
          

Pml.nr.329/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                                                                                          

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

kolegjit, Agim Maliqi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional  Mirlinda 

Mejzini Simnica, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të pandehurve A. P. dhe K. K., për shkak 

të veprës penale vrasja e rëndë në bashkëkryerje nga neni 173 par.1 nënpar.1.8 lidhur me 

nënpar.1.13 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe ndaj të pandehurve F. C., A. M., G. I., D. R. 

dhe E. C. për shkak të veprës penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar 

nga neni 277 par.1 të KPRK-së lidhur me veprën penale vrasje e rëndë nga neni 173 par.1 

nënpar.1.8 lidhur me nënpar.1.13 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë të mbrojtësve  të pandehurve A. P.av. Agron Curri, F. C., av.Ardiana Azemi, si dhe 

ankesën për vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit për paraburgim të mbrojtësit të pandehurit 

A. M., av.Mentor Neziri, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 19.07.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti Special PN.1.S.nr.114/2022 të datës 04.08.2022, si dhe kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë  të mbrojtësit  të pandehurit K. K., av. Kamer Cakaj, paraqitur kundër 

urdhërit për sekuestrim të përkohshëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti Special 

PPPS.nr.20/22 të datës 01.07.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

KP.nr.565/2022 të datës 04.08.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 29.08.2022, morri 

ketë:  

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

I. Refuzohen si të pa bazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të 

pandehurve A. P. dhe F. C., ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 19.07.2022 dhe aktvendimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special PN.1.S.nr.114/2022 të datës 

04.08.2022. 

 

II. Hudhet si e palejuar ankesa për vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit për 

paraburgim të mbrojtësit të pandehurit A. M., paraqitur kundër aktvendimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 
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19.07.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special 

PN.1.S.nr.114/2022 të datës 04.08.2022. 

 

III. Hudhet si e palejuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë  të mbrojtësit  të pandehurit 

K. K., paraqitur kundër urdhërit për sekuestrim të përkohshëm të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë - Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 01.07.2022 dhe 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës KP.nr.565/2022 të datës 04.08.2022. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

         Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti Special PPPS.nr.20/22 

të datës 19.07.2022, të pandehurve A. P. dhe K. K., për shkak të veprës penale vrasja e rëndë në 

bashkëkryerje nga neni 173 par.1 nënpar.1.8 lidhur me nënpar.1.13 e lidhur me nenin 31 të KPRK-

së, si dhe ndaj të pandehurve F. C., A. M., G. I., D. R. dhe E. C. për shkak të veprës penale 

pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 par.1 të KPRK-së lidhur 

me veprën penale vrasje e rëndë nga neni 173 par.1 nënpar.1.8 lidhur me nënpar.1.13 të KPRK-

së, ashtu që sipas këtij aktvendimi të pandehurve A. P. dhe K. K. paraburgimi do t’i zgjasë deri 

më datë 17.09.2022, të pandehurve F. C. dhe A. M. paraburgimi do t’i zgjasë deri më datë 

19.09.2022, të pandehurve G. I. dhe D. R. paraburgimi do t’i zgjasë deri më datë 20.09.2022 dhe 

të pandehurit E. C. paraburgimi do t’i zgjasë deri më datë 24.09.2022. Të pandehurve paraburgimi 

iu është vazhduar konform dispozitës së nenit 187 par.1 nënpar.1.1 e 1.2 pika 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 

të KPPRK-së. 

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti Special me 

aktvendimin PN.1.S.nr.114/2022 të datës 04.08.2022, i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e 

mbrojtësve të të pandehurve A. M., F. C., K. K., A. P., E. C., G. I.  dhe ka vërtetuar aktvendimin 

e shkallës së parë. 

 

         Kundër këtyre aktvendimeve , kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 

- mbrojtësi i të pandehurit A. P., av. Agron Curri, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga nenit 384 par.2 pika 2.1 të KPPRK-së, shkeljeve tjera 

të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 

gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, vendimet e kundërshtuara me 

kërkesë t`i ndryshoj ashtu që i pandehuri A. P. të lëshohet menjëherë për t`u mbrojtur në 

liri apo të shqiptohet një masë më e butë ose çështjen ta kthej në rivendosje, 

 



- mbrojtësi i të pandehurit F. C., av.Ardiana Azemi, për shkak aplikimit të gabuar të 

dispozitave nga neni 185 të KPPRK-së, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta 

ndërprenë masën e paraburgimit për F. C. ose t’i zëvendësohet me një masë më të lehtë 

nga neni 173 të KPPRK-së, 

 

- ankesë për vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit për paraburgim të mbrojtësit të 

pandehurit A. M., av.Mentor Neziri, për procedurës penale nga nenit 384 par.2 pika 2.1 të 

KPPRK-së, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, të  pandehurit A. M. t’ia 

ndërpres paraburgimin dhe të shqiptoj masën e arrestit shtëpiak ose një masë tjetër 

alternative. 

