
                        
 

    
 
  

PAKR.nr.398/2018 
 
 

 

                NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në  kolegjin e përbërë nga 
gjyqtarët: Have Haliti, kryetare, Xhevdet Abazi dhe Abdullah Ahmeti, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të 
akuzuarit A.H. nga Mitrovica, për shkak të veprës penale kontrabandimi me migrant nga neni 170 
par. 1 dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga 
neni 374 par. 2 të KPRK-së, duke vendosur për ankesat e Prokurorisë Themelore – DKR në 
Mitrovicë, dhe mbrojtësit të akuzuarit A.H., av. B.M., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore DKR në Mitrovicë, PKR.nr.77/2015, të dt. 18.07.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur 
konform dispozitës së nenit 390 par. 1 të  KPPK, më datë 05.10.2018, mori këtë: 
 
 
 
 

                A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 
 Me pranimin e pjesërishëm të ankesës së mbrojtësit të akuzuarit A.H., NDRYSHOHET, 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore - DKR në Mitrovicë, PKR.nr.77/2015, të datës 18.07.2018, vetëm 
për vendimin për dënim, ashtu që Gjykata e Apelit, të akuzuarin A.H., për veprën penale për të cilën 
është shpallur fajtor e gjykon, me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vjet, në të cilin dënim, 
të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 15.04.2015 e 
gjer me datën 14.10.2015, dënim ky i cili do të  ekzekutohet menjëherë pas pranimit të aktgjykimit.  
 
  
 Ankesa e Prokurorisë Themelore - DKR në Mitrovicë, si dhe ajo e mbrojtësit të akuzuarit 
A.H., për bazat tjera ankimore, refuzohen si të pabazuara, ndërsa, aktgjykimi i Gjykatës Themelore – 
DKR në Mitrovicë, PKR.nr.77/2015, të datës 18.07.2018, për pjesën tjetër vërtetohet. 
 
  
 
 
 

                A  r  s  y  e  t  i  m    
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 Gjykata Themelore – DKR në Mitrovicë, me aktgjykimin PKR.nr.77/2015, të dt. 18.07.2018, 
të akuzuarin A.H., e ka shpallur fajtor, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi kontrolle, ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, dhe për këtë vepër penale e ka 
gjykuar, me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet, në të cilin dënim i ka llogaritur edhe 
kohën e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej 15.04.2015, deri me datën 14.10.2015.  
 

Të akuzuarin e ka detyruar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 
përfundimtare të gjykatës, ndërsa, në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 50 
(pesëdhjetë) €, të gjitha në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 
Të akuzuarit i ka shqiptuar edhe dënimin plotësues, ashtu që të njëjtit i ka konfiskuar armët, 

si në vijim; një raketahedhës krahu antitank i markës RPG-7, tre projektila të lansuesit RPG-7, katër 
protelanta shtytës të projekteve RPG-7 dhe një karikator i pistoletës me gjashtë fishekë të kalibrit 
7,65 m. si mjete me të cilat është kryer vepra penale. 
 

Me aktgjykimin e ankimuar i akuzuari A.H., bazuar në dispozitat e nenit 364 par. 1 nën par. 3 
të KPPK-së, është liruar nga akuza e prokurorisë për veprën penale kontrabandimi me migrant nga 
neni 170 par. 1 të KPK-së, me arsyetim se me provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor 
nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer edhe këtë vepër penale.  
 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesa kanë paraqitur: 
 
 Prokuroria Themelore – DKR në Mitrovicë, për pjesën liruese, për shkak të shkeljeve 
esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 
dhe shkelje së ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të 
shpallet fajtor edhe për pjesën liruese, ose përkitazi me këtë pjesë të anulohet dhe çështja të kthehet 
në rivendosje, ndërsa, për pjesën dënuese për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim që 
aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, të akuzuarit t’i shqiptojë dënim më të lartë me burgim. 
 
 Mbrojtësi i të akuzuarit A.H., av. B.M., për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe 
vendimit për dënimin, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu që vepra penale 
për të cilën është shpallur fajtor të ricilësohet sipas nenit 374 par. 1 të KPK-së dhe të  akuzuarit t’i 
shqiptojë dënim sa më të butë, ose të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje.   
 
 Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e mbajti konformë dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK, 
për të cilën njoftoi Prokurorin e Apelit, të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij. Në seancën e kolegjit ishin të 
pranishëm Prokurori i Apelit, Haxhi Dërguti, i akuzuari A.H. dhe mbrojtësi i të akuzuarit av. B.M.. Në 
seancën e kolegjit Prokurori i Apelit, Haxhi Dërguti, pasi më parë sqaroi disa nga pretendimet 
ankimore ngeli në tërësi pranë propozimit me shkrim të dt. 06.09.2018. po ashtu, mbrojtësi i të 
akuzuarit av. B.M., pasi sqaroi pretendimet ankimore propozoi ricilësimin e veprës penale në par. 1 
të nenit 374, duke u arsyetuar se në rastin konkret nuk bëhet fjalë për shumë armë, të cilën në tërësi 
e përkrahu edhe i akuzuari A.H..  
 
 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/I.nr.376/2018, të dt. 06.09.2018, ka 
propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore - DKR në Mitrovicë,  të aprovohet, ashtu që aktgjykimi 
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i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të shpallet fajtor edhe për pjesën liruese dhe të njëjtit t’i 
shqiptohet dënim më i ashpër me burgim për dy vepra penale që me aktakuzë i janë vënë në barrë të 
akuzuarit.  
 
 Gjykata  e Apelit, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penale-juridike, studioi 
aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK –së, dhe pasi vlerësoi 
pretendimet e cekura në ankesa, gjeti se: 
 
 Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është pjesërisht e bazuar, ndërsa, ajo e prokurorisë 
nuk është e bazuar.  
 

Pretendimet ankimore për pjesën dënuese, përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të 
procedurës penale dhe gjetjet e gjykatës.   
  

Mbrojtësi i të akuzuarit A.H., av. B.M., në ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është i 
përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.12 të 
KPPK-së, ngase, sipas ankesës së mbrojtësit të akuzuarit, dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i 
pakuptueshëm, kundërthënës në brendinë e tij dhe me arsyerat e aktgjykimit, në të nuk janë 
paraqitur arsyera lidhur me faktet vendimtare edhe ato pak arsyera të paraqitura janë në 
kundërthënie ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit, e  lidhur me përmbajtjen e 
provave dhe shkresave tjera në lëndë. Sipas pretendimeve ankimore aktgjykimi i ankimuar është i 
përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, ngase, kur bëhet fjalë për 
dhënien e aryerave për faktet vendimtare dhe atë sidomos përkitazi me ricilësimin juridik të veprës 
penale, ngase, edhe pse bëhet ricilësimi i veprës penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, 
këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 par. 
2 e lidhur me par. 1 të KPRK-së, në veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, gjykata e shkallës së parë, nuk arrin që të 
japë arsyera të plota, kur ka bërë një ricilësim të tillë, ngase, e njëjta ricilësimin në fjalë e ka bërë në 
mënyrë të gabuar, ngase, duke pasur parasysh numrin dhe llojin e armëve që janë gjetur dhe 
konfiskuar tek i akuzuari, është dashur që veprën penale në fjalë ta ricilësojë sipas par. 1 të nenit 374 
të KPRK-së, e jo sipas par. 2 të nenit 347 të KPRK-së, sikur që ka bërë gjykata e shkallës së parë. 
Gjithëherë sipas pretendimeve ankimore, përkitazi me ricilësimin në fjalë, në arsyetim gjykata e 
shkallës së parë, nuk ka arritur të japë vlerësim të qëndrueshëm, e të bazuar në prova, duke e 
sqaruar kështu në detaje se përse, ekzistojnë elementet e veprës penale nga neni 374 par. 2 të 
KPRK-së, e jo ato të veprës penale nga par. 1 të nenit 374 të KPRK-së, por e njëjta vetëm apriori ka 
konstatuar se bëhet fjalë për vepër penale nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, pra, pa cekur në mënyrë 
konkrete, pra, provat relevante nga të cilat do të rezultonte se bëhet fjalë për vepre penale në fjalë, e 
jo për veprën penale nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, për çka, gjykata e shkallës së parë, ka bërë 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale kur të akuzuarin e ka shpallë fajtor për veprën 
penale si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

 
 Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet e lartë cekura ankimore nuk qëndrojnë e as që ka 
shkelje të tjera të dispozitave të procedurës penale për të cilat sipas detyrës zyrtare kujdeset kjo 
gjykatë e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit të ankimuar. 
 
 Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet e lartë cekura ankimore janë të pabazuara, ngase, nuk 
qëndrojnë pretendimet ankimore se aktgjykimi i ankimuar  përmban shkelje esenciale të dispozitave 
të procedurës penale të parapara nga neni 384 par. 1 nën par.12 të KPPK, ngase, dispozitivi i 
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aktgjykimi është i qartë, i kuptueshëm dhe konkret, në të njëjtin janë përfshirë të gjitha faktet dhe 
rrethanat që përbëjnë elementet e veprës penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, pastaj, se i njëjti po ashtu, nuk është në 
kundërshtim me arsyetimin, ngase, edhe në arsyetim janë dhënë të gjitha arsyerat e nevojshme, 
përkitazi me ekzistimin e veprës penale por edhe përgjegjësisë penale të akuzuarit, ku janë sqaruar 
po ashtu, edhe faktet dhe rrethanat që kanë të bëjnë me sasinë por edhe llojin e armëve, e që 
përbëjnë elementet objektive dhe subjektive të veprës penale në fjalë, prandaj, në arsyetimin e 
aktgjykimit të ankimuar janë dhënë arsyera të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj 
çështjeje penale-juridike, duke përfshirë si ato faktike dhe juridike, të cilat si të drejta dhe të ligjshme i 
aprovon edhe kjo gjykatë. Gjykata e shkallës së parë, vlerësimin e provave  e ka bërë në pajtim me 
dispozitat e nenit 361 par. 1 të KPPK, kurse, për provat kontradiktore ka vepruar në pajtim me 
dispozitat e nenit 370 par. 7 të KPPK-së, duke paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për 
çfarë arsyerash i merr i të provuara ose si të pa provuara, duke bërë vlerësimin e provave 
kontradiktore, pra ajo ka bërë analizën e të gjitha provave të procedura gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe 
lidhur me to ka paraqitur konkludimet e veta, të cilat si të drejta objektive, dhe të ligjshme, i aprovon 
edhe kjo gjykatë. Prandaj, përveç që qasja ndaj fakteve vendimtare ka qenë e drejtë dhe e ligjshme 
as një fakt nuk ka ngelur i pa qartësuar ose i pavërtetuar dhe përveç që janë vërtetuar drejtë ato 
edhe janë arsyetuar në mënyrë të plotë dhe të saktë.  Kështu, në rastin konkret gjykata e shkallës së 
parë, ka dhënë arsyera të qarta për vendin, kohën, mënyrën  e kryerjes së veprës penale, fakte këto 
dhe rrethana që nuk i ka kontestuar as vetë i akuzuari, por që njëkohësisht faktet dhe rrethanat në 
fjalë vërtetohen edhe nga provat materiale, në të cilat edhe gjen mbështetje mbrojtja e të akuzuarit, 
se armët në fjalë janë gjetur në shtëpinë e tij, gjegjësisht objektet tjera përcjellëse të shtëpisë, se të 
njëjtat, pra, armët janë konfiskuar nga policia, pra, nga vetë i akuzuari nuk kontestohen faktet dhe 
rrethanat përkitazi me numrin e armëve e as llojin e tyre si dhe vendin se ku janë gjetur. Gjithashtu, 
gjykata e shkallës së parë, ka dhënë vlerësimin e saj edhe për faktet kundërthënëse duke  marrë 
kështu, parasysh edhe mbrojtjen e të akuzuarit, i cili në rastin konkret nuk i konteston faktet dhe 
rrethanat përkitazi me posedimin dhe mbajtjen e armëve të konstatuara si në dispozitivi të aktgjykimit 
të ankimuar, por, duke pasur parasysh llojin e armëve të gjetura dhe të konfiskuara nga policia, i 
akuzuari konsideron se të njëjtat, pra, armët në fjalë janë pjesë përbërëse të një arme, pra, sipas 
mbrojtjes së t6ë akuzuarit nuk mund të konsiderohet se në rastin konkret bëhet fjalë për shumë 
armë, gjegjësisht, për më shumë se katër armë, ngase, është fjala për një armë-raketahedhës me 
pjesë të tij përbërëse, prandaj, konsideron se nuk mund të bëhet fjalë për vepër penale nga par. 2 i 
nenit 374 të KPRK-së, por, për par. 1 të nenit 374 të KPRK-së, për çka, edhe përkitazi me faktet dhe 
rrethanat në fjalë, gjykata e shkallës së parë, në arsyetim ka dhënë arsyet e veta dhe atë duke 
elaboruar, përveç dispozitat e nenit 374 të KPRK-së, edhe dispozitat e ligjit për armë, ku pastaj, 
bazuar në këto dispozita ligjore në detaje ka shpjeguar se përse, konsideron se bëhet fjalë për 
shumë armë, pra, mbi katër armë e jo për një armë, sikur që konsideron mbrojtja, konkudime këto të 
cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. Prandaj, edhe kjo gjykatë konsideron se 
në rastin konkret përveç armës kryesore që është raketahedhës i kompletuar, edhe pjesët tjera të 
kësaj arme që janë gjetur tek i akuzuari, e që përveç disa pjesëve tjera të raketahedhësit ka edhe 
municion, e që pa dyshim që llogariten si armë të veçanta, ngase, raketahedhësi në fjalë, ka qenë i 
kompletuar si një armë, por, njëkohësisht të akuzuarit i janë gjetur edhe pjesë tjera të raketahedhësit, 
pastaj, municion për raketahedhës por edhe një karikator i pistoletës me gjashtë fishekë, që do të 
thotë se nuk bëhet fjalë vetëm për një armë, sikur që konsideron mbrojtja e të akuzuarit, prandaj, 
edhe në këtë aspekt gjykata e shkallës së parë, nuk ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, kur ka aprovuar konkludimet e saja përkitazi me faktet dhe rrethanat në fjalë, e 
që përbëjnë elementet e veprës penale nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, dhe atë sidomos kur në 
arsyetimin e saj, ka elaboruar në detaje edhe dispozitat e ligjit për armë, ligj ky i cili sqaron në 



