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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i 

përbërë nga gjyqtarët Tonka Berishaj, kryetar, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Vaton Durguti 

anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajçi si procesmbajtëse, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit M.N. nga Brezovica, për shkak të veprës penale kontrabandimi me migrantë 

nga neni 170 par.1 të KP, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore  DKR në 

Prizren, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Prizren, PKR.nr.46/2018 

të dt. 02.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 

24.06.2020 morri këtë:  

 

                

A K T GJ Y K I M 

 

 

                Me miratimin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Prizren, ndryshohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren, PKR.nr.46/2018 të dt. 02.12.2019, vetëm   sa i përket vendimit 

mbi dënimin me burgim, ashtu që Gjykata e Apelit e Kosovës, të akuzuarit M.N., për veprën 

penale për të cilën është shpallë fajtor, e  gjykon  me dënim me burg në kohëzgjatje prej  1(një) 

viti, të cilin do ta vuaj në afat prej 15 dite pasi të pranohet ky aktgjykim ndërsa dënimi me gjobë në 

shumë prej 300 euro i merret si i vërtetuar.  

 

 Pjesa tjetër e aktgjykimit të shkallës së parë mbetet e pa ndryshuar. 

  

 

 

 

A r s y e t i m 

   

 

       Gjykata Themelore departamenti për krime të rënda në Prizren, me aktgjykimin  

PKR.nr.46/2018 të dt. 02.12.2019, të akuzuarin M.N.  e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale kontrabandimi me migrantë nga neni 170 par.1 të KP dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë në 

shumë prej 300 euro si dhe me dënim me kusht ashtu që gjykata ia cakton dënimin me burgim në 
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kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim me burgim nuk do të ekzekutohet nëse në afatin e 

verifikimit prej 2 (dy) viteve nuk kryen ndonjë vepër të re penale. Është obliguar i akuzuari që 

dënimin me gjobë në shumë prej 300 euro ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën atëherë gjykata do ta 

zënvedësoi dënimin me gjobë në dënim me burgim ashtu që një ditë burgim do ti llogaritet me 20 

euro gjobë. I dëmtuari M. dhe S. V. për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike janë udhëzuar në 

kontest të rregullt civil. Nga i akuzuari  konfiskohet automjeti i markës “Pegueot 301”, ngjyrë e 

zezë me targa të regjistrimit ... si mjet i kryerjes së veprës penale. Është obliguar i akuzuari që në 

afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit të paguaj shumën prej 300 euro në emër të 

paushallit gjyqësor si dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit, shumën prej 50 

euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

 

       Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

 

-Prokuroria Themelore DKR në Prizren, për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim që 

kjo gjykatë ta ndryshoj  dhe të akuzuarit të i shqiptoj dënimin më të ashpër me burg.   

  

     -Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.193/20 të dt. 05.06.2020 ka propozuar që të 

aprovohet ankesa e Prokurorisë Themelore DKR në Prizren, të ndryshohet aktgjykimi i atakuar 

dhe të akuzuarit të i shqiptohet dënim më i lartë me burg efektiv.   

 

       Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës 

së nenit 394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore prokurorisë, së bashku me shkresat 

tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

 

 -ankesa është e bazuar. 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren me ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë nuk ka 

paraqitur rrethana rënduese të cilat fare nuk i ka vlerësuar dhe se nuk i ka arsyetuar rregullat e 

përgjithshme për zbutje të dënimit në kuptim të nenit 75 të KP-sëku për këtë vepër penale 

parashihet dënimi prej 2 deri në 10 vite burgim ndërsa të akuzuarit i shqipton dënim me kusht në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 52 par.2 të KP-së pa dhënë arsyetim në kuptim të nenit 73 dhe 

74 të KP-së. Rrethanat lehtësuese se i njëjti ka pranuar fajësinë, qenka familjarë dhe ka pasur 

sjellje korrekte nuk mund të jenë të asaj natyre që të shqiptohet dënim me kusht ndërsa në anën 

tjetër përveç që ka krye vepër penale të  Kontabandimit me migrant nuk ka pranuar tu kompensoj 

dëmin të dëmtuarve.  

 

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishin kushtëzuar prishjen e tij. As gjendja faktike nuk qe objekt vlerësimi i kësaj Gjykate, ngase 

nuk është kontestuar me ankesë, prandaj aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në frymë të 

pretendimeve ankimore. 

 

 

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit vlerëson se 

pretendimet ankimore të prokurorisë, se ky dënim është tejet i butë dhe simbolik në krahasim me 
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përgjegjësinë penale të akuzuarit dhe qëllimit të preventivës që në të ardhmën të mos kryhen 

vepra të tilla penale si dhe rrethanat dhe mënyra në të cilat është kryer vepra penale janë të 

bazuara.  

 

Rrethanat e vlerësuara të cilat i ka konstatuar dhe vlerësuar  gjykata e shkallës së parë, me 

rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit M.N. sipas vlerësimit të kësaj gjykate, nuk janë të 

natyrës së atillë që të ndikojnë që në rastin konkret të akuzuarit,  t’i shqiptohet dënim i kushtëzuar, 

kur kihet parasysh pesha e veprës penale, mënyra e kryerjes së kësaj vepre penale ku i akuzuari 

mashtron të dëmtuarit se do ti kaloj në Hungari duke iu marrë shumë prej 1100 euro, si dhe faktin 

se për këtë vepër penale parashihet dënimi me burgim prej 2 deri në 10 vite, ndërsa gjykata e 

shkallës së parë fare nuk i ka aplikuar dispozitat për matje dhe zbutje të dënimit nga neni . prandaj 

kjo gjykatë të akuzuarit i shqiptoi dënimet sikur se në dispozitiv të këtij aktgjykimi që parashihet 

me nenet 73,74,75 dhe 76 të KPP-së e që kjo është në kundërshtim edhe me nenin 52 par.2 të KPP-

së, me bindje se ky dënim ( i cili po ashtu është nën minimumin e paraparë ligjor) është në 

proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, dhe se 

me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit  i paraparë me nenin 41 të KPRK.  

 

 Prandaj, nga arsyet e sipër cekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform 

nenit 403 të KPP-së. 

 

      

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.193/2020, më 24.06.2020 

 

 

      Procesmbajtëse,                                                   Kryetar i kolegjit- gjyqtari 

Leonita Lajçi                                                       1. Tonka Berishaj__________ 

 

Anëtaret e kolegjit: 

 

2. Dr.sc.Driton Muharremi__________ 

     

    3. Vaton Durguti ______________ 


