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Pml.nr.58/2019 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin  e përbërë nga gjyqtarët  Agim 
Maliqi, kryetar, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorën 
profesionale Mirlinda Mejzini-Simnica, proçesmbajtëse, në çështjen penale ndaj 
të pandehurit D. D. nga fshati O. e E., komuna e G., për shkak të veprës penale 
krime të luftës nga neni 31. dhe 152.par.1.dhe 2.1. dhe 2.2. të KPK, duke 
vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e të pandehurit të paraqitur 
kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë Ed.nr.126/18 të datës 
27.12.2018. dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.64/2019 të 
datës 22.01.2019., në seancën e mbajtur më 04.03.2019., mori këtë: 

 
 
 

A K T V E N D I M  
 
 

HEDHET si e papranueshme kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të 
pandehurit D. D. e ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë Ed.nr.126/18 të datës 27.12.2018. dhe aktvendimit të Gjykatës së 
Apelit të Kosovës PN.nr.64/2019 të datës 22.01.2019. 

 
 

A r s y e t i m 
 

 
Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë Ed.nr.126/18 të datës 

27.12.2018. është hedhur si e palejuar kërkesa e të dënuarit D. D. për shtyrjen e 
ekzekutimit të dënimit me burgim të shqiptuar me aktgjykimin e formës së prerë 
të Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.58/14 të datës 27.05.2015. 

 
 Në procedurën ankimore me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës     

PN.nr.64/2019 të datës 22.01.2019.ankesa e të pandehurit e ushtruar kundër 
aktvendimit të shkallës së parë është refuzuar si e pabazuar.  

  
Kundër këtyre aktvendimeve i pandehuri ka paraqitur kërkesë për 

mbrojtjen e ligjshmërisë, për shkak të refuzimit të kërkesës, me propozim që  
Gjykata Supreme e Kosovës t`i  shqyrtojë aktvendimet dhe te aprovojë kërkesën 
për shtyrjen e ekzekutimit të dënimit. Duhet të theksohet se kërkesa është e 
përbashkët-e kanë paraqitur të pandehurit D. D. dhe S. D., mirëpo, kësaj gjykatë 
për tani i është dërguar në vendosje vetëm lënda e të pandehurit D. D. 

 
Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.44/17 të datës 21.02.2019. 

ka propozuar  që kërkesa të hedhet si e papranueshme. 
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 Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtojë shkresat e 
lëndës në kuptim të nenit 435. par. 2. të KPPK vlerësojë pranueshmërinë e 
kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 
 
 

-kërkesa është e papranueshme. 
 

 Gjykata Supreme konstatojë se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e 
paraqitur kundër aktvendimeve të lartpërmendura, është e papranueshme për 
faktin se, sipas dispozitës së nenit 432. par. 1. të KPPK 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, 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 fjalë për procedurën penale por për 

procedurën e ekzekutimit të sanksionit penal, andaj për një vendim i cili nuk 
është marrë në procedurë penale dhe për këtë arsye 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 papranueshme në kuptim të nenit 435. par.2. të KPPK. 
 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
Pml.nr. 58/2019, më 04.03.2019. 

 
 

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


