëjnë me gjendjen faktike dhe me 

cilësimin juridik të tyre,  kjo Gjykatë gjen se, në rastin konkret çështja penale është ende në fazën 

e hetimeve, ndërsa pritet që gjatë fazave të ardhshme të procedurës penale  të qartësohen të gjitha 

çështjet që kanë të bëjnë me rastin konkret edhe lidhur me cilësimin juridik të veprave penale. 

Me aktvendimet e kundërshtuara është vendosur vetëm përkitazi me bazën ligjore lidhur me 

vazhdimin e masës së paraburgimit në fazën e hetimeve e që edhe sipas vlerësimit të këtij kolegji 

vazhdon të ekzistojnë kushtet bazë për vazhdimin e masës së paraburgim si u theksua më lartë. 

I pandehuri 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 

mbrojtëses pritet që të shqyrtohen dhe qartësohen në fazat vijuese të procedurës penale.   

 

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

esenciale  të dispozitave të pretenduara 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 të bazave 

ligjore 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 KPP, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË 

Pml.nr.272/2022 datë 7.7.2022. 

 

 

B.Profesionale,                      Kryetarja e kolegjit  

Qefsere Berisha                                                                                          Mejreme Memaj         

 

 


