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                             PML.nr.99/2016 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME  E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, 

kryetare, Nebojsha Boriqi dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale të të dënuarve J. M. dhe B. 

E., për shkak të veprave penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psiko trope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPK, 

mbajtja në pronësi, në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPK, dhe posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psiko trope ose analoge nga neni 

275 par.2 të KPK, duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur 

nga mbrojtësi i të dënuarit J. M., Y.H. av. nga Gjilani, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan PKR.nr.130/2015 datë 

11.09.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda 

në Prishtinë PAKR.nr.521/2015 datë 22.12.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 29 

shtator 2016, merr këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit J. 

M. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në 

Gjilan PKR.nr.130/2015 datë 11.09.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë-

Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë PAKR.nr.521/2015 datë 22.12.2015. 
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    A  r  s  y e  t i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan 

PKR.nr.130/2015 datë 11.09.2015, të dënuarit J. M. dhe B. E. janë shpallur fajtor; J. M. për 

veprat penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shtija e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm 

dhe substancave psiko trope dhe analoge nga neni 273 par.2 të KPK, dhe veprës penale mbajtja 

në pronësi , në kontroll ose posedim të paautorizuar e armëve nga neni 374 par.1 të KPK, kurse 

B. E. për veprën penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve , substancave psiko trope ose 

analoge nga neni 275 par.2 të KPK, dhe për këto vepra penale pasi që më parë të dënuarit J. M. 

i’u janë caktuar dënimet është gjykuar me dënim unik burgu në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) 

muajve dhe me dënim me gjobë në shumë prej 1.400 €, në të cilin dënim i’u është llogaritur koha 

e kaluar në paraburgim prej 29.07.2015 gjer më 11.09.2015,  ndërsa dënimin me gjobë në rast 

mos pagese i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim burgu ku për çdo 20 €, të filluar i llogaritet për 

1 ditë burgimi, kurse të dënuarin B. E. e gjykon me dënim burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) 

muajsh, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 29.07.2015 gjer më 

11.09.2015. Bëhet konfiskimi i substancës narkotike të llojit hashash në sasi prej 20,4 gr. 6,7 gr. 

mariuhanës 5.9 gr. si dhe 1jë paketim rizlla, revolja e markës “TT” 1 karikator dhe 13 fishek si 

dhe shuma e të hollave prej 950 €. Të dënuarit janë detyruar që të paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe secili prej tyre shumën prej nga 

50 €, në emër të paushallit gjyqësor. 

Ky aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit -Departamenti për 

Krime të Rënda në Prishtinë PAKR.nr.521/2015 datë 22.12.2015. 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi 

i të dënuarit, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së 

ligjit penal me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen, çështja t’i kthehet gjykatës 

së shkallës së parë në rivendosje.  

Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.69/2016 datë 08.04.2016, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 



3 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi shkresat e çështjes konform 

dispozitave të nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoi thëniet në kërkesën për mbrojtjen 

e ligjshmërisë dhe gjeti se: 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

Në kërkesën e ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit pretendohet se aktgjykimi i shkallës 

së parë mbështet në prova të papranueshme duke konsideruar se i njëjti aktgjykim është marrë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 242 par.4 të KPPK, për faktin 

se Prokurori Publik me rastin e ngritjes së akuzës nuk ka përmbushur detyrimin që akuza të 

mbështet në prova të pranueshme konform dispozitës së nenit 249 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 

105 të KPPK, nga se bastisja e shtëpisë së të dënuarit është bërë pas orës 22,oo, pa urdhër 

përkatës nga Gjykata dhe pa pëlqimin e të dënuarit. Vërtetimi mbi bastisjen e shtëpisë është 

provë e papranueshme në të cilat aktgjykimet e kundërshtuara nuk kanë mundur të mbështeten. 

Përkitazi me shkeljen e ligjit penal mbrojtësi pretendon se dënimet me gjobë të caktuara 

nga gjykata e shkallës së parë , me rastin e shqiptimit të dënimit unik nuk kanë mundur ta arrijnë 

shumën e të gjitha dënimeve të përcaktuara. 

Pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk janë të bazuara nga këto 

arsyera: 

Nga shkresat e çështjes-procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 11.05.2015, 

vërtetohet se i dënuari në prezencën e mbrojtësit (parashtruesit të kërkesës), është udhëzuar mbi 

të drejtat e tija në procedurë , ku konstatohet se i dënuari i ka kuptuar të drejtat e tija konform 

dispozitave të procedurës penale duke theksuar se e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, se pranimi i fajësisë nga ana e të dënuarve është bërë në mënyrë vullnetare pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre. 

Qëndron fakti se mbrojtësi i të dënuarit J. M. në kërkesë prezenton edhe dy kopje të 

vërtetimit mbi bastisjen e shtëpisë së të dënuarit të cilat dallojnë siç pretendon mbrojtësi në 

kërkesë, por duhet theksuar se të dënuarit duke filluar nga procedura para penale e gjer në 

shqyrtimin gjyqësor kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat janë shpallua fajtor, e në 

këtë rast provat ekzistuese nga shkresat e çështjes nuk janë administruar,por  nga ana tjetër 
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vërtetimet e prezantuara nuk janë e vetmja provë ekzistuese në shkresat e çështjes ,në të cilën 

mbështeten aktgjykimet e kundërshtuara , andaj në rastin konkret irelevante janë vërtetimet e 

prezantuara nga mbrojtësi i të dënuarit meqë të njëjtat nuk janë prova të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. 

Po ashtu qëndron fakti se dënimet e shqiptuara me gjobë për dy veprat penale për të cilat 

i dënuari është shpallur fajtor , me rastin e shqiptimit të dënimit unik me gjobë duhet ta arrijnë 

shumën e të gjitha dënimeve të përcaktuara, andaj gjykata e shkallës së parë drejt ka vepruar kur 

të dënuarit i ka shqiptuar dënimin unik me gjobë në shumën që arrijnë dënimet e përcaktuara nga 

se vetëm në rastet e shqiptimit të dënimeve me burgim dënimi unik nuk mund të arrijnë shumën 

e dënimeve të përcaktuara.  

Nga arsyet e cekura më lart e konform dispozitës së nenit 437 të KPPK, kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit është refuzuar si e pabazuar dhe është vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    PML.nr.99/2016 datë 29 shtator 2016 

 

 

Procesmbajtëse,       Kryetar i kolegjit, 

Minire Xhambazi       Emine Mustafa 


