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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit S.T., nga Kavaja Republika 

e Shqipërisë, për shkak të veprës penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare 

ose i vijës kufitare, nga neni 146 par.1 të KPK-së, duke vendosur sipas kërkesës për 

mbrojtjen e ligjshmërisë , paraqitur nga mbrojtësi I të dënuarit, av. B.Gj., ushtruar 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.285/2017 datë 10.2.2017, dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA 1 nr.338/2017 datë 15.6.2017, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më datë 16.4.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit S.T., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.285/2017 

datë 10.2.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.338/2017 datë 

15.6.2017. 

 

A r s y e t i m i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.285/2017 datë 10.2.2017, i 

dënuari S.T. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale kalimi i paautorizuar i 

vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare, nga neni 146 par.1 të KPK-së, dhe për këtë 

vepër është gjykuar me dënim me kusht, ashtu që i është vërtetuar dënimi me burgim 

në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në 

afat prej 1 një) viti nuk kryen ndonjë vepër të re penale. Shpenzimet e procedurës 

penale i bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PA1.nr.338/2017 datë 15.6.2017, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të 

dënuarit S.T., kurse aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

       Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të dënuarit S.T., av. B. Gj., nga Prizreni, për shkak 

të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 nënpar.2.3 

të KPPK-së, shkeljes së Kushtetutës së Republikës së Kosovës, shkeljes së nenit 6 të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, shkeljes së nenit 3 dhe12 të Konventës 
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Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe shkeljes së nenit 390 par.1 të KPPK-së, me 

propozim që të anulohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë dhe çështja të 

kthehet në rivendosje në këtë Gjykatë. 

       Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.25/18 e datës 20.2.2018, ka propozuar 

që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi të gjitha shkresat e 

çështjes në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, dhe pasi 

vlerësoi pretendimet në kërkesë, konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është e pabazuar. 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit,  cekë disa baza për shkak të cilave ka paraqitur 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke pretenduar se mbrojtësi i të “miturit” në 

ankesë ka kërkuar që Gjykata e Apelit ta njoftojë mbrojtësin për mbajtjen e seancës së 

kolegjit dhe më tutje i referohet Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Fëmijëve, duke përfunduar në fund se në rastin 

konkret është shkelur ligji penal në dëm të miturit A.M. nga Prizreni dhe se mbrojtësi i tij 

F.Sh., propozon, gjë që në tërësi e bënë kërkesën e pakuptueshme dhe të paqartë se 

për kënd është paraqitur dhe në çfarë drejtimi është paraqitur kjo kërkesë. Në rastin 

konkret kemi të bëjmë me S.T. të lindur më 9.3.19.., pra nuk kemi të bëjmë me person 

të mitur por me person të rritur dhe pa kurrfarë arsye kërkesa i referohet personit të 

mitur dhe Konventës Evropiane për të Drejtat e Fëmijëve. Po ashtu, nga kërkesa nuk 

është e qartë se a kemi të bëjmë me personin e njëjtë meqë edhe më tutje theksohet i 

mituri A.M. nga Prizreni. 

       Duke u nisur nga këto fakte, kjo Gjykatë gjeti se kërkesa është e pabazuar andaj 

edhe në kuptim të nenit 437 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Procesmbajtës,          Kryetare e kolegjit, 
    Bujar Balaj               Nesrin Lushta 
 
 

 


