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Numri i lëndës: 2018:068114 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02996682 

PML.nr.82/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Supreme e Kosovës - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Rasimi Rasimi, kryetar, Mejreme 

Memaj e Valdete Daka, anëtare, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në 

çështjen penale të dënuarit Sh.Z., nga Gjilani, rruga “G.Z.”, nr..., për veprën penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge, parashikuar me nenin 273 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, avokatit 

Sevdail Robelli,  paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan 

- Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.03/2021 datë 16 prill 2021, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 22 prill 2022, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit Sh.Z., 

paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti 

i Krimeve të Rënda PKR.nr.03/2021 datë 16 prill 2021. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin   

PKR.nr.03/2021 datë 16 prill 2021, të  pandehurin Sh.Z. e ka shpall fajtor për veprën penale 

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

analoge, parashikuar me nenin 273 par.1 të KPRK, për të cilën e ka gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej katër (4) viteve e tetë (8) muajve, në të cilin i është llogaritur edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej 24.11.2018 deri me 11.01.2019, dhe me gjobë në shumë prej 6000 

(gjashtëmijë) €, të cilën gjobë është obliguar që ta paguaj në gjashtë këste të barabarta prej nga 

1000€, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, por nëse i pandehuri nuk mund ta paguajë 

gjobën apo nuk dëshiron atëherë konform  nenit 46 par.3 të KPRK do t’i zëvendësohet me burgim 

në kohëzgjatje prej 10 muajve. Substanca narkotike e llojit heroinë në peshë prej 

4.997.74+0.0062 gram është konfiskuar.  

 

Aktgjykimi i lartcekur në procedurën ankimore sipas ankesave të mbrojtësve të të pandehurit me 

aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.215/2021 datë 19 tetor 2021 është vërtetuar. 
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Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të 

dënuarit, av. Sevdail Robelli, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që kërkesa të aprovohet, aktgjykimet e kundërshtuara 

të  anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim apo të ndryshohen 

(pa propozim konkret).  

 

Ndaj kërkesës për mbrojte të ligjshmërisë është përgjigjur Prokurori i Shtetit me parashtresën  

me shkrim KMLP.II.nr.50/2022 datë 23 shkurt 2022  me propozim që kërkesa të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të nenit 435 par.1 dhe 436 

par.1 të KPP, vlerësoi pretendimet në kërkesën  për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

-kërkesa nuk është e bazuar.   

 

Sipas mbrojtësit shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale konsistojnë në faktin se 

aktgjykimi nuk është përpiluar sipas nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPP. Për faktin se gjykata në 

arsyetim nuk ka dhënë arsye se çka ka vërtetuar saktë nga provat dhe çka nuk ka arrit ta vërtetojë. 

Boshti i tërë aktgjykimit ishte deklarata e zyrtarit policor Ahmet Spahiu i cili në dëshminë e tij 

në gjykatë ka dëshmuar në favor të dënuarit. Sipas mbrojtësit as gjykata e shkallës së parë dhe 

as ajo e shkallës së dytë nuk e ka vërtetuar faktin kryesor se me cilin veprim e ka kryer veprën 

penale i dënuari pasi vepra penale për të cilin është shpall fajtor ka disa forma të kryerjes. Me 

rastin e rigjykimit të kësaj çështje gjykata nuk i ka vërtetuar faktet vendimtare dhe nuk është 

vërtetuar se i dënuari e ka kryer veprën penale. Kështu, gjykata ka dështuar të vërtetojë faktet: 

 

-nëse rruga “G.Z.” është rruga e përshkruar në informatën fillestare të policisë, se vendi ku do të 

behet shkëmbimi është në anën e djathtë të rrugës nga V. në Gj.; 

 

-nëse shkëmbimi i substancës narkotike sipas informatës së policisë do të behej pikërisht në 

shtëpinë e të dënuarit 

 

-nëse substanca narkotike do të shkëmbehej në mes të M.A. (i cili ka ikur) dhe Sh.Z. 

 

-nëse M.A. e ka lënë çantën në podrumin e të dënuarit apo ia ka dorëzuar substancën të njëjtit 

 

-nëse i dënuari e ka ditur se çka ka në çantë dhe nëse e ka prekur ai atë çantë 

 

Sipas mbrojtësit rruga “G.Z.” dhe vet shtëpia e të dënuarit nuk është në rrugën ku ka qenë 

informata e parë për shkëmbimin e narkotikut, sepse vet rruga në fjalë dhe shtëpia e të dënuarit 

është mjaft larg nga ajo lagje në anën e djathtë të rrugës V-Gj, dhe kjo tregon faktin që gjykata 

nuk i ka kushtuar rëndësi se narkotiku është shkëmbyer ose do të shkëmbehej diku tjetër e jo në 

rrugën “G.Z.”, e veçmas jo në shtëpinë e të dënuarit. Madje, as zyrtari policor- dëshmitari A.S. 

