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Pml.nr.26/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin  e përbërë nga gjyqtarët: 

Agim Maliqi, kryetar, Nesrin Lushta e Mejreme Memaj, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen 

penale kundër të pandehurit I.I. nga Gj., për shkak të veprës penale 

kontrabandimi i mallrave nga neni 311 par.1 të KPK, duke vendosur sipas 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit të Kosovës  të 

paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në 

Kamenicë P.nr.89/2019 të datës 08.07.2019, dhe aktvendimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës PN.nr.970/2019 të datës 25.09.2019, në seancën e mbajtur me 

datën 10.02.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorit të 

Shtetit të Kosovës konstatohet se aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-

Dega ne Kamenicë P.nr.89/2019 i datës 08.07.2019. dhe aktvendimi i Gjykatës 

së Apelit të Kosovës PN.nr.970/2019 i datës 25.09.2019. janë marrë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 12.të 

KPPK dhe shkelje të ligjit penal nga neni 385.pika 4.të KPPK.  

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

        Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega ne Kamenicë 

P.nr.89/2019 të datës 08.07.2019 është hedhur aktakuza e Prokurorit Themelor 

në Gjilan PP.II.nr.735/2019 të datës 21.05.2019. dhe është pushuar procedura 

penale ndaj të akuzuarit I.I për shkak të veprës penale kontrabandimi i mallrave 

nga neni 311.par.1.të KPK, pasi që vepra për të cilën akuzohet, sipas Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e Kodit nr.03/L-109 doganor dhe i akcizave ne 

Kosovë, është kundërvajtje. Është vendosur që shpenzimet e procedurës penale 

bijnë në barë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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        Në procedurën ankimore, me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PN.nr.970/2019 të datës 25.09.2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e 

Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe aktvendimi i shkallës së parë 

është vërtetuar. 

 

        Kundër këtyre aktvendimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka 

paraqitur Prokurori i Shtetit të Kosovës, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që  

shkeljet të konstatohen.   

 

       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 si dhe ato në përgjigjen e 

dhënë dhe konstatojë se: 

 

        - kërkesa është e bazuar. 

 

        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë citohen dispozitat ligjore të nenit 

311 par.1 të KPK dhe nenit 8 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 

Kodit.nr.03/L-109 doganor dhe i akcizave ne Kosovë dhe pretendohet se 

konstatimi i gjykatave se në rastin konkret nuk është fjalë për vepër penale por 

për kundërvajtje, është i gabuar dhe në këtë mënyrë aktvendimet e 

kundërshtuara janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.2.1 lidhur me nenin 432 par.1.1 të KPPK dhe me shkelje 

të ligjit penal nga neni 385 par.1.1 të KPK. 

 

       Duke i vlerësuar pretendimet nga kërkesa Gjykata Supreme konstatojë se: 

 

        - sipas dispozitës së nenit 273 par.1 të Kodit të Përkohshëm Penal të 

Kosovës (Rregullorja e UNMIK-ut 25/2003) i cili ka qenë në fuqi deri më 

01.01.2013., veprën penale të kontrabandimit të mallrave e kryen kushdo që pa 

autorizim ose pa leje bënë tregti apo në ndonjë mënyrë tjetër bart mallrat brenda 

a jashtë territorit të Kosovës.  

 

        - sipas dispozitës së nenit 8 të Kodit  nr.03/L-109 Doganor dhe të akcizave 

në Kosovë (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr.14/2012) të datës 

01.06.2012, neni 272 i Ligjit bazik është fshirë dhe është riformuluar si në vijim: 

“Në rastet e parashikuara me nenin 273 të KPK, kur shuma e detyrimeve 

doganore të mallrave të importuara apo të eksportuara ilegalisht nuk e kalon 

shumën prej 5.000 (pesëmijë) euro, në vend të dënimit penal do të aplikohet 

gjoba administrative.”  
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        - sipas dispozitës së nenit 311 par.1 të KPK (Gazeta zyrtare e Republikës 

së Kosovës nr.2 e cila është marr më  datën 14.01.2019, veprën penale të 

kontrabandimit me mallra e kryen kushdo që duke kaluar vijën kufitare me mallra 

dhe shmang kontrollin doganor ose kushdo që duke shmangur kontrollin doganor 

kryen bartjen e mallrave dhe kalon vijën kufitare. 

