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Pml.nr.51/2019 
 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Agim 
Maliqi, kryetar i kolegjit, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me 
bashkëpunëtorën profesionale Mirlinda Mejzini-Simnica, proçesmbajtëse, në 
çështjen penale kundër të dënuarit P. G. nga P.,  për shkak të veprës penale 
lëndim i rënd trupor nga neni 189.par.2.lidhur me par.5.të KPK, duke vendosur 
sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit të paraqitur 
kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.56/2018 të datës 
29.03.2018. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.199/2018 
të datës 25.05.2018., në seancën e mbajtur më 04.03.2019., mori këtë: 

 
  

A K T V E N D I M 
 
 

 Hedhet si e pas afatshme kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e 
mbrojtësit të dënuarit P.G. e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 
në Prishtinë PKR.nr.56/2018 të datës 29.03.2018. dhe aktgjykimit Gjykatës së 
Apelit të Kosovës PAKR.nr.199/2018 të datës 25.05.2018.    
 
 

A r s y e t i m  
 
 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.56/2018 të 
datës 29.03.2018. i dënuari P.G. është shpallur fajtor për veprën penale lëndim i 
rënd trupor nga neni 189.par.2.lidhur me par.5.të KPK dhe është gjykuar me 
dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite e 6 (gjashtë) muaj në të cilin i 
llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 25.01.2018. deri më datën 
29.03.2018. Është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe 
paushallin gjyqësor në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, 
ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro juridike të dëmtuarit janë udhëzuar 
në kontestin civil. 
 

Në procedurën e shkallës së dytë, Gjykata e Apelit e Kosovës ka marrë 
aktgjykimin PAKR.nr.199/2018 të datës 25.05.2018. me të cilin, aktgjykimi i 
shkallës së parë është ndryshuar përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që për 
veprën penale për të cilën është shpallur fajtor i dënuari është gjykuar me dënim 
burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh.  

 
  Kundër këtyre aktgjykime kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit, avokati G. H. nga G., për shkak të vendimit për sanksionin 
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penal, me propozim që të ndryshohen sa i përket vendimit për dënimin ashtu që 
të dënuarit të shqiptohet dënim më i butë. 
 

Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.38/19 të datës 15.02.2019. 
ka propozuar që kërkesa të hedhet si e pas afatshme. 
 

Gjykata supreme në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 
kuptim të nenit 435. të KPPK dhe konstatoi se: 
 

- kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është ushtruar pas kalimit të afatit 
ligjor.  

 
Konform dispozitës së nenit 433.par.2. të KPPK afati për ushtrimin e 

kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë është 3 muaj nga dita kur të pandehurit i 
është dorëzuar vendimi gjyqësor i formës së prerë, pra vendimi i cili me kërkesë 
atakohet. 

 
Nga shkresat e lëndës del se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit e Kosovës    

PAKR.nr.199/2018 i datës 25.05.2018. me të cilin aktgjykimi i shkallës së parë 
është ndryshuar, pra e ka marr formën e prerë, i është dorëzuar të dënuarit më 
datën 13.06.2018. Ky fakt vërtetohet nga fletë dorëzimi i cili gjendet në shkresat 
e lëndës. Mbrojtësi i të dënuarit kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë ka 
paraqitur më datën 31.10.2018. Kjo datë figuron në vulën e pranimit të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë.  

 
 Andaj, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur pas skadimit 

të afatit tremujor, i cili precizohet në dispozitën e lartë përmendur ligjore. 
 
 Pasi që kërkesa për mbrojtën e ligjshmërisë është paraqitur jashtë afatit 

ligjor, konform nenit 435.par.2. të KPPK u vendos si në dispozitivin e këtij 
aktvendimi. 

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
Pml.nr. 51/2019, më 04.03.2019. 

 
 

       Proçesmbajtësja,                    Kryetari i kolegjit,  
Mirlinda Mejzini-Simnica                                  Agim Maliqi 


