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Numri i lëndës: 2019:092698 
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Numri i dokumentit:     03292956 

                                                                                                                Pml.nr.262/2022 

                                                                                                                                                             

NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit A.D. nga V., për shkak të veprës penale 

prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike nga neni 230 par.1 të Kodit Penal të Kosovës (KPK), duke vendosur sipas kërkesës 

për mbrojtje të ligjshmërisë të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda P.nr.801/2013 të datës 08.02.2022 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.216/2022 të datës 04.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 25.07.2022, 

mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit A.D., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.801/2013 të datës 08.02.2022 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti për Krime të Rënda PAKR.nr.216/2022 të datës 04.05.2022. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Krimeve të Rënda me aktgjykimin 

P.nr.801/2013 të datës 08.02.2022, të dënuarin A.D. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike nga neni 230 par.1 të KPK-së, dhe për këtë vepër është gjykuar me dënim me gjobë 

në lartësi prej 300 (treqind) €, të cilin është i obliguar që ta paguaj në afatin prej 90 ditësh prej 
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ditës kur aktgjykimi merr formën e prerë, dhe dënim me burgim të kushtëzuar në kohëzgjatje 

prej 10 (dhjetë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet me kusht që i dënuari brenda periudhës 

kohore prej 2 (dy) viteve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër penale. Nëse 

i dënuari nuk e paguan  dënimin me gjobë në afatin e përcaktuar atëherë dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet në dënim me burgim duke i llogaritur për çdo 20 €, një ditë burgimi. Në bazë të 

nenit 60 par.1 lidhur me nenin 230 par.5 të KPK, narkotiku me peshë të përgjithshme prej 332.8 

gram, i llojit kanabis-marihuanë si dhe 130 fara të bimëve narkotike të llojit kanabis 

“Marihuanë”, i janë konfiskuar në mënyrë të përhershme dhe do të shkatërrohen pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Është obliguar i dënuari të paguaj në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 20 €, në emër të shpenzimeve shumën prej 30 €, dhe në emër të fondit për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 50 €. 

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, 

me aktgjykimin PAKR.nr.216/2022 e datës 04.05.2022 e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e 

mbrojtësit të dënuarit ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

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

A.D., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara t’i ndryshojë 

dhe të dënuarin ta lirojë nga përgjegjësia penale apo ti anulojë  dhe çështjen t’ia kthej gjykatës 

së shkallës së parë në rivendosje. 

 

        Ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur 

Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.165/2022 e datës 30.06.2022, me propozim  që 

kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë  të refuzohet si e pabazuar. 

         

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e mbajtur, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK), 

çmoi thëniet në kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  nuk është e bazuar. 

 

        I dënuari A.D., në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, pretendon se aktgjykimi i shkallës 

së parë dhe i shkallës së dytë janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale pasi që për faktet vendimtare ka kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që 

paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave dhe procesverbaleve për 

deklarimet e dhëna në procedurë si dhe aktgjykimet e të dy gjykatave janë mbështetur në prova 

të papranueshme. Gjithashtu pretendon se, gjykata është dashur të bëjë rikualifikimin e veprës 

penale e cila i vihet në barrë në veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 275 par.1 të KPRK, pasi që i dënuari nuk ka 

prodhuar, përpunuar, kultivuar apo shitur narkotikët por vetëm i ka poseduar. Andaj, duke pasur 

parasysh kohën e kaluar prej 10 viteve, vepra penale e posedimit të narkotikëve është 

parashkruar. Në rastin konkret kemi shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.2 pika 2.1 të KPPK, sepse në aktgjykim nuk është përshkruar asnjë veprim konkret 
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i të dënuarit për përfshirjen në këtë vepër penale, e në të cilat veprime do të plotësoheshin 

elementet e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. Pretendohet më tutje në kërkesë se 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale është shkelur edhe ligji penal 

në dëm të dënuarit përkitazi me veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, sepse pretendimet 

e Prokurorisë që i ka paraqitur në aktakuzë nuk kanë pasur mbështetje të mjaftueshme në provat 

konkrete të pranueshme në aspektin ligjor. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e të dënuarit, se aktgjykimet janë 

përfshirë me shkelje të ligjit penal dhe shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale janë 

të pabazuara. Dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë dhe i shkallës së dytë është i 

kuptueshëm, i qartë dhe konkret si dhe në përputhshmëri të plotë me arsyetimin, përpilimi i të 

cilave është bërë konform dispozitave të nenit 370 par 4 lidhur me nenin 365 të KPPK, ku janë 

përfshirë gjitha faktet dhe rrethanat nga të cilat plotësohen të gjitha elementet e veprës penale 

