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PML.nr.370/2019 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përberë nga gjyqtarët Nesrin Lushta,  

kryetare, Mejreme Memaj e Rasim Rasimi, anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha,  procesmbajtëse, në çështjen penale të dënuarit A.G., nga P., rruga “A.Zh.”, për 

shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, parashikuar me nenin 273 par.2 lidhur me nenin 31 të 

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

mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit avokatit S.M., të paraqitur kundër 

aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve 

të Rënda PKR.nr.203/2016 datë 26 mars 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 27 janar 

2020, mori ketë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të  dënuarit  A.G., e 

paraqitur kundër aktgjykimit formës së prerë të Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.203/2018 datë 26 mars 2019. 

 

A r s y e t i m 

 

 

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

PKR.nr.203/2018 datë 26 mars 2019, të dënuarit B.L., A1.G1. e A.G.  janë  shpall 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 31 të 

KPRK, i dënuari B.L. edhe për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim të 

paautorizuar të armëve, nga neni 374 par.1 të KPRK. B.L. është gjykuar me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 2(dy) viteve dhe dënim unik me gjobë në shumë prej 3000 

(tremijë) €, A1.G1. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti e gjashtë (6) muajve 

dhe dënim me gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) €, A.G. me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve dhe dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) €. Në 

dënimet e shqiptuara me burgim ju është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 

29.03.2018 deri me 7.09.2018. 

 

Ndaj aktgjykimit të lartcekur ka ushtruar ankesë Prokurori dhe mbrojtësit e të dënuarve B.L. 

e A1.G1., kurse  Gjykata e Apelit duke vendosur përkitazi me ankesat e ka aprovuar ankesën 

e Prokurorit duke e ndryshuar aktgjykimin e shkallës së pare sa i përket vendimit për dënim 

ashtu që të dënuarin B.L. e gjykon me dënim burgim në kohëzgjatje prej tri (3) viteve dhe 

dënim unik me gjobë në shumë prej 3000(tremijë)€, A1.G1.n me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej dy (2) viteve dhe dënim me gjobë në shumë prej 2000(dymijë)€, kurse A.G. 

në dënim me burgimi në kohëzgjatje prej 1(një) viti dhe dënim me gjobë në shumë prej 1000 

(njëmijë) €. 
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Kundër aktgjykimeve të lartcekura ka paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi 

i të dënuarit A.G. avokati S.M, pa cekur bazat ligjore, me propozim që kërkesa të aprovohet 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen si të pabazuara në prova dhe në ligj dhe  i mbrojturi 

i tij të shpallet i pafajshëm apo lënda të kthehet në rigjykim në shkallën e parë( kështu 

theksohet në propozim).  

 

Ndaj kërkesës së paraqitur është përgjigjur Prokurori i Shtetit me parashtresën me shkrim 

KMLP.II.nr.256/2019 datë 19 dhjetor 2019 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 kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi pretendon se me aktgjykimet e 

kundërshtuara është shkelur neni 7 i Ligjit penal për shkak se prokuroria dhe gjykatat në bazë 

të kësaj dispozite kanë qenë të obliguara që t’i vërtetojnë faktet dhe provat që janë kundër dhe 

në favor të akuzuarit. Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë kanë shkel nenin 3 

të kodit penal respektivisht “prezumimin e pafajësisë “se të pandehurit dhe parimin “in dubio 

pro reo” pasi që nga fillimi i procesit gjyqësor të pandehurin e kanë konsideruar fajtor apriori. 

Gjykatat me asnjë fakt apo provë nuk e kanë vërtetuar gjendjen faktike në bazë të cilës do të 

vërtetohej se i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 31 të 

KPRK për cilën është akuzuar. Kjo sipas mbrojtësit paraqet shkelje të ligjit dhe parimeve 

bazë të drejtësisë dhe me ketë dëshmohet se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së 

dytë kanë dështuar që sigurojnë proces gjyqësor të drejtë e që është e garantuar me 

Kushtetutën e Kosovës, Kodin e Procedurës penale dhe Konventën evropiane për të drejtat e 

njeriut. 

