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NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                         

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Emine Mustafa kryetare  e 

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

Mejzini procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të pandehurit B. D., për shkak të veprës 

penale Trafikim me njerëz nga neni 139 par.5 lidhur me par.6 të KPK dhe Keqpërdorim seksual i 

personave nën moshën 16 vjeç nga neni 198 par.1 të KPK, duke vendosur lidhur me kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të pandehurit B. D., paraqitur kundër aktvendimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë Departamenti për të mitur PM.nr.242/2014 të datës 14.11.2016 

dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Departamenti për të mitur PN.1.M.nr.1964/16 

të datës 18.11.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27.12.2016, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

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

B. D., paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë Departamenti për të 

mitur PM.nr.242/2014 të datës 14.11.2016 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Departamenti për të mitur PN.1.M.nr.1964/16 të datës 18.11.2016. 

 

A r s y e t i m 

 

  Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për të mitur, me aktvendimin 

PM.nr.242/2014 të datës 14.11.2016, të pandehurit B. D., për shkak të dyshimit të bazuar se ka 

kryer veprën penale Trafikim me njerëz nga neni 139 par.5 lidhur me par.6 të KPK dhe 

Keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeç nga neni 198 par.1 të KPK, ia ka vazhduar 

masën e paraburgimit për 2 (dy) muaj e cila do të llogaritet nga data 18.11.2016  deri më 



18.01.2017. Masa e paraburgimit është caktuar në bazë të nenit 187 par.1 nënpar. 1.2  pikat 1.2.1 

dhe 1.2.3 të KPPK-së.    

    

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, Departamenti për të mitur me 

aktvendimin  PN.1.M.nr.1964/16 të datës 18.11.2016, e  ka refuzuar si të pabazuar ankesën e 

mbrojtësit të të pandehurit dhe e ka vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë. 

 

Paraqitësi i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë dhe pretendimet e tij. 

 

Kundër këtyre aktvendimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i 

të pandehurit  B. D., av. A. H., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitës 384 par.2 nën par 

2.1 lidhur me dispozitën 187 par.1 nën par.1.2 pika 1.2.1 dhe 1.2.3, dispozitën 185 par.2, 

dispozitën 5 nën par.1,2 dhe 3 të KPPK, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës t’i anuloj 

aktvendimet e gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë dhe ta ndërpres masën e paraburgimit 

ashtu që i pandehurit të lëshohet në liri ose eventualisht ta zëvendësojë masën e paraburgimit me 

masën e arrestit shtëpiak. 

 

Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi kryesisht thekson se aktvendimet e 

atakuara kanë një mori shkeljesh esenciale të dispozitave të procedurës penale, nuk përmbajne 

arsyetim të mjaftueshëm dhe kushtet për vazhdimin e paraburgimit vetëm janë parafrazuar, se 

nuk ekziston baza për pikën 1.2.1 ngase nuk ka rrezik të arratisjes për shkak se i pandehuri kurrë 

nuk është arratisur por i njëjti është liru në procedurë të rregullt në prill të vitit 2011 dhe ka qenë 

i lirë të lëvizë dhe nuk ka pasur njohuri që ndërkohë ndaj tij është ngritur aktakuza dhe është 

caktuar seanca fillestare, i njëjti ndërkohë është kthyer në shtëpi nga puna jashtë vendit dhe 

rastësisht nga një kontroll rutinore në rrugë arrestohet nga policia dhe dërgohet në paraburgim, se 

Prokurori i çështjes është pajtuar me propozimin që masa e paraburgimit të zëvendësohet me 

masën e arrestit shtëpiak por Gjyqtarja refuzon ta zëvendëson, se të pandehurit i ka vdekur 

bashkëshortja gjatë lindjes së fëmiut të tretë dhe tani të tre fëmijët e mitur janë pa kurfarë 

përkujdesje prindërore dhe materiale për çka edhe mbrojtësi ka bashkangjitur çertifikatat e 

lindjes të fëmijëve dhe çertifikatën e vdekjes të bashkëshortes A. D. M. 

 



Opinioni i Prokurorit të Shtetit lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.III.nr.68/16 të datës 23.12.2016, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të pandehurit B. D. të refuzohet si 

e pabazuar. 

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 

         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. 

 

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

këtë çështje penalo juridike nga shkresat e çështjes, kryesisht nga aktakuza PP.nr.26-4/11 të datës 

24.12.2012, procesverbalet mbi intervistimin e viktimave A. B., L. Z., E. O., raportet e policisës 

me të cilat njoftohet se i pandehuri gjendet jashtë vendit, deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në 

polici, si dhe provat tjera të mbledhura gjer më tani rezulton se ekziston dyshimi i bazuar se i 

pandehuri është kryrës i veprave penale, me çka janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 187 par.1 

nën par.1.1 të KPPK për vazhdimin e paraburgimit, kurse a do të argumentohen këto fakte do të 

vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale. 

 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, 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 veprat me të cilat ngarkohet janë të natyrës së rëndë, dhe parashihen dënime mjaft të 

larta, gjithashtu i pandehuri me rastin e lëshuarjes në liri në vitin 2011 menjëherë ka dalur jashtë 

vendit dhe atje ka jetuar një kohë mjaft të gjatë dhe ka qenë i paaritshëm për organet e ndjekjes, 

meqë në ndërkohë është caktuar seanca e shqytimit fillestar  ku i pandehuri nuk është paraqitur 

në gjykatë, dhe me ardhjen e tij në Kosovë është zënë dhe arrestuar në bazë të një urdhërarresti të 

gjykatës, ashtu që me qëndrimin e tij në liri i pandehuri mund përsëri të largohet nga Kosova për 



t’iu shmangur përgjegjësisë penale dhe në këtë mënyrë do të pamundësojë zhvillimin e rregullt 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 KPPK-së, duke pasur  parasysh  peshën e rëndë 

të veprës penale, mënyrën e kryerjes së veprës penale, rrethanat dhe ambientin në të cilat është 

kryer vepra penale, fakti se i njëjti dyshohet se ka shfrytëzuar seksualisht të miturat E. O. dhe L. 

Z., se me të miturën L. Z. ka kryer akt seksual duke qenë në dijeni se e njejta është nën moshën 

16 vjet dhe duke krijuar kinse lidhje dashurie me të, lë të besohet se me lëshuarjen e të 

pandehurit në liri mund të vijë deri te përsëritja e veprës penale së natyrë s së njejtë. 

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 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.335/2016 datë  27.12.2016. 

 

 

Procesmbajtësja,                                                       Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini                          Emine Mustafa 


