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Pml.nr.137/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Emine Mustafa, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.G., për shkak të veprës 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 lidhur me nenin 281 par.1 nënpar.1.9 të KPRK-së dhe 

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur 

nga mbrojtësi i të dënuarit, av. A.L., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - 

Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.134/2017 të datës 06.12.2017 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.28/2018 të datës 06.02.2018, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 4 qershor 2018, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit A.G., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.134/2017 të datës 06.12.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.28/2018 të datës 06.02.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

       Vendimi i Gjykatës Themelore 

       Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.134/2017 e datës 06.12.2017, të dënuarin A.G. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe 
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analoge nga neni 273 par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) vitesh dhe dënim me gjobë në lartësi prej 3000 (tremijë) €, kurse për veprën penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-

së e ka gjykuar me dënim me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) €, ashtu që i ka shqiptuar 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) vitesh dhe dënim me gjobë në lartësi prej 3500 

(tremijë e pesëqind) €, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga data 

06.06.2017 deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë. Po ashtu i është shqiptuar dënimi plotësues 

ashtu që nga i dënuari janë konfiskuar: një automjet i markës “Sh...” me targa MTF-..., me numër 

shasie TMBDX....., një automjet i markës “F....” me targa NUV-..., me numër shasie UF...., sasia 

e përgjithshme e substancës narkotike e llojit mariuhanë në peshë prej 136,555 gr. dhe një revole 

e markës M-57 e kalibrit 7.62 mm me numër serik 33667. Është obliguar në pagesën e paushallit 

gjyqësor në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €.  

       Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.28/2018 e datës 06.02.2018, ka 

aprovuar si të bazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka ndryshuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë, vetëm përkitazi me dënimin e shqiptuar, ashtu që për veprën penale 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe 

analoge nga neni 273 par. 1 të KPRK-së e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 

(pesë) vitesh, kurse dënimet me gjobë e ka marrë si të vërtetuara. Ankesa e Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë është refuzuar. 

 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të 

dënuarit, av. A.L. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme 

e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshohen 

aktgjykimet e kundërshtuara vetëm përkitazi me dënimin e shqiptuar dhe të dënuarit ti shqiptohet 

dënim më i butë 

 

       Mendimi i Prokurorit të Shtetit   
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       Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.nr.102/2018 e datës 25.05.2018, ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit pretendon se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë nuk janë vlerësuar mjaftueshëm rrethanat lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit dhe 

është shqiptuar dënim i lartë. Me këtë rast është vepruar në kundërshtim me parimet dhe qëllimin 

e dënimit, përkatësisht dënimi nuk i është përshtatur kryerësit të veprës penale, rrethanave të 

kryerjes dhe peshës së veprës penale.  

 

       Më tutje pretendohet se me rastin e matjes së dënimit nuk është çmuar rrethana se i dënuari 

pranimin e fajësisë e ka bërë që në fazën e hershme të procedurës penale dhe në këto raste 

pranimit të fajësisë duhet ti jepet më shumë peshë. Po ashtu nuk janë vlerësuar mjaftueshëm 

rrethanat konkrete lehtësuese se i dënuari është penduar dhe rrethanat e bashkëpunimit duke 

përfshirë dorëzimin vullnetar, keqardhjen e shprehur dhe sjelljen e të dënuarit pas kryerjes së 

veprës penale. 

 

       Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

       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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

       kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje të ligjit penal siç pretendohet në kërkesë. 
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       Është e rëndësishme të theksohet i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar 

dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur kriteret e përcaktuara në nenin 248 të 

KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar dhe shqyrtimi fillestar ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit.  

 

       Bazuar në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë rezulton se me rastin e shqiptimit të 

dënimit janë çmuar mjaftueshëm të gjitha rrethanat që ndikojnë në matjen e dënimit. Me këtë rast 

nga gjykata e shkallës së parë janë marrë si rrethana lehtësuese pranimi i fajësisë dhe premtimi i 

të dënuarit se nuk do të përsërisë vepra të kësaj natyre, kurse bazuar në rrethanat, mënyrën e 

kryerjes së veprës penale dhe sasinë e madhe të lëndës narkotike, me të drejtë gjykata e shkallës 

së parë këto rrethana nuk i ka çmuar si rrethana posaçërisht lehtësuese, siç pretendon në kërkesë 

mbrojtësi i të dënuarit. 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës se nenit 385 par.5 të KPPK, 

kur është fjala për vendimin për dënim, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për 

dënim, dënimi alternativ, vërejtja gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të 

detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me veprën penale, 

gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore.  

 

       Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për këtë 

vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim brenda minimumit dhe maksimumit të paraparë me 

ligj, kështu që pretendimi i të dënuarit i paraqitur në kërkesë se aktgjykimi është përfshirë në 

shkelje të ligjit penal nuk është i bazuar. 

 

       Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit  437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                                   Pml.nr.137/2018, më 4 qershor 2018 

 

Procesmbajtësi,                                                                                             Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                    Valdete Daka 


