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                                                                                                                      PAKR.nr.400/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

gjyqtarët Have Haliti, kryetare, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Burim Ademi, anëtarë, 

me bashkëpunëtorin profesional, Sadik Kryeziu si procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve: K.RR., nga fshati ..., Komuna e Vitisë, për shkak të veprës penale- kontrabandimi i 

mallrave nga neni 317 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK dhe I.T., nga fshati ..., Bashkia e 

Kukësit, Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës penale- kontrabandimi i mallrave nga neni 

317 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK, duke vendosur në lidhje me ankesën e të akuzuarit 

K.RR., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda 

në Gjilan PKR.nr.20/19 të dt. 18.06.2019, në seancën e mbajtur të kolegjit konform nenit 390 të 

KPPK, me datë 26.09.2019, mori këtë:  

             

A K T GJ Y K I M  

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit K.RR., kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore-

Departamenti për krime të rënda në Gjilan, PKR.nr.20/19 të dt. 18.06.2019, vërtetohet.  

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan, 

PKR.nr.20/2019 të dt. 18.06.2019, të akuzuarit K.Rr. dhe I.T., janë shpallur fajtor  për shkak të 

veprës penale  të kryer në bashkëkryerje- kontrabandimi i mallrave nga neni 317 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK dhe e ka gjykuar, secilin veç e veç, me dënim burgu në kohëzgjatje prej 8 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse të akuzuarit brenda periudhës së verifikimit prej 

2 viteve, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk kryejnë vepra tjera penale, në të 

kundërtën dënimi me kusht do të revokohet. Janë obliguar të akuzuarit që, secili veç e veç, të 

paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 euro si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të gjykatës e gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

I akuzuari K.RR., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit aktgjykimin e  ankimuar ta 

prishë dhe lëndën ta kthej në rigjykim përkitazi me vendimin për dënim ose ta ndryshojë ashtu që 

të akuzuarit ti shqiptojë dënim më të butë.  
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Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.376/19 të dt. 07.08.2019, ka propozuar që të 

refuzohet si e pa bazuar ankesa e të akuzuarit K.Rr. ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykimin e ankimuar në 

të cilën të akuzuarit janë dënuar me kusht, palët nuk janë njoftuar për seancën e kolegjit. 

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

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të të akuzuarit së bashku me shkresat tjera të 

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

Ankesa nuk është e bazuar.  

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

Në ankesë i akuzuari thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban shkelje 

esenciale të dispozitave ligjore ngase i pandehuri ka qenë transportues me kafshë, dhe kafshët 

prej fshatit ... ka pasur për t’i dërguar në fshatin Ramjan tek pronari Z.Z. në shumë prej 40 euro, 

dhe të pandehurin policia kufitare nuk e ka takuar në vendin e ngjarjes, por gjatë rrugës për 

Suharekë e kanë ndaluar dhe konfiskuar automjetin dhe kafshët të cilat Z.Z. i kishte në automjet. 

Më tutje në ankesë pretendohet se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë edhe me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1  lidhur me nenin 370 par. 1 dhe 

8 të KPPK, nga se gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit nuk i ka cek rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të cilat gjykata e shkallës së parë i kishte parasysh me rastin e 

përcaktimit të dënimit për të akuzuarin.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit pretendimet e mësipërme ankimore janë të pabazuara për 

këto arsye: 

Së pari, pretendimet ankimore të cekura në ankesë në pjesën e parë si shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale fare nuk kanë të bëjnë me këtë bazë ankimore, por i referohen 

fakteve lidhur me gjendjen faktike dhe fajësinë e të akuzuarit sepse ai e mohon se ishte 

bashkëkryerës. Mirëpo,  nga shkresat e lëndës rezulton se i akuzuari në shqyrtimin fillestar me 

dt. 18.06.2019, e ka pranuar fajësinë për këtë vepër penale për të gjitha pikat e aktakuzës, në 

praninë e mbrojtësit të tij i cili edhe është pajtuar me pranimin e fajësisë nga i akuzuari, andaj në 

këto rrethana konform nenit 382 par.2 të KPPK-së, nuk lejohet ankesa, ndërsa gjykata, në rastin 

konkret, ka vepruar në pajtim me dispozitën e nenit 248 par. 1 të KPPK. 

