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Ap.nr.34/2011 
 

 
Gjykata Supreme e Kosovës në Prishtinë, në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtaret Valdete Daka-kryetare e kolegjit, Nesrin Lushta e Emine 
Mustafa-anëtarë të kolegjit, me bashkëpunëtorin profesional Arben Ismajli-
proçesmbajtës, në çështjen penale të akuzuarit Sh. B. nga F. K. për 
shkak të veprës penale kontrabandimi me migrant nga neni 138. par. 1. 
lidhur me nenin 23. të KPK, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit 
publik të qarkut në Prishtinë dhe të mbrojtësit të akuzuarit, të ushtruara 
kundër aktgjykimit të Gjykatës së qarkut në Prishtinë P.nr.515/2009 të 
datës 15.11.2010., në seancën e mbajtur konform nenit 410. të KPPK, 
më datën 07.03.2012., mori këtë: 

 

 
 

A K T V E N D I M 
 
 

 Me rastin e ankesave të Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë 
dhe të mbrojtësit e të akuzuarit Sh. B., sipas detyrës zyrtare anulohet 
aktgjykimi i Gjykatës së qarkut në Prishtinë P.nr.515/2009 i datës 
15.11.2010. dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 
rivendosje. 
 
 Ankesat për tani janë jo lëndore. 
 

  
A r s y e t i m 
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Me aktgjykimin e Gjykatës së qarkut në Prishtinë P.nr.515/2009 të 
datës 15.11.2010., i akuzuari Sh. B. është shpallur fajtor për veprën 
penale kontrabandimi me migrant nga neni 138. par. 1. lidhur me nenin 
23. të KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 
(pesë) vitesh, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim 
prej datës 23.12.2009. deri më datën 15.11.2010. I akuzuari është 
obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 
gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 €, në afat 
prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Për realizimin e kërkesës 
pronësoro juridike të dëmtuarit janë udhëzuar në kontestin civil. 

 
Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesa kanë ushtruar: 
 
 - Prokurori publik i qarkut në Prishtinë, për shkak të vendimit për 

sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet ashtu që të 
akuzuarit të shqiptohet  dënim me burgim efektiv më i lartë apo të 
anulohet dhe çështja të kthehet gjykatës së shkallës së parë në 
rivendosje dhe 

 
- mbrojtësi i të akuzuarit, avokati G. H. nga Prishtina, po ashtu për 

shkak të vendimit për sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi të 
ndryshohet ashtu që të akuzuarit të shqiptohet dënim më i butë.  

 
 Prokurori i shtetit, me parashtresën PPA.nr.34/2011 të datës 
28.01.2011. ka propozuar që ankesa e Prokurorit publik të qarkut në 
Prishtinë të aprovohet ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarit të 
refuzohet si  e pabazuar 
  

Prokurori i shtetit edhe pse me rregull i informuar për seancën e 
kolegjit të shkallës së dytë nuk morri pjesë, ashtu që konform dispozitës 
së nenit 410. par. 4. të KPPK seanca u mbajtur pa praninë e tij, ndërsa 
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i akuzuari dhe mbrojtësi i tij të cilën morën pjesë në seancë, ngelën 
pranë pretendimeve dhe propozimit ankimor.  
  
 Kolegji i gjykatës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës bashkë me 
ankesat e paraqitura dhe propozimin me shkrim të Prokurorit të shtetit,  
dhe pasi që aktgjykimin e ankimuar studioi sipas detyrës zyrtare konform 
nenit 415. par.1. të KPPK gjeti se duhet vendosur sikur në dispozitiv.  
 
 Aktgjykimi i animuar është i përfshirë  me shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 403. par. 1. pika 12. të KPPK 
sepse diapozitivi i tij është i paqartë dhe në kundërshtim me vet vetën. 
 
 Në pjesën e përshkrimit faktik të veprës penale thuhet se “i 
akuzuari Sh. B. është fajtor sepse me qëllim të përfitimit të dobisë 
pasurore financiare, ‘ne bashkëveprim kanë kryer’ kontrabandimin e 
migranteve”. Në vazhdim nuk ceket se i akuzuari, me cilin person apo 
persona ka ndërmarrë veprimet inkriminuese dhe për këtë arsye 
dispozitivi i këtillë është i paqartë. Më tutje, po ashtu në përshkrimin 
faktik të veprës penale, ceket se i akuzuari ka bërë kontrabandimin e 11 
personave por nuk ceket se kush janë këta persona, edhe pse në faqen 
e dytë të aktgjykimit ceken emrat e shtatë personave të cilit në cilësinë e 
personave të dëmtuar, për realizimin e kërkesës pronësoro juridike, 
udhëzohen në kontestin civil. Kjo po ashtu paraqet një kundërshtim të 
dispozitivit të aktgjykimit me vet vetën dhe paraqet shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni i cekur më lartë. 
 
 Pasi që Gjykata Supreme këto shkelje i konstatojë sipas detyrës 
zyrtare, duke e shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës së 
neni 415. par. 1. të KPPK dhe vendosi që aktgjykimi të anulohet dh 
çështja të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, ankesat e 
Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë dhe të mbrojtësit të akuzuarit ë 
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cilat ishin ushtruar vetëm për shkak të vendimit për sanksionin penal, për 
tani janë jo lëndore. 
 
 Në rigjykim, gjykata e shkallës së parë duhet të mënjanojë shkeljet 
e sipër cekura të dispozitave të procedurës penale dhe të merr vendim 
të ligjshëm. 
 
 Nga sa u tha, në bazë të nenit 424. të KPPK u vendos si në 
dispozitiv.  
 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
Ap.nr. 34/2011, më 07.03.2012. 

 
 

PROCESMBAJTËSI            KRYETARJA E KOLEGJIT 
      Arben Ismajli     Valdete Daka 
 
 

ANËTARËT TË KOLEGJIT: 
 

    Nesrin Lushta______________ 
 
    Emine Mustafa_____________ 


