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Pml.nr.6/2019 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin  e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 
Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit I.V. nga fshati 
B., komuna e P., për shkak të veprës penale kontrabandimi me migrant në tentativë nga 
neni 170 par.1 lidhur me nenin 28 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen 
e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore në Gjilan PKR.nr.38/2015 të datës 05.07.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës 
së Apelit të Kosovës PAKR.nr.411/2018 të datës 04.12.2018, në seancën e mbajtur më 
datë 15.01.2098, mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

        Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit I.V. 
anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan PKR.nr.38/2015 i datës 05.07.2018 
dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.411/2018 i datës 04.12.2018 
dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  
 
 

A r s y e t i m  
 
 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan PKR.nr.38/2015 të datës 
05.07.2018, i dënuari I.V. është shpallur fajtor për veprën penale kontrabandimi me 
migrant në tentativë nga neni 170 par.1 lidhur me nenin 28 të KPK dhe është gjykuar 
me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajve dhe me dënim me 
gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) euro, të cilin është obliguar ta paguaj pas 
plotfuqishmëria e aktgjykimit. Po ashtu është obliguar që në emër të mbrojtjes 
(kompensimit) të viktimave të paguaj shumën prej 50 euro dhe në emër të paushallit 
gjyqësor shumën prej 30 euro, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 
Për realizimin e kërkesës pronësoro juridike, të dëmtuarit janë udhëzuar në kontestin 
civil. 

  
        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin 
PAKR.nr.411/2018 të datës 04.12.2018, me të cilin janë refuzuar ankesat e paraqitura 
dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  
 
        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit, avokati A.S. nga Gj., nga referati i së cilës del se kundërshtohen 
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për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të 
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 
anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

 
        Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.6/2019 të datës 11.01.2019. ka 
propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

   
        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 
kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        -kërkesa është e bazuar.   

 
        Nga aktgjykimi i shkallës së parë rezulton se i dënuari është shpallur fajtor për 
veprën penale të cekur më lartë dhe në përshkrimin e veprimeve të tij është thënë se  
“më datën 09.01.2015, rreth orës 23:55, në dalje të Republikës së Kosovës, në pikën 
kufitare “Dheu i Bardhë” me rastin e ndaljes dhe kontrollimit të veturës së markës “VW 
Golf”, me targa të regjistrimit ...-KS-... nga ana e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, i 
akuzuari me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejt të dobisë financiare apo të dobisë tjetër 
pasurore, ka tentuar që ti kontrabandoi emigrant, në atë mënyrë që të dëmtuarit G.B. 
dhe R.M., është angazhuar për t`i dërguar deri në Suboticë-Republika e Serbisë, për 
shumën e të hollave prej 250 euro, destinacioni i fundit i të cilëve kanë qenë shtetet e 
Evropës Perëndimore, por i njëjti është hetuar nga Policia e Kosovës dhe së bashku me 
të dëmtuarit urdhërohet që të kthehet në drejtim të Gjilanit dhe vepra penale mbetet në 
tentativë”. 

 
       Me të drejt ceket në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë se në aktgjykimin e 
shkallës së parë nuk është elaboruar ekzistimi i elementeve qenësore të kësaj vepre 
penale. 

 
        Sipas dispozitës së nenit 170 par.8.1 të KPK, shprehja “kontrabandim me migrantë 
nënkupton çdo veprim me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejte ose të tërthortë të një 
dobie financiare ose të një dobie tjetër pasurore nga hyrja e paligjshme e personit në 
territorin e Republikës së Kosovës, i cili nuk është shtetar i Republikës së Kosovës ose i 
një personi qoftë shtetas i Republikës së Kosovës apo shtetas i huaj në shtetin në të 
cilin personi i tillë nuk është banor i përhershëm ose shtetas i atij shteti”, ndërsa sipas 
dispozitës së par.8.2, të njëjtit nen, shprehja “hyrje e paligjshme” nënkupton kalimin e 
kufirit ose vijës kufitare të Republikës së Kosovës pa i përfillur kushtet e domosdoshme 
për hyrje të ligjshme në Republikën e Kosovës ose kalim i kufijve të ndonjë shteti pa i 
përfillur kushtet e domosdoshme për hyrjen e ligjshme në atë shtet.” 

 
        Nga aktgjykimi i shkallës së parë rezulton se janë dhënë arsye për faktet të cilat 
nuk kontestohen, e që janë se policia e Kosovës në vendin kufitar të cekur më lartë, ka 
ndaluar automjetin në të cilin, përveç të dënuarit, kanë qenë edhe të dëmtuarit, kanë 
dyshuar se qëllimi i tyre mund të jetë vazhdimi i rrugëtimit kah shtetet e Bashkësisë 
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Evropiane, nga pasagjerët edhe janë informuar se duan të shkojnë në Suboticë dhe për 
këto arsye automjetin e kanë kthyer. 

