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                                                                                                                                 Pml.nr.371/2019 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                          

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të dënuarve F.R., A.I., A.H. dhe K.B., për 

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

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.3 lidhur me nenin 31 të 

KPRK, duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të të 

dënuarve A.I. dhe K.B., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

PKR.nr.81/2019 të datës 25.04.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.367/2019 të datës 28.08.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 21.01.2020, 

mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

        Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve 

A.I. dhe K.B., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë  

PKR.nr.81/2019 të datës 25.04.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.367/2019 të datës 28.08.2019. 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Prishtinë me aktgjykimin PKR.nr. 81/2019 të datës 25.04.2019 të 

dënuarit F.R., A.I., A.H. dhe K.B., i ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale blerja, 

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

analoge nga neni 273 par.3 e lidhur me nenin 31 të KPRK, për të cilën vepër të dënuarit F.R. i ka 

shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite si dhe dënimin me gjobë në shumë 

prej 1.500 (njëmijë e pesëqind) €, e të cilat dënime do të ekzekutohen pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, të dënuarit A.I., i ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite në të 
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cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 27.10.2018 e deri me datë 

25.04.2019 si dhe dënim me gjobë në shumën prej 2.500 (dymijë e pesëqind) €, e të cilën gjobë 

është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditës nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të 

dënuarit A.H., i ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 2(dy) vite, e në të cilin dënim i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 27.10.2018 e deri me datë 25.04.2019 

si dhe dënim me gjobë në shumën prej 2.500 (dymijë e pesëqind) €, e të cilën gjobë është i 

obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe të 

dënuarit K.B. i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite në të cilin 

dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 27.10.2018 e tutje si dhe 

dënimi me gjobë në shumë prej 3.000(tre mijë) € e të cilin dënim është i obliguar që ta paguajë 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse të dënuarit nuk e paguajnë 

dënimin me gjobë, atëherë i njëjti do t’iu shndërrohet në dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € 

të dënimit me gjobë do ti llogaritet një ditë burgim. Ndaj të dënuarve është shqiptuar edhe 

dënimi plotësues si në dispozitivin e aktgjykimit të kundërshtuar të gjykatës së shkallës së parë 

(faqja 3 dhe 4 e aktgjykimit).Të dënuarit janë obliguar që ti paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej nga 50 

€, secili veç e veç. 

                       

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.367/2019 

të datës 28.08.2019, i ka refuzuar si të pabazuara ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë 

dhe ankesat e mbrojtësve të dënuarve F.R., A.I., A.H. dhe K.B.  kurse aktgjykimin e ankimuar e 

ka vërtetuar.  

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve,  kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 

        - mbrojtësi i të dënuarit A.I., avokati B.E., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim 

që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e bazuar dhe aktgjykimet e kundërshtuara 

të anulohen ose ndryshohen dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose ti zbutet dënimi të dënuarit A.I. 

dhe 

       - mbrojtësi i të dënuarit K.B., avokati J.O., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim 

që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e bazuar dhe aktgjykimet e kundërshtuara 
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të anulohen ose ndryshohen dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose ti zbutet dënimi të dënuarit 

K.B.  

 

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.257/2019 e datës 23.12.2019, ka 

propozuar që kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve të refuzohen si të 

pabazuara. 

      

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

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1  të KPP dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin 

nga kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 

       - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit A.I.,  pretendon  se gjykatat 

me rastin e matjes së dënimit nuk i kanë dhënë fare rëndësi rrethanave lehtësuese krahasuar me 

rëndësinë e tyre reale ashtu siç parashihet në nenin 74 të KPRK-së, siç janë rrethanat personale 

dhe karakteri i personit të dënuar ku në rastin konkret Afroni është student i vitit të III në 

Fakultetin e Mjekësisë dhe dënimi prej 2(dy) viteve burgim do të ndikonte negativisht në jetën e 

tij dhe për studimet. 

 

        Pretendimet në kërkesën e mbrojtësit të dënuarit K.B. janë që me rastin e matjes së dënimit 

gjykata nuk i ka dhënë mjaftueshëm rëndësi rrethanave lehtësuese edhe përkundër faktit se i 

njëjti e ka pranuar fajësinë në mënyrë vullnetare, është i moshës së re dhe është në gjendje të 

rëndë ekonomike, ka një të kaluar të pastër dhe nuk ka rënë ndesh asnjëherë me ligjin, i njëjti ka 

shpreh keqardhje për veprën e kryer dhe ka premtuar se kurrë nuk do të kryej vepra tjera penale. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e lartcekura të mbrojtësve të 

dënuarve janë të pabazuara.  

 

        Gjykata Supreme, konstatojë se konform dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK, kur është 

fjala për vendimin për dënimin shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për dënim, 

dënim alternativ, vërejtje gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të 
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detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me vepër penale, 

gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore. 

 

       Në rastin konkret  gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për këtë 

vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim e për më tepër, nën minimumin ligjor të përcaktuar 

për këtë vepër penale, që do të thotë se me rastin  e vendosjes për dënimin nuk ka tejkaluar 

autorizimet e veta ligjore. Në anën tjetër, lartësia e dënimit i cili është shqiptuar, është në 

diskrecionin e gjykatës dhe nuk mund të kundërshtohet me këtë mjet të jashtëzakonshëm juridik.     

    

       Nga arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është refuzuar si të 

pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.371/2019, më datë 21.01.2020 

 

Procesmbajtëse,                                                                                            Kryetarja e kolegjit, 

  Qefsere Berisha                                      Nesrin Lushta 

 

 

 

 

 


