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                                                              NË EMËR TË POPULLIT  

 

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

kryetare,  Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit E.C. nga R., për shkak të veprës 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje 

të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.44/2019 datë 18.10.2019 dhe aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.583/2019 datë 23.01.2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 08.04.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

         Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit E.C., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Departamenti për krime të 

Rënda PKR.nr. 44/2019 datë 18.10.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.583/2019 datë 23.01.2020. 

        

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Gjakovë - Departamenti për krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr. 44/2019 e datës 18.10.2019  të  dënuarin E.C., e ka shpallur fajtor për veprën penale 

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

analoge nga neni 273 par.1 të KPRK, dhe e ka gjykuar me dënimin burgi  në kohëzgjatje prej 

1(një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 
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prej datës 14.03.2019  deri me datën 07.06.2019, dhe  në masën e arrestit shtëpiak nga data 

07.06.2019 e deri me datën 06.08.2019 si dhe dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) 

euro, të cilin dënim i dënuari është i obliguar të paguaj në afat prej 1 muaji nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i dënuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti dënim 

do të zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 50 ditëve, duke i llogaritur 20 euro 

për një ditë burgimi. Është obliguar i dënuari që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në 

shumë prej 100 euro si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50 euro. 

Janë konfiskuar substancat narkotike  të llojit marihuanë në peshë prej 564,44 gram, një peshore 

digjitale, një telefon i tipit “Sony”, para të gatshme në shumë prej 25.00 euro, si sende të kryerjes 

dhe përfitimit nga vepra penale. 

       

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.583/2019 

datë 23.01.2020, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit kurse e ka vërtetuar 

aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

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

dënuarit av. M.B. nga R., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme 

e Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara t’i ndryshojë, ashtu që të dënuarin ta shpallë fajtor dhe ti 

shqiptoj dënim për veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope 

dhe analoge nga neni 275 par.1 të KPRK, apo ti anulojë aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështja 

të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

        Ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur 

Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.47/2020 e datës 11.03.2020, me propozim  që 

kërkesa   e mbrojtësit të dënuarit për mbrojtje të ligjshmërisë  të refuzohet si e  pabazuar. 

 

         Mbrojtësi i të dënuarit E.C. av. M.B., në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka theksuar 

se i dënuari e ka pranuar fajësinë që nga fillimi i procedurës penale  por ka deklaruar se 

narkotikun e ka poseduar vetëm për nevoja personale pasi që ka qenë përdorues i rregullt i 

narkotikëve, prandaj aktgjykimet e kundërshtuara përmbajnë shkeljen e ligjit penal sepse për të 

qëndruar kjo vepër penale duhet të qëndroj edhe elementi i shitjes së paautorizuar e në këtë rast  
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shitja dhe qëllimi nuk janë vërtetuar me prova bindëse. Gjykata e shkallës së parë analizën dhe 

konkluzionin e ka arsyetuar vetëm me supozime, në mungesë të arsyetimit të elementit të shitjes 

të veprës penale e cila i vihet në barrë të dënuarit. 

 

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

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, çmoi thëniet  

në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson  se aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë 

shkelje të ligjit penal. Në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë janë të përshkruara të 

gjitha veprimet inkriminuese të të dënuarit, ndërsa arsyetimi i aktgjykimit përmban arsye të 

duhura mbi të gjitha faktet relevante të kësaj çështje juridiko penale. Gjykata e shkallës së parë 

dhe ajo e shkallës së dytë drejtë kanë zbatuar ligjin penal, kur kanë gjetur se në veprimet e të 

dënuarit ekzistojnë elementet e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 të KPRK.  

Kjo për arsye se këtë konkludim gjykata e shkallës së parë e ka mbështetur në provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor , të cilat ishin të pakontestueshme se i dënuari kishte në 

posedim substancën narkotike të llojit marihuanë në peshë prej 564,44 me qëllim shitjeje dhe 

gjatë kontrollit te i dënuari janë gjetur edhe 4 paketime dhe një cigare Joint të mbushura me 

substancë narkotike, ndërsa pas bastisjes së shtëpisë së tij, në dhomën e tij janë gjetur edhe 15 

paketime të mbështjella me folje alumini të cilat ishin të mbushura me substancë narkotike. 

Prandaj pretendimi i mbrojtjes se i dënuari ka poseduar narkotikun vetëm për përdorim personal 

rezulton se është i pabazuar, sepse gjykata e shkallës së parë duke iu referuar fakteve konkrete që 

rezultojnë nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor që kanë të bëjnë me sasinë e 

narkotikut dhe mënyrën se si ishin të mbështjella, pastaj faktit se vet i dënuari e ka pranuar se 

ndarjen dhe paketimin e narkotikut e ka bërë ai personalisht nxjerr konkludim se këto fakte e 

vërtetojnë qëllimin e të dënuarit për të shitur dhe shpërndarë narkotikun. Prandaj konkludimet e 

dy gjykatave të instancave më të ulëta i mbështet edhe kjo gjykatë, sepse  po ta kishte i dënuari 

narkotikun për përdorim personal pse ka pasë nevojë ta ndaj në paketime më të vogla, 
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përkatësisht pse ka pasur nevojë ta ndajë në mënyrën si është gjetur ë shtëpinë e tij. Personaliteti 

i të dënuarit tregon se edhe më parë ka qenë i dënuar për vepër të njëjtë penale. Prandaj, sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate të gjitha këto fakte tregojnë se qëllimi i të dënuarit ishte pikërisht 

shitja dhe shpërndarja e narkotikut, si me të drejtë kanë konkluduar gjykata e shkallës së arë dhe 

ajo e shkallës së dytë. 

      

        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.80/2020, më datë 08.04.2020 

 

 Procesmbajtës,                                                                                                  Kryetarja e kolegjit, 

 Sherif Krasniqi                                                           Nesrin Lushta 

 

 

 

 