 

        Përshkrimi faktik i veprës penale në aktakuzë është si në vijim:  

 

        “Më datën 13.05.2019 rreth orës 07,10 minuta mbi fshatin H., komuna e K., 

në afërsi të brezit kufitar Kosovë-Serbi, i pandehuri I.I ka kryer veprën penale 

konrabandimi i mallrave, në atë mënyrë që patrulla e policisë kufitare në përbërje 

të N.H., Sh.B. dhe R.S., pas informatës nga baza e policisë kufitare kanë zënë 

dy gjedhe të gjalla të gjinisë femërore, pa kurrfarë dokumentacioni mbi 

prejardhjen e kafshëve, të cilat janë sekuestruar, ku rreth orës 08,20 në vendin e 

ngjarjes është paraqitur i pandehuri i cili ka deklaruar se kinse kafshët nuk janë 

të tija por të dajës së tij dhe në këtë mënyrë i njëjti i  është shmangur kontrollit 

doganor duke i shkaktuar dëm buxhetit të Republikës Kosovës në vlerë prej 708 

euro.” 

 

         Në aktvendimet e kundërshtuara, siç del nga arsyet e dhëna në të dy 

aktvendimet, gjykatat kanë gjetur se në rastin konkret vlera e kafshëve është 600 

euro, andaj pasi që sipas dispozitës së nenit 8 të Kodit  nr.03/L-109 Doganor dhe 

të akcizave në Kosovë, element qenësore për ekzistimin e kësaj vepre penale 

është që shuma e detyrimeve doganore të mallrave të importuara apo të 

eksportuara ilegalisht duhet të kalon shumën prej 5.000 (pesëmijë) euro, për tu 

konsideruar si vepër penale e jo kundërvajtje, atëherë në rastin konkret ky kusht 

nuk është plotësuar dhe nuk është fjalë për vepër penale por për kundërvajtje. 

 

       Gjykata Supreme konstatojë se me vend pretendohet në kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë se vendimet janë marrë me shkelje të ligjit penal por 

edhe me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

 

        Në aktakuzën e cila është hedhur, nuk ka asnjë fjalë për vlerën e kafshëve 

të cilat, sipas saj, janë kontrabanduar. Edhe pse është kështu, aktakuza është 

hedhur mu për shkak vlerës së kafshëve, që të dy aktvendimet i bënë të 

pakuptueshme e që paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 pika 12 të KPPK. 

 

        Në anën tjetër, vlera e mallrave të kontrabanduara nuk është element i 

veprës penale kontrabandimi i mallrave nga neni 311 par.1 të KPK e as bazë  

për aplikimin e dispozitës së nenit  8. të Kodit  nr.03/L-109 Doganor dhe të 
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akcizave në Kosovë sepse në këtë dispozitë nuk bëhet fjalë për vlerën e 

mallrave të kontrabanduara por për shumën e detyrimeve doganore të 

mallrave të importuara apo të eksportuara ilegalisht. Në rastin konkret gjykatat 

kanë marrë për bazë vlerën e mallrave të kontrabanduara ndërsa kanë hedhur 

aktakuzën duke u ndërlidhur me vlerën/lartësinë e detyrimeve doganore të 

papaguara, që janë dy çështje të cilat qartazi dallojnë njëra prej tjetrës. 

 

        Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, në rastin konkret ka pas nevojë për 

procedimin e mëtutjeshëm, e jo për hedhje të aktakuzës, në mënyrë që të 

vërtetohet se a ka pasur kalim ilegal të kufirit shtetëror me mallrat në fjalë, sepse 

kjo paraqet element qenësore të veprës në fjalë penale e që nuk ceket në 

përshkrimin faktik të veprës penale në aktakuzë.  

 

        Duhet theksuar se edhe aplikimi i dispozitës së nenit 3.të KPK për ligjin më 

të favorshëm është bërë me një arsyetim të paqartë. Konform paragrafit 1 të këtij 

neni, ndaj kryesit zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës 

penale, e sipas paragrafit 2 të njëjtit, në rast se ligji në fuqi ndryshon para 

shqiptimit të vendimit të formës së prerë, ndaj kryesit zbatohet ligji që është më i 

favorshëm. Në rastin konkret, vepra penale është kryer me datën 13.05.2019., e 

në fuqi kanë qenë edhe 311 par.1 të KPK edhe neni nenit  8 të Kodit nr.03/L-109 

Doganor dhe të akcizave në Kosovë, pra, nuk ka pas ndryshim të ligjit e as vend 

për vlerësimin se cili ligj është më i favorshëm, që gjykatat e kanë marr si bazë 

gjatë vendimmarrjes.  

 

        Andaj, aktvendimet e kundërshtuara janë marrë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12 të KPPK dhe 

shkelje të ligjit penal nga neni 385 pika 4. të KPPK, të cilat shkelje, konform 

dispozitës së nenit 438 par.2 të KPPK u konstatuan pa ndikuar në vendimin e 

formës së prerë, sepse kërkesa ishte paraqitur në dëm të pandehurit. 

    

 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr. 26/2019, më datë 10.02.2020  

 

 

Procesmbajtësja,                        Kryetari i kolegjit,  

Qefsere Berisha                         Agim Maliqi 


