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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

PML.nr.355/2022 

 

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 pandehurve K. B., etj., për shkak të veprës penale 

pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 par.1 të KPRK, lidhur me 

veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me nenin 275 par.1 pika.1.1 dhe 1.9 të KPRK-së, 

duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të pandehurit K. B. ,av. 

Shefqet Hasimi, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti 

Special PPPS.nr.21/21 të datës 12.08.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PN.1.S.nr.121/2022 të datës  25.08.2022, 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  K. 

B., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Special 

PPPS.nr.21/21 të datës 12.08.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PN.1.S.nr.121/2022 të datës  25.08.2022. 

 

A r s y e t i m i 

 

  Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, me aktvendimin PPPS.nr.21/21 të 

datës 12.08.2022, të pandehurve: I. Sh., K. B., F. B. dhe  F. V., për shkak të veprës penale pjesëmarrja 

dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 par.1 të KPRK, lidhur me veprën penale 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe 

analoge nga neni 267 par.1 lidhur me nenin 275 par.1 pika.1.1 dhe 1.9 të KPRK-së, ndërsa i pandehuri 

I. Sh. edhe për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, iu ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për dy (2) muaj, e 

cila do të ju zgjasë deri më 16.10.2022 Masa e paraburgimit u është vazhduar të pandehurve  në bazë 

të nenit 187 par.1 nënpar.1.1 dhe 1.2, pika 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 të KPPK-së. 

    

Gjykata e Apelit të Kosovës me aktvendimin  PN.1.S.nr.121/2022 të datës  25.08.2022, i ka 

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

së parë është vërtetuar. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Kundër këtyre aktvendimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar: 

 

 

Mbrojtësi i të pandehurit K.B.  av.Shefqet Hasimi  , për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave procedurës penale nga neni 7,161,173.2,185.2,187.190.3, 190.3 dhe 191.1 dhe 404.1  të 

KPPK-së, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje 

të ligjshmërisë, të ndryshoj aktvendimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe të urdhëroj lirimin e 

menjëhershëm  nga paraburgimi të pandehurit K.B. ose në alternativë të caktoj masën e arrestit shtëpiak 

nga neni nga neni 183 i KPPRK-së. 

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.133/22 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 K. B. ,në kërkesë thekson se vendimet e shkallës së parë dhe  të shkallës 

së dytë, janë përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat kanë ndikuar 

edhe në ligjshmërinë  e vendimit gjyqësor e sidomos i referohet dispozitës së nenit 190.4 të KPPRK-

së, lidhur me vazhdimin e paraburgimit para ngritjes së aktakuzës, ashtu që gjykatat prap  vazhdojnë 

paraburgimin në kohëzgjatje që tejkalon 12 muaj përpara ngritjes së aktakuzës.  Po ashtu theksohet në 

kërkesë se nuk qëndrojnë konstatimet se i pandehuri do të pengojë rrjedhën e procedurës penale nëse 

ndodhet duke u mbrojtur në liri, - apo nën ndonjë masë më të butë alternative, nuk paraqet rrezik të 

ndikimit në personat e përfshirë në këtë rast penal, e as në përsëritjen e veprës penale pasi që i pandehuri 

ka një të kaluar shumë të mirë, ka punuar si depoist në pranimin dhe daljen e mallit nga depoja, i njëjti 

nuk ka bërë porosi malli dhe nënshkrues i ndonjë porosie, e as nuk ka marrë pjesë në procedurat e 

prokurimit. 

