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PML.nr.44/2020 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

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

kryetare, Mejreme Memaj e Rasim Rasimi, anëtar, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarit N.B., nga fshati D. i .-K., Republika e 

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

e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, parashikuar me nenin 267 par.2 të Kodit 

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

të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit avokatit N.D., paraqitur kundër aktgjykimit të formës 

së prerë të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Departamenti i Krimeve të Rënda 

PKR.nr.49/2019 datë 30 shtator 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 3 mars 2020, mori 

ketë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit  të  dënuarit  N.B., e 

paraqitur kundër aktgjykimit formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjakovë  - 

Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.49/2019 datë 30 shtator 2019. 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

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

PKR.nr.49/2019 datë 30 shtator 2019, i dënuari N.B. është shpall fajtor për veprën penale 

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

dhe analoge, parashikuar me nenin 267 par.2 të KPRK dhe është gjykuar me katër (4) vite 

burgim dhe dënim me gjobë në shumë prej 2.000 (dymijë) €.  Në dënimin e shqiptuar me 

burgim i është llogarit edhe koha e kaluar në paraburgim prej 20.06.2019 e tutje, kurse nëse i 

dënuari nuk e paguan dënimin me gjobë i njëjti do t’i zëvendësohet me dënimi burgimi ashtu 

që në një ditë burgim do t’i llogariten 20€ të gjobës. 

 

Në procedurën ankimore sipas ankesës së mbrojtësit të dënuarit aktgjykimi i lartcekur është 

vërtetuar nga Gjykata  e Apelit me aktgjykimin PAKR.nr.560/2019 datë 29 nëntor 2019. 

 

Kundër aktgjykimeve të lartcekura ka paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi 

i të dënuarit avokati N.D., për shkak të shkeljes së dispozitës së nenit 11 par.3 të KPP, 

shkeljes së parimit të ligjshmërisë – nenit 2 par.3 të KPRK dhe shkeljes së nenit 74 e 75 të 

KPRK, me propozim që kërkesa të aprovohet aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe 

çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.     

  

Ndaj kërkesës së mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur Kryeprokurori i Shtetit me 

parashtresën me shkrim KMLP.II.nr.30/2020 datë 11 shkurt 2020 me propozim që kërkesa të 

refuzohet si e pabazuar.  
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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 i të dënuarit pretendon se me aktgjykimin 

e shkallës së dytë është shkelur neni 11 par.3 i Kodit të Procedurës Penale dispozitë kjo që i 

referohet të drejtës së të pandehurit për mbrojtje efektive në të gjitha fazat e procedurës 

penale. Kështu, sipas mbrojtësit në rastin konkret i dënuari në procedurën penale në shkallë të 

parë ka pas mbrojtës të zgjedhur sipas zgjedhjes së tij i cili nuk ka prezantuar në seancën e 

kolegjit të Gjykatës së Apelit pasi që për seancën e kolegjit është njoftuar në fillim të seancë 

dhe atë përmes telefonit, dhe nuk e përjashton mundësinë që ftesa i është dorëzuar por e 

njëjta është pranuar nga persona tjerë të cilët nuk ia kanë dorëzuar. Në seancën e kolegjit të 

Gjykatës së Apelit i dënuari është përfaqësuar nga një mbrojtës sipas detyrës zyrtare mirëpo 

një mbrojtje e tillë nuk ka qenë mbrojtje efektive duke pasur parasysh natyrën e veprës, 

dënimin e shqiptuar dhe faktin se mbrojtësi i caktuar nuk ka qenë i njoftuar me lëndën. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet e mësipërme nuk janë të bazuara. Qëndron fakti 

se i dënuari në procedurën penale në shkallë të parë e ka pas të angazhuar avokatin -

mbrojtësin  i cili tani ka parashtruar kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë. Mirëpo, nga 

shkresat e lëndës del se për seancën e kolegjit të Gjykatës së Apelit ky mbrojtës është njoftuar 

në mënyrë të rregullt gjë që vërtetohet nga procesverbali i seancës publike të gjykatës së 

