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Numri i lëndës: 2018:067350 

Datë: 06.11.2019 

Numri i dokumentit:     00600155 

 

                             PKR.nr. 15/2019 

 

    NE EMER TE POPULLIT 

 

   GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË, - Departamenti për  Krime të 

Rënda,  Trupi  Gjykuese  i  përberë nga Gjyqtarët  Shaqir Zika, Kryetar  i  Trupi Gjykues  dhe   

gjyqtareve Besarta Doli dhe Gezim Pozhegu  anëtare te  Trupit Gjykuese,  me sekretaren  

juridike Bute Ramosaj, duke vendosur ne lenden penale kundër te pandehurve  I.D.  dhe  B.Sh.  

qe te dyte  nga Gjakova,  për shkak te  veprës penale  keqpërdorimi i  pozitës  apo  autoritetit  

zyrtar nga neni  422  prg  1 si bashke kryes lidhur me nenin 31   te KPRK-se, të akuzuar sipas 

aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Gjakovë, - Departamenti për Krime te Renda, 

PP/I.nr.59/2018, te dt. 20.03.2019, pas mbajtjes se  shqyrtimit  gjyqësore  publikë me dt.  

14.10.2019  ne  prezencën  e te   përfaqësuesit te   akuzës  Prokurorit te  Shtetit Ali Uka, te 

pandehuri I.D.  dhe  mbrojtësit te tij av. M.S.  nga  Gjakova, dhe  i pandehuri B.Sh.  se bashku 

me  mbrojtësin av. G.J. nga Gjakova ,  publikisht   shpalli  ketë  me dt.  17.10.2019, ndërsa  me 

dt.  06.11.2019 përpiloi  këtë:  

 

 

       A K T G J Y K I M  

 

 

 1.I pandehuri  I.D.   nga i  ati A.  dhe ëma M.  e  gjinisë M.  data e lindjes..., K- 

Gjakovë,  ka te kryer  shkollën  e mesme,  i martuar i ati  i katër  fëmijëve, zyrtar policor , 

Shqiptar  Shtetas  i  Republikës së  Kosovës, numër personal ... 

 

 2.I pandehuri  B.SH.   nga i  ati S.  dhe ëma S.  e  gjinisë C.  Data e lindjes..., në 

Gjakovë,  ku  dhe tani jeton, ka te kryer  shkollën  e mesme,  i pa martuar , zyrtar policor , 

Shqiptar  Shtetas  i  Republikës së  Kosovës, numër personal ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               JANË  FAJTOR  
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              Me  datën 06.04.2018  rreth  orës  20:20 në cilësinë e  personave  zyrtare, zyrtar 

policor  ne  pik kalimin  kufitar  në Q.P.  kanë  keqpërdorur  detyrën  zyrtare  duke  tejkaluar  

kompetencat  e tyre, me qëllim  që të sjellin  dobi pasurore  në mënyrë të kundërligjshme  për 

vete  dhe për të tjerët, në atë mënyrë që të pandehurit duke ushtruar  detyrën  zyrtare  dhe  

autorizimet  e tyre  kanë lejuar  të hynin në territorin e R. Kosovës  dy  automjete të  ngarkuara 

me mallra  komerciale, duke  mos  i  regjistruar në sistemin SIMS   dhe atë  automjetin e 

markës “Citroen Jumper furgon “  me  targa  të regjistrimit  ...,  te  cilin e  drejtonte M.T.  në të  

cilin  kishte  te ngarkuar lloje  te ndryshme  të perimeve, frutave   dhe  fidanë  te  vogla  si dhe   

automjetin  te  markës  “VW” Cady  Pik –up,  furgon me  targa  te  regjistrimit  ..., te  cilin e  

drejtonte  B.Gj.  në të cilin  kishte  te ngarkuar 40 (katër dhjetë)  kuti  druri  me dredhëza, 

mallra qe te  hynin nga  Republika e Shqipërisë  në  Republikën e  Kosovës  edhe  pse  në  atë 

kohe  në atë pik kalim  kufitar  nuk kishte  oficerë doganor  si kompetent  për të vlerësuar  dhe  

lejuar  hyrjen e  mallrave  komerciale, me  ç rast  buxhetit  te Kosovës  i kanë  shkaktuar  dëm 

materiale   ne  shumë  prej  168.25euro.  

 

 -me ç rast  se  ne  bash kryerje kane kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit  zyrtare nga neni  422 prg 1  lidhur me nenin  31  te  KPRK-se. 

 

 

Andaj  Gjykata ne mbështetje te neneve 4,  6, 17, 41, 42, 43, 47, 73 dhe nenit 422 prg  1  

lidhur me  nenin  31  te KPRK-se,  dhe neneve  359,  365, 366, të KPPK-së,  te akuzuarve  ju  

shqipton :  

 

 
DENIMI ME BURGIM  I CILI ME PELQIMIN E  TE  PANDEHURVE JU  ËSHTË  

ZEVENDESUAR  

                                               ME  DENIM  ME  GJOBE  

  

  Ashtu qe te  pandehurve I.D.   dhe B.Sh. ju  shqiptohet dënimi me burgim ne 

kohëzgjatje prej  6 ( gjashte )  muajve, i  cili  dënim  me pëlqimin e te pandehurve ju   

zëvendësohet me dënim me gjobe  ne shume  me nga   2000 ( dy mije  ) €,   e  cila  gjobe  

duhet te  paguhet ne afat prej  3  ( tre ) muajve, ne tre kiste te  barabarta  pas  plotfuqishmërisë  

se këtij aktgjykimi.  

 

 Nëse të pandehurit  nuk dëshiron ose nuk  munden  të  paguajnë dënimin me gjobe 

atëherë te pandehurve ju zëvendësohet me  dënim burgimi duke llogaritur  për  çdo dite nga 

20€.  

 

 Te  pandehurit  obligohen   ti  kompensoi  buxhetit te  Kosovës   shumen  prej   

168,25€, ne  pjesë te  barabartë. 

