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Numri i lëndës: 2019:152345 

Datë: 25.10.2022 

Numri i dokumentit:     03568134 

 

P.nr.510/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI – Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me zyrtaren ligjore 

Nazmije Maxhera, në çështjen penale kundër të pandehurit N. M., nga L. lagja T. p.n., për shkak 

të veprës penale Tregti e ndaluar nga neni 299 par.1, të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë PP.II.nr.2127/19 të datës 12.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 

dhe publik, me datën 24.10.2022, në praninë e Prokurorit të shtetit Arjan Xhema, dhe të pandehurit 

N. M., po me dt. 24.10.2022 shpalli, dhe më datë 25.10.2022 përpiloi këtë:   

 

A K T G J Y K I M 

 

I PANDEHURI: N. M., nga i ati D. e ema V.e gjinisë R. lindur me ... ne Z., tani me banim ne L. 

lagja T. p.n, serb, shtetas i Republikës së Kosovës, automekanik, ka te kryer shkollën e mesme, 

i martuar baba i tre fëmijëve, me nr. personal te letërnjoftimit 1230224184, 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE:  Me dt. 14.06.2019 rreth orës 10:35 ne rrugën M. w— P., saktësisht ne fshatin S., komuna 

V. i pandehuri është ndaluar për kontrolle nga zyrtaret policor me automjetin e tij furgon - kombi 

i tipit M. benz ... CDI me targa ..., ne te cilin furgon kishte te ngarkuara 1000 kg nektarina pa 

kurrfarë dokumentacioni — prejardhje, i pandehuri këtë mall me qellim shitjeje e kishte blere ne 

pjesën veriore te Mitrovicës, ku vlera e taksave te shmangura është 719.90 euro. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Tregti e ndaluar nga neni 299 par.1, të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e neneve 4, 17, 21, 38, 42, 43, 44, 69, 70, dhe nenit 

299 par.1, të KPRK-së dhe neneve 248, 365, 450 dhe 463 të KPPK-së, të pandehurin e 

 

GJ Y K O N 

I. Me dënim me gjobë në shumë prej dyqind (200) Euro, si dhe kumulativisht dënim me 

burg në kohëzgjatje prej tre (3) muaj.  
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II. Me pëlqimin e te pandehurit e ne zbatim te dispozitave te  nenit 44 te KPRK-së, gjykata 

i zëvendëson dënimin me burg ne dënim me gjobë ashtu qe te pandehurit i shqiptohet 

DËNIM ME GJOBË ne lartësi te tërësishme prej shtatëqind euro (700€),  të cilin 

obligohet i pandehuri që ta paguaj brenda afatit prej 2 muajve pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën 

dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që, një ditë burgim 

llogaritet me njëzet (20) Euro gjobë 

 

III. DETYROHET i pandehuri që në emër te taksës doganore ti paguaj te dëmtuarës shumen 

prej 719.90€.  

 

IV. DETYROHET i pandehuri që në emër të taksës për kompensimit të viktimave të krimit 

të paguajë shumën             prej 30.00€ (tridhjetë euro), si dhe në emër të paushallit gjyqësor të 

paguajë shumën prej 30.00€ (tridhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej 

ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të 

detyrueshëm. 

 

                                                         A r s y e t i m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1554/2018 të datës 24.10.2018, kundër të pandehurit N. M. nga L. për shkak të veprës 

penale Tregti e ndaluar nga neni 299 par.1, të KPRK-së. 

 

Deklarimi i të pandehurit për pranimin e fajësisë 

Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar më datën 

24.10.2022,  ku pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit i pandehuri ka deklaruar 

se e ka kuptuar aktakuzën duke shtuar se e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në 

barrë sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, duke theksuar se ndjehet keq për 

veprimin e kryer, se këtë e ka bërë për shkak se i është dashur që të punoj diçka në mënyrë që 

të fitoj sado pak për ta përkrahur familjen dhe tre fëmijët për të cilët ai kujdeset por që asnjëherë 

më parë nuk është marrë me këto gjëra por që as në të ardhmen nuk do të merret pasi që e ka 

kuptuar që kjo është e kundërligjshme dhe se nuk sjell asgjë të mirë, gjithashtu ka deklaruar se 

është i penduar për kryerjen e kësaj vepre.  

