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NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

 

 

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

kryetare, Mejreme Memaj e Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, si procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit L.M., 

nga fshati D., komuna e B., me vendbanim në Gj.,  rruga “I.S.”, nr.,  për veprën penale 

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

psikotrope dhe analoge, parashikuar me nenin 273 par.2 lidhur me nenin 28 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën  për 

mbrojte të ligjshmërisë të mbrojtësit të  të dënuarit avokatit A.S., paraqitur kundër  

aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve 

të Rënda, PKR.nr.76/2019 datë 19 korrik  2019, në seancën e kolegjit të mbajture më 3 

mars  2020, mori ketë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

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

L.M., e  paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan 

- Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.76/2019 datë 19 korrik 2019. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

 

I dënuari L.M. me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve 

të Rënda PKR.nr.76/2019 datë 19 korrik 2019 është shpallë fajtor për veprën penale 

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

psikotrope dhe analoge, parashikuar me nenin 273 par.2 lidhur me nenin 28 të KPRK, për 

të cilën është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy(2) viteve e gjashtë (6) 

muajve, dhe dënim me gjobë në shumë prej 5000 (pesëmijë) €. Në dënimin me burgim i 

është llogaritë edhe koha e kaluar në paraburgim prej 26 janar 2019 e tutje.  

 

Në procedurën ankimore sipas ankesës së Prokurorit dhe mbrojtësit të të dënuarit ky 

aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.518/2019 datë 17 tetor 2019. 

 

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

të dënuarit avokati A.S., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera që kanë ndikuar në marrjen e vendimit 
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gjyqësor, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim.  

 

Ndaj kërkesës se mbrojtësit është përgjigjur Kryeprokurori i Shtetit me parashtresën 

KMLP.II.nr.14/2020 datë 27 janar 2020 me propozim që kërkesa të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoj shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPP, vlerësoj pretendimet në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe gjeti se: 

              

Kërkesa nuk është e  bazuar. 

 

Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit pretendon se aktgjykimet e kundërshtuara janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 

nënpar.1.7 të KPP ngase nuk është gjykuar plotësisht lënda e akuzës. Kjo për faktin se me 

aktakuzë është propozuar konfiskimi i makinës WV Sh., me tabela të B. B..x e që është 

pronë e të dëmtuarit, ndërsa gjykata e shkallës së parë fare  nuk ka vendosur për ketë 

propozim, kurse gjykata e shkallës së dytë e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

Sa i përket shkelje së ligjit penal mbrojtësi pretendon se  në rastin konkret është shkelur 

ligji penal dhe atë neni 28 i KPRK sepse tentativa është me afër veprimeve përgatitore 

dhe me larg përfundimit të veprës penale. Aktakuza e ka ngarkuar të dënuarin se ka 

vepruar në bashkëkryerje me F.Th., mirëpo i dënuari ka qenë krejt diku tjetër fizikisht kur 

është konfiskuar droga e llojit “marihuanë”. Në vend ngjarje është kapur F.Th., me një 

person tjetër dhe i dënuari nuk e ka kryer ketë vepër penale. Në rastin konkret mungon 

elementi thelbësor ai i përgatitjes që kishte për ta arsyetuar bazën e aktakuzës për të cilën 

gjykata ka vlerësuar se ka qenë tentativë. Me asnjë provë nuk është vërtetuar se i dënuari 

me dashje ka ndërmarrë veprime të drejtpërdrejta për kryerjen e veprës penale dhe vepra 

nuk është kryer. Pra, mungon dashja, mungon pakujdesia dashja e tij nuk vërtetohet me 

asnjë provë, i dënuari e mohon kryerjen e veprës penale, ka bashkëpunuar me organet e 

rendit, nuk i ka ikur përgjegjëses penale, ai ka qëndruar tek vendi .. – parking –Gj., ai ka 

pranuar se i ka pas 2000 € me veti  të cilat ia ka dorëzuar policës, ai ka dokumentuar 

faktin se këto mjete i ka pranuar nga një person i quajtur V., i cili i ka thëne se ia ka 

borxh 2000 € një personi dhe ka kërkuar që t’ia jap. Duke pasur parasysh ketë gjendje  

sipas mbrojtësit shtrohet pyetja se a ka qenë i vetëdijshëm i dënuari për ta kryer ketë 

vepre penale dhe me cilat prova është vërtetuar fajësia e tij.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate pretendimet e lartcekura nuk janë të bazuara.  

 

Se, pari pa bazë pretendohet se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale nga 

neni 384 par.1 nënpar.1.7 të KPP ngase gjykatat nuk e kanë gjykuar plotësisht lëndën e 

akuzës. Së, pari vlen të theksohet se kjo shkelje ekziston atëherë kur gjykata nuk vendos 

për njërën nga veprat penale të kryer në bashkim. Se, dyti është evidente së në aktakuzë 

është propozuar konfiskimi i veturës që ishte në pronësi të të dënuarit por pa bazë 

pretendohet se gjykata nuk ka vendos lidhur me ketë propozim. Në fakt nga dispozitivi i 

aktgjykimit të shkallës së parë nuk del se gjykata ka vendos lidhur me ketë propozim, por 
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nga arsyetimi i aktgjykimit del se gjykata të dënuarit ia kthyer veturën e markës “WV 

Sh.”, me tabela të regjistrimit B..X me arsyetim se e njëjta nuk është përdor në kryerjen e 

veprës penale((shih faqen  e 10-të të aktgjykimit pasusi i parafundit ) . 

 

Se, dyti pretendimet sa i përket shkeljes së ligjit penal i referohen kryesisht gjendjes 

faktike për të cilën bazë ligjore kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të 

ushtrohet. Është evidente se i dënuari me akuzë ka qenë i akuzuar se veprën penale e ka 

kryer si bashkekzekutor dhe pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor gjykata e shkallës së 

parë veprimet te të dënuarit i ka cilësuar si tentativë në kryerjen e veprës penale, mirëpo, 

a ka vepruar drejt në ketë drejtim gjykata  kjo Gjykatë nuk do të jap vlerësime për shkak 

se  ricilësimi është bërë në favor të pandehurit dhe ndaj aktgjykimit të shkallës së parë 

nuk ka ushtruar ankesë Prokurori. Përveç kësaj, pretendimet e mbrojtësit sa i përket 

gjendjes faktike nuk e vejnë  në dyshim saktësinë e fakteve vendimtare të vërtetuara me 

vendimet kundër të cilave është paraqit kërkesa.  

 

Për arsyet e cekuar më lartë kërkesa u refuzua si e pabazuar, kurse në kuptim dispozitës 

së nenit 437 të KPP vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML. nr.23/2020, më 3 mars 2020 

 

Procesmbajtësi,                              Kryetarja e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                         Nesrin Lushta 