 

    Të  pandehurit  obligohet qe ne  emër te  paushallit  gjyqësor te  paguaj shumen me 

nga   50 (pese  dhjete ) €,  si dhe ne emër  te Programit  të  kompozimit te  viktimave te krimit  

shumen  me nga  50€, të gjitha këto ne afate prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimit nen kërcenim te ekzekutimit te dhunshëm. 
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    A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë,-Departamenti  për  Krime te Rënda,  ka ngritur 

aktakuzën PP/I nr. 59/2019 dt. 20.03.2019,  kundër te pandehurve I.D.  dhe  B.Sh.,   qe te dyte  

nga  Gjakova,  për shkake të veprës penale keqpërdorimi i  pozitës  apo  autoritetit  zyrtare  nga  

neni  422  prg 1 si bashke kryes  lidhur me nenin 31 te KPRK-se.  

 

Të pandehurit   I.D.  dhe   B.Sh. ne seancën e shqyrtimit fillestar  te  mbajtur me 

dt.12.04.2019,  si dhe ne seancën e shqyrtimit kryesor  me  dt.  06.08.2019,   janë  deklaruar të  

pa fajshëm për vepër penale qe  i vihet ne barrë  sipas  aktakuzës.  

 

Ne  shqyrtimin  gjyqësore  dhe  publik te mbajtur me dt  14.10.2019,  përfaqësuesi  i  

akuzës  Prokurori  i Shtetit  Ramiz  Buzhala   ne fjalën e  tij  përfundimtare  ka deklaruar se:  

ne    fillim te   fjalës  përfundimtare  bene  përmirësimin e   dispozitivit te   akuzës ashtu qe ne 

rreshtin e  14   përkatësisht te   fundit  ku është cekur  fjala me   ç  rast   buxhetit te  Kosovës  i 

është shkaktuar  dem materiale  shuma prej  564.60€,   duhet te jetë   fjala me  ç rast   buxhetit 

te  Kosovës  i ka shkaktuar  dem materiale  ne shume prej  168.25 €,   e  kjo gjendje  faktike  e 

kësaj  shume  i është  vërtetuar me  prove  materiale  listën  distrubimi me nr.  0.32.3/11002  te  

dt.   22.08.2019,  te  lëshuar nga  Ministria e  Financave  - Dogana  e  Kosovës.  

 

Gjate   shqyrtimeve  gjyqësore ne këtë çështje penale  pas  administrimit te gjitha  

provave   u  vërtetua gjendja  faktike  e  përshkruar  si ne dispozitiv te  aktakuzës, e  kjo është 

vërtetuar  nga   dëshmia e dëshmitarit  R.F.,   udhëheqësi  ne  piken  kufitare  Q.M.  dhe  Q.P.  i 

cili me dëshminë  e tij  te dhënë pranë  Gjykatës me dt.  06.08.2019,  ka deklaruar  se   pika  

kufitare  Q.P. ka   specifikat  e veta, për shkak se  kjo pike nuk është  kompetente  për  

zhdoganimin  e mallrave te  natyrës  komercial qe janë mallra  për  tregti  por  ka te drejte  te  

bëjnë  zhdoganimin e  mallrave te  sasive te  vogla te natyrës  personale  te cilat  nuk  janë te 

natyrës  komerciale. Duke theksuar  se  kjo  pikë këtë  zhdoganim  e  bene  gjate  orarit te  

punës prej  orës   08:00/h,  e gjere ne ora   20:00/h,  ndërsa  gjate  sezonit te  dimrit prej orës  

08:00/h,  deri ne ora   19:00/h,   ku prezent janë dhe   zyrtaret  doganor,  ndërsa  pas këtij orari  

nuk  ka   zyrtare   doganor. Mallrat  te natyrës  personale  qe lirohen sipas  KDA-se  lejohen ne 

masë  gjere ne   175  €,  por mallrat  duhet te jene te  natyrës personale.  

 

Edhe  dëshmitarit  M.T. ne dëshminë  e tij te dhënë pranë  këtij  Trupi  Gjykues ka  

deklaruar  se: nuk  i  kujtohet  data  e saktë  por ka qene pranvere  e  hershme ka kaluar  piken  

kufitare ne  Q.P. me  automjetin e markës   “ Citroen “  ngjyre te kuqe,   te  cilën e ka  pasur te  

huazuar  duke shtuar  se  fillimisht  ka  biseduar me  doganier  nen  pike kalimin  kufitare   dhe 

i ka  pyetur  doganier  pasi qe  kishte disa  gjera  ushqimore  për  familje  si dhe  lule  

dekorative  dhe pasi te njëjtit  nuk i kane dhënë  përgjigje  është kthyer ne  furgon dhe me pas 

ka kaluar  piken kufitare,  ku gjate   kalimit  automjeti është  kontrolluar nga këtu te pandehurit  

duke shtuar s e  me vone  patrolla e policisë  ja ka konfiskuar mallin.  

 

Dëshmitari  B.Gj.  në dëshminë  e tij të dhënë gjate  shqyrtimit kryesore  ka  deklaruar, 

se  me dt.  06.04.2019,  rreth orës   20:00/h,  ka kaluar  piken  kufitare  Q.P.  me  automjetin e  

markës  “ Pik  up “  ne të   cilin kishte  te ngarkuar   40 grajbe  dredhëza  rreth   100 kg, molla, 

sallat  dhe  brokolli,   ku vlera  e tyre ka qene  150€,  dhe gjatë kalimit  është  kontrolluar nga  

këtu te pandehurit dhe se ne automjet ishte  vete i dyti  dhe rrugës  për ne  Gjakovë  pasi  qe 

është ndalur  nga policia   dhe  malli i  është   konfiskuar.  
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Dëshmitari  G.N.  dëshminë  e tij   te  dhënë  gjate shqyrtimit  kryesore   ndryshe  

ushtruesi i kallëzimit penale,  ka  deklaruar se  pasi  ka pranuar  rastin  ka ndërmarrë  veprime 

hetimore   janë  intervistuar te dyshuarit  dhe  janë  siguruar provat  materiale  e me  pas  është 

ngritur kallëzimi penale,  ka  shtuar  se  ne  mungese te prezencës se  zyrtareve   doganore te 

pandehurit  nuk kane pasur te drejte  me  lejuar kalimin e  mallrave  te natyrës  komercialë  për  

veç  ne raste   specifike  te mallrave  ne vlere te   vogël  pasi  qe  detyra  e tyre është  

kontrollimi i automjete  dhe personave  sigurinë  e tyre,  si dhe regjistrimi  i personave   

automjete  ne  sistemin  SIMS.  

