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Pml.nr.192/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale, Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve  L.T. ,nga 

P. dhe D.S., nga P., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e paautorizuar e substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me 

nenin 31 dhe nenin 275 par.1 nënpar.1.9 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të 

ligjshmërisë të dënuarit L.T. dhe mbrojtësit të dënuarit D.S., ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.36/2022 datë 21.02.2022, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 24 maj 2022, morri këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit L.T. dhe 

mbrojtësit të dënuarit D.S., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.36/2022 datë 21.02.2022, 

 

        A r s y e t i m i 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të Rënda 

PKR.nr.681/2-21 datë 01.12.2021, të dënuarit  L.T.  dhe D.S., janë  shpallë fajtor për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par.1 lidhur me nenin 31 dhe nenin 275 par.1 

nënpar.1.9 të KPK, dhe janë  gjykuar secili veç e veç  me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

nga 2(dy)vjet e 6(gjashtë) muaj, në të cilin dënim të dënuarve iu është llogaritur edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 10.09.2021 deri më datë 01.12.2021 si dhe secilin veç e veç me 

dënim me gjobë në shumë prej nga 1000(njëmijë) €.Të dënuarit ,janë obliguar që dënimin me 

gjobë ta paguajnë brenda afatit prej 3 muajve ,pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e nëse nuk e 
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paguajnë ,atëherë i njëjti do t’iu zëvendësohet me dënime burg ,ku për një ditë burgim do t’iu 

llogaritet 20€. 

        Nga të dënuarit janë konfiskuar substanca narkotike:12 paketime marihuan, në peshë të 

përgjithshme prej 12 kg. e 65 gr., 5 kg. e 746,3 gr. në qese najloni ,një kavanoz me qese të vogla, 

një peshore digjitale ,pesha e përgjithshme e substancës narkotike është 18 kg. e 26,3 gr. Si dhe 

para, dhe atë 474.20 €, 200 lekë shqiptar, 30 dinar të Serbisë ,të përfituara me kryerjen e veprës 

penale .Po ashtu është konfiskuar vetura e tipit “F.C. 194, me targa ..-...-.., viti i prodhimit 20.., 

nr. i librezës CRA ..., si mjet i kryerjes së veprës penale.  

Të dënuarit janë  obliguar që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor  secili veç e veç të  

paguajnë shumën prej nga 50 €,  si dhe shumën prej 50 € për Fondin e Kompensimit të Viktimave 

të Krimit, të gjitha këto  pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin, PAKR.nr.36/2022 

e datës 21.02.2022, ka miratuar  ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe 

ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm përkitazi me vendimin mbi dënimin, ashtu që 

dënuarve , për veprën për të cilën janë  shpallur fajtor, i ka gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej nga 3 (tre) vjet e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim të dënuarve iu është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 10.09.2021 deri më datë 01.12.2021 si 

dhe secilin veç e veç me dënim me gjobë në shumë prej nga 2000 (dymijë) €. Të dënuarit, janë 

obliguar që dënimin me gjobë ta paguajnë brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, e nëse nuk e paguajnë, atëherë i njëjti do t’iu zëvendësohet me dënime burg, ku për 

një ditë burgim do t’iu llogaritet 20 €. Ankesa e mbrojtësit të dënuarit L.T., është refuzuar si e 

pabazuar, ndërsa në pjesët tjera aktgjykimi ka mbet i paprekur. 

        Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë  paraqitur: 

 -i dënuari L.T., për shkak të shkeljes së ligjit penal ,nga neni 385 të KPPK dhe vendimit 

mbi matjen e dënimit si dhe për shkak të shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të 

cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit , me propozim që aktgjykimi i kundërshtuar të 

anulohet dhe  t’i kthehet gjykatës së njëjtë në rivendosje. 

- mbrojtësi i të dënuarit D.S., avokat Ndue Kurti nga Prishtina, për  shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK dhe 

shkeljes së ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i kundërshtuar të anulohet dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së njëjtë në rivendosje. 

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.118/2022 e datës 19.05.2022, ka 

propozuar që kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, të refuzohen si të pabazuara. 

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

në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, vlerësoi 

pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, dhe konstatoi: 

        Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, janë të  pabazuara. 

        I dënuari L.T., në kërkesë pretendon se aktgjykimi i shkallës së dytë është marrë me shkelje 

të ligjit penal, neni 74 dhe 75 të KPK, meqenëse gjykata  e shkallës së dytë me rastin e matjes së  

dënimit nuk i ka marrë parasysh dhe nuk i ka vlerësuar rrethanat lehtësuese të cilat janë 
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prezantuar nga i dënuari, me çka janë shkelur dispozitat e nenit 74 dhe 75 të KPK  që kanë të 

bëjnë me zbutjen e dënimit. 

        Sa i përket shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në 

ligjshmërinë e vendimi, i dënuari pretendon se me rastin e mbajtjes së seancës nga ana e kolegjit 

të shkallës së dytë nuk ka qenë prezent dhe kjo ka ndikua në marrjen e vendimit mbi dënimin 

dhe është shkelje nga neni 384 par.1 nënpar.1.3 të KPPK . 

        Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa e të dënuarit L.T., gjen se konform 

dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK-së, kur është fjala për vendimit mbi dënimit, shkelje e 

ligjit penal konsiderohet kur në marrjen e vendimit të dënimit, dënimit alternativ, vërejtjes 

gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e detyrueshme për rehabilitim apo për konfiskim 

të pasurisë pasurore të fituar me vepër penale, gjykata ka tejkaluar kompetencat e veta ligjore. 

        Në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë ka shqiptuar dënimin e paraparë për këtë vepër 

penale, ndërsa duhet të theksohet se është në diskrecionin e gjykatës vlerësimi i rrethanave në 

çdo rast konkret. Gjykata e shkallës së dytë ka  arsyetuar shqiptimin e dënimit në kuadër të 

rrethanave lehtësuese dhe rënduese dhe ky arsyetim ka bazë ligjore, e në këtë rast Gjykata 

Supreme konsideron se arsyetimi i dhënë është arsyetim i duhur ligjor i cili përfshin të gjitha 

rrethanat që kanë ndikuar në shqiptimin e të njëjtit.   

        Po ashtu, kjo gjykatë gjen se pretendimi, se me rastin e mbajtjes së seancës nga ana e 

kolegjit të shkallës së dytë nuk ka qenë prezent dhe kjo ka ndikua në marrjen e vendimit mbi 

dënimin dhe është shkelje nga neni 384 par.1 nënpar.1.3 të KPPK ,nuk është i bazuar, sepse nga 

shkresat e çështjes rezulton se i dënuari është njoftuar për datën dhe orën e mbajtjes së seancës, 

por i njëjti nuk qenë prezent në seancë dhe sipas nenit 390 par.4 të KPPK, mosardhja e palëve të 

njoftuara me rregull  nuk e pengon mbajtjen e seancës para kolegjit të shkallës së dytë.  

        Mbrojtësi i të dënuarit, D.S.,av. Ndue Kurti,, në kërkesë pretendon se aktgjykimi i shkallës 

së dytë është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 370 par.6 

dhe 7 të KPPK-së, pasi që dispozitivi i aktgjykimit, sa i përket dënimit të shqiptuar, është i 

pakuptueshëm, ndërsa në arsyetim të të njëjtit, nuk janë dhënë faktet relevante të cilat kanë 

ndikuar në shqiptimin e dënimit sidomos rreth sasisë së substancës narkotike e cila është 

vlerësuar si rrethanë rënduese si dhe nuk i  arsyeton rrethanat lehtësuese që janë në favor të 

dënuarit.  

Sa i përket shkeljes së ligjit penal pretendohet se është shkelë dispozita e nenit 71 par.1 

nënpar.1.2 dhe 1.3 të KPK.me të cilat dispozita parashihet se kur kryesi pranon fajësinë për 

veprën penale atëherë me rastin e marrjes së vendimit për dënimin kjo rrethanë do të merret si 

rrethanë e cila do të kushtëzojë zbutjen e  dënimit sipas dispozitave të lartcekura.    

        Kjo gjykatë, duke vlerësuar pretendimet e cekura, sa i përket shkeljeve esenciale të 

procedurës penale, gjen se aktgjykimi respektivisht dispozitivi i aktgjykimit është i qarta dhe 

konkrete dhe është përpiluar konform nenit 370 të KPPK-së, gjithashtu i përmban arsyet e duhura 

faktike dhe juridike mbi të gjitha faktet relevante të kësaj çështje juridiko-penale. Ndërkaq, sa i 

përket arsyetimit lidhur me vendimin mbi dënimin, kjo gjykatë gjen se gjykata e shkallës së dytë 

në arsyetim ka dhënë arsye të mjaftueshme ligjore sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit si dhe 

lidhur me pretendimet ankimore të cilat janë paraqitur sa i përket vendimit mbi dënimin, të cilat 

si të drejta dhe ligjore i pranon edhe kjo gjykatë. 
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        Sa i përket pretendimit se është shkel ligj penal në dëm të të dënuarit  me rastin e shqiptimit 

të dënimit, Gjykata Supreme konstatoi se konform dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK-së, kur 

është fjala për vendimit mbi dënimit shkelje e ligjit penal konsiderohet kur në marrjen e vendimit 

të dënimit, dënimit alternativ, vërejtjes gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e 

detyrueshme për rehabilitim apo për konfiskim të pasurisë pasurore të fituar me vepër penale, 

gjykata ka tejkaluar kompetencat e veta ligjore. 

        Në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë ka shqiptuar dënimin e paraparë për këtë vepër 

penale, ndërsa duhet të theksohet se është në diskrecionin e gjykatës vlerësimi i rrethanave në 

çdo rast konkret. Mjafton që të arsyetoj shqiptimin e dënimit në kuadër të rrethanave lehtësuese 

dhe rënduese dhe ky arsyetim të ketë bazë ligjore, e në këtë rast Gjykata Suprem konsideron se 

arsyetimi i dhënë është arsyetim i duhur ligjor i cili përfshin të gjitha rrethanat që kanë ndikuar 

në shqiptimin e të njëjtit.   

        Nga të gjitha këto që u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform 

dispozitës së nenit 437 të KPPK-së. 

   

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Pml.nr.192/2022, më 24 maj  2022 

 

Procesmbajtësja,          Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha             Mejreme Memaj 

 