 5 

mënyrë të qartë se armë konsiderohet edhe pjesa e armës kryesore e sidomos municioni, prandaj, 
edhe në këtë drejtim janë dhënë arsyera të mjaftueshme, e që arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar e 
bëjnë të qëndrueshëm, të ligjshëm dhe juridikisht të bazuar.  
 
 Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 
shkelje të ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës.  

 
Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike në ankesë në 

esencë kontestohet vetëm mënyra e vlerësimit të provave të proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor 
nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si dhe konkludimet të cilat ajo i ka nxjerrë të bazë të provave 
të proceduara. Pretendohet se provat janë vlerësuar në mënyrë të gabuar dhe të njëanshme, prandaj 
edhe përfundimet kanë pasuar të gabuara, pa mbështetje në prova, për çka të akuzuarin A.H., është 
dashur që ta shpall fajtor për vepër penale nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, e jo nga neni 374 par. 2 
të KPRK-së, sikur që ka vepruar gjykata e shkallës së parë, për çka, e njëjta njëkohësisht ka bërë 
edhe shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit, kur të njëjtin e ka shpallur fajtor si në dispozitiv të 
aktgjykimit të ankimuar.  
 
 Gjykata e Apelit, konstaton se pretendimet e lartë cekura ankimore nuk qëndrojnë, ngase,  
në këtë çështje penalo-juridike gjykata e shkalles se parë, me pa mëdyshje ka vërtetuar se tek i 
akuzuari A.H., më datën 15.04.2015, pas kontrollit të shtëpisë dhe objekteve përcjellëse, janë gjetur 
dhe konfiskuar armët si në vijim: një raketahedhës krahu antitank i markës RPG-7, tre projektila të 
lansuesit RPG-7, katër protelanta shtytës të projekteve RPG-7 dhe një karikator i pistoletës me 
gjashtë fishekë të kalibrit 7,65 m, armë këto të cilat sipas mbrojtjes të akuzuarit, i ka poseduar që nga 
koha e luftës, fakte këto dhe rrethana, që përveç që i akuzuari nuk i konteston, të njëjtat janë 
vërtetuar edhe përmes provave materiale në shkresa të lëndës. Mirëpo, kontestuese në këtë çështje 
penale-juridike, sipas mbrojtjes së të akuzuarit kanë qenë vetëm faktet dhe rrethanat se armët në 
fjalë, a mund të konsiderohen shumë armë, gjegjësisht, mbi katër armë, ku është fjala vetëm për një 
armë dhe pjesë përcjellëse të armës, për çka, përkitazi me faktet dhe rrethanat në fjalë, gjykata e 
shkallës së parë, ka dhënë arsye të mjaftueshme të cilat më në detaje u thanë gjatë elaborimit të 
bazës ankimore shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale, prandaj, edhe në këtë drejtim, 
pra, duke pasur parasysh numrin e armëve të gjetura dhe të konfiskuara, ku përveç një 
raketahedhësit, janë gjetur edhe pjesë tjera, por që kanë të bëjnë me municion të kësaj arme, e duke 
pasur parasysh edhe një karikatorë të pistoletës, me gjashtë fishekë, atëherë, pa dyshim që me të 
drejtë edhe ka konstatuar gjykata e shkallës së parë, se bëhet fjalë për më shumë se katër armë, e jo 
për një armë sikur që pretendon mbrojtja. 
 
 Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipër përmendura si dhe rrethanat dhe 
arsyerat më detajisht të theksuara në aktgjykimin e ankimuar, rezulton se konkludimi i gjykatës së 
shkallës së parë, se i akuzuari A.H., është kryerësi i veprës penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, e jo i veprës penale mbajtja në 
pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, është i 
drejtë dhe se në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar se i akuzuari ka ndërmarrë veprime 
inkriminuese të cilat përbëjnë tiparet e veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, 
prandaj, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, kur i 
njëjti është shpallur fajtor si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 
 
 Pretendimet ankimore përkitazi me vendimin për dënim dhe gjetjet e gjykatës. 
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  Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit, gjen se 
pretendimet ankimore të prokurorisë nuk janë të bazuara, ndërsa, ato të mbrojtësit të akuzuarit 
pjesërisht janë të bazuara. 
 
 Në ankesën e prokurorisë, përkitazi me këtë bazë ankimore theksohet se gjykata e shkallës 
së parë, nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejt  të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në matjen e 
dënimit, nga se në rastin konkret dënimi i shqiptuar nuk është me proporcion me shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale e as shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, pastaj, 
nuk janë marr parasysh sidomos rrethanat rënduese dhe atë, sidomos, fakti se i akuzuari ka mbajtur 
në pronësi sasi të madhe të armëve, se mbajtja e armëve paraqet rrezikshmëri, prandaj, konsideron 
se është dashur që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i rëndë me burgim se sa që ka shqiptuar 
gjykata e shkallës së parë. Ndërsa, në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, përkitazi me këtë bazë 
ankimore pretendohet se duke pasur parasysh shkeljen e ligjit penal kur i akuzuari është shpallur 
fajtor për vepër penale nga neni 374 par. 2 e jo nga par. 1 i nenit 374 të KPRK-së, atëherë, pa 
dyshim që edhe vendimi për dënim është i ashpër, prandaj, konsideron se në rastin konkret, po 
ashtu, ka rrethana të mjaftueshme lehtësuese, kuptohet përveç atyre që i ka potencuar gjykata e 
shkallës së parë, edhe faktin se armët në fjalë i akuzuari i ka poseduar që nga koha e luftës, të cilat 
ia ka lënë djali i axhës vetëm për ruajtje, gjegjësisht, gjersa ta zgjidhë problemin e banimit, pastaj, se 
i akuzuari përkundër faktin në fjalë prapë se prapë, e ka pranuar fajësinë për posedimin e armëve, 
por jo për veprën penale nga par. 2 i nenit 374 të KPRK-së, pastaj, sjellja korrekte e të akuzuarit e 
sidomos, sjelljet e tij pas kryerjes së veprës penale, se është baba i tre fëmijëve, i pa punë, jeton nga 
ndihmat sociale, prandaj, konsideron se me aplikimin e dispozitave për zbutjen e dënimit ka bazë 
ligjore që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim shumë më i butë, se sa dënim i shqiptuar nga gjykata e 
shkalles së parë. 
  