 

Gjendja  faktike  se  te  pandehurit  kane kryer  vepër penale  me te cilën ngarkohen  po  

ashtu është vërtetuar edhe nga  provat materiale  siç janë  ne  baze te   orarit    ditor   i  

angazhimit  nga  pika  kufitare  ne  Q.P. te dt,.  06.07.2018,  vërtetohet  fakti se  dy te  

pandehurit  kane qene te  angazhuar  ne  kontrollimin e  dokumenteve  personave  dhe  

automjeteve  si dhe regjistrimin e  dokumenteve  ne sistemin  SIMS  ne  orarin e  punës   qe ka  

filluar nga  ora   20:00/h,  te dt.  06.04.2018,   gjere ne  ora   08:00/h  te dt.  07.04.2018.  Nga   

raporti   i  inspektimit te  dt.  07.04.2019,   nga   zyrtari  D.M.   vërtetohet  fakti s e  pas   

vëzhgimit te   lëvizjes se  automjete  nga  Republika e   Shqipërisë  ne   Republikën e  Kosovës,  

rreth  orës   20:05  min , mbi fshatin   Zh. janë ndalur   për  kontroll  automjeti  i markës “ VW  

Cady   furgon “   me  targa te  regjistrimit  ...,,  ku ne bagazh  janë  gjetur   40 kuti druri  te  

ngarkuara  me dredhëza , ndërsa  ne automjetin e markës  “ Cintroen  jumpfer “  me targa te  

regjistrimit  ...,  ka pasur  te ngarkuar  lloje te ndryshme te pemëve,  frutave  dhe  fidanë te  

vogla.  

 

Andaj   duke marrë  parasysh  provat   dhe fakte te  vërtetuar  gjate  shqyrtimit  gjyqësor   

si dhe  dëshminë  e dëshmitarit  R.F.  dëshmitarit  B.Gj.,  veçanërisht   dëshmitarit M.T., i  cili   

nuk  mohon  faktin se  mbrëmjen  kritike   ka  biseduar me   doganieret ne   pike kalimin  

kufitare   Q.P.,  dëshminë e  dëshmitarit  G.N.,  inspektori   policore  si dhe provave  materiale, 

raporti  i inspektimit te  dt.  07.04.2018,  vendimi nga   AUV-ku,  nr,  341/2019  dhe   342/2018   

te d t.  25.04.2019,  lista  e  distrubuimit nga   dogana  e  Kosovës,   sektori  i përfaqësimeve  

lidhur  me sasinë,  llojin dhe  vlerën e mallrave te  vlerësuara nga   komisioni  ZBD-  Prizren  

ne  vlere   prej  564€,  dhe  përket  vërtetohet  fakti s e  ne veprimet  e dy te pandehurve  kemi  

shmangie  nga  detyrimet  doganore me   ç rast   buxhetit te  Kosovës  i është shkaktuar dëm ne  

vlere prej  168,25 €,   DVD-e  me video   incizime  nga   kamerat e  sigurisë ne  pike  kalimin 

kufitare  Q.P. te dt.   06.04.2018,  nga  ora   17:00/h  deri ne ora  21:41 min,  andaj   për arsyet  

e  lart  cekuar  vlerësoi  se ne veprimet   faktike   te pandehurve  I.D.  dhe  B.Sh.  te përshkruar  

si ne dispozitiv  te  aktakuzës  formohen   te gjitha  elementet  e  veprës penale ne te cilën  

ngarkohen.  Andaj   i  propozojmë   Gjykatës q e te njëjtit  te  shpallen  fajtor për vepër penale  

keqpërdorimi  im  pozitës  apo autoritetit  zyrtare nga neni  422  prg 1  lidhur me nenin 31  te  

KPRK-se,  e me rastin  e  caktimit te  llojit   dhe lartësisë së  dënimit  Gjykata te merr parasysh 

te gjitha rrethanat  renduese  dhe lehtësuese  dhe ti shqiptohet  dënimi ne  peripecionin e peshës 

s e veprës penale.  

 

Përfaqësuesi   juridike  i te  dëmtuarës  avokati  shtetërore Ministria e  Drejtësisë   nuk 

ka prezantuar ne seancën ka  njoftuar  Gjykatën  meqenëse  prezanton  prokurori  publik ka   

parashtruar  kërkesën  pasurore  juridike.  

 

Gjykata ka zbatuar  procedurën e  provave,  ka marrë ne pyetje  ne cilësinë  e  

dëshmitarit R.N.F., M.H.T., B.F.Gj., si dhe  dëshmitarin G.R.N.  si dhe  i ka  lexuar  provat 

materiale  te  propozuara ne aktakuzë.  
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 Gjykata  ka marrë ne pyetje ne  cilësinë  e dëshmitarit  R.N.F.  i cili  ka  deklaruar se 

detyrat e  tija e  punës  është  menaxher  i  pikave  kufitare  ku hynë  menaxhimi me njerëz dhe  

procedurave   doganore, ne kuadër te menaxhimit  te  integruar te  kufirit. Pika   kufitare  Q. P. 

i ka specifikat  e veta  kane dallim nga  pikat  tjera qe  menaxhojnë   fillimisht   deklaroi se ky 

pikë kalim nuk është  kompetent për zhdoganimin e mallrave te natyrës  komerciale  por ka te 

drejtë që t e  zhdoganoi  mallra te  sasive te  vogla  te natyrës  personale te cilat  nuk janë te 

natyrës  komerciale. Dhe se  ne këtë   pike  doganor  zyrtaret   doganor   punojnë   gjegjësisht  

janë prezent nga  ora  08:00/h  e  mëngjesit  deri ne ora  20.00/h ne sezonin e verës ndërsa nga  

ora  08:00/h,  deri ne ora   19:00/h ne sezonin e  dimrit.  Zyrtaret   policor  pas  orës   20:00/h,  

kur  nuk janë  prezent   zyrtaret  doganore  dhe kur qytetaret  bartin mallra qe  nuk janë te 

natyrës  komerciale  qe  është malli i natyrës  personale  këta  i lirojmë t e  futen ne  Kosovë,  

kur vlera  e mallit është deri ne   175€,  e  nëse  zyrtaret  policore kane  dilema   rreth  sasisë  

dhe vlerës  janë  te  obliguar te  kontaktojnë doganën e  Kosovës. I vetmi  autoritet ne   Kosovë  

për te vlerësuar  dhe  zhdoganuar mallin është  Dogana e  Kosovës, ne rast kur kemi mallra te  

natyrës  komerciale.  Policia  duhet te njoftoi  autoritetin  doganore dhe malli  duhet te ndalet 

ne piken e kalimit, nëse  nuk ka   zyrtar  doganore,  ne  raste  urgjente  ose  kur malli  mund te 

prishet   duhet  ti referohet  te  pika  e kalimit  kufitar  ne  Vermicë,  e cila pike  punon  24  orë,  

dhe ka Zyrtar   Doganor. Sa  i përket  sistemit   SIM –s,  ky  sistem  është  i  programuar nga  

