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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Agim Maliqi, kryetar 

i kolegjit, Mejreme Memaj dhe Valdete Daka, anëtare, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit N. (M.) B., nga fshati B., komuna e Gj.,  

duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit avokatit Ylli 

Bokshi, të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë PK.nr.162/2022 të 

datës 20.06.2022 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.684/2022 të datës 

14.07.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me 11.08.2022, mori këtë: 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

Hedhet si e papranueshme kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit N.B., 

ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë PK.nr.162/2022 datë 

22.06.2022, dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.684/2022 datë 14.07.2022. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë, me aktvendimin PK.nr.162/2022 datë 20.06.2022, e ka refuzuar 

si të pabazuar kërkesën e të dënuarit N.B. për shlyerje të dënimeve të shqiptuara sipas 

aktgjykimeve të Gjykatës Themelore në Gjakovë me numër P.nr.421/2012 datë 27.11.2013, i cili 

ka marrë formë të prerë me 9.02.2015 dhe P.nr.71/2018 datë 11.10.2019 i cili ka marrë formë të 

prerë me 12.12.2019.  

 

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktvendimin PN.nr.684/2022 e datës 

14.07.2022, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit dhe e ka vërtetuar 

aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë.  

 

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

dënuarit N.B., avokat Ylli Bokshi, nga Gjakova, shkeljeve esenciale të dispozita procedurale nga 

neni 384 e 432 dhe shkeljeve që kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimeve gjyqësore, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, aktvendimet e kundërshtuara t’i ndryshojë, ashtu që ta 

shlyen nga evidenca e personit të dënuar, ose t’i anulojë dhe çështjen t’ia ktheji gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 2 

Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.186/2022 e datës 02.03.2022, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësi të dënuarit të hudhet si e 

papranueshme. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 435 par.1 dhe par.2 të KPPK-së, i shqyrtoi 

shkresat e lëndës dhe gjeti se: 

 

Kërkesa është e papranueshme. 

 

Sipas dispozitës së nenit 432 par.1 të KPKK-së, kërkesa për mbrojtjen e 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. 

Ndërkaq, sipas dispozitës së nenit 432 par.4 të KPPK-së, gjatë procedurës penale e cila nuk ka 

përfunduar në formë të prerë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet vetëm 

kundër vendimeve të formës së prerë lidhur me caktimin ose vazhdimin e paraburgimit.  

 

Në rastin konkret, nuk është fjala për vendim që është marrë gjatë procedurës penale e që ka 

përfunduar me formë të prerë, por për procedurën e shlyerjen e dënimeve nga evidenca e të 

dënuarve, andaj, nuk është përmbushur kushti i lartë cekur për lejueshmërinë e paraqitjes së këtij 

mjeti të jashtëzakonshëm juridik. 

 

Për arsyen e cekur më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë u hodh si e palejueshme në 

kuptim të nenit 435 par.2 të KPPK-së.  

 

GJYKATA SUPREME  E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.307/2022, më datë 11.08.2022 

 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                   Kryetari i kolegjit, 

            Bujar Balaj                                                                         Agim Maliqi 


