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    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha Boriçiq, 

kryetar, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit N. 

G., nga Prishtina, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko-trope dhe analoge në bashkëkryerje  nga 

neni 273 par. 2 lidhur me par. 1 e lidhur me nenin 31 të KPK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën e mbrojtjes së ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr. 

442/2014 datë 13.01.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Prishtinë, 

PAKR.nr. 450/2015 datë 17.12.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur më 08.08.2016, mori 

këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit N. G., paraqitur kundër aktgjykimit të të Gjykatës Themelore Prishtinë – 

Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr. 442/2014 datë 13.01.2015 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Prishtinë, PAKR.nr. 450/2015 datë 17.12.2015. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinë – Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr. 442/2014 datë 13.01.2015, të dënuarit G. G., H. M. dhe N. G., janë 

shpallur fajtor për shkak të veprës penale për shkak të veprës penale blerja, posedimi, 
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shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko-trope dhe analoge 

në bashkëkryerje  nga neni 273 par. 2 lidhur me par. 1 e lidhur me nenin 31 të KPK dhe për 

këtë vepër janë dënuar secili veç e veç me dënim me burgim në kohëzgjatje prej nga 2 (dy) 

vite, në të cili dënim iu është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

22.03.2014 për G. G. dhe H. M. si dhe nga data 08.05.2014 gjer më 13.01.2015 për të 

dënuarin N. G., si dhe me dënim me gjobë në shumë prej nga 1.500 €.  Janë detyruar që të 

paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës si dhe paushallin 

gjyqësor secili veç e veç në shumë nga 50 €. Është shqiptuar edhe dënimi plotësues 

konfiskimi i narkotikut si dhe gjësendeve më afërsisht të përshkruara në dispozitivin e 

aktgjykimit. 

 Ky aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr. 450/2015 datë 17.12.2015. 

 Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit N. G., A. A., avokat nga Prishtina, për shkak të shkeljeve esenciale 

të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që kërkesa të 

aprovohet ashtu që të anulohen aktgjykimet e kundërshtuara apo të ndryshohen ashtu që të 

dënuarit t’i shqiptojë një dënim më të butë. 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr. 133/2016 datë 

14.07.2016, ka propozuar që kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit për mbrojtjen e ligjshmërisë 

të refuzohet si e pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi të gjitha shkresat e 

çështjes në kuptim me dispozitën e nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa ka gjetur se: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 2 pika 

2.1 lidhur me nenin 233 par. 7 pika 7.1 dhe 7.2 të KPPK, ngase i dënuari ka pranuar 
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fajësinë në shqyrtimin gjyqësor, kështu që gjykata ka qenë e detyruar që t’ia zbusë dënimin 

së paku 90% të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat ligjore dhe kështu 

gabimisht është aplikuar ligji në dëm të të dënuarit. 

 Pjesa tjetër e kërkesës  ka të bëjë me shkeljen e ligjit penal në dëm të  dënuarit, e 

cila shkelje sipas pretendimeve nga kërkesa konsiston në atë se gjykatat kanë bërë shkeljet 

e neneve 73, 74, 75 dhe 76 të KPK, të cilat dispozita me rastin e matjes së dënimit nuk janë 

aplikuar, sepse po të zbatoheshin ato me siguri edhe dënimi do të ishte nën minimumin e 

paraparë ligjor për këtë vepër penale. Theksohet se lidhur me këtë gjykata e shkallës së 

dytë nuk ka dhënë arsye lidhur me rrethanat lehtësuese sepse vetëm ka bërë përshkrimin 

dhe konstatimin e dispozitave ligjore, por të njëjtat nuk i ka vlerësuar.   

 Siç rezulton nga shkresat e çështjes i dënuari N. G., është shpallur fajtor për shkak 

të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe 

substancave psiko-trope dhe analoge në bashkëkryerje nga neni 273 par. 2 lidhur me par. 1 

e lidhur me nenin 31 të KPK. Sipas dispozitës së nenit të lartcekur për  veprën penale për të 

cilën i dënuari është shpallur fajtor është i paraparë dënimi prej 2(dy) deri në 10 (dhjetë) 

vjet, dhe dënim me gjobë në shumë prej 1.500€. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimi i lartcekur nuk është i bazuar 

për faktin se sipas nenit 233 par. 7 pika 7.1 të KPPK, parashihet se për marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë të arritura në shqyrtimin gjyqësor i pandehuri mund të dënohet së paku 

90%  të minimumit të dënimit të përcaktuar me dispozitat përkatëse të Kodit Penal. Në 

rastin konkret, siç rezulton nga dispozita e cituar se i pandehuri mund të dënohet, kjo është 

vetëm një mundësi e jo imperativ ligjor, dhe është në diskrecionin e gjykatës të vendosë 

nëse do ta aplikoj këtë dispozitë apo jo gjithnjë duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e 

rastit konkret. Kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk është shkelur dispozita e lartë 

cekur. 

 Me rastin e matjes së dënimit, gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat e parapara nga dispozita e nenit 73 të KPK, ashtu që si rrethana lehtësuese 

vlerësoi moshën e të dënuarit, se ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër, faktin se 
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është penduar për veprën e kryer dhe pranimin e fajësisë, sjelljen para gjykatës ndërsa 

rrethana rënduese peshën e veprës së kryer penale dhe mënyrën e kryerjes e veprës. 

Gjykata e shkallës së dytë, vlerësimin e rrethanave të konstatuara lehtësuese nga gjykata e 

shkallës së parë, ka pranuar si të drejta duke konsideruar se këto rrethana janë vlerësuar në 

përputhje të plotë me ligjin. Ndërsa, sipas  dispozitës së nenit 75 par. 1 të KPK, është 

paraparë se gjykata mund të shqiptojë dënimin nën kufirin e paraparë me ligj, kurse 

paragrafi 1.3  të njëjtës dispozitë, parashikon se në rastet kur kryerësi pranon fajësinë 

parashihet mundësia e zbutjes së dënimit por, nuk detyrohet nga kufizimet e parapara me 

nenin 76 të këtij Kodi. Nga kjo rezulton se kjo dispozitë nuk është imperative është një 

mundësi ligjore dhe është e drejtë  diskrecionale e gjykatës qe pas vlerësimit të gjitha 

rrethanave të rastit konkret të vendosë a do të aplikoj dispozitat për zbutje apo jo. Vlen të 

theksohet se dënimi i shqiptuar është në suaza ligjore të parapara për këtë vepër penale, 

andaj pretendimet nga kërkesa dalin si të pabazuara meqë dënimi i shqiptuar të dënuarit 

është  në përputhje me rrethanat e konstatuara dhe të vlerësuara nga ana e dy gjykatave 

dhe, është në proporcion me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer 

penale, për çfarë gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të qarta dhe logjike të cilat i 

pranon edhe kjo Gjykatë. 

 Nga arsyet e lartcekura, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 347 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

                            GJYKATA SUPREME E KOSOVS-PRISHTINË 

                                Pml.nr.182/2016, më 08.08.2026   

 

 

Procesmbajtësja,              Kryetari i kolegjit, 

Minire Xhambazi             Nebojsha Boriçiq 

  