Policia  e Kosovës  dhe  behet  regjistrimi i mjeteve dhe udhëtareve  qe   futen ne  Republikën e  

Kosovës,  e kur ky sistem  nuk  funksion unë  nuk mund te  deklarohem  përket    kjo është  

kompetence  e  policisë. 

 

 Gjykata  ka marrë ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitarit  M.H.T. i  cili ka deklaruar  se 

është  kultivues i bimëve  dekorative  dhe  fidanëve  egzotike.  Gjate  vitit   2018   ne  muajin 

prill  kam qene ne  Shqipëri,  ka qene  pranvere  e hershme  dhe  kam  kaluar ne  piken kufitare   

Q.P.,  me  automjetin  tim te  markës  Citroen. Ne doganë  jam paraqitur rreth orës   20:00/  h   

apo  pas   orës   20:00/h  nuk me  kujtohet  kam shkuar  me   u sqaruar te   dogana  i kam  

pyetur  dhe  i kam treguar s e  i ka  disa  gjera  ushqimore  për  familje,  lule  dekorative  te cilat  

nuk  doganohen. Kam  biseduar me  zyrtarin  doganorë  dhe  nuk me kane dhënë  përgjigje  për 

lule  dekorative  qe  nuk  doganohen. Atë  dite  ka  qene  koha me shi  jam  futur ne  doganë.  

Një  policë  ka qene  ne kabinë  i kam thënë se  i kam  do  lule dhe disa  gjera  elementare  dhe  

kam dëgjuar zyrtarin  Policor qe ka thënë s e  ka ra  sistemi. Zyrtari  e ka kontrolluar  mallin 

kam  pasur  dredhëza  qe  i kam blere ne  çmime prej  100€  karota  dhe  gjera tjera personale. 

Pasi kam kaluar  doganën  ne  drejtim te  Gjakovës,  na kane  ndalur zyrtaret tjerë  policor, na 

ka  vetur  se  si kemi kaluar ne doganë  i kam shpjeguar  dhe kam filluar te  kontrolloi  

automjetin   dhe  te  njëjtit  na kane dërguar ne  Stacionin  Policor me te  afërt  malli na është  

konfiskuar  dhe  pasi  qe  i njëjti është prishur  dhe  unë  kam bere kërkese qe  i njëjti te  

asgjësohet. Dhe  sipas  meje  vlera e  mallit ka qene me pak se  175€  e për te cilën nuk paguhet  

dogana. Unë këtë mallin e prishur dhe te asgjësuar kam bere pagese si dhe kam paguar  

kundërvajtje  doganore. Kur kemi kaluar ne piken kufitare ka  qene pas orës   20:00/h,  dhe  

nuk ka pasur  zyrtar  doganorë. Ne pyetje te  Gjykatës  a ka pasur  faktura  për mallin qe  ka  

blere  ne  Shqipëri  ka deklaruar  se për  lule ka  pasur  një  paragon bllok,  ku është shënuar  

lloji i luleve, ndërsa  gjerat tjera  i kam  blerë ne treg,  dhe sipas meje nuk kane pasur vlerë.  

 

 Gjykata  ka  marrë ne pyetje  dëshmitarin  B.F.Gj., i  cili ka  deklaruar  se  me dt.  

06.04.2018, ka  qene ne Shqipëri   me shokun e  tij  Gj.S.,  me automjetin  Pikap,  dhe  ne  

qytetin e  Lushnjës  kam  blere  një thes  me  molla,  një  thes  brokolli,  dhe  dredhëza  

përafërsisht 200 kg,  ne vlerë  përafërsisht   150€,  këto gjera  qe i kam blere  nuk kam pasur   

faturë  kam   ardhur ne  pikën  kufitare  Q.P.,  diku rreth orës   20:00/h,  pasi qe  kam ardhur ne  
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piken kufitare  i kam dhënë  dokumentet  për   kontroll  dhe  sipas mejë  vlera  e mallit ka qene  

e  vogël,  jam  kontrolluar nga  zyrtaret  policor  dhe  te  njëjtit  me  kane lëshuar.   Duke  

ardhur ne drejtim të  Gjakovës  ne hyrje te  qytetit  na kane ndalur  për  kontroll  patrulla e  

policisë  na kane vetur se  ku keni kaluar  na kane kërkuar  dokumentet  dhe  na kane  dërguar 

ne  Stacioni  Policore ne  fshatin  P.,  automjetin  e  kane ndalur ndërsa neve na kane lëshuar  

qe te shkojmë ne shtëpi. Automjetin e  kane dërguar ne  piken doganore te  Prizrenit,  ku kemi 

paguar   kundërvajtje  doganore  dhe malli pasi ka ndenjur  ne piken doganore  është prishur  

dhe  i njëjti  është asgjësuar  dhe përket kemi bere  pagesë.  