 
        Mirëpo, i dënuari ka mohuar qëllimin e kundërligjshëm të udhëtimit, ndërsa arsyet 
e dhëna për deklarimet e të dëmtuarve janë të mangëta, pa vlerësim në lidhje me 
provat tjera, siç kërkohet me dispozitën e nenit 361 par.2 të KPPK dhe nuk janë dhënë 
arsye për elementet qenësore të veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur 
fajtor. 

 
        Kështu, i dëmtuari R.M., sipas asaj çka ceket në faqen 4 të aktgjykimit të shkallës 
së parë, nuk ka përmendur se personalisht apo përmes dikujt tjetër, ka arritur 
marrëveshjen me të dënuarin për kontrabandimin e tij. Për më tepër, ai fare nuk e ka 
përmendur emrin e të dënuarit, takimin, udhëtimin, ndaljen nga policia. I dëmtuari G.B., 
edhe pse ka deklaruar se prindi i tij ka biseduar me të dënuarin, se janë nisur me 
automjet për të shkuar në Suboticë (për të vazhduar në shtetet e BE) por se janë 
ndaluar në pikën kufitare dhe janë kthyer. Ky dëshmitar e as ndokush tjetër, nuk ka 
deklaruar se a ka qenë marrëveshja që i dënuari t`i dërgoi në Suboticë e ata të 
vazhdojnë rrugën vetëm apo me ndokënd tjetër, apo që marrëveshja eventualisht ka 
qenë dërgimi i drejtpërdrejt i tyre në shtetet e BE. 

 
        Nga dispozitivi dhe arsyet e dhëna në aktgjykimin e shkallës së parë, si veprim i 
kundërligjshëm i të dënuarit ceket tentimi i tij që të dëmtuarit t`i dërgoj në Suboticë e që 
destinacioni i fundit i tyre ka qenë shkuarja në shtetet e BE. Të dëmtuarit në pikën 
kufitare kanë treguar letërnjoftimet e tyre (fotokopjet janë administruar si provë dhe 
gjenden në shkresat e lëndës) dhe policët - dëshmitarët I.B. dhe B.H., kanë deklaruar 
se i kanë kthyer mbrapa për arsye se kanë pasur për të shkuar në shtetet e BE (jo 
vetëm në Suboticë). 

 
        Gjykata e shkallës së parë në faqen 8 të aktgjykimit, nën titullin “vlerësimi dhe 
analizimi i provave” ka bërë përsëritjen e përmbajtjes së këtyre dëshmive pa dhënë 
shpjegim se si ka vërtetuar ekzistimin e elementeve qenësore të veprës penale 
kontrabandimi me migrant, që paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale nga neni 384 par.1 pika 12 të KPPK dhe me të njëjtën shkelje është i përfshirë 
edhe aktgjykimi i shkallës së dytë, me të cilën e njëjta nuk është mënjanuar. 

  
        Nga këto arsye u vendos që kërkesa të aprovohet dhe aktgjykimet e 
kundërshtuara të anulohen.  

 
        Në rigjykim, duhet të vërtetohet dhe të jepen arsye ligjore për atë se: çfarë ka qenë 
marrëveshja në mes të dënuarit dhe të dëmtuarve (çoftë direkte apo përmes prindërve 
të tyre); a ka qenë dërgimi deri në Suboticë-Republika e Serbisë, apo në Hungari apo 
në ndonjë shtet tjetër të BE; çfarë dokumentesh janë nevojitur për shkuarje në Serbi e 
çfarë për shkuarje në shtete të BE; cilat dokumente kanë poseduar të dëmtuarit; shuma 
e negociuar a ka qenë 250 euro për person, apo shumë e përgjithshme për që të dy të 
dëmtuarit (kjo për shkak të nevojës së verifikimit të mbrojtjes së të dënuarit se ka pas 
vetëm për ti vozitur e jo edhe diç më tepër); tentimi i hyrjes në Republikën e Serbisë a 
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ka qenë i paligjshëm (siç kërkohet me dispozitën e nenit 170 par.8.1) dhe a ka pas 
mospërfillje të kushteve të domosdoshme për kalimin e kufirit (siç kërkohet me 
dispozitën e nenit 170 par.8.2.). Për të gjitha këto duhet të jepen arsye, arsyet të jenë të 
detajuara, të nxjerrën konkludimet për ekzistimin e secilit element qenësor për veprën 
në fjalë penale dhe merret vendim i ligjshëm.  

 
        Andaj, në bazë të nenit 438 par.1 pika 2 të KPPK u vendos si në dispozitiv. 

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.6/2019, më datë 15.01.2019  

 
 

Procesmbajtësja,                                                          Kryetarja e kolegjit,  
Qefsere Berisha                                           Valdete Daka 


