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Numri i lëndës: 2019:166006 

Datë: 16.07.2020 

Numri i dokumentit:     01027789 

 

P. nr.415/2018     

 

NË EMËR TË POPULLIT 

          

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Rrahman 

Beqiri, me bashkëpunëtorin profesional Sylejman Barja, në lënden penale ndaj të pandehurit: 

M.P., për shkak të veprës penale: Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga 

neni 318 par.2 e lidhur me par.1  të Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.1580/2015, të datës 29.05.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me 

datë 10.07.2020, në prezencën e prokurorit të shtetit Shpetim Peci, të pandehurit dhe mbrojtësit 

të tij, Av. Halim Shala, me datë 14.07.2020 e shpalli publikisht, ndërsa me datë 16.07.2020 

përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

M.P., nga i ati Sh., e ëma F., e vajzërisë H., “data e lindjes”..., në Mitrovicë, i martuar, baba i 

katër fëmijëve, automekanik, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, 

me nr. personal..., shqiptar, shtetas i Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

Nga data e pavërtetuar e deri me datë 20.05.2015, komuna e Mitrovicës, përkatësisht në Auto 

Servisin D.P.Z. “B.”, me nr.fiskal 6..., me qëllim që vetes t’i mundësojë shmangien nga pagesa 

e tarifave doganore që paguhen me rastin e importimit, i është shmangur pagesës së tarifave 

doganore për 98 automjete dhe atë: “Golf 5”, viti i prodhimit 2004; “VW Pasat” - 2004; 

“Mercedes 200”-1994; “Mercedes 210”-2001; “Mercedes ML”-2000; “Renault Lag.”-1997; 

“Reno Lag.Cv”-1999; “Peugeot-307”-1994; “Pezho”-2001; “Seat”-1996; “Seat Toledo”-1997; 

“Seat”-1997; “Seat Ibiza”-1994; “Seat ALH”-2001; “Seat Cvan”-1997; “Audi”-2002; “Audi 

A6”-2000; “Audi”-1998; “Audi”-2000; “Audi”-1995; “Audi”-1996; “Audi Cvan”-2003; “Audi 

A4”-2004; “Audi A4”-2003; “BMW”-2000; “BMW”-2003; “BMW”-2003; “Mercedes 200”-

2003; “Ford”-2000; “Astra Vau”-1998; “Opel Astra”-1998; “Opel Vectra”-2001; “Opel 

Vectra”-1999; “Opel Astra”-1999; “Opel Zafira”-2003; “Opel Vectra”-2002; “Opel Vectra”-

2002; “Opel Vectra”-2002; “Kombi II”-1988; “VW Kombi”-1991; “VW Kombi III”-1992; 

“VW Kombi III”-1993; “VW Kombi III”-1995; “VW Touran”-2004; “VW Touran”-2004; 

“Golf 3”-1993; “Golf 3”-1995; “VW 1H”-1997; “Golf 3”-1996; “Golf 4 Cv”-1998; “VW Bora 

SE”-2001; “Golf 4”-2001; “Golf 4”-2001; “Golf 4”-2002;  “Golf 4”-2002; “Golf 4”-1998; 
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“Golf 4”-1998; “Golf 4”-1998; “Golf 4”-1998; “Golf 4”-1998; “Golf 4”-1999; “Golf 4”-1999; 

“Golf 4”-1999; “Golf 3”-1999; “Golf 4”-1999; “Golf 4”-2000; “Golf 5”-2004; “VW Bora”-

1999; “Passat 2 Bc”-1992; “VW Passat”-1994; “VW Passat”-2001; “VW Passat”-2001; “VW 

Passat”-2000; “VW Passat”-2002; “VW Passat”-2003; “VW Passat”-2003; “VW Passat”-2002; 

“VW Passat”-2003; “VW Passat 3B”-2004; “VW Passat”-1997; “Pasat V6”-1998; “Passat”-

1998; ”VW Passat”-1998; “Passat III Cv”-1999; “VW Passat”-1999; “Passat”-1999; “VW 