 

 Sipas  propozimit te  Prokurorit  Gjykata ka marrë ne pyetje ne cilësinë  e dëshmitarit  

hetuesin  e  Inspektoratit te Policisë së  Kosovës,  dëshmitarin   G.R.N. i  cili ka deklaruar se  

është hetues  pranë  Inspektoriat  te  Policisë së  Kosovës,  i cili i ka  zhvilluar hetimet përket 

rast, dhe ka deklaruar se  rasti ka ndodhur gjate vikendit ai për rastin është  njoftuar  ditën  e 

punës te hënën. Nga shefi  i tij  M.Sh.   udhëheqës  i divizionit  e  pastaj është ngarkuar me 

rastin ku kane q ene disa njoftime njeri prej tyre ka qene nga Drejtoria  Rajonale e  Policisë  

Kufitare  Gjakove,  nga nen  koloneli  F.A., dhe brenda  shkresave  janë  sqaruar  rrethanat  e 

rastit. Unë  si i ngarkuar me rast  janë ndërmarrë  tre veprime  rastin  administrativë e  ka kryer  

Policia  Hetuese  e  kufirit  se  a ka  pasur elemente te  kundërvajtjes  te cilat ne nuk  i hetojmë, 

pjesa tjetër  e  rastit ka ardhur e  kompletuar  janë  intervistuat  dy te dyshuarit dhe është 

parashtruar kallëzimi penale. Pa prezencën e zyrtare doganor këtu te pandehurit  nuk kane 

pasur për  drejte me  lejuar kalimin e mallit,  përveç  rasteve  specifike  ne  vlera minimale   

dhe   detyra  e policëve është  kontrolli  i automjeteve, personave  si dhe  siguria  e tyre. Ne  

pyetjen  e  Gjykatës së kur nuk funksionin sistemi  SIM –s, i njëjti është  përgjigjur  se  kur nuk  

funksionin sistemi  për  regjistrimin e personave  dhe  automjeteve është  libri  i veçantë  i 

regjistrimeve. Kalimi i personave  dhe automjeteve.  

 

 Gjykata ka  administruar  provat materiale  ka lexuar  raportin e  oficerit  policor   F.M.,   

dt.  07.04.2018,  ka  berë  leximin e  raportit  policore   S.M.,  KPS  3423  te dt.  07.04.2018,  

ka  bere  leximin   e mendimit  për  suspendim   për  48 orë, t e te pandehurve  B.Sh.,  dhe  I.D.  

i dt.   07.04.2018,   dhe   rekomandimin për  vazhdimin e suspendimit  Nr.  02-116-742  te dt.  

11.04.2018,   kërkesën  e  IPK-se,  nr.  Ref  05/1 -03/SR  141 /2017, te dt.  10.04.2018,  për  

inicimin e   procedurës   disiplinorë  ndaj  te  pandehurve,  ka bërë  leximin e  raportit  te  

inspektimit te  dt.  07.04.2018,   raporti – shënimet ditore  te  Qendrës  Operative te  ndërrimit  

te dt. 06-07.04.2018, nga  Stacioni  Policore  Kufitare  P.,  procesverbali  mbi  asgjësimin e 

mallrave  nr.  2018-YWB-015, 016,  te dt.   06.04.2018, Vendimi  nga  Agjensia  e  ushqimit  

dhe  veterinarisë  për  asgjësimin e  frutave te  freskëta  dhe pemëve  dhe perimeve  nr. Ref  

342/2,  dhe   nr.  341/2   te dt.  25.04.2018,   procesverbali   për  inspektim   nga  Agjensia  e 

ushqimit dhe  veterinarisë  te dt.  11.04.2018,  raporti  për  asgjësimin e mallit  nga  Dogana e  

Kosovës,  nr. Ref. R -8108 dhe 8110 te dt. 11.04.2018,  procesverbali mbi  kundërvajtje  

doganore  nr.  03.1.7.2018- 542 /07.04.2018 ,  si dhe ka bërë  leximin e  parashtrese se  

Doganës  së  Kosovës   Zyrës  Ligjore  nr. 01.3.2.3/11.002,  dt.  22.08.2019,  nga  sektori i 

vlerës i bërë nga  komisioni  ZBD Prizren  është  në rregull pasi  janë  thirru ne  dosje te  vlerës  

e cila  mirëmbahet – rifreskohet nga  sektori  i vlerës,  dosja  e  vlerës  për pemë dhe  perime  

është  rifreskuar me dt.  03.04.2018,  dhe ka qene  valide  prej  dt.  04.04.2018, deri me   

09.04.2018, ( rifreskohet  ne  baze  javore ).  Sa  i përket  rastit te  parë  ne vlerë prej   186.60€  

taksa  janë:  dogana  18.66€,  TVSH-ja   36.95€, ndërsa  për rastin e dyte për vlerën  378.00€,  

taksa janë  37.80€,  ndërsa  TVSH-ja,  74.84€.  

 



 Numri i lëndës: 2018:067350 
 Datë: 06.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00600155 
 

7 (13)  

   
2
0
1
9
:0
8
1
6
1
9

 

  Gjykata ka  bërë shikimin e  dy  CD-e,  nga   pika kufitare   Q.P.  për dt.  06.04.2018,  

ku pas  shikimit te   CD-eve,  nuk shihet  se këtu dëshmitaret  B.Gj. dhe  M.T. ne kamera  ku 

pretendohet  se  prej  orës  18:00  deri ne ora  18:30  kane  qene ne piken kufitare. 

 

 I  pandehuri  I.D.   ne mbrojtje te  vetë  ka  deklaruar  se:  ka qene  zyrtar  Policor  ne  

piken e kalimit  Q.P.,  zyrtar  për  kontrollimin e automjeteve dhe personave qe nga  viti   

2009.  Natën kritike me dt.  06.04.2018,  ka qene  ne orarin  zyrtare te punës nga   ora  20:00/h  

e  mbrëmjes  deri ne ora   08:00 /h  e mëngjesit te ditës se  nesërme.  Nuk i kujtohet   qe  

makina  Pikap  emri  i vozitësit  nuk  i kujtohet te njëjti pasi e ka  kontrolluar  se bashku me  

kolegun duke  u bazuar ne faktin se  vlera ka qene  e  vogël  dhe nuk ndikon ne prishjen e  

tregut   dhe ne atë makine kane qene dy persona  dhe nga  fakti qe  udhëtaret kane te drejte te  

bartin mallin ne vlere  gjere ne  175 €,  dhe këtu  vozitësi është  prezantuar  se personi  me  

halle te shumta  dhe  i ka thëne  se i prishen dredhëzat  deri nesër,  kështu qe ka kërkuar  qe  

mundësisht  ti  lejoj  hyrjen ne  Kosovë. Kolegu  B.  ka qene ne  regjistrimin e automjeteve, 

kemi hapur  bagazhin e kemi kontrolluar mos ka diçka te dyshimtë  përpos mallit ne fjale  dhe 

jemi  konsultuar me kolegun kemi  vendosur qe te njëjtit  ti lejojmë  te kalojnë  piken kufitare. 

