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Numri i lëndës: 2020:005568 

Datë: 30.01.2020 

Numri i dokumentit:     00797010 

 

P.nr.24/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Minir Hoti me pjesëmarrjen e 

sekretares juridike Fatmire Podvorica dhe bashkëpunëtorin profesional Izet Hyseni në çështjen 

penale kundër të akuzuarit E.B. me vendbanim në rrugën “...” Unaza e Re komuna K. – T. 

Republika e Sh., për shkak të veprës penale Kontrabandimi i mallrave neni 311 par.1 të KPRK-

së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.II.nr.3/2020 të dt.27.01.2020, pas përfundimit të shqyrtimit fillestar publik të mbajtur më 

dt.30.01.2020 në praninë e Prokurorit të Shtetit Shpend Krasniqi të akuzuarit E.B. dhe mbrojtësit 

të tij të caktuar sipas detyrës zyrtare av.B.S., të njejtën ditë në prezencë të palëve mori dhe 

publikisht shpalli  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:  

 

E.B., nga i ati R. dhe e ëma B., e vajzërisë M., i lindur më data e lindjes..., me vendbanim në rr. 

“...” Unaza e Re komuna K. – Tiranë Republika e Sh., me numër personal të identifikimit: numri 

personal..., ka të kryer shkollën e mesme, profesioni shofer, i gjendjes së dobët ekonomike-

financiare, i martuar-baba i 1 fëmije, për të njejtin nuk ka të dhëna nëse është gjykuar më parë, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Shqipërisë. 

 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

Sepse: 

 

Me datë 15.01.2020, rreth orës 20:15, në Merdarë, në pikë kalimin kufitar K.-S., zyrtarë të Anti-

kontrabandës-Dogana e Kosovës, gjatë kontrollit të autobusit me targa targat..., të Kompanisë 

“...” D., që qarkullonte në relacionin V. – T. dhe gjithsej 5 udhëtarë, është pyetur personi 

përgjegjës, i pandehuri E.B., a kanë diçka për të deklaruar dhe ai është përgjigjur se nuk ka, më 

pas gjatë kontrollit të autobusit janë hasur 10 copë kanta të cilat ishin shpërnadrë në autobus dhe 

të kamufluara me çanta të ndryshme, ku personi përgjegjës kishte thënë se janë ngjyrë boje për 

mure, ku pas analizës nga ana e zyrtarëve është vërejtur që kemi të bëjmë me një mall me forma 

jo të rregullta  dhe është konstatuar që kemi të bëjmë me nargjile për tymosje, përkatësisht 10 

kanta me nga 25 kg, total 250 kg nargjile për tymosje, me shmangie nga detyrimet doganore në 
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vlerë prej 11,247.31 euro (njëmbëdhjetë mijë e dyqind e katërdhjetë e shtatë euro e tridhjetë e 

një cent). 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale “Kontrabandimi i mallrave” neni 311 par. 1 të KPRK-së.  

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 38, 39, 40, 43, 69, 70, 79 dhe 311 të KPRK-së, si 

dhe në bazë të neneve 116, 365, 366, 369, 370, 450 dhe 453 të KPPRK-së, e: 

 

G J  Y K O N 

 

 

Të akuzuarin E.B. e gjykon me dënim me gjobë në shumë prej 300 € (treqindë/€uro), të cilin 

dënim është e obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita kur aktgjykimi të merr formën e 

prerë. 

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë pas afatit prej 15 ditësh, pasi që aktgjykimi të 

merr formën e prerë, atëherë dënimi me gjobë do t`i zëvendësohet me dënim burgimi, ashtu që 

për çdo 20€ (njëzet euro), të papaguara do t`i llogaritet 1(një) ditë burg. 

 

Konform nenit 79 par.1 të KPRK-së, koha e kaluar në parabugim prej datës 15.01.2020 deri me 

datën 30.01.2020, do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë.  

 

Konform nenit 311 par. 6  të KPRK, të akuzuarit gjithashtu i konfiskohet malli i quajtur   Nargjile 

në sasi prej 10 (dhjetë) kova  x 25 kg = 250 kg, si mjete të kryerjes së veprës penale. 

 

Ndërkaq, duke u bazuar në  nenin 116 par.1 të KPPRK-së dhe propozimit të Prokurorisë së shtetit 

mbi kthimin e sendeve të sekuestruara përkohësisht, të akuzuarit i kthehen: 1 Telefon i markës 

“Samsung” i llojit Galaxy S7 me ngjyrë të zezë, sim kartela me numër 355695225775, Samsung 

me ngjyrë të zezë, dhe sim kartela me numër 355692865119, pas plotëfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale-për paushallin gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20€ (njëzet/euro), ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

paguaj shumën prej 30€ (tridhjetë/euro), në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të merr formën e 

prerë. 

 

Gjykata me aktvendim të veçantë i ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të pandehurit E.B. 