Passat”-2006; “Polo”-1996; “Golf Polo”-1997; “Polo 1.4 TDI”-2000; “VW Sharan”-1999; 

“VW Sharan”-2006; “VW Sharan”-1999;  “VW 1J”-2002; “Pezho 307”-2004; “Fiat Punto”-

1998, “Fiat Punto”-2001; “Fiat Stilo”-2003; dhe “Fiat”-2002; vlera e të cilave sipas Doganës së 

Kosovës arrin shumën prej 74.488.20€, kurse vlera e pagesës së shmangur është 20.490.02€ 

dhe me këtë ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës në vlerën e pagesës së shmangur. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga 

neni 318 par.2 e lidhur me par.1  të KPRK-së. 

 

Andaj Gjykata në bazë të nenit  1, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 59, 73, e 318  të 

KPRK-së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, të akuzuarit i: 

 

S H Q I P T O N 

 

1. Denim me burgim të kushtëzuar në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili denim nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale në periudhën e verifikimit prej 2 

(dy) viteve, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Dënim me kusht mund të 

ekzekutohet nëse i akuzuari nuk ia paguan dëmin të dëmtuarës, sipas pikës 4 të këtij 

aktgjykimi, në afat prej 12 muajve, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

  

2. Denim me gjobë në shumën prej 4.500 € (katërmijë e pesëqind euro), të cilën gjobë është i 

obliguar të filloj ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. I njëjti dënimin me gjobë muna ta paguaj në tre (3) këste të barabarta më së 

largu deri me datën 05 të muajit vijues.  Nëse i akuzuari nuk e paguan gjobën në afatin e 

caktuar, gjykata do të veprojë në bazë të nenit 46 të KPRK-së, ashtu që dënimin me gjobë 

mund t`ia zëvendësoj me dënim me burg, ku një ditë burgim do të llogaritet me 20 (njëzet) 

euro gjobë. 

 

3. Obligohen i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimare të gjykatës, dhe atë në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 

30€, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

4. Obligohet i pandehuri që të dëmtuares – Doganës së Kosovës, t’ia kompenzoj dëmin në 

shumën prej 20.490.02€, të gjitha këto në afat prej 12 muajve nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, duke ia njohur pjesën e pagesave të kryera deri më tani, lidhur me këtë 

detyrim. 

 

5. Obligohet Dogana e Kosovës që ta njoftoj gjykatën çdo tre muaj lidhur me ecurinë e 

pageses sipas pikës 4 të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

A r s y e t i m 

 



 Numri i lëndës: 2019:166006 
 Datë: 16.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01027789 
 

3 (4)  

   
2
0
1
9
:1
6
6
0
0
7

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën 

PP.II.nr.1580/2015 të datës 29.05.2018, kundër të pandehurit M.P. nga komuna e Mitrovices, 

për shkak të veprës penale: Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 

318 par.2, e lidhur me par.1  të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ashtu që në këtë seancë i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzës, duke theksuar se e ndjej veten fajtor 

për veprën penale që i vihet më barrë, ndihem keq që ka ndodhur kjo, i premtoj gjykatës që 

gjykatës që nuk do të përsëriten veprimet e tilla, andaj e lus Gjykatën që t`i merr parasysh 

rrethanat lehtësuese, rrethanat familjare pasi që jetoj nga të ardhurat që sigurojë nga kjo punë,  

dhe rrethanat tjera që gjen gjykata.   

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka dhënë mendimin se, janë përmbushur të gjitha 

kushtet ligjore për pranimin e fajësisë, pranimi është bërë në mënyrë vullnetare, pa presion, pas 

konsultimit me mbrojtësin e tij, pranimi mbështetet në provat materiale që gjendet në shkresat 

e lënës, prandja i propozoj Gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë, dhe me rastin e matjes së 

dënimit të merr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese.   