Ne  piken kufitare   Q.P.,  pas  orës  20:00/h,  nuk ka  zyrtar   doganor  dhe  ne momentin kur 

këta kane kaluar nuk ka  punuar sistemi  SIM-s, dhe te njëjtin nuk  e kemi pasur kur te  

regjistrojmë. Po  ashtu na kane  munguar  dhe  formularët  kur nuk  punon sistemi.  Detyra  ime 

e   punës  është  shikimi i  dokumentacioni,  kontrollimin  e  automjetit  vlerësimin mos ka 

diçka te dyshimtë.  Sipas  Ligjit  për  udhëtar vlera e  mallit qe  mund te  bartin  qytetarët  është 

ne shume prej  175€.  Dhe  unë  kam besuar ne baze te përvojës  time  10 vjeçare  dhe  

trajnimeve  dhe  punët  qe  i  kryej me  doganieri  çdo dite   dhe  sipas   meje  vlera ka  qene 

nder  175€. Nëse  vlerësojmë  se  vlera është mbi  175 €,  mbushim  flete  refuzimin  zyrtar  dhe 

pala kthehet  mbrapa. Ndërsa  sa  i përket  automjetit   Citroen  me  targa te  regjistrimit   ...,,  

ne  atë  moment  unë kam qene ne  kabinë duke  biseduar ne telefon,  me mikun tim ,  pasi qe  

djali  im i   cili ishte  rrugës për ne  Angli  ne  nje  moment  shume te  pa përshtatshëm për te,  

sepse  kisha   3  dite  qe nuk isha  dëgjuar  për  fatin  e tij,  dhe ne atë moment ka ardhur ky  

automjet, jam  futur ne kabine  meqenëse  nuk ishte  etike  te bisedoi  ne prezencën e  palës  ka 

ardhur  personi ne fjale  e kam dëgjuar  kolegun tim  B.Sh.,  duke  komunikuar me te  dhe e  ka 

pyetur  se  a keni diçka te ngarkuar ne  makinë dhe nga  po  vijnë,  kam dëgjuar përgjigjen  se  i 

ka  thëne  se jemi punëtor,  dhe se ne  doganë  për  çdo dite  nga  10 – 15  firma qe  dalin ne  

punë ne  H.  ne  Republikën e   Shqipërisë dhe  punojnë brenda  ditës  dhe  kolegu me është 

drejtuar me fjale  duke  me  treguar se nuk  punon  sistemi. Dhe të njëjtin e  kemi liruar, dhe  ky  

automjet nuk është  kontrolluar  i kemi besuar  dhe  këtu  ky  vozitës ne deklaratën e tij ka 

cekur se  i  kemi mashtruar policet  ne jemi fajtorë. Ne  pyetjen e  Gjykatës  se  a ka  qene  i 

informuar  eprori  i tyre qe ka  qene me ta,  për kalimin e  këtyre  dy automjeteve q e kane 

pasur dredhëza ka dhënë  përgjigje  se  i kane treguar  eprorit  se një person ka pasur  pak 

dredhëza  dhe e  kemi lëshuar pa  doganë,  ndërsa  po   ashtu  i njëjti ka qene  i njoftuar  se nuk 

kemi pasur  formular  për  regjistrimin e  personave  dhe  automjeteve  kur nuk  punon sistemi  

SIM-s. I  njëjti ne fjalën e tij  përfundimtare  ka deklaruar se nuk e  ndien vetëm  fajtore  për 

vepër  penale  për  te cilën   akuzohet  sipas aktakuzës  dhe ka kërkuar  qe te lirohet nga  akuza 

ne mungese te provave.  

 

 I  pandehuri  B.Sh. ne mbrojtje te vete  dhe ne  fjalën  e tij  përfundimtare  ka deklaruar  

se: është  zyrtar policor ne  piken e kalimit  Q.P.   dhe vendin e  punës  polic kontrollues,  i cili 

i kryen punët  kontrollimin e veturave  personave, dhe  regjistrimin e personave   dhe veturave 

te cilën  pozite  e ushtron q e nga  viti   2003. Sa  i përket ditës kritike  06.04.2018,  pas  orës   

20:00/h , ka ardhur  vetura  pikap  i cili ka pasur  10  paketime te dredhëzave  dhe kemi 

vlerësuar  se  nuk është sasia  e  madhe  dhe me  kolegen I.D.  kemi vendosur qe te njëjtin ta 
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lirojmë.  Pas  një  kohe te  shkurtër ka ardhur një automjetin  Furgon  tipit  Citroen,  ku unë 

kam qene ne   regjistrim te personave   dhe  veturave,  dhe  ne atë  moment  i kam kërkuar  

dokumentet personale   lejen e  qarkullimit,  dhe  ne  atë moment  nuk ka  punuar  sistemin  

SIM-s,  dhe kam  biseduar me udhëtaret e  veturës  se  a kanë  diçka  te  deklarojnë për  doganë,  

te  njëjtit kane kryer  përgjigje  se nuk kane  dhe s e janë  punëtor.  Dhe t e  njëjti  i kam 

lëshuar. Po  ashtu a të nate ne   pune  ka qene  rreshteri S.M., dhe ka deklaruar se nuk e ka 

njoftuar për këto dy  automjete,  pasi qe  i njëjti ka qene ne  zyre  duke  punuar.   Automjetin e  

parë  i  ka  kontrolluar  kolegu  im,  pasi qe  unë  kam qene   zyrtar  i regjistrimit te  automjete, 

dhe  personave ndërsa  kolegu  kontrollimin e  automjetin, dhe  ky e  ka kontrolluar dhe  

vozitësi  ka deklaruar  se  i ka disa  kutia me  dredhëza   dhe  vlera ka qene  e  vogël nen  175 €. 