nga neni 230 par.1 të KPRK, për të cilën i dënuari është shpallur fajtorë. Në arsyetimin e 

aktgjykimeve të shkallës së parë dhe shkallës së dytë janë dhënë arsyet e duhura mbi të gjitha 

faktet vendimtare të kësaj çështje penale duke u bazuar në dispozitat e nenit 370 par.6 të KPPK, 

ku gjykata e shkallës së parë ka paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit si ato faktike ashtu 

edhe ato juridike. Gjithashtu gjykata ka bërë vlerësimin e provave konform nenit 361 par.1, me 

që rast ka dhënë arsyet e qarta, për vendin, kohën, mënyrën e kryerjes së veprës penale si dhe 

mënyrën se si ka ardhur deri te kryerja e veprës penale nga i dënuari, pastaj faktin se i dënuari 

ka deklaruar se para vitit 2011 ka qenë përdorues i substancave narkotike, si dhe të njëjtit, në 

shtëpinë ku banonte i janë gjetur 130 fara të bimëve narkotike të llojit kanabis. 

 

        Pretendimet se gjykata e shkallës së parë është dashur ta bëjë rikualifikimin e veprës penale 

nga neni 230 par.1 të KPRK në veprën penale nga neni 275 par.1 të KPRK, si dhe duke pasur 

parasysh kohën e kaluar prej 10 viteve, vepra penale nga neni 275 par.1 të KPRK, është 

parashkruar, janë të pabazuara, sepse bazuar në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor 

raporti i vendit ë ngjarjes, lista e dëshmive së bashku me fotoalbumin nga vendi i ngjarjes, lista 

e gjërave të konfiskuara, raporti i ekspertizës mbi substancat narkotike nga Laboratori i 

Forenzikës në Prishtinë nga të cilat prova gjykata e shkallë së parë drejtë ka vërtetuar se Policia 

e Kosovës me datën 11.05.2011 në shtëpinë pronë e dëshmitarit A.G. e cila është vetëm një metër 

e gjysmë nga shtëpia ku banonte i dënuari ka gjetur duke u thar-terur tri bimë të narkotikut të 

llojit kanabis-marihuan, po ashtu nga këto prova materiale u vërtetua se në shtëpinë ku banonte 

i dënuari Policia e Kosovës me datën 11.05.2011 ka gjetur 130 fara të narkotikut të llojit kanabis-

marihuan, e të cilat pas ekzaminimit nga Laboratori i Forenzikës së Kosovës rezultuan se këto 

fara të narkotikut janë të njëjtit lloj kanabis-marihuan, me tri bimët e narkotikut të cilat policia i 

ka gjetur në shtëpinë e dëshmitarit A.G. duke u tharë-terur. Po ashtu, gjykata me rastin e 

vendosjes kishte për bazë edhe mbrojtjen e të dënuarit i cili në mbrojtjen e tij deklaroi “sasinë 

prej 130 farash të narkotikut të cilat janë gjetur në shtëpinë e tij i ka blerë nga një pjesëtar i 

nacionalitetit rom dhe narkotiku ka qenë i keq ka pasur shumë fara dhe të njëjtat më pas i kam 

ndarë dhe i kam ruajtur”. Andaj, nga gjitha këto prova të administruara nga gjykata e shkallës së 

parë, kjo gjykatë, vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar se i dënuari A.D., 

kishte kultivuar dhe përgatitur substanca narkotike me qëllim shitje, shpërndarje ose ofrim për 

shitje, pasi që në shtëpinë në të cilën ai banonte janë gjetur dhe sekuestruar nga Policia e Kosovës 
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një sasi e konsiderueshme e narkotikut kanabis-marihuan, përkatësisht 130 fara të tilla, si dhe në 

shtëpinë e cila ishte e pabanueshme e cila ishte shumë afër thuajse ngjitas me shtëpinë në të cilën 

banonte e në të cilën u vërtetua se kishte qasje shumë të lehtë, ditën kritike janë sekuestruar nga 

Policia e Kosovës një sasi e marihuanës (bimë të thara të kanabisit). Nga gjendja e përshkruar si 

më lartë, kjo gjykatë gjen se gjykatat e instancave më të ulëta drejtë kanë gjetur se në veprimet 

e të dënuarit janë formuar elementet e veprës penale prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i 

narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave psikotropike nga neni 230 par.1 të KPRK, prandaj 

pretendimet nga i dënuari se është shkelur ligji penal në dëm të tij sipas vlerësimit të kësaj gjykate 

dalin si të pabazuara. 

 

      Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  437 

të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

          Pml.nr.262/2022, më datë 25.07.2022 

 

      Procesmbajtësi,                                                                           Kryetarja e kolegjit, 

        Bujar Balaj                                         Nesrin Lushta 

 

 

 

 