 

Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e fajësisë.  

 

Prokurori e shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se i propozoj 

gjykatës qe te pranohet pranimi i fajësisë nga ana e te pandehurit, me qene se i njëjti pranim i 

fajësisë është bere ne mënyrë vullnetare, pa presion, e pas njoftimi nga ana e gjykatës me pasojat 
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dhe benifitet e pranimit te fajësisë, ky pranim i fajësisë gjene mbështetje ne faktet e çështjes qe 

përmban aktakuza andaj gjykatës i propozojmë qe te pandehurin ta shpalle fajtore, ta dënoj sipas 

ligjit duke i marre parasysh rrethanat renduese dhe atë dashjen e kryerësit për te kryer veprën 

penale si dhe qëllimin e tij për te iu shmangur taksave, ndërsa si rrethane lehtësuese gjykata te 

merr pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit, pendimi i tij i thelle si dhe premtimi qe ne te 

ardhmen nuk do te kryej vepra te tjera penale.  

 

Vlerësimi i Gjykatës lidhur me plotësimin e kushteve për pranimin e fajësisë 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka miratuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri, nga se ka konstatuar se 

janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues 

ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i 

fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, se pranimi i fajësisë mbështetet në provat 

materiale të cilat mbështesin aktakuzën, si: procesverbali i përpiluar nga e dëmtuara – Dogana e 

Kosovës i dt. 17.06.2019; lista e distribuimit dt. 17.06.2019; aneksi dt. 14.06.2019; vërtetimi mbi 

konfiskimin e mallrave dt. 14.06.2019, duke konsideruar edhe pranimin e fajësisë se te 

pandehurit edhe gjatë fazës se hetimeve por edhe ne seancën për shqyrtim fillestar e qe te gjitha 

këto prova vërtetojnë faktin se i pandehuri ka kryer veprën penale qe me aktakuzë i vihet ne 

barrë.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

Bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar gjendjen faktike se i pandehuri me 

dashje ka kryer veprën penale Tregti e ndaluar nga neni 299 par.1, të KPRK-së, në kohën, vendin 

dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Në nenin 299, par.1, të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës penale Tregti 

e ndaluar e kryen “Kushdo që pa autorizim shet, blen apo bën shkëmbimin e mallrave sendeve 

apo shërbimeve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në katër (4) vjet.” e që 

sipas vlerësimit të gjykatës, me veprimet e të pandehurit, është konsumuar kryerja e kësaj vepre 

penale.     

 

Andaj, bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur që të pandehurin ta shpall fajtor për kryerjen 

e veprës penale, ngase veprimet e të njëjtit përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe 

se për të njëjtat është edhe penalisht përgjegjës. 

  

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit, 

bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, duke vlerësuar rrethanat  lehtësuese dhe rënduese, kjo 

gjykatë si rrethana rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit të 

vlerës së mbrojtur, ndërsa si rrethana lehtësuese ka marrë pranimin e fajësisë nga i pandehuri, 

premtimin se i njëjti nuk do të përsërisë apo kryer vepra tjera penale, kërkim faljen nga i pandehuri, 

se i pandehuri është baba i tre fëmijëve dhe përkujdeset për  fëmijët dhe familjen.  
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Gjykata duke pasur parasysh të gjitha rrethanat (rënduese dhe lehtësuese) të cekura më lartë, ka 

vlerësuar se në rastin konkret, dënimi me gjobë në shumë shtatëqind euro (700€)  është dënim i 

drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit.  

 

Gjykata, duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se me këtë dënim të shqiptuar ndaj              të 

pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin 

e të pandehurit nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të 

parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike, kompensimin e viktimave të krimit dhe shpenzimet  

e procedurës 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit ndaj palës së dëmtuar, gjykata e ka marrë në bazë të 

nenit 463 të KPPK-së, në të cilin parashihet se: “Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet 

fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit              në tërësi ose 

pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil.” 

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 

6               par.1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit. 

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartcekura ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

                                  Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

                                 P.nr.510/19, datë 25.10.2022 

 

    Zyrtarja Ligjore                                                                           Gjyqtari i vetëm gjykues 

   Nazmije Maxhera                                                                                   Ferki Xhaferi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit  

në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit.  

Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën. 