Ndërsa  sa  i përket  automjetit te dytë  asnjeri nuk e kemi  kontrolluar  për arsye s e  janë 

prezantuar  si  punëtor qe   punojnë ne  Shqipëri gjate  ditës dhe kthehen ne mbrëmje.  Dhe ne  

ato momente  kolegu I. ka qene  duke  biseduar ne telefon dhe ky  automjet nuk është 

regjistruar ne sistemin  SIM –s, nga  se  sistemi ka qene jashtë funksionit. Dhe për fat te keq 

nuk kemi pasur formular për regjistrimin e personave dhe  automjeteve. D he këto   formular 

kane munguar një kohe te gjatë. Ne  pyetjen  e  Gjykatës se  a  e ka  njoftuar  eprorin  rreshterin  

S.M., qe  nuk  punon  sistemi, dhe  nuk janë  regjistruar këto dy  automjete,  i njëjti ka 

deklaruar  se  nuk e ka njoftuar nga  se  i njëjti ne atë kohe ka  punuar ne orarin e ndërrimit,  

sipas meje  automjeti   i  pare  nuk ka pasur vlere te mallit  me shume se 175 €, dhe  automjetin 

e dyte nuk e kam kontrolluar  fare  pasi qe me janë  prezantuar  si punëtor.  Dhe nga  trupi 

Gjykuese  ka kërkuar qe  i njëjti te lirohet nga  akuza,  kane  qene te  suspenduar  6  muaj  si 

dhe i është  shqiptuar  masa  disiplinorë  për  ketë  rast  dhe  i  janë ndërruar  vendet  e  punës.  

 

 Mbrojtësi i te   pandehurit  I.D.. Av. M.S., ne fjalën e tij  përfundimtarë  ka deklaruar 

se: Trupi Gjykuese  pas  administrimit te provave te propozuara nga  prokuroria  dhe provave 

te  administruara materiale  sidomos nga  dëshmia  e dëshmitarit  R.F.  si  udhëheqës ne  piken  

kufitare  Vermicë,  Q.P. dhe M.,  ka theksuar  se  pika  kufitare ne  Q.P. ka te drejtë qe te  

zhdoganoj mallra ne sasi te  vogla  te natyrës  personale  qe  i bartin  udhëtaren  bagazhet  e 

tyre, dhe vlera e mallit  te natyrës personale  lirohet ne  pike kalimin  deri ne shume prej  175€. 

Andaj  Gjykata  duhet ti  fali besim këtij dëshmitarit   për shkak se  i njëjti është  person  

kompetent  prej te cilit ne procedure te provave  janë marrë  informacione te  sakta.  Te  cilat  

bazohet  dhe ne  legjislacionin përkatës. Po  ashtu  Gjykata ka  siguruar prova  nga  sektori  i 

vlerës  pranë  Doganës së  Kosovës,  te cilat  përcakton se ne rastin e mallrave  konkret  pra  te 

cilat  janë  objekt  i  akuzës se  prokurorisë  vlerën e   doganës  dhe  TVSH  ne  total te dyja  

raste  e mallrave përfshin shumen prej   168.25€. 

 

 Dëshmitarët  M.T. dhe  B.Gj.j  kane treguar s e  si ka ndodhur  rasti  lëvizjet e  tyre  ne  

piken  kufitare  Q.P..,  dhe te  njëjtin  kane  pasur  dijeni se këto mallra nuk  tatimohet  dhe  pas  

kontrollit nga  ana  e  policisë,  dhe  ne  atë  moment ka  dëgjuar  policinë  që  ka  thëne “ na ka 

ra sistemi “.  Një deklarimi  i tillë  i dëshmitarit M.T.  hedh poshtë pretendimet e Prokurorisë 

lidhur me veprimet inkriminuese te paraqitur  ndaj te  mbrojturit  tim I.  dhe se ne asnjë  

momente  nuk kemi te beje me veprime te atilla te cilat   do te  na  epnin dëshmi mbi qëllimin e 

tij   për përfitimit  te  çfarë do  dobie  pasurore  për vete  apo për persona tjerë. Andaj  ne  rastin  

konkret  ne veprimet  e te  akuzuarve  mund t e ekziston  shkelje  disiplinorë te  cilët  

sanksionohet  sipas  Kodit  te  etikës   te  Policisë së  Kosovës  dhe procedure  tjetër  e  jo  

procedure  penale. Ne  anën tjetër ne  kallëzim penale është paraqitur    video – CD-et   si ne  

cilësi te provës,  për te cilën  ne procedure hetimore   prokurori ka mbështetur bazën e  saj  për 

ngritjen e akuzës  kinse  me pretendimin se ne  CD-e  ne   fjale  paraqiten   inqizimet  te pikës  

kufitare  përkatësisht  momentin kur dëshmitarit  M.T. dhe  B.Gj.  paraprakisht merren vesh me 

këtu te   akuzuarit  për kalimin e pikës  kufitare, ndërsa  ne realitet  kur është bërë shikimin i 
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këtyre  CD-e kemi parë  imazhet  ku nuk shihen  dhe  nuk  ekzistojnë  lëvizjet  paraprake te  

dëshmitareve  siç  ka pretenduar  akuza nga  ora   18:00/h  deri ne ora   18:40 min.  

 

   Përfundimisht  konsiderojmë se aktakuza e  prokurorisë  themelore ne  Gjakovë,  ne 

asnjë moment  nuk ka arritur te vërtetoi pretendimet   lidhur me veprimet  te  kundër ligjshëm  

te ndërmarra  kinse nga  i mbrojturi  im  I.D.,  se   ne asnjë rrethanë  apo  pike  nuk mund te  

vërtetohet  fakti  qe te njëjtit  kane  shfrytëzuar detyrën dhe  autoritetin  zyrtare me qellim te  

përfitimit te  dobisë  për vete  apo persona tjerë,  apo  ne  atë mënyrë  qe  ti  shkaktohet dem  

personit tjetër,  një gjendje  kjo e vërtetuar  ne tërësi  ne procedure  te provave,  me procedimin 

e provave  personale dhe  atyre materiale. Nuk është  esenciale ne këtë  çështje  qe te merret  

parasysh  shume nëse  dikujt  ne  këtë  rast  buxhetit te  Kosovës  i është shkaktuar  dem  apo 

jo,   sepse me tepër  kemi te bëjmë me ndriçimin e   faktet   lidhur me veprimet  e zyrtareve  

policore nëse ata kane shkelur  detyrën  zyrtare për te  përfituar për vete  ose për tjetrin. Në të   

kundërtën  sipas  konstatimit te Departamenti  te  sektorit te vlerës  në Doganë te  Kosovës  

është vlerësuar  se  për  mallrat  për te cilët  behet  fjalë ne këtë  çështje penale  vlera  e 

obligimeve  tatimore është me e vogël  se   175€,  andaj mallrat  e vlerës nuk  i nënshtrohet  

kurrfarë  takse ne  piken kufitar te   Kosovës.  

