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Numri i lëndës: 2019:285154 

Datë: 30.12.2019 

Numri i dokumentit:     00740839 

P.nr.263/19 

   NË EMËR TË POPULLIT  

   

Gjykata Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, gjyqtari  Sadri Krasniqi, me 

sekretaren juridike Tevide Thaqi, në lëndën penale kundër të akuzuarve: T.(J) A.nga fsh. ..., D. 

(Zh) M. nga fsh. .... dhe S. (S) M. nga fsh. .., kom. Ranillukut, për shkak se në bashkëkryerje 

kanë kryer veprën penale: Kontrabandimi i mallrave nga neni 311 parag. 1, lidhur me nenin 31 

e 35 të KPRK-së,  duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së nga Gjilani PP.II.Nr.1855/19 të 

dt. 29.11.2019, dhe Marrëveshjes për pranimin e fajësisë të datës 05.12.2019, në prani të 

Prokurorit të Shtetit Halim Borovci, të akuzuarit: T.A me mbrojtësin e tij av. Ilir Shaqiri, D.M 

me mbrojtësin e tij av. Fitim Kosumi dhe S.M me mbrojtësin e tij av. Lulzim Canaj, më datë 

18.12.2019 shpalli dhe publikisht komunikoi, ndërsa më datën 30.12.2019 përpiloi këtë: 

A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

 

           Të  a k u z u a r i t : 

 

           1. T.A, pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati J... dhe ëma B..., e lindur  S.... i 

lindur më datë ...., me nr. personal ...., në fsh. ....., me vendbanim në fsh. .... , shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i martuar, prind i katër fëmijëve, pronar i firmës “Y... C...”, ka të kryer 

shkollën e lartë të teknologjisë, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa dënuar më parë për vepër 

tjetër penale, nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale,  

 

          2. D.M, pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati Zh... dhe ëma D...., e lindur S...., i 

lindur më datë ..., me nr. personal ....., në fsh. ...., ku edhe jeton, serb, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i martuar, prind i tre fëmijëve, i punësuar, ka të kryer shkollën mesme, i gjendjes së 



 Numri i lëndës: 2019:285154 
 Datë: 30.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00740839 
 

2 (7)  

   
2
0
1
9
:2
8
5
1
5
5

 

varfër ekonomike, i pa dënuar më parë për vepër tjetër penale, nuk udhëhiqet procedurë për 

vepër tjetër penale,  

 

          3. S.M, pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati S... dhe ëma V..., e lindur P..., i 

lindur më datë ... , me nr. personal ...., në Gjilan, me vendbanim në ...., serb, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i martuar, prind i një fëmije, i pa punësuar, ka të kryer shkollën e 

mesme, i gjendjes së varfër ekonomike, i pa dënuar më parë për vepër tjetër penale, nuk 

udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale, . 

 

Janë fajtorë  

 

Sepse më datë 15-16.10.2019, në kohë të pa përcaktuar, në fshatin Crep, komuna e 

Ranillukut, saktësisht në depon e NTP “Y.. C...”, i pandehuri T.A në marrëveshje paraprake 

dhe në bashkëveprim me të pandehurit D.M dhe S.M me dashje dhe me qëllim të përfitimit të 

kundër ligjshëm material, pa leje përkatëse dhe pa autorizim, me automjetet transportuese në 

pronësi të pandehurit T.A, të tipit kamionë “Iveco 35C11”, me tabela të regjistrimit ... , të cilën 

po e drejtonte i pandehuri D.M si dhe veturën e tipit “Kombi Fiat Dukato”, me tabela të 

regjistrimit ..., të cilën po e drejtonte i pandehuri S.M, nga Rep. e Serbisë në zonën kufitare të 

komunës së Ranillugut, kanë bartur në mënyrë ilegale 1970 kg, koncentrat për zogj, 500 kg, 

koncentrat për derra, 1590 kg, koncentrat për zogj dhe 630 kg, vitamina për kafshë “nutriplus”, 