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore të prokurorisë nuk janë të 
bazuara ngase, rrethanat rënduese të cilat cekën në ankesë, të njëjtat janë të përfshira në elementet 
qenësore të veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, ndërsa, pretendimet ankimore 
të mbrojtësit të akuzuarit janë të bazuara, ngase, përveç rrethanave  lehtësues, të cilat gjykata e 
shkalles së parë i ka konstatuar, pastaj rrethanat lehtësuese që me të drejtë cekën disa nga to edhe 
në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, ka edhe rrethana lehtësuese të cilat gjykata e shkallës së parë, 
nuk i ka marr fare parasysh edhe atë sidomos, rrethanat lehtësuese, se i akuzuari është baba i tre 
fëmijëve, mbajtës i vetëm i familjes, i pa punë, se i njëjti jeton kryesisht nga ndihmat sociale, ndërsa, 
si rrethana posaçërisht lehtësuese faktin se i akuzuari që në fillim të procedurës në këtë çështje 
penale e deri në përfundim nuk i ka kontestuar faktet dhe rrethanat se armët janë gjetur në posedim, 
që do të thotë se ka kontribuar në ndriçimin e gjendjes faktike, atëherë, kjo gjykatë konsideron se ka 
bazë ligjore të mjaftueshme për aplikimin e dispozitave për zbutje të dënimit të parapara sipas nenit 
76 par. 1 nën par. 4 të KPRK-së, dispozita këto që mundësojnë shqiptimin e dënimit nën kufijtë e 
paraparë ligjor, prandaj, Gjykata e Apelit, të akuzuarit i shqiptoi dënimin nën minimumin e paraparë 
ligjor, duke konsideruar kështu, se dënimi i shqiptuar tani të akuzuarit nga Gjykata e Apelit, është i 
drejtë dhe i ligjshëm, pastaj, është në harmoni me intensitetit e rrezikshmërisë shoqërore të veprës 
penale, shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, është në funksion të preventivës gjenerale dhe 
se me  këto dënime do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPK-së.  
 
 Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit edhe pse nuk cekët baza ankimore përkitazi me 
vendimin për shpenzimet procedurale, nga përmbajtja e arsyetimit të ankesës rezulton se me ankesë 
kundërshtohet edhe vendimi për shpenzimet procedurale dhe atë me arsyetim se i akuzuari nuk e ka 
gjendjen e mirë materiale, dhe se në rastin konkret i njëjti nuk mund ta përballojë edhe kompensimin 
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e shpenzimeve procedurale, për çka, ka kërkuar që të lirohet nga kompensimi i shpenzimeve 
procedurale. 
 

Gjykata e Apelit, mori parasysh edhe këtë pjesë të ankesës, mirëpo, të njëjtin e refuzoi si të 
pabazuar, ngase, në bazë të dispozitave të nenit 453 par. 4 të KPPK-së, kërkesën në fjalë duhet t’i 
paraqitet gjykatës së shkallës së parë, për të cilën kompetentë për vendosje është kryetari i trupit 
gjykues ose gjyqtari që ka vendosur për çështje penalo juridike, pastaj vetëm nëse vendimi në fjalë 
kundërshtohet atëherë për këtë vendos Gjykata e Apelit, prandaj, edhe ankesën në fjalë e refuzoi si 
të pabazuar. 
 
 Pretendimet ankimore për pjesën liruese, përkitazi me shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale dhe gjetjet e gjykatës. 
 
