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Pml.nr.39/2019 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 
Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit S.A. nga fshati D., komuna 
e Sh., për shkak të veprës penale vrasje e rënd nga neni 30 par.1 dhe 2 të KP KSAK, 
duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit të 
paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë KP.nr.1399/2018 të 
datës 02.10.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.1070/2018 të 
datës 29.10.2018, në seancën e mbajtur me datën 07.03.2019, mori këtë: 

 
 
  

A K T GJ Y K I M 
 
 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit  të 
dënuarit S.A. e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 
KP.nr.1399/2018 të datës 02.10.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PN.nr.1070/2018 të datës 29.10.2018. 
 
 

A r s y e t i m  
 

 
        Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë KP.nr.1399/2018 të datës 
02.10.2018 është hedhur si e palejuar kërkesa e mbrojtësit të dënuarit S.A. për 
rishikimin e procedurës penale e ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 
Prishtinë P.nr.592/2011 të datës 29.03.2016 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 
Kosovës PN.nr.817/16 të datës 20.11.2016, sipas së cilave është bërë llogaritja e saktë 
e kohës së kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak në çështjen penale P.nr.592/201. 

  
       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktvendimin 
PN.nr.1070/2018 të datës 29.10.2018, me të cilin është  refuzuar si e pabazuar ankesa 
e mbrojtësit të dënuarit e ushtruar kundër aktvendimit të shkallës së parë. 
 
        Kundër këtyre aktvendimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit, avokati K.A. nga Sh., për shkak të shkeljeve esenciale të 
dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 
ndryshohen ashtu që të lejohet rishikimi i procedurës penale dhe të dënuarit, në 
dënimin e shqiptuar t`i llogaritet koha e saktë e kaluar në paraburgim dhe në arrest 
shtëpiak ose të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së dytë në 
rivendosje. 
        Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.28/2019 të datës 15.02.2019. ka 
propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  
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        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, vlerësoi pretendimet në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        -kërkesa nuk është e bazuar. 
 
        Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, në 
referatin e saj ato nuk precizohen. Në kërkesë është cekur se me aktvendimin e 
Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.592/2011 të datës 29.03.2016 të dënuarit, në 
dënimin e shqiptuar nuk i është llogaritur koha e kaluar në arrest shtëpiak prej datës 
28.07.2011 deri më datën 26.03.2015. Kundër këtij aktvendimi ai ka paraqitur kërkesë 
për rishikimin e procedurës penale por gjykata e shkallës së parë në aktvendimin i cili 
tani atakohet me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, nuk është lëshuar në shqyrtimin 
dhe evitimin e këtij gabimi dhe ky gabim nuk është evituar as nga gjykata e shkallës së 
dytë. Në kërkesë po ashtu pretendohet se gjykatat nuk janë lëshuar në vlerësimin e 
pretendimeve nga kërkesa për rishikimin e procedurës penale por kanë konstatuar se 
kërkesa nuk ka mundur të ushtrohet kundër secilit aktvendim por vetëm kundër 
aktvendimit nga neni 418 par.1 të KPPK dhe në këtë mënyrë është vepruar në 
kundërshtim me nenin 7 të KPPK sipas së cilit gjykata, prokurori i shtetit dhe policia të 
cilët marrin pjesë në procedurën penale detyrohen që saktësisht dhe tërësisht t`i 
vërtetojnë faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. 

 
        Gjykata Supreme konstatojë se konform dispozitës së nenit 418 par.1 të KPPK, 
pala mund të kërkojë rishikimin e procedurës penale brenda dy vitesh nga aktgjykimi i 
formës së prerë ose aktvendimi i formës së prerë për pushimin e procedurës penale. 
Andaj, kur është fjala për aktvendimin, ligji ka paraparë se i vetmi aktvendim kundër të 
cilit lejohet rishikimi i procedurës penale është aktvendimi i formës së prerë për 
pushimin e procedurës penale. Në rastin konkret aktvendimi i Gjykatës Themelore në 
Prishtinë P.nr.592/2011 i datës 29.03.2016  ka qenë një aktvendim me të cilin është 
vendosur për llogaritjen e paraburgimit, gjegjësisht të arrestit shtëpiak në dënimin e 
shqiptuar të dënuarit, e jo aktvendim për pushimin e procedurës penale. Kjo me të drejt 
është konstatuar në të dy aktvendimet me të cilat nuk është aprovuar kërkesa për 
rishikimin e procedurës penale, kundër të cilave tani është ushtruar kërkesa për 
mbrojtje të ligjshmërisë. Në këtë situatë, me të drejt është vendosur që përmbajtja-
brendia e kërkesës për rishikimin e procedurës penale të mos të vlerësohet, sepse ka 
qenë e paraqitur kundër një vendimi, kundër të cilit me ligj nuk ka mundur të ushtrohet. 

 
        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 
konform nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.39/2019, më datë 07.03.2019  

 
Procesmbajtësi,                                      Kryetarja e kolegjit,  
   Bujar Balaj                                 Valdete Daka 