pa asnjë dokumentacion përcjellës dhe leje valide, duke kaluar vijën kufitare dhe duke 

shmangur kontrollin doganor, me ç`rast automjetet identifikohet dhe përcillen nga zyrtarët 

doganor dhe pas identifikimit të vendndodhjes hapen depot e të pandehurit T.A nga ku gjenden 

dhe sekuestrohen mallrat e lartpërmendura, në këtë mënyrë të pandehurit me veprimet e tyre në 

bashkëveprim, për t`iu shmangur kontrollit doganor kanë bërë kontrabandimin e mallit përmes 

rrugëve ilegale duke i shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës dëm në vlerë 2.397,18 €. 

 

         -me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Kontrabandimi i mallrave nga neni 

311 parag. 1 lidhur me nenin 31 e 35 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit të lartë cekur dhe neneve 4, 38, 43, 69 dhe 71 të  KPRK-së,  

lidhur me nenin 233, 365 dhe 451 të KPPRK-së, të akuzuarit i, 

 

GJ  Y  K  O  N  
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          Me dënim gjobe (në të holla) në shumë prej nga 500  € (pesëqindë euro), secili i 

akuzuar veç e veç, të cilin dënim kanë për ta paguar në afatin prej 15 dite nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit, në të kundërtën dënimi me gjobë të njëjtëve do të i zëvendësohet me dënim burgu 

ashtu që për çdo 20 €, do ti llogaritet nga një ditë burg. 

 

          Në pajtim me nenin 115, parag. 1,  lidhur me nenin 112,  parag. 1 të KPP-së dhe nenin 

311 parag. 6 të KPRK-së, të akuzuarve iu konfiskohen: Koncentrat për zogj 1/10 kg =197 thasë 

x 10 kg = 1970 kg (mall nga Serbia me tiketa STO % POSTO Velika Plana), koncentrat për 

derra 1/20 kg=25 thasë x 500 kg (mall nga Serbia me tiketa STO % POSTO Velika Plana), 

Koncentrat për zogj 1/10 kg=159 thasë x 10 kg=1590 (mall nga Serbia me tiketa STO % 

POSTO Velika Plana)kg, Vitamina për kafshë Nutripulis 1/1 kg=63 pako x 10 kg=630 kg (mall 

nga Serbia me tiketa STO % POSTO Velika Plana), i sekuestruar përkohësisht sipas 

Aktvendimit PPR.nr.93/2019 i datës 21.10.2019.. 

            Pala e dëmtuar Dogana e Kosovës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

           Detyrohen të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 

20 €, secili i akuzuar, krejt këto në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

Njashtu të akuzuarit obligohen që në kuptim të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 

të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguajnë shumën prej nga 30 €, secili i 

akuzuar, në afat prej 15 ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje 

përmbarimi. 

 

A r s y e t i m 

              

          Prokuroria Themelore në Gjilan, me aktakuzën PP.II.Nr.1855/19 të dt. 29.11.2019, ka 

kërkuar që ndaj të akuzuarve: T.(J) A.nga fsh. ... , D. (Zh ) M. nga fsh. ...  dhe S. (S ) M.nga 

fsh. ... , kom. Ranillukut, të fillohet dhe shtjellohet procedura penale për shkak të dyshimit të 

bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Kontrabandimi i mallrave nga neni 311, 

parag. 1 lidhur me nenin 31 e 35 të KPRK-së, të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. Në 

ndërkohë përkatësisht më datën 05.12.2019 Prokuroria Themelore ka parashtruar edhe 

marrëveshjet për pranimin e fajësisë të hartuara nga ana e Prokurorisë së Shtetit - Prokuroria 

Themelore në Gjilan, në njërën anë dhe të akuzuarve T.A me mbrojtësin e tij av. Ilir Shaqiri, i 
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akuzuari D.M me mbrojtësin e tij av. Fitim Kosumi dhe i akuzuari S.M me mbrojtësin e tij av. 

Lulzim Canaj, në anën tjetër.  