 

Aktgjykimet e kundërshtuara përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

nga neni 384 par.1 nënpar.1.7, 1.8 e 1.12 të KPP për shkak se dispozitivi i aktgjykimit është i 

paqartë, në kundërshtim të plotë me arsyetimin dhe nuk mbështetet në asnjë provë të vetme të 

bazuar në ligj. Dëshmitaret e Prokurorisë para trupit gjykues nuk kanë prezantuar ndonjë fakt 

apo provë që e ndërlidh të dënuarin në kryerjen apo tentimin për ta kryer veprën penale. Gjatë 

procesit gjyqësor është vërtetuar se në veprimet e të dënuarit nuk plotësohet asnjeri nga 

elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar. I dënuari në mbrojtjen e tij ka sqaruar 

qartë se nuk është i involuar në kryerjen e veprës penale. E pranon faktin se ditën e ngjarjes 

ka qenë me vajzën me të cilën e ka njoftuar i dënuari B. dhe janë shkuar në P. me të cilën ka 

biseduar dhe pirë kafe në restorantin e “E..”. Gjatë pirjes së kafes e ka thirr në telefon i 

dënuari i parë dhe e fton që t’i bashkëngjitet ku me pas takohen për kafe bëjnë biseda të 

zakonshme dhe pastaj kthehen për Prishtinë. I dënuari vetëm pas arrestimit e kupton se të 

dënuarit B.L. i janë gjetur në veturë tetë kg marihuanë. Bazuar në ketë sipas mbrojtësit provat 

sa i përket të mbrojturit të tij janë thelbësisht të pambeshtetshme dhe të papranueshme nuk 

dëshmojnë se i dënuari ka lidhje direkte apo indirekte me veprën penale. Nuk është vërtetuar 

dashja e të dënuarit për ta kryer veprën penale dhe gjykatat kanë dështuar në tersi që të 

ofrojnë zgjidhje juridike për vërtetimin e ekzistimit të veprës penale, përgjegjësisë penale dhe 

dashjen si element subjektiv për ta kryer veprën penale. Pastaj, sipas mbrojtësit përkundër 

faktit se nuk ka prova që inkrimojnë të mbrojturin e tij gjykata e shkallës së dytë ia ka 

ashpërsuar dënimin për gjashtë muaj, dhe ky dënim ka karakter hakmarrës për shkak se nuk 

është marrë për bazë se i dënuari është familjar, mbajtës i familjes, me parë s’ka qenë i 



3 
 

dënuar dhe se dënimi me burgim në kohëzgjatje prej një(1) viti është i rendë kur të merret në 

konsideratë edhe mungesa e provave. 

 

Vlen të theksohet se nga përmbajtja e kërkesës del se i dënuari nuk ka konkretizuar bazat 

ligjore për të cilat e ka paraqitur kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, dhe kryesisht 

arsyetimi i referohet gjendjes së fakteve për të cilën bazë ligjore kërkesa nuk mund të 

kundërshtohet. Megjithatë kjo gjykatë i vlerësoj pretendimet në kërkesë si një tersi ashtu siç 

janë parashtruar dhe gjeti se ato janë të pabazuara.   

 

Se, pari pretendimi i mbrojtësit se është shkelur nenit 7 i kodit penal, neni 3 dhe 5 i LPP (neni 

6 i KEPDNJ) nuk mbështeten në fakte përveç që citohen këto dispozita. 

 

Se, dyti aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, nga neni 384 par.1 nënpar.1.7, 1.8 dhe 1.12 të KPP ashtu siç pa bazë 

pretendon mbrojtësi. 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.7 të KPP 

ekzistojnë kur gjykata nuk vendos për njërën nga më shumë vepra penale për të cilat është 

akuzuar i akuzuari. Mbrojtësi vetëm e citon ketë nën paragraf por nuk thekson se në çka 

konsiston kjo shkelje, kurse nga shkresat e lëndës del se i dënuari është akuzuar vetëm për 

veprën penale nga neni 273 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK për të cilën edhe është shpall 

fajtor.  

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nga nenpar.1.8 të nenit 384 të KPP 

ekzistojnë kur aktgjykimi bazohet në provë të papranueshme. Në ketë drejtim mbrojtësi 

pretendon se provat sa i përket të mbrojturit të tij janë thelbësisht të pa mbështetshme dhe të 

papranueshme ngase nuk dëshmojnë se i mbrojturi i tij ka lidhje direkte apo indirekt me 

veprën penale, mirëpo ky pretendim i mbrojtësit është i pabazuar dhe provat nuk mund të 

konsiderohen si të pa mbështetshme ashtu siç pretendon ai. Me dispozita ligjore – neni 257 të 

KPP është përcaktuar se kur një provë konsiderohet e papranueshme dhe aktgjykimi nuk 

mund të mbështetët në të. Sipas kësaj dispozite prova të papranueshme janë të gjithë ato 

prova të cilat janë marrë me shkelje të dispozitave të procedurës penale. Kurse, prova apo 

informata është thelbësisht e pa mbështetshme nëse origjina e provës apo informatës është e 

panjohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të parë prova apo informata është e 

pamundshme apo e pabesueshme. Siç del nga shkresat e lëndës provat e administruara ne 

shqyrtimin gjyqësor ne ketë çështje jo vetëm që janë marrë konfrom dispozitave ligjore por 

edhe provojnë përgjegjësinë penale të të dënuarit dhe elementet e veprës penale për të cilën 

është gjykuar ai.  