Apelit dhe ketë fakt gjykata e Apelit e ka konstatuar edhe në aktgjykim. Sipas dispozitës së 

nenit 390 të KPP kur të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgim, njoftimi për seancën e 

kolegjit të Apelit i dërgohet prokurorit kompetent, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të 

tij, kurse sipas par.4 të të njëjtit nen mosardhja e palëve të njoftuara me rregull nuk e pengon 

mbajtjen e seancës së kolegjit. Pavarësisht faktit se sipas par.4 të nenit 390 të KPP mosardhja 

e palëve të njoftuara me rregull nuk e pengon mbajtjen e seancës në rastin konkret Gjykata e 

Apelit nuk ka mundur ta mbajë seancën pa pasur i dënuari mbrojtës sepse i dënuari ka qenë 

në paraburgim dhe në rastin konkret mbrojtja ka qenë e detyruar- dispozita e nenit 57 par.1 

nënpar.1.2 të KPP sipas së cilës  i pandehuri duhet të ketë mbrojtës jo vetëm gjatë seancës për 

caktimin e paraburgimit por edhe gjatë kohës derisa ai gjendet në paraburgim. Meqë 

mbrojtësi i angazhuar sipas zgjedhjes së të dënuarit është njoftuar me rregull por nuk  ka 

prezantuar në seancë, Gjykata e Apelit duke pasur parasysh faktin që i dënuari ka qenë në 

paraburgim me pëlqimin e të dënuarit i ka caktuar mbrojtës sipas detyrës zyrtare dhe e ka 

mbajtur seancën e kolegjit, prandaj krejt pa bazë pretendohet se në rastin konkret mbrojtësi i 

angazhuar nuk ka mundur të ofroj mbrojtje efektive aq me tepër kur i dënuari e ka pranuar 

fajësinë kurse aktgjykimi është kundërshtuar vetëm sa i përket vendimit për dënim.  

 

Pastaj, mbrojtësi pretendon se në rastin konkret me të dy aktgjykimet është shkelur parimi i 

ligjshmërisë ( neni 2 par.3 i KPRK) sepse nga praktika e gjykatave për raste të tilla  veprën 

penale për të cilën i dënuari është shpall fajtor në rrethana të njëjta të kryera zakonisht 

shqiptohen dënime me burgim prej dy viteve në rastet e pranimit të fajësisë. Pastaj, të dy 

gjykatat ju kanë referuar dispozitës së nenit 73 të KPRK duke konstatuar drejt rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, mirëpo duke pasur parasysh gjendjen ekonomike të dënuarit, faktin 

se nuk ka histori kriminale bashkëpunimin e tij me hetues që nga pika doganore e deri në 

shqyrtimin fillestar kur e ka pranuar fajësinë sipas mbrojtësit ndaj tij është shqiptuar dënim jo 

proporcional dhe është dashur t’i shqiptohet një dënim siç parashihet me dispozitën e nenit 

233 par.7 pika 7.1 të KPP.  
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Pas shqyrtimit të pretendimeve të lartcekura kjo gjykatë vlerëson se edhe këto pretendime 

nuk janë të bazuara. 

 

Se pari, pretendimet se me aktgjykimet e kundërshtuara është shkelur parimi i ligjshmërisë 

janë të paqarta. Mbrojtësi pretendon se është shkelur ky parim për faktin se dënimi i shqiptuar 

ndaj të dënuarit nuk përkon me dënimin e shqiptuar nga praktika e gjykatave për veprën 

penale për të cilën i dënuari është shpall fajtor të kryer në rrethana të njëjta. Mirëpo,  par.3 i 

nenit 2 të KPRK përcakton që përkufizimi i një vepre penale duhet të përcaktohet në mënyrë 

të saktë dhe nuk lejohet interpretimi sipas analogjisë. Në rast paqartësie, përkufizimi i veprës 

penale interpretohet në favor te personit ndaj të cilit zhvillohet procedura. Pra, bazuar në ketë 

dispozitë nuk është e qartë se në çka konsiston pretendimi i mbrojtësit për shkeljen e kësaj 

dispozite.  