 Përkitazi me pjesën liruese të aktgjykimit të shkallës së parë, prokuroria në ankesë thekson 
se aktgjykimi i ankimuar përkitazi me pjesën liruese, është i përfshirë me shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, ngase, arsyetimi i 
aktgjykimit të ankimuar është i paqartë, konfuz dhe kontradiktor përkitazi me faktet vendimtare, me 
arsyetim se derisa në faqen 8 të arsyetimit, ku gjykata e shkallës së parë, i referohet vlerësimit të 
provave, në faqen e njëjtë rreshti i 18 konstaton “për sa i përket provave të tjera që gjykata i ka 
administruar në shqyrtimin gjyqësor, e që janë provat materiale, të gjitha këtyre provave gjykata ua 
ka falur besimin e plotë, siç janë: raportet policore të hetuesve, raportit të shikimit të vendit të 
ngjarjes, fotoalbumet, listën e dëshmive, vërtetimin e konfiskimeve, të gjitha këto prova për gjykatën 
janë të besueshme, sepse si të tilla ato kanë ndërlidhmëni të qëndrueshme..... për gjykatën nga këto 
prova rezultojnë të vërtetuara faktet të cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi” ndërsa, menjëherë 
në vazhdim të arsyetimit, theksohet “provat materiale nuk mund të konsiderohen për gjykatën me 
vlerë provuese për pretendimet e aktakuzës, por ato provojnë gjendjen e fakteve të vërtetuara nga 
gjykata e të shprehura në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi”, që do të thotë se tani nuk rezulton 
të jetë e qartë se gjykata e shkallës së parë, a u besoi provave në fjalë apo të njëjtat nuk i merr si të 
besueshme, mirëpo, të akuzuarin e ka liruar nga akuza për veprën penale kontrabandimi me migrant 
nga neni 170 par. 1 të KPK-së. Gjithashtu, në bazë të gjitha provave që u cekën më lartë, por edhe 
deklaratave të dëmtuarve – shtetasve Sirian, rezulton se të dëmtuarit pasi janë futur në Kosovë, kanë 
qenë duke qëndruar në xhamin e qytetit të Mitrovicës, ku aty ka shkuar dhe i ka marrë një person i 
panjohur (për të dëmtuarit,) mirëpo, me vetë faktin se të njëjtit pastaj janë gjetur në shtëpinë e të 
akuzuarit, rezulton se i akuzuari ka qenë personi që i ka marrë të dëmtuarit në xhaminë e qytetit, 
mirëpo, edhe përkundër fakteve dhe rrethanave në fjalë, gjykata e shkallës së parë, pa marrë 
parasysh fare deklaratat e të dëmtuarve, por edhe faktin se të njëjtit janë gjetur në shtëpinë e të 
akuzuarit, konstaton se me provat e proceduara nuk është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën 
penale në fjalë, për çka, pra, gjithherë sipas pretendimeve ankimore gjykata e shkallës së parë, ka 
bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-
së, ngase, arsyerat për faktet vendimtare janë pa mbështetje në prova dhe shkresa tjera të lëndës, 
gjegjësisht, ato që janë dhënë janë në kundërthënie të plotë njëra me tjetrën, kurse në anën tjetër 
gjykata e shkallës së parë, konstaton se me provat e proceduara nuk është vërtetuar se i akuzuari ka 
kryer veprën penale kontrabandimi me migrantë nga neni 170 par. 1 të KPK-së.   
 
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore në fjalë nuk qëndrojnë nga se 
me arsyetimin e aktgjykimit janë dhënë arsye të mjaftueshme faktike dhe juridike, të cilat i pranon 
edhe kjo gjykatë. Aktgjykimi në fjalë është i qartë, konkret dhe nuk përmban kundërthënie me vet 
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veten e as me arsyetimin, në të njëjtin është bërë vlerësimi i provave në mënyrë të drejtë me 
dispozitat e KPPK, duke paraqitur qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron si të provuara 
gjegjësisht si të pa provuara, kështu që në vlerësimin dhe analizën e saj- gjykata e shkallës së parë 
ka paraqitur të gjitha provat e procedura në shqyrtimin gjyqësor  dhe lidhur me këtë ka paraqitur 
përfundimet e veta, të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon kjo gjykatë. Kështu në rastin konkret 
në këtë çështje penale-juridike nuk kanë qenë kontestuese faktet dhe rrethanat se në shtëpinë e të 
akuzuarit A.H., janë gjetur një numër i caktuar i shtetasve Sirian, për çka, këtë nuk e ka mohuar as 
vetë i akuzuari, por që faktet dhe rrethanat në fjalë, janë vërtetuar edhe me provat materiale në 
shkresa të lëndës, gjë që gjykata e shkallës së parë, i ka potencuar edhe në arsyetim, kur ka 
deklaruar se me provat e proceduara janë vërtetuar faktet dhe rrethanat si në dispozitiv, përkitazi me 
gjetjen e të dëmtuarve në shtëpinë e të akuzuarit, fakte, pra, që vetë i akuzuari nuk i ka mohuar, 
mirëpo, gjykata e shkallës së parë, e ka liruar të akuzuarin duke vlerësuar se në veprimet e të 
akuzuarit nuk përmbushen elementet qenësore të veprës penale kontrabandimi me migrantë nga 
neni 170 par. 1 të KPK-së, me arsyetim se vetëm fakti se i akuzuari i ka strehuar shtetasit Sirian, në 
shtëpinë e tij, nuk do të thotë se ka kryer veprën penale në fjalë, pasi që me asnjë provë tjetër në 
shkresa të lëndës nuk vërtetohet se i akuzuari këtë e ka bërë me qëllim të përfitimit nga hyrja e 
kundërligjshme e të dëmtuarve në Kosovë, e me qëllim që pastaj, të njëjtit t’i dërgojë në shtetet e 
perëndimit, kuptohet pra, duke i ndihmuar të njëjtit që mënyrë të kundërligjshme të kalohen kufijtë e 
Kosovës, e për në vendet e tjera, prandaj, duke konsideruar se me provat në fjalë nuk janë vërtetuar 
elementet qenësore të veprës penale kontrabandimi me migrantë, edhe e ka liruar të akuzuarin, që 
do të thotë, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë, ka dhënë arsyera të 
mjaftueshme përkitazi me lirimin e të akuzuarit nga akuza e prokurorisë, për çka, konkludimet e 
gjykatës së shkallës së parë, i aprovon edhe kjo gjykatë, ngase, me asnjë provë në shkresa të 
lëndës nuk është vërtetuar se i akuzuari i ka marrë në shtëpinë e tij të dëmtuarit, me qëllim që t’i 
dërgojë në vendet tjera si dhe të realizojë çfarëdo përfitimi nga hyrja e kundërligjshme e të 
dëmtuarve.  
 

