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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

PML.nr.353/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                                                                                

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

kolegjit, Valdete Daka dhe Nebojša Boriċiċ anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mirlinda 

Mejzini Simnica, në çështjen penale ndaj të pandehurit F. O., për shkak të veprës penale vrasje e rëndë 

nga neni 173 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me veprën penale mbajtja në 

pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur 

lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të pandehurit F. O. av. Nasuf Nasufi, 

paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti i Krimeve të Rënda 

PPr.KR.nr.136/2021 të datës 05.08.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti i Krimeve të Rënda PN1.nr.1069/2022 të datës 23.08.2022, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 15.09.2022, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

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

O., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti i Krimeve të Rënda 

PPr.KR.nr.136/2021 të datës 05.08.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti i Krimeve të Rënda PN1.nr.1069/2022 të datës 23.08.2022. 

 

A r s y e t i m i 

 

  Gjykata Themelore në Gjilan – Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktvendimin 

PPr.KR.nr.136/2021 të datës 05.08.2022, të pandehurit F. O., për shkak të veprës penale vrasje e rëndë 

nga neni 173 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me veprën penale mbajtja në 

pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, ka vazhduar 

masën e paraburgimit edhe për dy (2) muaj, e cila do të ju zgjasë deri më 04.10.2022 Masa e 

paraburgimit është vazhduar në bazë të nenit 187 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.2, pika 1.2.1 dhe 1.2.3 të 

KPPK-së. 

    

Gjykata e Apelit të Kosovës me aktvendimin PN1.nr.1069/2022 të datës 23.08.2022, i ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të të pandehurve,  ndërsa aktvendimi i gjykatës së shkallës 

së parë është vërtetuar. 
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Kundër këtyre aktvendimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar: 

 

Mbrojtësi i të pandehurit F. O. av. Nasuf Nasufi, për shkak të shkeljes së nenit 187 dhe 190 

par.3 të KPPK-së, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të prish aktvendimin e gjykatës së 

shkallës së parë dhe të urdhëroj lirimin e menjëhershëm nga paraburgimi të pandehurit. 

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.131/22 të datës 14.09.2022 , 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 shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të nenit 

435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje të 

ligjshmërisë, përgjegjës në kërkesë dhe gjeti se: 

 

- kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit F. O., në kërkesë thekson se vendimet e shkallës së parë dhe  të shkallës 

së dytë janë të pabazuara dhe janë marrë në tërësi me shkelje të dispozitave të nenit 187 të KPPRK-së 

ngase dyshimi i bazuar se i pandehuri ka marrë pjesë në bashkëkryerje të veprës penale nuk është 

përmbushur fare sepse të gjithë dëshmitarët e marrur në pyetje asnjëri nuk cek ndonjë rrethanë apo fakt 

se i pandehuri të jet parë në vendin e ngjarjes, se nuk qëndrojnë as kushtet tjera për vazhdimin e 

paraburgimit si rrezikshmëria e veprës penale, pesha e veprës penale, ikja apo mllefi i të pandehurit, se 

aktvendimi me të cilin të pandehurit i është vazhduar paraburgimi është në kundërshtim me dispozitat 

ligjore të nenit 190 par.3 të KPPRK-së, për faktin se i pandehur ende qëndron në paraburgim edhe pse 

12 muaj po mbushen në fillim të shtatorit pa pasur aktakuzë. 

 

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

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

bazuar se i pandehuri ka kryer veprat penale të cilat i 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 191 par.1 lidhur 

me nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.1 të KPPK-së, 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 vepra penale për të cilën dyshohet i pandehur është e natyrës së rëndë, dhe se me gjetjen e tij 

në liri i njëjti do të arratiset me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, e në këtë mënyrë do ta 

pamundësonte zhvillimin e rregullt të procedurës penale. 

 Gjithashtu, kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për vazhdimin  e paraburgimit ndaj të 

pandehurit edhe konform nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.3 të KPPK-së, duke pasur parasysh peshën 

e veprave penale, mënyrat dhe rrethanat e kryerjes së veprave penale, ku nga shkresat e lëndës rezulton 

se me datën 12.09.2021, rreth orës 19:45 minuta, pas një përgatitje paraprake, i pandehuri në 

bashkëveprim me të pandehurit tjerë kanë privuar me dashje nga jeta tani të ndjerin B. V.dhe kanë vënë 

në rrezik jetën e disa personave të tjerë të cilët në momentin e vrasjes kishin qenë duke qëndruar afër 

tij, e po ashtu duke pasur për bazë edhe karakteristikat personale të të pandehurve pasi që i njëjti nga 
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data baza e të dhënave të policisë dyshohet edhe për vepra tjera penale të ndryshme, rrethana këto që 

shtojnë frikën e bazuar se me lënien  e të pandehurit në liri,  lehtë mund të vijë deri te përsëritja e veprës 

penale apo kryerja e ndonjë vepre tjetër të natyrës së njëjtë. 

 

Sa i përket pretendimit të mbrojtësit të pandehurit lidhur me llogaritjen e paraburgimit, ky 

pretendim është i pabazuar sepse dispozita e nenit 190 par.4 të KPPK parasheh se “ kur ka shkak të 

bazuar dhe bindës për të besuar se ekziston rrezik i përgjithshëm apo rrezik i dhunës nëse lirohet  i 

pandehuri në procedurë paraprake, vazhdimi paraburgimit nga paragrafi 3. të këtij neni mund të 

vazhdohet edhe për gjashtë (6) muaj tjerë për një maksimum të përgjithshëm të paraburgimit prej 

tetëmbëdhjetë (18) muaj.” Në rastin konkret kemi të bëjmë me një rast të ndërlikuar në të cilën 

Prokuroria është në pritje të rezultateve të dëshmive të dorëzuara për ekspertim nga Agjencioni Kosovar 

i Forenzikës në mënyrë që kjo çështje penale të plotësohet dhe ndriçohet plotësisht me prova bindëse, 

prandaj masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja masë për rrjedhën e papenguar të procedurës 

penale. 

Nga arsyet e mësipërme, kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk ka shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës penale, shkelje tjera që kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, 

sepse si gjykata e shkallës së parë e po ashtu edhe ajo e shkallës së dytë kanë bërë vlerësimin e bazave 

për vazhdimin e paraburgimit dhe të 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 konsideron edhe kjo Gjykatë, ndërsa lënia për t`u mbrojtur në liri apo aplikimi i masave tjera 

alternative të parapara nga neni 173 të KPPK 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 KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  PRISHTINË 

Pml.nr.353/2022 datë 15.09.2022 

 

B. profesionale                                                                          Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini Simnica                         Mejreme Memaj  