 

Pastaj, të pabazuara janë pretendimet se dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë është i 

paqartë dhe ne kundërshtim me arsyetimin. Dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë është i qartë, në të janë përshkruar në mënyrë të qartë veprimet inkriminuese të të 

dënuarit në bashkëveprim me dënuarit B.L. e A1.G1., se si kanë transportuar substanca 

narkotike pa autorizim me qellim  shpërndarje dhe shitjes së paautorizuar, veprime këto të 

ndërmarra me dashje, e që paraqesin tiparet e veprës penale për të cilën i dënuari është shpall 

fajtor dhe gjykuar. Në arsyetim të aktgjykimit janë paraqitur arsye për të gjitha faktet 

vendimtare, janë vlerësuar të gjitha provat, e edhe mbrojta e të dënuarit, me ç’rast janë dhënë 

arsye pse nuk është aprovuar mbrojtja e tij ( i cili mohon faktin se ka pas marrëveshje 

paraprake me të dënuarit tjerë që të shkojnë në P. me qëllim të marrjes së substancave 

narkotike dhe ta ketë kontaktuar në telefon të dënuarin B. në momentin kur është ndalë nga 

policia), pra gjykata e shkallës së parë ka paraqitur arsye për të gjitha provat e administruar 

dhe lidhur me to ka paraqitur konkludimet e veta të cilat si të drejta i pranon edhe kjo Gjykatë 

dhe nuk e sheh të nevojshme të bëje edhe njëherë vlerësime në ketë drejtim ( vlen të 
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theksohet se mbrojtësi i të dënuarit përkundër faktit se tani me kërkesë pretendon se 

aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale nuk ka ushtruar ankesë 

fare ndaj aktgjykimit të shkallës së parë). 

 

Pretendimet  në kërkesë që kanë të bëjnë me gjendjen faktike nuk qenë objekt shqyrtimi 

ngase për ketë bazë ligjore kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet – neni 

432 par.2 të KPP.  Megjithatë vlen të theksohet se pretendimet në ketë drejtim nuk e venë në 

dyshim saktësinë e fakteve vendimtare të vërtetuara me vendimet kundër të cilave është 

paraqit kërkesa. 

 

Pastaj,  mbrojtësi pretendon se gjykata e shkallës së dytë pa bazë ia ka rritur dënimin të 

dënuarit pra e kundërshton vendimin mbi dënim, por edhe këto pretendime nuk kanë qenë 

objekt shqyrtimi sepse kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë edhe për ketë bazë nuk mund të 

paraqitet. Vendimi mbi dënimin konform dispozitës së nenit 404 par.1 pika (5) e (6) të 

KPPK, mund të kundërshtohet vetëm nëse në marrjen e vendimit 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 vepër penale gjykata ka 

tejkaluar kompetencat ligjore, dhe nëse janë shkelur dispozitat mbi llogaritjen e paraburgimit 

dhe të dënimit të vuajtur. Gjykata e cakton dënimin duke pas parasysh minimumin dhe 

maksimumin e dënimit të paraparë për vepër penale,  qëllimin e dënimit dhe rrethanat 

lehtësuese e renduese ( neni 73 i KPRK).  Mirëpo,  vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë 

dhe asaj të dytë sa i përket caktimit të dënimit - llojit dhe lartësisë në kuadër të rrethanave 

lehtësuese dhe atyre renduese të cilat i kanë konstatuar dhe vlerësuar ato nuk mund të 

kundërshtohet me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë. Në rastin konkret të dënuarit me 

aplikimin e dispozitave të zbutjes së dënimit i është shqiptuar dënim me burgim nën 

minimumin e paraparë ligjor. Për veprën penale për të cilën është gjykuar i dënuari parashihet 

dënim me gjobë dhe me burgim prej dy deri në dymbëdhjetë vjet, të dënuarit i është shqiptuar 

dënimi me burgim në kohëzgjatje prej një viti. 

 

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.370/2019, më  27 janar 2020 

 

 

Procesmbajtësja,                                                                           Kryetarja e kolegjit-gjyqtarja, 

Qefsere Berisha                                                                                           Nesrin Lushta 


