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Numri i lëndës: 2021:082410 

Datë: 23.05.2022 

Numri i dokumentit:     03040546 

 

Pml.nr.166/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit M.P., për shkak të veprës penale në 

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

psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën 

për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.136/2021 të datës 

11.10.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.486/2021 të datës 

09.12.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 29 prill 2022, 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 M.P. 

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

PKR.nr.136/2021 të datës 11.10.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.486/2021 të datës 09.12.2021. 

 

A r s y e t i m 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

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

PKR.nr.136/2021 të datës 11.10.2021, të dënuarin M.P. e ka shpallur fajtor për shkak të dy 

veprave penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së dhe i ka caktuar dënim unik burgimi në 

kohëzgjatje prej 3 (tri) vite e 4 (katër) muaj dhe dënim me gjobë në lartësi prej 600 (gjashtëqind) 

€, kurse të dënuarin B.R. e ka shpallur fajtor për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të 
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KPRK-së dhe i ka caktuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite dhe dënim me gjobë në 

lartësi prej 300 (treqind) €. Të dënuarit janë obliguar në pagesën prej nga 25 €, në emër të 

paushallit gjyqësor, shumën prej nga 25 €, në emër të shpenzimeve të procedurës penale  si dhe 

shumën prej nga 50 €, në emër të kompensimit të viktimave të krimit. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.486/2021 e datës 09.12.2021, ka 

aprovuar pjesërisht ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë përkitazi me cilësimin juridik dhe vendimin për dënimin ashtu që ka gjetur se 

në veprimet e të dënuarit M.P. janë realizuar elementet e veprës penale në vazhdim blerja, 

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

analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 

3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në lartësi prej 600 (gjashtëqind) €, në të cilin dënim i ka llogaritur 

kohën e kaluar në paraburgim prej datës 24.04.2021 e tutje. Pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur 

e pandryshuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit M.P. av. Korab Bokshi nga Gjakova, për shkak të shkeljes së ligjit penal,  shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve të dispozitave të procedurës penale 

të cilat shkelje kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata 

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

aktgjykimet e kundërshtuara dhe të dënuarit të i shqiptohet dënim më i butë ose t’i anuloj 

aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.105/2022 e datës 

27.04.2022 ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se gjykata e shkallës së dytë me të drejtë ka 

aprovuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit duke konstatuar se prokuroria dhe gjykata e shkallës 

së parë gabimisht kanë bërë cilësimin juridik të veprës penale. Mirëpo përkundër kësaj dhe 

ricilësimin e veprave penale, megjithatë ka qenë dashur që edhe një herë të trajtoj pranimin e 

fajësisë, meqë pranimi i fajësisë nuk është bërë në përputhje me dispozitën e nenit 248 par.1 

nënpar.1.4 të KPPK-së, pasi që aktakuza kishte shkelje të qarta ligjore dhe gabime faktike dhe 

për këtë arsye është dashur që të anulohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së dytë ka aplikuar gabimisht dispozitat lidhur me 

vendimin për dënimin, pasi që me rastin e ricilësimit të veprave penale është krijuar një gjendje 
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tjetër juridike dhe tani i dënuari është dënuar vetëm për një vepër penale në vazhdim dhe kjo 

duke u ndërlidhur me faktin se i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë në fazën e hershme të 

procedurës penale me qëllim të përfitimit të benifiteve që ofrohen përmes këtij instituti. Për më 

tepër, në rastin konkret ka qenë dashur të merren parasysh faktin se në këtë çështje penale bëhet 

fjalë për sasi të vogël të narkotikut të llojit mariuhanë dhe se shqiptimi i dënimit të tillë për këtë 

vepër penale nuk është në harmoni me praktikën gjyqësore. 

 

        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 nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit  

janë të pabazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave kanë parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

 

        Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit fillimisht duhet theksuar faktin se i 

dënuari në shqyrtimin gjyqësor kishte bërë pranimin e fajësisë dhe si rezultat i konstatimit të 

gjykatës se janë përmbushur kriteret e përcaktuara, pranimi i fajësisë është aprovuar. Me këtë 

rast gjykata e shkallës së dytë në kuadër të kompetencës së saj ligjore ka bërë ricilësimin e veprës 

penale nga dy vepra penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 të KPRK-së në një vepër penale në 

vazhdim pasi që sipas arsyetimit të gjykatës së shkallës së dytë janë plotësuar të gjitha kushtet 

që në këtë rast të aplikohet dispozita e nenit 77 të KPRK-së. Megjithatë, ricilësimi juridik i veprës 

penale është më i favorshëm për të dënuarin, por i cili ndryshim në asnjë rrethanë nuk e vë në 

pikëpyetje pranimin e fajësisë nga ana e të dënuarit në gjykatën e shkallës së parë, meqë bëhet 

fjalë për dy veprime të ndara tij me rastin e kryerjes së veprës penale.   

 

        Gjykata Supreme e Kosovës duke vlerësuar pretendimet e theksuara përkitazi me shkeljen 

e ligjit penal, përkatësisht faktin se ndaj të dënuarit është shqiptuar dënim i rëndë, konstatoj se 

në mënyrë të drejtë është zbatuar ligji penal dhe të dënuarit i është shqiptuar dënimi i përcaktuar 

nën minimumin e përcaktuar ligjor për veprën penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor, 

dhe atë si rezultat i pranimit të fajësisë dhe moshës së re të të dënuarit dhe të cilat rrethana janë 

potencuar në faqen e pestë të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, me ç’rast janë theksuar 

në tërësi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese që kanë ndikuar në shqiptimin e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. 

 

         Bazuar në  dispozitën e nenit 385 par.5 të KPPK-së, kur është fjala për vendimin për dënim, 

dënim alternativ, vërejtje 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, 

shkelje e ligjit penal bëhet vetëm në rastet kur në marrjen e vendimit për dënim gjykata i ka 
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tejkaluar kompetencat ligjore e cila në rastin konkret nuk ka ndodhur. Përndryshe, duhet theksuar 

faktin se nuk është në kompetencë të Gjykatës Supreme të Kosovës shqyrtimi i lartësisë së 

dënimeve të shqiptuara, por e rëndësishme është se me rastin e shqiptimit të dënimit nuk janë 

tejkaluar kompetencat ligjore, dhe arsyet e dhëna përkitazi me vendimin për dënim, nuk janë të 

përfshira në shkelje procedurale.  

 

       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.166/2022, më 29 prill 2022 

 

B.profesional,                                                                                              Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                         Mejreme Memaj 

 


