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Numri i lëndës: 2019:126001 

Datë: 27.03.2023 

Numri i dokumentit:     04122707 

   P.nr.88/23 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

përgjithshëm-Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me bashkëpunëtorin 

profesional Besart Prishtina, në çështjen penale kundër të pandehurit A. H. nga M. për shkak të 

veprës penale Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 paragrafi 3 

lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë 

PP.II.nr.495/17, të datës 07.02.2018, duke vendosur lidhur me kërkesën për hudhjen e aktakuzës 

dhe kundërshtimin e provave, të parashtruar nga avokati me autorizim av. Beqir Halili i të pandehurit 

A. H. jashtë seancës, me datë 23.03.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET kundërshtimi i të akuzuarit A. H. parashtruar përmes të autorizuarit të tij av. 

Beqir Halili mbi kërkesën për hudhjen e aktakuzës dhe shpalljen e provave të papranueshme 

ashtu që:  

 

II. SHPALLEN prova të papranueshme provat e marra me rastin e kontrollimit nga Policia e 

Kosovës në auto sallonin – deponinë N.T.P. “D.”, në D. komuna e V. përkatësisht raportet mbi 

specifikacionet e veturave të kontrolluara, me numër të referencës ... 

 

III. HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.II.nr.495/17, të datës 

07.02.2018 dhe PUSHOHET procedura penale ndaj të akuzuarit A. H. lidhur me veprën penale 

Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 paragrafi 3 lidhur me 

paragrafin 1 të KPRK-së, për shkak se nuk ka prova të mjaftueshme të cilat e mbështesin 

dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë.  

 

IV. Shpenzimet  e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.495/17, të datës 07.02.2018, ndaj të pandehurit A.H.  për shkak të veprës penale 
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Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par. 3 lidhur me par. 1 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar 

me datë 20.12.2021, në të cilën seancë i akuzuari A. H. është deklaruar i pafajshëm për veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

 

Avokati mbrojtës i të pandehurit A.H. av.Beqir Halili me datë 18.01.2022, ka paraqitur 

kundërshtim të provave dhe kërkesë për hudhjen e aktakuzës për shkak se provat nuk janë marrë 

në mënyrë të ligjshme nga policia/prokuroria e shtetit dhe se nuk ka prova të mjaftueshme për të 

mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

Në kundërshtimin e paraqitur nga ana e mbrojtjes, e njëjta theksoi se në bazë të autorizimit të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë Nr.II-14/2016 të datës 15.01.2016, ekipi i Auto-Krimeve, 

Njësia e krim-teknikës, dhe atë të Doganës së Kosovës, më datën 15.06.2016, rreth orës 09:30 

kanë bërë kontrollin e deponisë së automjeteve te subjekti N.T.P. “D.”, në fshatin D. Komuna e 

Vushtrrisë, me pronar të pandehurin A. H. Në raportin e policit hetues të përpiluar me këtë rast 

vërtetohet se kontrollimi i deponisë së automjeteve është bërë pa urdhëresën e gjykatës. I njëjti 

ka cituar dispozitat ligjore të nenit 105, par.3 dhe nenit 110 të KPPK-së, i cili përcakton rastet 

kur bëhet kontrolli pa urdhër të gjykatës. E po ashtu thekson se sipas kësaj dispozite ligjore 

vërtetohet se në rastin konkret nuk është plotësuar asnjë kusht që policia të bëj kontrollin pa 

urdhëresë të gjyqtarit të procedurës paraprake.   

 

Andaj, mbrojtja konsideron se dështimi i policisë për të siguruar urdhër me shkrim nga gjyqtari 

i procedurës paraprake apo konfirmim për aprovim retroaktiv të kontrollit, ka bërë që provat e 

siguruara gjatë kontrollit të datës 15.06.2016 të merren në kundërshtim me dispozitat e KPPK-

së dhe si të tilla janë prova të papranueshme ashtu siç parashihet me nenin 111 të KPPK-së dhe 

duke qenë se të gjitha veprimet hetimore burojnë si rezultat i kontrollit të paligjshëm të kryer 

nga policia, mbrojtja konsideron se deklarata e të pandehurit, deklarata e dëshmitarit R. F. 

raportet policore, verifikimet e automjeteve, lista e distribuimit, lista përcjellëse hetimore, 

informacionet e personit pjesa e parë e ditarit, si dhe foto albumi janë marr në mënyrë të 

kundërligjshme dhe si e tilla janë të  pavlefshme.  

 

Mbrojtja po ashtu thekson se sipas Statusit të biznesit “D.” shprehimisht theksohet se veprimtaria 

primare e këtij biznesi është tregtia me pakicë e pjesëve  dhe aksioneve të aksesorëve të 

automjeteve. Ashtu që, i pandehuri rregullisht ka bërë zhdoganimin për pjesë të automjeteve e 

kjo vërtetohet edhe nga vet dokumentet e doganës, nga të cilat konstatohet fakti se doganimi 

është bërë për pjesë të automjeteve, sipas veprimtarisë të cilën e ushtron ky subjekt ekonomik.  