 

Mbrojtësi i të pandehurit, Av.Halim Shala, në lidhje me pranimin e fajësisë ka deklaruar se pasi 

që është bërë pranimi i fajësisë nga i pandehuri, kërkojmë nga Gjykata që të ketë parasysh 

statusin familjar ndaj të akuzuarit, si dhe t`ia njeh benefitet ligjore që ia njeh ligji me rastin e 

pranimit të fajësisë. I akuzuari tani është duke e bërë pagesën e detyrimeve të cilat ja ka 

kalkuluar dogana për vlerën e shmangur prej 20.490.20 euro, e të cilat pagesa janë duke u bërë 

per çdo muaj me këste dhe kësaj gjykate do ti prezentoj të gjitha dëshmitë e pagesave.  

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë te cilën e ka deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të 

nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, 

mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykate si:  Ndalimi i përkohshëm i mallit, i datës 

21.05.2015 (6 faqe);  Raport informativ, i datës 22.05.2015; Kërkesë për vlerësimin e veturave-

automjeteve, nr.5.1/319, datë 27.05.2015; Kërkesë për verifikimin e veturave-automjeteve, 

nr.5.1/318, datë 27.05.2015; Mendim për përcaktimin e vlerës doganore të veturave-

automjeteve, i datës 04.06.2015, Aktvendim nr.5.1/332, i datës 11.06.2015; Deklarata e të 

pandehurit dhënë në prokurori, datë 28.05.2018. Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën 

dhe formojnë elementin inkriminues e që në bazë të tyre dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë 

se për tej çdo dyshimi është vërtetuar se i pandehuri ka kryer vepren penale që i vihen në barrë.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë 

vullnetare, se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke i’u 

tërhequr vërejtja të pandehurit se pas pranimit të fajësisë, ai nuk mund të bëjë ankesë për shkak 

të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e 

fajësisë të bërë nga i pandehuri.  

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryer vepren penale: Shmangia nga pagesa e 

tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par.2 të KPRK-së, e për të cilën vepër penale 

është paraparë dënimi me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.  
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Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur mënyrën e kryerjes së veprës penale, rrethanat më të cilat është kryer vepra 

dhe numrin e madh të automjeteve për të cilat ësjhtë shmanguar tarifava, çka tregon qëllimin e 

të pandheurit për të përfituar materialisht për veten e tij. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata 

e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për vepren penale, faktin se i njëjti ka shprehe 

keqardhje dhe është penduar për ndodhjen e rastit, duke premtuar se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë sjelljet e njëjta, rrethanat personale dhe gjendjen ekonomike duke e ditur se jeton nga 

kjo punë, si dhe faktin se palës së dëmtuar, repektivisht Doganës së Kosovës, ka filuar që t`ia 

paguaj dëmin, apo vleren e shmangies së tarifës dogane dhe deri tani ka qenë i rregullt në 

pagesën e kësteve, çka konstatohet në bazë të transfereve bankare të dorëzuara në gjykatës, çka 

tregon seriozitetin e tij për ta kompensuar dëmin dhe përmirësuar sjelljet e tij.  

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burg të kushtezuar dhe me gjobë, ndaj të pandehurit është 

dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

pandehurit. Poashtu, gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga 

neni 41 par. 1 të KPRK-së, që ti parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Poashtu, ky dënim do të shërbejë si 

masë preventive që në të ardhmen i pandehuri të përmbahet nga çfarëdo veprimi që bie ndesh 

me ligjin, në të njëjtën kohë respektimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me pagesën e 

taksave.  

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

dhe nenit 453 par.1 të KPP-së, që kanë të bëjnë me paushallin gjyqësor. Ndërsa taksa për 

kompensimn viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05/L-036 per 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 te KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.415/2018, dt.16.07.2020 

2019:166006, 16.07.2020 

 

 

Bashkëpunëtori profesional:                                          Gjyqtari                                                                                  

    Sylejman Barja 

                                                                                                                     ________________ 

                                                                                                                      Rrahman BEQIRI 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjyaktës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate.  