Në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të hartuar ndërmjet palëve, respektivisht 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, të akuzuarit: T.A me mbrojtësin e tij av. Ilir Shaqiri, i 

akuzuari D.M me mbrojtësin e tij av. Fitim Kosumi dhe i akuzuari S.M me mbrojtësin e tij av. 

Lulzim Canaj, palët kanë përcaktuar kushtet e pranimit të fajësisë, ku ndër të tjera është 

negociuar dhe propozuar edhe dënimi, dhe atë është propozuar që të akuzuarve t`iu shqiptohet 

dënim gjobe (në të holla) në shumë prej nga 500 €, secili i akuzuar, të cilin dënim kanë për ta 

paguar në afatin prej 15 dite nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, në të kundërtën dënimi me 

gjobë të njëjtëve do të i zëvendësohet me dënim burgu ashtu që për çdo 20 €, do ti llogaritet 

nga një ditë burg.  

   Prokurori i Shtetit Halim Borovci, në seancën gjyqësore të mbajtur më dt. 

24.12.2019, kërkon që të pranohet marrëveshja për pranimin e fajësisë për të gjitha pikat e 

aktakuzës, me që pranimi i fajësisë nga të akuzuarit është bërë në konsultim me mbrojtësit e 

tyre, të akuzuarit të shpallën fajtorë dhe t`iu shqiptohen dënimet e arritura në bazë të 

marrëveshjes.        

            Mbrojtësi i të akuzuarit T.A, av. Ilir Shaqiri dhe i akuzuari T.A  kërkojnë nga Gjykata 

që ta aprovoj marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të dt. 05.12.2019, e cila marrëveshje është 

lidhur në Prokurorinë Themelore në Gjilan.   

            Mbrojtësi i të akuzuarit D.M, av. Fitim Kosumi dhe i akuzuari D.M  kërkojnë nga 

Gjykata që ta aprovoj marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të dt. 05.12.2019, e cila 

marrëveshje është lidhur në Prokurorinë Themelore në Gjilan.   

 

            Mbrojtësi i të akuzuarit S.M, av. Lulzim Canaj dhe i akuzuari S.M kërkojnë nga 

Gjykata që ta aprovoj marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të dt. 05.12.2019, e cila 

marrëveshje është lidhur në Prokurorinë Themelore në Gjilan.      

    

            Ndër të tjera gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë 

gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi:    

 Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, 

respektivisht nga vetë përmbajtja dhe kushtet e pranimit të marrëveshjes së pranimit të fajësisë, 

ku të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohen.  
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Gjykata, sipas detyrës zyrtare e në harmoni me nenin 257 të KPPRK-së, nuk gjeti se 

ekziston ndonjë provë e pa-pranueshme dhe e marrë në kundërshtim me dispozitat e nenit të 

lartë-theksuar e cila do të vinte në mëdyshje dhe do të bënte të papranueshëm pranimin e 

fajësisë. Gjithashtu, gjykata konsideroi se nuk ekzistojnë rrethana të përcaktuara nga neni 253 

të KPPRK-së të cilat do të konsistonin në krijimin e situatës dhe rrethanave për hedhjen e 

aktakuzës.    

Gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes së pranimit të fajësisë, gjykata në tërësi ka 

vërtetuar se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën-pasojat e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë 

për veprën penale e cila i`u vihet në barrë. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, respektivisht 

pranimi i fajësisë nga të njëjtit është bërë në mënyrë vullnetare, pa kushtëzime, pa presione, 

askush nuk i ka bërë ndonjë premtim të kundërligjshëm i cili do t`i shtyjë në pranimin e 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, pas konsultës së mjaftueshme me mbrojtësit e tyre dhe 

në harmoni me dispozitat e neneve 233 dhe 246 e 248 të KPPRK-së.     

 Ndërsa sa i përket dënimit dhe vendimit mbi dënimin, Prokurori i Shtetit Halim 

Borovci, i akuzuari T.A me mbrojtësin e tij av. Ilir Shaqiri, i akuzuari D.M me mbrojtësin e tij 

av. Fitim Kosumi dhe i akuzuari S.M me mbrojtësin e tij av. Lulzim Canaj, i propozuan 

gjykatës që ta aprovojnë dënimin e negociuar në marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë.  

