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Pml.nr.45/2019 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Agim Maliqi, 
kryetar, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 
Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit Rr.B. 
nga P., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.1 
të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të 
dënuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 
PKR.nr.73/2018 të datës 13.09.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PAKR.nr.572/2018 të datës 04.01.2019, në seancën e mbajtur me datën 04.03.2019, 
mori këtë: 

 
 
  

A K T GJ Y K I M 
 
 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit  të 
dënuarit Rr.B. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 
PKR.nr.73/2018 të datës 13.09.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PAKR.nr.572/2018 të datës 04.01.2019. 
 
 

A r s y e t i m  
 

 
        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren PKR.nr.73/2018 të datës 
13.09.2018 i dënuari Rr.B. është shpallur fajtor për veprën penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe 
analoge nga neni 273 par.1 të KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje 
prej 11 (njëmbëdhjetë) muajve në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 
datës 14.06.2018 deri më datën 13.09.2018 dhe me dënim me gjobë në shumë prej 
1.200 (njëmijedyqindën) euro, të cilin është obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh nga 
plotfuqishmëria e aktgjykimit, e në rast të mos pagesës i njëjti do të zëvendësohet me 
dënim burgimi duke llogaritur 20 euro për një ditë burgimi dhe nga ai është konfiskuar 
narkotiku “marihuanë” në sasi prej 719,74 gram. Është obliguar të paguaj shpenzimet e 
procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 
aktgjykimit.   

  
        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktvendimin   
PAKR.nr.572/2018 të datës 04.01.2019 me të cilin është  hedhur si e palejuar ankesa e 
mbrojtësit të dënuarit e ushtruar kundër aktgjykimit të shkallës së parë. 
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        Kundër këtyre vendimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit, avokati G.Gj. nga P., për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 
anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje ose të 
ndryshohen ashtu që të shtyhet ekzekutimi i dënimit të shqiptuar me burgim.  

 
        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.33/2019 e datës 19.02.2019 ka 
propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

   
        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 
kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        -kërkesa nuk është e bazuar. 
 
        Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, në 
referatin e saj nuk ceket asnjë shkelje e tillë. Ajo çka potencohet në kërkesë është se i 
dënuari gjendet në tretman mjekësor për varësit nga substanca narkotike dhe se për 
shkak të konsumimit të narkotikëve po i krijohen simptomet e paranojës ashtu që nuk 
mund të shkojë në vuajtje të dënimit dhe se ndaj tij janë duke u shkelur konventat 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 

 
        Gjykata Supreme konstatojë se problemet shëndetësorë e të dënuarit për shkak të 
cilave nuk duhet që ndaj tij tani të ekzekutohet dënimi, nuk janë bazë për ushtrimin e 
këtij mjeti të jashtëzakonshëm juridik. Bazat për të cilat mund të ushtrohet kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë janë shkeljet procedurale dhe ato të ligjit penal, siç 
parashikohet me dispozitën e nenit 432.të KPPK, por ato në këtë kërkesë nuk janë 
paraqitur. 

 
        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 
konform nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.45/2019, më datë 04.03.2019  

 
 

       Procesmbajtësja,                               Kryetari i kolegjit,  
Mirlinda Mejzini-Simnica                                                              Agim Maliqi 