 

Dogana e Kosovës, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest të rregulltë 

juridiko-civil. 

 

A r s y e t i m 

 

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

PP.II.nr.3/2020 të dt.27.01.2020, kundër të akuzuarit E.B. me vendbanim në rrugën “...” Unaza 

e Re komuna K.– T., Republika e Sh., për shkak të veprës penale “Kontrabandimi i mallrave” 

neni 311 par. 1 të KPRK-së.  
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Lidhur me këtë çështje penale, gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më dt.30.01.2020, 

në të cilën prezantuan Prokurori i Shtetit Shpend Krasniqi nga Prokuroria Themelore në Prishtinë 

dhe i akuzuari E.B. me mbrojtësin e tij sipas detyrës zyrtare av.B.S. 

 

I akuzuari në seancën e shqyrtimit fillestar, deklaroi se: E pranoj fajësinë, për mos deklarimin e 

mallit në Doganë, ngase unë jam shofer i parë dhe përgjegjës, kam menduar se është bojë por ka 

dalur nargjile, është hera e parë që jam para gjykatës dhe që ka ndodhur një rast i tillë, më vjen 

keq për rastin, lus gjykatën të më shqiptoj një denim sa më të lehtë, i kam kushtet e rënda 

ekonomike dhe sociale, nënën e kam të paralizuar , nusen e kam me kancer, kam një fëmijë 5 

muajsh, shtëpinë më ka prishur tërmeti në Tiranë dhe tani jetojmë me qira. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit  avokati i caktuar sipas detyrës zyrtare B.S., në lidhje me pranimin e 

fajësisë së të mbrojturit të tij deklaron: Pas konsultimit të mjaftueshëm me të mbrojturin tim 

E.B., i cili është njoftuar me benefitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, i njejti gjatë kësaj seance 

e pranoj fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, me pendesë dhe keqardhje të sinqert, 

konsiderojmë se ky pranim fajësie është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së dhe në përputhje 

me aktakuzën dhe shkresat tjera të lëndës, andaj gjykatës së nderuar i propozojmë që ta aprovoj 

si të tillë. Ndërsa, i propozojmë gjykatës që ta refuzoj kërkesën për vazhdimin e masës së 

paraburgimit ndaj të pandehurit ngase kanë pushuar të gjitha shkaqet e parapara për vazhdimin 

e saj.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimi i fajësisë u bë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajësisë mbështetet në 

faktet e çështjes që i përmban aktakuza në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike. 

 

Prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar: E 

pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pranimi i fajit u bë me vullnetin e  tij të plotë 

pa kurfar presioni nga ana e të pandehurit, duke u bazuar në dispozitat ligjore të të nenit 248 të 

KPPRK-së, andaj i propozoj gjykatës që të aprovojë pranimin e fajësisë.  

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, si dhe marrjes së mendimit të palëve, 

respektivisht prokurorit të shtetit si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës vërteton se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 par. 1 të KPPRK-

së, dhe e aprovoi pranimin e  fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin fillestar, andaj gjykata 

konform nenit 248 par.4 të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar edhe nga vet i akuzuari, gjykata vërteton se me veprimet 

inkriminuese të akuzuarit E.B., përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprave penale 

Kontrabandimi i mallrave neni 311 par. 1 të KPRK-së, e për çka gjykata gjeti se i akuzuari në 

aspektin penalo-juridik është përgjegjës, për çka edhe u shpall fajtor dhe iu shqiptua dënimi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësinë penale të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe në rastin konkret si rrethana lehtësuese gjeti faktin 

se i akuzuari në shqyrtimit fillestar e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet 

në barrë, ndërsa si rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti. Andaj gjykata ka shqiptuar 
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dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të 

KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të bëjë 

rehabilitimin e tij, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, të bëj 

kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra 

penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Gjykata me aktvendim të veçantë i ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të pandehurit Elton 

Baci. 

 

Vendimi mbi mundësin e  zëvendësimit të dënimit me gjobë, në dënim me burgim është marrë 

në kuptim të nenit 43 par.3 të KPRK-së. 

 

Vendimi konfiskimin e sendeve, është marrë në bazë të nenit 311 par. 1 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kthimin e sendeve të sekuestruara përkohësisht është marrë në bazë të nenit 116 

par.1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi llogaritjen e kohës së kaluar në paraburgim në denimin e shqiptuar është  marrë në 

bazë të nenit 79 par.1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë të 

nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar. 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së dhe vendimi në emër 

të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit nr. 

05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil është marrë në bazë të nenit 463 të 

KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

   

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.24/2020, me dt.30.01.2020 

 
Sekretare Juridike                                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues            

Fatmire Podvorica                                     Minir Hoti 

 

 

                

Këshillë Juridike: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

Ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e nëpërmes kësaj Gjykate. 

                                                                   