nuk ka dëshmuar se në shtëpinë e të dënuarit do të bëhej shkëmbimi. Nga dëshmia e tij del se ata 

po patrullonin zonën dhe po kontrollonin një zonë të caktuar, dhe fare rastësisht e shohin veturën 

e bardhë me tabela “VR”. Gjykata në asnjë rast nuk e ka vërtetuar nëse personi i ikur M.A. ishte 

shitësi dhe i dënuari blerësi, ngase lehtësisht është e mundshme që M.A. substancën narkotike e 

ka blerë disa çaste më herët në anën e djathtë të rrugës V.-Gj., dhe duke parë se ishte në rrezik 

nga kapja e policisë e ka venë në lajthim të dënuarin dhe ka kërkuar që çantën ta vendos 

përkohësisht në bodrumin e shtëpisë së tij. Sipas mbrojtjes se dhënë nga i dënuari del se ai nuk 

e ka ditur se çka kishte në çantë, e po ashtu nuk kishte as kohë të mjaftueshme për të kuptuar 
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ngase e kishte thirre M. dhe sa kishte dalë në oborr e kishte pyetur nëse mund ta lente një çantë 

në bodrum dhe posa vetë M. e kishte lanë çantën në podrum duke dalë nga aty zyrtarët policor 

arrijnë në vendin e ngjarjes, e pastaj ai ikë, kurse i dënuari nuk ikë. Se i dënuari nuk ka qenë 

aspak i përfshirë në shkëmbimin e substancës narkotike siç pretendojnë gjykatat vërtetohet edhe 

me faktet si mos ikja nga vendi i ngjarjes edhe pse kishte mundësi ta bënte një gjë të tillë pa asnjë 

problem, bashkëpunimi me zyrtaret policor tërë kohën, ka treguar se ku e kishte M. banesën e tij 

në Gj., se nuk e ka prekur çantën me dorë që vërtetohet edhe nga analizat e ADN-së. Mbrojtësi 

në kërkesë nuk e arsyeton bazën ligjore të shkeljes së ligjit penal, mirëpo nga përmbajta e 

kërkesës del se ai pretendon se si pasojë e vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

është shkelur edhe ligji penal në dëm të pandehurit kur ai është shpall fajtor. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet e lartcekura nuk janë të bazuara. Vlen të theksohet 

se mbrojtësi sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale vetëm e 

parafrazon dispozitën ligjore kurse arsyet e dhëna në ketë drejtim i referohen gjendjes faktike 

për të cilën bazë ligjore kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet-neni 432 i 

KPP. Megjithatë, kjo gjykatë vlerëson se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

(i vërtetuar nga shkalla e dytë) është i qartë, konkret, në të në mënyrë të qartë janë përshkruar 

veprimet inkriminuese të të dënuarit, veprime këto që përbejnë figurën e veprës penale për të 

cilën ai është akuzuar dhe shpallur fajtor. Përkitazi me faktet vendimtare gjykata e shkallës së 

parë ka dhënë arsye të mjaftueshme, bindëse dhe të logjikshme, duke dhënë arsye si cilat fakte i 

merr si të vërtetuara dhe cilave provave ua ka falë besimin, veçanërisht pse ia ka falur besimin 

dëshmisë së dëshmitarit - zyrtarit policor dhe nuk e ka aprovuar mbrojtjen e të  dënuarit, arsye 

këto që si të drejta i ka vlerësuar edhe gjykata e shkallës së dytë dhe si të tilla i aprovon edhe kjo 

gjykatë, dhe nuk e sheh të nevojshme të bëjë edhe njëherë vlerësime në ketë drejtim.  

 

Pretendimet përkitazi me gjendjen faktike (të cilat nuk e venë në dyshim gjendjen e fakteve) nuk 

qenë objekt shqyrtimi sepse siç u cek edhe me lartë për ketë bazë ligjore  kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë nuk mund të paraqitet. Mirëpo, vlen të theksohet se provat e administruara në këtë 

çështje nuk e vejnë në dyshim saktësinë e fakteve vendimtare të vërtetuara përkitazi me 

përgjegjësinë penale të dënuarit sa i përket veprës penale për të cilën është gjykuar, pra, kjo 

gjykatë përkrah në tërësi qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të dytë se në veprimet 

e të dënuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, për të cilën ai është shpallur fajtor 

dhe gjykuar. 

             

Nga sa u tha më lart dhe në kuptim të nenit 437 e 438 të KPP-ës, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

PML.nr.82/2022, më 22 prill 2022  

 

Procesmbajtësi,                                                       Kryetari i kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                             Rasim Rasimi 

 