 

Se, dyti sipas dispozitës së nenit 432 të KPP ndaj vendimit gjyqësor të formës së prerë ose 

kundër procedurës gjyqësore e cila i ka paraprirë marrjes së vendimit të tillë, pas përfundimit 

të procedurës penale në formë të prerë kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë mund të paraqitet 

në rast të shkeljes së ligjit penal, në rast të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 i këtij kodi ose në rast të shkeljeve tjera të procedurës penale kur 

shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor. Pra, bazuar ne ketë 

dispozitë kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të vendimit 

për dënim. 

 

Pastaj, vendimi mbi dënimin mund të kundërshtohet me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë  

në kuadër të shkeljes së ligjit penal vetëm në rast se gjykatat me rastin e marrjes së 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 kanë tejkaluar kompetencat ligjore e që paraqet shkelje të ligjit penal ( neni 385 

par.1 nënpar.1.5 i KPP). Gjykata i tejkalon kompetencat ligjore kur shqipton dënimin i cili 

nuk mund të shqiptohet nën minimumin e veçantë ose mbi maksimumin apo shqipton lloj 

tjetër të dënimit i cili nuk mund të shqiptohet për atë vepër penale. Në rastin konkret gjykatat 

kanë shqiptuar dënim me burgim në kuadër të minimumit dhe maksimumit të dënimit me 

burgim që parashihet me ligj për veprën penale për të cilën i dënuari është shpall fajtor. 

 

Në fakt vendimi mbi dënimin mund të kundërshtohet me kërkesë edhe për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, ngase gjykata kur cakton dënim me burgim 

duhet të jep arsye për të gjitha rrethanat të cilat i ka marrë parasysh me rastin e caktimit të 

dënimit veçanërisht duhet të jep arsye se në cilat shkaqe është bazuar kur ka konstatuar se ka 

të bëjë veçanërisht me rast të rëndë dhe se duhet shqiptuar dënim me të rendë se dënimi i 

paraparë, ose ka konstatuar se është e nevojshme të ulë apo të heqë dënimin, të shqiptojë 

dënim alternativ ose masën për trajtim të detyruar rehabilitimi ose të konfiskohet dobia 

pasurore e fituar me vepër penale. Por, nga përmbajtja e kërkesës del se mbrojtësi kryesisht e 

kundërshton lartësinë e dënimit duke theksuar se nuk janë vlerësuar drejt  rrethanat  

lehtësuese me  pretendim  se në praninë e rrethanave lehtësuese të cekura në kërkesë dhe 

dispozitave ligjore për zbutje të dënimit është dashur të shqiptohej një dënim me burgim nën 

minimumin e paraparë ligjor konform dispozitës së nenit 233 të KPP me të cilin do të mund 

të arrihej qëllimi i dënimit. Në fakt gjykatat kanë dhënë arsye sa i përket dënimeve të 

shqiptuara, por, rastet kur gjykata me rastin e individualizimit të dënimit duke i pasur 

parasysh rrethanat të cilat ndikojnë që dënimi të jetë me i ultë  apo me i lartë  nuk e ka 

peshuar mirë dënimin nuk mund të jenë objekt shqyrtimi me kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë. Përveç kësaj, dispozita e nenit 233 par.7 pika 7.1 të KPP i referohet 

marrëveshjes me shkrim mbi pranimin e fajësisë e jo pranimit të fajësisë në seancë.  
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Nga arsyet e lartcekura kjo Gjykatë e refuzoj kërkesën e mbrojtësit si të pabazuar, kurse 

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

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML.nr.44/2020, më  3 mars 2020 

 

 

Procesmbajtësi                                                                              Kryetarja e kolegjit-gjyqtarja, 

  Bujar Balaj                                                                                             Nesrin Lushta 