Prokuroria Themelore – DKR në Mitrovicë, më tutje në ankesë e konteston edhe gjendjen 
faktike, duke konstatuar që gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar, ngase, në mënyrë të 
pa kontestuar është vërtetuar gjendja faktike e cila është përshkruar si në dispozitivin e aktakuzës, 
ngase, me të gjitha provat dhe shkresat në lëndë vërtetohet se i akuzuari A.H., i ka futur në shtëpinë 
e tij të dëmtuarit si dhe fakti tjetër se të njëjtit – pra, të dëmtuarit e kanë kaluar kufirin e Kosovës në 
mënyrë të kundërligjshme pastaj janë strehuar tek i akuzuari, atëherë pa dyshim se këtë i akuzuari e 
ka bërë me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për çka, konsideron se i akuzuari ka kryer veprën 
penale kontrabandimi me migrantë, për çka, gjykata e shkallës së parë, ka bërë edhe shkelje të ligjit 
penal, kuptohet në favor të akuzuarit kur të njëjtin e ka liruar nga akuza e prokurorisë.  

 
 Mirëpo, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore në fjalë  nuk qëndrojnë, 
ngase, gjykata e shkallës së parë, me provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor nuk ka 
vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale kontrabandimi me migrantë nga neni 170 par. 1 të 
KPK-së, ngase, në këtë çështje penale-juridike në mënyrë të pa kontestuar është vërtetuar se në 
shtëpinë e të akuzuarit janë gjetur disa shtetas Sirian, të cilët nga Shqipëria për në Kosovë, kanë 
ardhur në mënyrë ilegale, ku pastaj, pasi qëndrojnë më parë në xhamin e qytetit, të njëjtit pastaj janë 
vendosur në shtëpinë e të akuzuarit, mirëpo, me asnjë provë në shkresa të lëndës e as nga vetë të 
dëmtuarit – shtetasit Sirian, nuk është vërtetuar se i akuzuari i ka marrë shtetasit Sirian, në shtëpinë 
e tij, me qëllim që pastaj t’i dërgojë për në vendet tjera të perëndimit, kuptohet gjithë këtë ta ketë bërë 
me qëllim të përfitimit të ndonjë dobie pasurore nga hyrja e kundërligjshme e të dëmtuarve në 
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Kosovë, fakte këto dhe rrethana që nuk janë vërtetuar me asnjë provë në shkresat e lëndës, por që 
prokuroria pretendimet në fjalë faktikisht i bazon vetëm në supozime e jo prova konkrete.  
 
 Prandaj, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, duke pasur parasysh se me provat e proceduara 
në seancën e shqyrtimit gjyqësor, nuk është vërtetuar se i akuzuari A.H., i ka strehuar shtetasit 
Sirian, me qëllim të përfitimit e që pastaj të njëjtit në mënyrë të kundërligjshme t’i dërgojë për në 
vendet e perëndimit atëherë, me të drejtë gjykata e shkallës së parë, bazuar në dispozitat e nenit 364 
par.1 nën par. 3 të KPPK, të njëjtën e ka liruar nga akuza, për çka, kjo gjykatë, nga arsyerat e cekura 
më lartë, gjeti se ankesa e Prokurorisë Themelore – DKR në Mitrovicë, duhet refuzuar si e pabazuar 
dhe aktgjykimi i shkallës së parë, edhe për pikën liruese në drejtim të akuzuarit A.H., u vërtetua.  
 
 Nga sa u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit  401 të KPPK, u vendos si në dispozitiv 
të këtij aktgjykimi. 
  
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
PAKR.398/2018, të dt. 05.10.2018 
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