Gjykata me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e sanksionit penal ndaj të 

akuzuarve për veprën penale që e kanë kryer, vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të 

nenit 70 të KPRK-së, ndikojnë që dënimi të jetë më i lehtë apo më i rëndë, ashtu që gjykata si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarit mori: pranimin e fajësisë nga të njëjtit, janë penduar thellë 

për veprën penale të kryer, premtojnë se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra tjera penale, 

ndërsa nuk gjeti rrethanë veçanërisht rënduese. Për këtë arsye kjo gjykatë vlerëson se në 

rrethana të tilla dënimi i negociuar në bazë të marrëveshjes me prokurorinë e shtetit, është i 

mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit në segmentin prevencionit individual dhe 

gjeneral. 

Andaj, bazuar në rrethanat e lartë-theksuara gjykata ka aprovuar marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë në tërësi me të gjitha elementet e saja, respektivisht ka aprovuar dënimin e 

propozuara nga palët – me dënim gjobe (në të holla) në shumë prej nga 500 € (pesëqindë euro),  

të cilin dënim kanë për ta paguar në afatin prej 15 dite nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, në të 

kundërtën dënimi me gjobë të njëjtëve do të i zëvendësohet me dënim burgu ashtu që për çdo 

20 €, do ti llogaritet nga një ditë burg, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës 

së përgjegjësisë penale të tyre dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi preventiv i dënimit, 
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respektivisht që në të ardhmen të akuzuarit të jenë më të përgjegjshëm dhe të përmbahet nga 

veprimet e këtilla. 

 

                    Në pajtim me nenin 115, parag. 1,  lidhur me nenin 112,  parag. 1 të KPP-së dhe 

nenin 311 parag. 6 të KPRK-së, të akuzuarve iu konfiskohen: Koncentrat për zogj 1/10 kg 

=197 thasë x 10 kg = 1970 kg (mall nga Serbia me tiketa STO % POSTO Velika Plana), 

koncentrat për derra 1/20 kg=25 thasë x 500 kg (mall nga Serbia me tiketa STO % POSTO 

Velika Plana), Koncentrat për zogj 1/10 kg=159 thasë x 10 kg=1590 (mall nga Serbia me tiketa 

STO % POSTO Velika Plana)kg, Vitamina për kafshë Nutripulis 1/1 kg=63 pako x 10 kg=630 

kg (mall nga Serbia me tiketa STO % POSTO Velika Plana), i sekuestruar përkohësisht sipas 

Aktvendimit PPR.nr.93/2019 i datës 21.10.2019. 

 

            Pala e dëmtuar Dogana e Kosovës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil.     

            Detyrohen të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 

20 €, secili i akuzuar, krejt këto në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

 

Njashtu të akuzuarit obligohen që në kuptim të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 

të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguajnë shumën prej nga 30 €, secili i 

akuzuar, në afat prej 15 ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje 

përmbarimi. 

     

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të 

akuzuarve, gjykata, bazuar në nenin 451 paragrafi 1 i KPPRK-së, ka vendosur që të akuzuarit 

t`i detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumën prej nga 20 € (Njëzetë euro), si dhe 

nga 30 € për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  në afat prej 15 ditësh nga 

dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi.  

 

                  Gjykata nga të cekurat më lartë  ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     

                                                       

   Gjykata Themelore në Gjilan- Dega në Kamenicë, 

  P.nr.263/2019, më dt.30.12.2019,   
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      Sekretarja juridike ,                                                                                      Gj y q t a r i,                              

      Tevide Thaqi,d.v                                                                                      Sadri Krasniqi,d.v.      

                    

          

            UDHËZIM JURIDIK: ky aktgjykim është i plotfuqishëm që në datën e shpalljes- 

                                                  publikimit të tij, pasi që palët kanë hequr dorë nga e  

                                                  drejta e ushtrimit të ankesës ndaj të njëjtit.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