Së dyti, nuk qëndron as pretendimi ankimor ‘’se gjykata e shkallës së parë  në arsyetimin e 

aktgjykimit nuk i ka cekë rrethanat rënduese dhe lehtësuese me rastin e përcaktimit të dënimit. 

Nga shikimi i aktgjykimit të ankimuar del se gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e 

aktgjykimit i ka theksuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të konstatuara në anën e të 

akuzuarit dhe atë në faqen 4, pasusi 4 të aktgjykimit, për çka do të bëhet fjalë në pjesën e këtij 

aktgjykimit që i referohet vendimit për sanksionin penal. 
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Pra, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i ankimuar nuk është i përfshirë me  

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të pretenduar, as shkelje tjera për të cilat 

gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare e që kishin kushtëzuar anulimin e tij. Dispozitivi i 

aktgjykimit, si dhe aktgjykimi i ankimuar në tërësi është i qartë dhe konkret, përmban arsye të 

duhura mbi të gjitha faktet vendimtare, të kësaj çështje juridiko-penale. Kështu, përshkrimi i 

dhënë në dispozitiv është i plotë dhe i kuptueshëm, me asgjë të njëjtin nuk e bënë dubioz. Është 

bërë përshkrimi i duhur i veprimeve inkriminuese të secilit të akuzuar veç e veç, por janë dhënë 

edhe tiparet dhe faktet vendimtare për secilin prej tyre.  

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

Gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, pasi që, ashtu si është thënë edhe 

më lartë, nuk lejohet ankesa për këtë bazë ankimore sipas nenit 382 par.2 të KPPK-së, meqë i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës dhe me këtë është pajtuar prokurori 

si dhe gjykata, prandaj aktgjykimin e ankimuar e vlerësoj vetëm në drejtim të pretendimeve tjera 

ankimore. 

Vendimi mbi dënim 

Në ankesën e të akuzuarit K.Rr. thekson se gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së 

dënimit me burg për të akuzuarin duhet ti kishte parasysh rrethanat lehtësuese siç janë sjellja 

korrekte e të akuzuarit në shqyrtim gjyqësor, mosha e tij e re, gjendja e varfër ekonomike, i pa 

punësuar, i penduar dhe me premtimin se në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale. 

Dënimi i shqiptuar është tejet i lartë dhe i papërballueshëm duke marrë parasysh gjendjen 

materiale të të akuzuarit.  

Gjykata e shkallës së parë me rastin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat e parapara me nenin 73 të KPRK, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se të akuzuarit e kanë 

pranuar fajësinë pa hezitim dhe në mënyrë bindëse, gjithashtu të njëjtit kanë shprehur keqardhje 

të thellë, patën sjellje të mira, premtimi se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra penale ndërsa 

për të akuzuarin I.T. pati parasysh edhe gjendjen e tij jo të miro ekonomike. Si rrethana rënduese 

mori parasysh rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale duke vepruar në bashkëkryerje dhe 

duke treguar vendosmëri në kryerjen e veprës penale.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave lehtësuese i pranon edhe kjo gjykatë, e cila vlerëson se dënimi 

i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale të tij dhe është në funksion të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj 

të posaçme dhe se me këtë dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 41 të 

KPRK-së. Për një dënim më të butë, për çka insiston i akuzuari, nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore, e aq më parë kur nuk theksohen rrethana të reja apo të pavlerësuara nga gjykata e 

shkallës së parë të cilat do të arsyetonin dënim më të ulët. Për arsye të paraqitura më lartë ankesa 

e të akuzuarit u refuzua si e pabazuar. 
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Nga se u tha më lartë, konform nenit 401 e të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.                                              

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 400/2019 datë 26.09.2019 

Procesmbajtës,                         Anëtarët e kolegjit,                                   Kryetare e kolegjit, 

Sadik Kryeziu                         Tonka Berishaj                                          Have Haliti                 

                                                      _____________ 

                                                      Burim Ademi 

                                                  _____________                                                                    


