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 Pml.nr.348/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS -  kolegji i përbërë nga gjyqtarët Mejreme Memaj kryetare 

e kolegjit, Valdete Daka dhe Rasim Rasimi anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mirlinda 

Mejzini Simnica, në çështjen penale ndaj të pandehurve A. U.1 dhe A. U.2, për shkak të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK, duke vendosur 

lidhur me kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të pandehurve A. U.1, av.Kamer 

Cakaj dhe A. U.2, av. Namon Merovci, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda P.nr.78/22 i datës 24.06.2022 dhe aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda PN.1.nr.870/22 i datës 

04.07.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 13.09.2022, mori ketë: 

            

A K T G J Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të 

pandehurve A. U.1 dhe A. U.2, të paraqitura kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda P.nr.78/22 i datës 24.06.2022 dhe aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda PN.1.nr.870/22 i datës 

04.07.2022. 

 

A  r s y e t i m 

 Gjykata Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

P.nr. 78/2022 i datës 28.06.2022, të pandehurve A. U.1 dhe A. U.2, për shkak të veprës penale 

lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK, i ka shpallur fajtorë dhe i 

ka gjykuar të pandehurin A.U.1 me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 ( dy ) vjet, ndërsa të 
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pandehurin A. U.2 me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 ( një ) vjet e 6 (gjashtë) muaj, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Koha e kaluar në paraburgim nga 

data 19.02.2022 e tutje do t’u llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim.  

  Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.78/22 i datës 24.06.2022, të pandehurve A. U.1 dhe A.U.2, për shkak të veprës penale 

lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK, iu vazhdohet masa e 

paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit por jo më shumë se dënimi i shqiptuar me 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë. 

Kundër këtij aktvendimi ankesë kanë paraqitur mbrojtësit të pandehurve, mirëpo Gjykata 

e Apelit e Kosovës me aktvendimin, PN.1.nr.870/22 i datës 04.07.2022, i ka refuzuar si të 

pabazuar ankesat dhe e ka vërtetuar aktvendimin e ankimuar, ndërsa janë hudhë si jo lëndore 

ankesat e ushtruara nga mbrojtësit të pandehurve kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë P.nr.78/22 të dates 17.06.2022. 

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

-mbrojtësi i pandehurit A. U.1, av.Kamer Cakaj, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

shkeljes esenciale të dispozitave të KPPK nga neni 384 par.1, me propozim që Gjykata Supreme 

e Kosovës ta aprovojë kërkesën si të bazuar dhe aktvendimet e kundërshtuara të prishen ashtu që 

të pandehurit t’ia ndërprenë paraburgimin dhe t’i mundësohet mbrojtja në liri deri në 

plotëfuqishmërinë e aktgjykimit, 

- mbrojtësi i pandehurit A.U.2, av. Namon Merovci, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të KPPK nga neni 384 par.1, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta 

aprovojë kërkesën si të bazuar ashtu që të pandehurit t’ia ndërprenë paraburgimin dhe t’i 

mundësohet mbrojtja në liri, apo eventualisht të ndërmarr veprime tjera në kuadër të 

autorizimeve të veta e njëherit të lëshohet edhe zyrtarisht në veprimet e veta. 

  Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.129/2022 të datës 12.09.2022, 

ka propozuar që kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohen si të pabazuara. 

  Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit, i shqyrtoi shkresat e lëndës, vlerësoi 

pretendimet e kërkesave, dhe gjeti se: 

- kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk janë të bazuara. 

Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi i të pandehurit A. U.1 thekson se 

gjykata nuk i ka vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku dhe si pasojë nuk ka arritur 

gjerë te e vërteta, po që se t’i kishte vlerësuar në mënyrë të drejtë atëhere të pandehurit do t’ia 

ndërprente paraburgimin, se nuk ekziston asnjë dyshim se i njëjti do ta përsëris veprën penale 

dhe kjo nuk mund të jet rrethanë konkrete për vazhdimin e paraburgimit, se i pandehuri e ndien 

veten të pafajshëm plotësisht dhe asnjëhere më pare nuk ka qenë në kundërshtim me ligjin. 
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Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi i të pandehurit A. U.2 thekson se 

përdorimi i mjeteve rë rrezikshme ( çekan dhe dana të hekurta) nga i pandehuri nuk qëndron dhe 

në procedure nuk është vërtetuar kjo ngase po të kishte pësuar i dëmtuari goditje me mjete të 

hekurta me siguri kishte me pësuar me fatalitet, i pandehuri është fqinjë me të dëmtuarin dhe e ka 

shtëpinë afër tij dhe nuk ka rrezik për përsëritjen e veprës penale pasi që edhe dy vëllezërit e të 

pandehurit gjenden në shtëpi dhe ka kohë që më tepër se 4 muaj që ka ndodhur rasti dhe kurr 

asgjë të keqe nuk ka pasur në mes tyre, se në praktikën gjyqësore ndodhin rastet që kryesit 

dënohen për vepra shumë më të rënda penale dhe iu shqiptohet dënimi më pak se 5 vite por iu 

mundësohet mbrojtja në liri, andaj nga kjo del se I pandehuri është duke u mbajtur në 

paraburgim pa të drejtë. 

Sipas vlerësimit të kolegjit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mësipërme 

janë të pabazuara, sepse në rastin konkret është fakt se duke pasur parasysh lartësin e dënimit me 

burgim të shqiptuar ndaj të pandehurve paraburgimi nuk është obligativ, mirëpo është në 

diskrecion të gjykatës të vlerësoj se a ka kushte për caktim apo vazhdim të paraburgimit a jo.  

Ekzistojnë arsyet ligjore për vazhdimin e paraburgimit konform dispozitës së nenit 187 

par.1 nën par. 1.2 pika 1.2.3 të KPP, duke pasur parasysh mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së 

veprës penale, dënimin e shqiptuar, motivin e kryerjes, faktin se raportet në mes dy palëve janë 

jo të mira dhe të pandehurit gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor kanë shfaqur haptazi mllef ndaj 

të dëmtuarit, lë të besohet se me lëshuarjen e të pandehurve në liri mund të vijë deri te përsëritja 

e veprës 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 e pretendimeve dhe kanë dhënë  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.348/2022  datë  13.09.2022. 

B. profesionale,                                                          Kryetare e kolegjit,                                                                  

Mirlinda Mejzini Simnica                                                                                      Mejreme Memaj        