 

Ndër të tjera, mbrojtja thekson edhe faktin se një kohë të gjatë nuk është lejuar të bëhet doganimi 

i pjesëve të automjeteve për të gjitha bizneset që ushtrojnë këtë veprimtari në Kosovë, e për këtë 

ekziston edhe kërkesa drejtuar Doganës. Në vlerësimin e Doganës, këto automjete janë trajtuar 
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sikur të kishin qenë për shitje, duke anashkaluar faktin se ky biznes ushtron veprimtari të shitjes 

së auto pjesëve, e jo shitjes së automjeteve.  

 

Ashtu që, pasi mbrojtja konsideron se kjo aktakuzë përmban prova të siguruara në mënyrë të 

kundërligjshme dhe të njëjtat janë të papranueshme në kuptim të dispozitave të KPPK-së, po 

ashtu provat e prezantuara në aktakuzë nuk mund të vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i 

pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, kërkon nga gjykata në pajtim me nenin 

253, par. 1, pika 1.4 të KPPRK-së, ta hudh poshtë aktakuzën ndaj të akuzuarit A. H. dhe të 

pushohet procedura penale ndaj tij, për shkak se nuk ka asnjë provë për t’a mbështetur dyshimin 

e bazuar mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

  

Gjykata në pajtim me nenin 250 par.2 të KPPK-së ka kërkuar përgjigje nga Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë  lidhur me kundërshtimin dhe kërkesën për hudhjen e aktakuzës të 

paraqitur nga ana avokatit mbrojtës të të pandehurit, ashtu që prokuroria brenda afatit ligjor ka 

paraqitur përgjigje me shkrim, ku ka theksuar se vlerësojnë se ka prova të mjaftueshme që 

vërtetojnë se i pandehuri ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë. 

 

Gjykata pas pranimit të përgjigjes nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë dhe duke shqyrtuar 

kundërshtimin e mbrojtësit av. Beqir Halili, në lidhje me provat, pasi që ka shqyrtuar të gjitha 

shkresat e lëndës penale, gjeti se në rastin konkret Prokuroria Themelore në Mitrovicë, kishte 

siguruar provat materiale – me rastin e kontrollit të deponisë (varrezës së veturave) N.T.P. “D.” 

në kundërshtim me kërkesat ligjore për urdhërimin e këtyre masave pasi nga shkresat e lëndës 

që i posedon gjykata shihet qartë se prokuroria nuk ka arritur që të sigurojë asnjë provë me të 

cilën do të vërtetonte që Policia e kishte aprovimin e gjyqtarit të procedurës paraprake, për të 

realizuar kontroll në deponinë e të pandehurit A. H. siç parashihet në nenin 105 të KPPK-së, 

asnjë provë se ky kontroll është kryer për ndonjë arsye pa urdhër të gjykatës apo se ka marrë 

aprovim retroaktiv gjyqësor sipas nenit 110 të KPPK-së. 

 

Gjykata me aktvendimin P.nr.56/18, të datës 12.07.2022, ka aprovuar kundërshtimin e të 

akuzuarit, ka shpallur prova të papranueshme raportet e specifikacioneve të veturave të marra 

gjatë kontrollit në subjektin afarist NTP “D.” me seli në D. V. ka hudhur akuzën e Prokurorisë 

Themelore Mitrovicë PP.II.495/17, të datës 07.02.2018 ashtu që ka pushuar procedurën penale 

ndaj të akuzuarit, ndërsa palën e dëmtuar e ka udhëzuar në kontest të rregullt civil për 

kompensimin e dëmit. 

 

Kundër aktvendimit P.nr.56/18, të datës 12.07.2022, Prokuroria Themelore Mitrovicë, ka 

paraqitur ankesë për shkak të shkeljes së Kodit Penal. Gjykata e Apelit, me aktvendimin 

PN.nr.834/2022, të datës 26.08.2022 ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore Mitrovicë – Dega Vushtrri P.nr.56/18, 

të datës 12.07.2022 dhe çështjen e ka kthyer në rivendosje. 

 

Gjykata, pas kthimit të çështjes në rivendosje, duke pasur parasysh edhe udhëzimet si në 

aktvendimin e Gjykatës së Apelit, ka gjetur se kundërshtimi i të akuzuarit është i bazuar. 
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Gjykata rikujton standardin dispozitat ligjore  që rregullojnë procedurën e kontrollit, ashtu që, 

me nenin 103 par.1 të KPPK-së është paraparë se “Të gjitha kontrollet bëhen në bazë të urdhrit 

të gjykatës, përveç nëse lejohet ndryshe nga ligjet tjera të Kosovës.”. Tutje me nenin 108 par.1 

nën par. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, është paraparë “Policia mund ta kontrollojë personin, shtëpinë 

apo pronën tjetër dhe të sekuestrojë përkohësisht provat e veprës penale dhe çfarëdo pasurie të 

specifikuar pa urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake nëse: 1.1. personi që i nënshtrohet 

kontrollit ose personi që është pronar apo në ndonjë mënyrë ka autorizim për të dhënë pëlqim 

për kontroll të shtëpisë apo pronës tjetër, me dije dhe me vullnet pajtohet për kontroll; 1.2. 