 

 Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e mësipërme janë të pabazuara ngase në këtë 

çështje penalo juridike, siç rezulton nga shkresat e çështjes, gjegjësisht  nga masat e fshehta teknike të 

hetimit dhe vëzhgimit identifikohet itinerari që ka përshkuar kamioni me të dhëna si në kërkesën e 

prokurorit të çështjes, nga momenti i nisjes  nga Porti i Durrësit në drejtim të Kosovës, e deri në 

momentin kur ka arritur në kompaninë “....” sh.p.k. në L., pastaj provave tjera të siguruara  me rastin e 

zbatimit  të urdhër kontrollit të realizuara nga Policia e Kosovës -SQHN, ku kanë rezultuar me 

konfiskimin e pakove me produkt mish pule ”....” me mbishkrimin “S.” janë gjetur 17 pako  në të cilat 

kanë qenë të vendosura 400 paketime me peshë të përgjithshme prej 400 kg substancë narkotike e llojit 

kokainë, si dhe provat tjera materiale, ekziston dyshimi i bazuar se i pandehurii është kryerës i veprave 

penale për të cilat ngarkohet, me çka janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 187 par.1 nën par.1.1 të 
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KPPK-së për vazhdimin e paraburgimit, kurse a do të argumentohen këto fakte është çështje që do të 

vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale. 

 

Kjo Gjykatë, vlerëson se ka bazë ligjore për vazhdimin e paraburgimit ndaj të pandehurit K. B., 

konform nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.1 të KPPRK-së, duke pasur parasysh natyrën  e veprës 

penale- lartësinë e dënimit  që parashihet  për veprat penale të lartë cekura, ekzistojnë të gjitha 

predispozitat dhe mundësitë  se i pandehuri po të gjendet duke u mbrojtur në liri, lehtë mund të iki me 

qëllim shmangies së ndjekjes penale dhe sanksioneve nëse eventualisht shpallet fajtor. Gjithashtu  

veprimtaria me të cilën janë marrë të pandehurit, kanë pasur lidhje jashtë territorit të Republikës së 

Kosovës dhe se personat të cilët dyshohen se kanë vepruar bashkërisht, janë aktualisht  në liri, të cilët 

mund t’i ndihmojnë për t`u larguar apo strehuar në vende tjera dhe në këtë mënyrë, nëse i pandehuri 

ndodhet në  në liri  do të jetë i paarritshëm për organet e ndjekjes dhe do ta pamundësohej zhvillimi i 

rregullt i procedurës penale.  

    Po ashtu kjo Gjykatë vlerëson se ka bazë ligjore për vazhdimin e paraburgimit ndaj të pandehurit 

në fjalë konform nenit 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.2 të KPPK-së, sepse me gjetjen e të pandehurit në 

liri ekziston rreziku i ndikimit në dëshmitar, në të dëmtuar si dhe në bashkëpjesëmarrësit tjerë pasi që 

ky rast penalo-juridik, ende është në fazën e hetimeve ndërsa, ende nuk janë dëgjuar në cilësinë e 

dëshmitarëve personat të cilët eventualisht mund të kenë dijeni me rastin. Ekziston dyshimi i bazuar se 

të pandehurit kanë vepruar në kuadër të një grupi të organizuar kriminal me një rrjet të gjerë dhe të 

fuqishëm,  fuqi kjo që mund të përdoret edhe për të ndikuar në forma të ndryshme  në dëshmitar, por 

edhe asgjësimin e provave materiale në këtë çështje penale ku hetimet janë në zhvillim e sipër.  

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

pandehurve  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 dyshohet se i pandehuri 

ka vepruar në mënyrë të organizuar  dhe në bashkëkryerje duke  zhvilluar aktivitetin kriminal në mënyrë 

grupore në bashkëpunim edhe me persona apo organizata që veprojnë edhe në shtetet tjera, kanë bërë  

transportimin e substancave  narkotike nga shteti i Brazilit në Kosovë, duke e fshehur në kuadër të 

mishit të importuar nga ky shtet, pastaj sasia e madhe e narkotikut të llojit  kokainë, 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 ngase kemi të 

bëjmë me aktivitet të organizuar kriminal dhe hetimi i këtij krimi kërkon prova të shumta, analiza 

kontabiliteti dhe bashkëpunim ndërkombëtar, prandaj masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja 

masë për rrjedhën e papenguar të procedurës penale në këtë çështje juridiko-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, 
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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.355/2022 datë 15.09.2022 

 

B. profesionale                                                                          Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini Simnica                         Mejreme Memaj  