 

Me urdhërin për sekuestrim të përkohshëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 01.07.2022, ndaj të pandehurve A. P. dhe K. K., 

është I.Urdhëruar sekuestrimi i përkohshëm i sendeve nga të pandehurit, të cilat janë sekuestruar 

nga të pandehurit në momentin e kontrollit – arrestimit të tyre dhe atë: Një (1) telefon celular S.G. 

.., me numër serik: ..., me SIM kartelë me numër të telefonit ...., së bashku me një mbushës 

(adapter), pronë e të pandehurit K. K.; Një(1) automjet ...., ngjyrë e zezë, me targa ...., pronë e të 

pandehurit K. K.; Një (1) çelës i automjetit ... me targa ..., pronë e të pandehurit K. K.; Një (1) leje 

e qarkullimit të automjetit  (librezë) e automjetit, me targa ...., pronë e të pandehurit K. K.; Një (1) 

telefon S. – ngjyrë e zezë, pa numër serik, me ekran të thyer, pronë  e të pandehurit A. P.; II. 

Zbatimin e kësaj urdhërese do ta bëjë Rreshter F. K. – Mbikëqyrës i Njësisë së Hetimeve në DHKO 

apo zyrtari hetues në mbikëqyrjen dhe autorizimin e tij; III. Obligohet zyrtari i autorizuar i policisë 

që sendet e sekuestruara t’i fotografoj dhe të hartojë procesverbal mbi mbikëqyrjen e sendeve të 

sekuestruara; IV. Zyrtari i lartpërmendur duhet ta informoj zyrtarisht Prokurorinë Speciale të 

Republikës së Kosovës – Prokurorin e çështjes, për zbatimin e këtij urdhëri.  

 

Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin KP.nr.565/2022 të 

datës 04.08.2022, i ka refuzuar si të pabazuara kundërshtimet e mbrojtësve të të pandehurve K. K. 

dhe A. P., kundër urdhërit të gjyqtarit të procedurës paraprake PPPS.nr.20/22 të datës 01.07.2022 

për sekuestrim të përkohshëm  . 

  

         Prokurori i Shteti të Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.122/2022 e datës 25.08.2022, ka 

propozuar që kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të pandehurve A. P. dhe F. C. 

si dhe ankesë për vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit për paraburgim të mbrojtësit të 

pandehurit A. M. të refuzohet si e pa bazuar, ndërsa kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të 

mbrojtësit të pandehurit K. K.të hudhet si e palejuar. 

 

         Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPP dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin nga 

kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 



         - kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë janë të pabazuara, 

         - ankesa për vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit për paraburgim është e palejuar, 

         - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër urdhërit për sekuestrim të përkohshëm është e 

palejuar. 

 

          Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të pandehurit A. P., pretendon se 

aktvendimet e kundërshtuara janë kundërthënëse me brendinë dhe me arsyet të cilat janë paraqit, 

se gjykatat nuk kanë arsyetuar rrezikun e ikjes pasi që nuk është ofruar ndonjë provë që e vërteton 

atë, se nuk është e qartë se tek cilët dëshmitarë mund të ndikon apo cilat prova konkrete mund t’i 

asgjësoj, se rreziku i përsëritjes së veprës penale nuk ekziston sepse tani më kanë filluar hetimet 

nga Prokuroria dhe se gjykata duhet të marrë parasysh rrethanat e tij personale, sjelljen e 

mëparshme, bashkëpunimin me organet e drejtësisë dhe premtimin për t’iu përgjigjur në çdo 

thirrje. 

          

  Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të pandehurit F. C., pretendon se 

gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë përshkrimin e provave që mbështesin dyshimin e bazuar, se 

i njëjti nuk ka pas pozitë menaxheriale apo komanduese por është njeri i thjeshtë me gjendje të 

dobët ekonomike dhe nuk ka asnjë mundësi ndikimi as me pozitë e as me mjete financiare, se 

arrestimi i të pandehurit është bërë në bazë të përgjimeve dhe masave të fshehta teknike të 

vëzhgimit dhe se të gjitha dëshmitë eventuale janë siguruar tashmë prandaj nuk ka se si të ndikojë 

në dëshmitarë apo tek i dëmtuari, se i njëjti nuk është mirë me shëndet në aspektin psikik dhe vuan 

nga çrregullimet psikike. 