personi thërret për ndihmë; 1.3. kryesi i kapur në flagrancë gjatë kryerjes së veprës penale duhet 

arrestuar pas ndjekjes; 1.4. për të mbrojtur personat apo pasurinë nga rreziku apo dëmi serioz; 

1.5. për të parandaluar shitjen, asgjësimin apo humbjen e menjëhershme të provave apo pasurisë 

së specifikuar; ose 1.6. personi kundër të cilit është lëshuar urdhër arrest nga gjykata, gjendet 

në shtëpi apo në pronë tjetër.”. Po ashtu me par. 2 është parashikuar “Kur policia ndërmerr 

kontroll pa urdhër të shkruar të gjykatës, jo më vonë se katër dhjetë e tetë (48) orë pas kontrollit 

i dërgon raport lidhur me këtë prokurorit të shtetit.”, ndërsa me par. 3 të po të njëjtit nen është 

parashikuar “Prokurori i shtetit brenda shtatëdhjetë e dy (72) orëve nga gjykata që të aprovojë 

në mënyrë retroaktive kontrollin dhe sekuestrimin e përkohshëm.”. Në kuptim të dispozitave të 

sipër cekura, gjykata, në bazë të provave që gjenden në shkresat e lëndës ka vlerësuar në kontrolli 

është realizuar dhe zbatuar në kundërshtim të plotë me dispozitat e lartcekura, në atë mënyrë, që 

është zbatuar pa pasur asnjë urdhër nga gjykata kompetente, për më tepër, një urdhër për kontroll 

nuk është siguruar as në mënyrë retroaktive, pra as pas zbatimit të kontrolli.  

 

Tutje, gjykata ka vlerësuar nuk është plotësuar asnjëri nga kushtet e nenit 108, që kontrolli të 

zbatohet pa urdhër të gjykatës kompetente. Në këtë kontekst, gjykata ka vërtetuar faktin, se në 

shkresat e lëndës nuk ka as edhe një provë të vetme me të cilën do të mund të provohej se i 

pandehuri, apo personi tjetër kompetent për të dhënë pëlqimin për kontroll, ka dhënë një pëlqim 

të tillë. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, edhe nëse është dhënë pëlqimi në mënyrë verbale, i 

njëjti është dashur që të përshkruhet në dokumentet shoqëruese (procesverbal), por që nuk ka 

ndodhur kështu, andaj gjykata e ka të pamundur të vërtetoj se është dhënë ndonjë pëlqim, qoftë 

nga i pandehuri, qoftë nga personi tjetër kompetente për t’u kryer kontrolli. 

 

Gjykata, duke pasur parasysh të gjitha gjetjet e lartcekura, në kuptim të nenit 109 të KPPK-së, i 

cili parasheh se “Provat e marra gjatë kontrollit janë të papranueshme nëse kontrolli është 

zbatuar në shkelje e rëndë të dispozitave nga ky Kapitull të cilat kanë rezultuar në zbatim të 

gabuar dhe të pariparueshëm të drejtësisë.” ka ardhur në përfundim se provat e siguruara gjatë 

kontrollit në subjektin afarist NTP “D.” në D. në V. si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktvendimi, janë marrë me shkelje të rënda të dispozitave të këtij kodi. të cilat shkelje, sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate, kanë ndikuar në zbatim të gabuar dhe të pariparueshëm të drejtësisë 

në këtë rast, duke cenuar edhe dispozitat kushtetuese në lidhje me privatësinë. 

 

Gjykata duke pasur parasysh se provat e siguruara nga Prokuroria, sa i përket të pandehurit Afrim 

Habibaj, i shpalli prova të papranueshme, kjo pasi që të njëjtat janë siguruar në kundërshtim me 
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dispozitat e KPPK-së, ashtu që duke u bazuar në dispozitën e nenit 248 par.1 nën par.1.5 të 

KPPK-së, ku përcaktohet se: “Për çdo kërkesë për hedhjen e aktakuzës nga neni 244 i këtij Kodi, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim për hedhjen e aktakuzës dhe 

pushimin e procedurës penale kur çmon se: nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një 

dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë;” 

ndërsa pas shpalljes së papranueshme të provave si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi, 

gjykata ka vlerësuar se provat tjera të mbetura janë jo relevante e në të cilat nuk mund të mbështet 

dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë.  

 

Në përputhje me nenin 453 par. 1 të KPPK-së, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale 

të ngelin në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në mbështetje të nenit 243 

par.1, pika 1.1, 244 par. 1, pika 1.5, dhe 248  par. 1, pika 1.5 të KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.88/23, datë 23.03.2023 

 

                                       Gjyqtar i vetëm gjykues  

         Agron Maxhuni 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej dhjetë (10)    

ditësh prej ditësh së pranimit përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 


