
1 

 

Pml.nr.97/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.I, për shkak të veprës penale 

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

analoge nga neni 273 par.1 lidhur me nenin 281 par.1 nënpar.1.7 të KPRK-së, duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë e paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.29/2018 të datës 22.05.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.421/2018 të datës 04.10.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 08 prill 2020, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit A.I 

anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.29/2018 të datës 22.05.2018 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.421/2018 të datës 04.10.2018 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.29/2018 të datës 22.05.2018, të dënuarin A.I, e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

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

psikotrope ose analoge nga neni 273 par.1 lidhur me nenin 281 par.1 nënpar.1.7 të KPRK-së dhe 

e ka dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve dhe dënim me gjobë në 

lartësi prej 300 (treqind) €, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në arrest shtëpiak 
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prej datës 03.10.2017 deri me datë 02.11.2017. I dënuari është obliguar në pagesën e paushallit 

gjyqësor në shumë prej 50 (pesëdhjetë) €.  

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.421/2018 e datës 04.10.2018, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

i të dënuarit, av. E.A. nga P, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara dhe ndaj të 

dënuarit të shqiptoj dënim me kusht apo që lënda të anulohet dhe çështje të kthehet në rivendosje 

në gjykatën e shkallës së parë. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.60/2020 e datës 

30.03.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se  aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale pasi që në hyrje të 

aktgjykimit nuk është cekur emri i mbrojtëses së të dënuarit, përveç kësaj edhe në arsyetim të 

aktgjykimit nuk është cekur emri i mbrojtëses, dhe për më tepër, të dënuarit nuk i është dhënë 

mundësia që të konsultohet me mbrojtësen e tij. Nga kjo del se i dënuari ka bërë pranimin e 

fajësisë pa e kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë pasi që nuk ka pasur mundësi të 

konsultimit me mbrojtësen e tij. 

 

Pretendohet se gjykata e shkallës së parë nuk ka aplikuar drejt dispozitat e matjes së 

dënimit përkatësisht nuk ka marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe për këtë arsye ka shqiptuar 



3 

 

dënim shumë të lartë dhe përkundër faktit se tekstualisht i ka përmendur rrethanat lehtësuese 

mirëpo nuk i ka zbatuar me rastin e matjes së dënimit. 

 

 Më tutje në kërkesë potencohen disa nga rrethanat lehtësuese që gjykata e shkallës së 

parë nuk i ka marrë parasysh, siç janë se i dënuari në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë 

nën moshën 21 vjeçare, pra ka qenë madhor i ri dhe me këtë rast ka qenë dashur të zbatohet neni 

11 i Kodit të Drejtësisë për të Mitur, si dhe rrethana se i dënuari më parë nuk kishte qenë i 

dënuar me vendim të formës së prerë. Gjykata e shkallës së parë ka marrë si rrethanë rënduese 

elementet e veprës penale e cila nuk lejohet me dispozitat e matjes së dënimit, andaj nga kjo 

rrjedh se ndaj të dënuarit do të arrihej qëllimi dhe efekti i dënimit edhe me dënim më të’ butë se 

që është shqiptuar. 

Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes në pajtim me 

dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve nga 

kërkesa gjeti se: 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar  

Gjykata Supreme e Kosovës, pa vlerësuar pretendimet e tjera të paraqitura në kërkesë, 

gjeti si të bazuar pretendimin se aktgjykimi i shkallës së parë, përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 të KPPK-së, meqë nuk është 

përpiluar në pajtim me dispozitën e nenit 370 par.8 të KPPK-së.  

Bazuar në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë del se me rastin e 

çmuarjes së rrethanave për caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit mes rrethanave tjera 

rënduese është çmuar posaçërisht edhe rrethana se “vepra penale është kryer në oborrin e 

shkollës fillore dhe në kohën kur hapësirën e oborrit e frekuentonin nxënësit e shkollës fillore”. 

Me këtë rrethanë, gjykata e shkallës së parë ka marrë si rrethanë rënduese elementin qenësor të 

veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve substancave 

psikotrope ose analoge nga neni 273 par.1 lidhur me nenin 281 par.1 nënpar.1.7 të KPRK-së, 

meqë pikërisht kjo rrethanë e përcaktuar me dispozitën e nenit 281 par.1 nënpar.1.7 të KPRK-së i 

jep veprës penale formën e kualifikuar të saj pasi që inkriminon rastet kur vepra penale kryhet 
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“brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër që përdoret 

nga fëmijët ose brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë metrash nga cilido instituicon i 

edukimit”, andaj, në këtë mënyrë arsyet për faktin vendimtar –lartësinë e dënimit janë të paqarta. 

Duke vepruar kështu, aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje të dispozitës së 

procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 të KPPK-së dhe në këtë mënyrë aktgjykimin e 

bën juridikisht të paqëndrueshëm e cila shkelje nuk është evituar as nga gjykata e shkallës së 

dytë dhe për këtë arsye u vendos që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe lënda të 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

Në rigjykim gjykata e shkallës së dytë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në 

këtë aktgjykim dhe të marr një vendim të drejt dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike, 

ashtu që me rastin e vendimit për llojin dhe lartësinë e dënimit të jep arsye të qarta për rrethanat 

nga neni 74 të KPRK-së dhe të evitoj shkeljen në fjalë. 

Nga këto arsye, kjo gjykatë konform nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.97/2020, më 08 prill 2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                      Nesrin Lushta 