 

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

të ligjshmërisë nuk janë të bazuara, ngase nga provat që gjenden në shkresat e lëndës rezulton 

dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale të cila iu vihet në barrë dhe se a do të 

argumentohen këto fakte është çështje që do të vlerësohet dhe vërtetohet gjatë fazave të 

mëtutjeshme të procedurës. Andaj, kjo gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për vazhdimin e 

paraburgimit konform nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.1 të KPPK-së, ngase me lëshimin e të 

pandehurve në liri ekziston rreziku i fshehjes apo arratisjes me qëllim të shmangies nga 

përgjegjësia penale duke pasur parasysh faktin se vepra penale për të cilën dyshohen janë të natyrës 

së rëndë, dhe se me gjetjen e tyre në liri të njëjtit do të arratisen me qëllim të shmangies nga 

përgjegjësia penale, e në këtë mënyrë do ta pamundësojnë zhvillimin e rregullt të procedurës 

penale. 

 

Po ashtu, kjo gjykatë vlerëson se drejtë është konstatuar nga gjykata e shkallës së parë dhe 

të dytë se ka bazë ligjore për vazhdimin e masës së paraburgimit edhe konform neni 187 par.1 

nënpar.1.2 pika 1.2.2 të KPPK-së, sepse po të gjendej të pandehurit në liri ekziston rreziku i 

asgjësimit, fshehjes apo ndryshimit të provave të veprës penale, duke ndikuar në bashkëkryerësit 

tjerë apo në dëshmitarin e identifikuar por edhe në dëshmitarë tjerë eventual, andaj, këto rrethana 



arsyetojnë frikën se me lënien e të pandehurve në liri mund të vijë deri te pengimi i rrjedhës 

normale të procedurës penale. 

 

Gjithashtu kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për vazhdimin e paraburgimit edhe 

konform nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.3 të KPP, duke pasur parasysh peshën, mënyrën dhe 

rrethanat e kryerjes së veprave penale, fakti se të pandehurit së bashku me bashkëkryerësit tjerë 

dyshohet se kanë funksionuar si grup kriminal dhe se janë përgatitur paraprakisht për kryerjen e 

vepra të rënda penale me qëllim të përfitimit të dobisë pasure në mënyrë të kundërligjshme, andaj 

të gjitha këto tregojnë rrezikun se të pandehurit mund të përsërisin veprat penale apo ndonjë vepër 

tjetër të ngjashme 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, ndërsa masat tjera të parapara nga neni 173 të KPPK-së, janë të pamjaftueshme 

për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë dhe sigurimin e rrjedhës normale të 

procedurës penale. 

 

Sa i përket ankesës së mbrojtësit të pandehurit A. M. për vlerësimin e ligjshmërisë së 

aktvendimit për paraburgimin ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 19.07.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti Special PN.1.S.nr.114/2022 të datës 04.08.2022 e njëjta është e palejuar 

pasi që konform dispozitës ligjore të nenit 192 par.2  të KPPRK-së, çështja nuk bie në kompetence 

të kësaj Gjykate, por në kompetencë të gjyqtarit të procedurës paraprake, gjyqtarit të vetëm 

gjykues, kryetarit të trupit gjykues ose kryetarit të gjykatës themelore që vendosë mbi ligjshmërinë 

e paraburgimit ose mbi ligjshmërinë e kushteve të paraburgimit, andaj kërkesa në fjalë nuk është 

mjet i jashtëzakonshëm juridik dhe nuk mund t’i adresohet kësaj Gjykate. 

 

Gjithashtu kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër urdhrit për sekuestrim të 

përkohshëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti Special PPPS.nr.20/22 të datës 

01.07.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës KP.nr.565/2022 të datës 04.08.2022 

është e palejuar ngase me dispozitën e nenit 432 par.1 të KPPK, kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë mund të paraqitet kundër vendimit gjyqësor të formës së prerë ose kundër procedurës 

gjyqësore e cila i ka paraprirë marrjes së vendimit të tillë, pas përfundimit të procedurës penale në 

formë të prerë. Pasi që në rastin konkret nuk kemi vendim gjyqësor të formës së prerë për 

përfundimin e procedurës gjyqësore, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e lejuar. 

 

 

 



       Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 437 dhe nenit 435 par.2 të KPPK-së, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.329/2022, më datë 29.08.2022 

 

B. profesionale,                Kryetarja e kolegjit,   

Mirlinda  Mejzini-Simnica                                                                 Nesrin Lushta 

 

 

 

 

 

 

 