 

 Një  aktakuze e pa  bazuar  shkel  rend nenin 7  te  KPPK-se,  për vete   faktin se   

Prokurori  ne rastin e  ngritjes se  aktakuzës  për baze ka marrë  vetëm  rrethanat  renduese,  

andaj  duke  marrë  parasysh  gjendjen e provave si ato materiale  personale,   i ka  propozuar   

Gjykatës  qe  te  aplikoi parimin  In Dubio Pro Reo  dhe mëdyshje mbi  ekzistimin e  fakteve te 

rëndësishme për  këtë  çështje  penale  t i  aplikoi  ne favor te   akuzuarve, dhe ndaj te njëjtëve 

te merret  aktgjykim  lirues.  

 

 Mbrojtësi i te   pandehurit  B.Sh.,  av.  G.J.,   ne fjalën e tij  përfundimtare  ka 

deklaruar, se   aktakuza e   cituar  është ndërtuar  mbi bazën e  dyshimeve  e jo te  argumenteve 

dhe   provave materiale,  Sipas  Kodit te  procedurës  Penale te  Kosovës,  taksativisht është  

përcaktuar  se  ngritja  e një aktakuzës mund te behet  vetëm pas përfitimit te dyshimit  te  

bazuar. Ne ketë  çështje  juridiko  - penale  te cilën  po e  shqyrtojmë nuk janë  parashtruar 

prova materiale te  qëndrueshme dhe te besueshme nga ana e prokurorisë. Gjate  shqyrtimit  

gjyqësore  janë  administruar prova  mbrojtja  e te  akuzuarve   B.Sh.  dhe  I.D.,  dëshmitareve  

B.Gj., M.T., R.F., përgjegjës  i doganave, dhe  G.N. nga  Inspektorati  i   Policisë së Kosovës,  

si dhe nga  raporti i sektorit te vlerësimit te   Doganve  nga  nuk  vërtetohet  dhe nuk jep me 

kuptua  se  i   akuzuarit  B.Sh.,  te ketë kryer veprën penale  për te cilën  akuzohet.  Për te  

ekzistuar  vepra penale  e  keqpërdorimit te  pozitës  apo autoritetit  zyrtare personi  zyrtar 

duhet te  shfrytëzoi detyrën  zyrtare  apo  autoritetin  edhe me këtë  ti  tejkaloi kompetencat  e 

tija,  ose  te  mos  i përmbushi  detyrat  zyrtare, me  qellim  qe te përfitoi  dobi  për vete,  ose 

për personat tjerë,   apo  ti shkaktoi  dëm personit tjetër, duke shkelur seriozisht te drejtat  e 

personave  tjerë. Ne rastin konkret  i  akuzuari Bit  nuk ka bere  kurrfarë  shkelje  apo tejkalim 

te  kompetencave  me  çka kishte me  shfrytëzuar  detyrën  për  shkak se  nuk ka   përfituar  

asgjë   nga  veprimet  e tij për  vete  apo për persona  tjerë,  apo ti shkel  te drejtat  e personave  

tjerë.  Ditën kritike me dt.  06.04.2018,   mund t e ketë bere  shkelje te  lehta  te detyrave t e 

punës,  dhe përket  shkelje  është  zhvilluar  procedura  disiplinorë  e  kurrsesi  i njëjti te ndiqet 

penalisht. Për shkelje  disiplinorë  i  akuzuari  B.Sh. ka qene  i suspenduar nga  detyra  e  

zyrtarit  Ligjore  ne  pike  kalimin  Q.P.,  i njëjti ka kryer  këtë detyrë te  zyrtarit  policore  qe 

mbi  15  vite,  dhe  gjere me tani asnjëherë  nuk  është përfshire me ndonjë vepër t e shkeljes  

apo detyrave  po  gjithnjë ka  pasur  lava data  për  punën  e tij.   
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 Andaj  duke  u nisur  nga te gjitha te dhëna te parashtruar  si me larte  i propozoi  

Gjykatës  qe ndaj te njëjti te mi rretë  aktgjykim  lirues, meqenëse  nuk është provuar  se  i 

njëjti ka kryer  vepër penale për te cilën  akuzohet.   

   

 Pas  mbajtjes  se  shqyrtimeve  gjyqësore  dhe  administrimit te  provave  si dhe  

vlerësimit te  tyre  një nga një  dhe  ne lidhshmëri me provat tjera,  komform nënti  361 te  

KPPK-se   Trupi Gjykues ka vërtetuar këtë  gjendje  faktike: 

 

 Se  këtu  te  pandehurit   I.D.  dhe  B.Sh.  ne cilësinë e personave  zyrtare  -  zyrtareve  

policore  ne  piken e kalimit kufitar  ne  Q.P.  kane keqpërdorur  detyrën  zyrtare   duke  

tejkaluar  kompetencat  e tyre,  me  qellim qe  ti sjellin  dobi  pasurore  ne mënyrë e  kundër 

ligjshme  për vete dhe për te  tjerë, ne  atë mënyrë qe duke  ushtruar  detyrën  zyrtare dhe  

autorizimet  e tyre  kane lejuar  të hyjnë ne territorin e  Kosovës dy  automjete  te ngarkuara   

me  mallra komercial, duke mos  i regjistruar ne sistemin SIM-se dhe atë  automjetin e markës   

Citroen Jumper  furgon  me  targa te  regjistrimit   ...,  te  cilin e  drejtonte  M.T.,  ne te cilin  

kishte  te ngarkuar  lloje te ndryshme te perimeve, frutave  dhe fidanë te  vogla   ne   vlere  prej  

378€,   si dhe  automjetin e markës  VW Caddy  Pikap  UP,  me targa te  regjistrimit  ...,,  te  

cilin e drejtonte  B.Gj.,  ne te  cilin kishte te ngarkuara  40 kuti me  dredhëza  202 kg,  molla,  

brokoli,  ne vlere  prej  186,60€,  edhe  pse   ne  atë kohe ne  piken e kalimit  nuk  kishte  oficer  

doganor si  kompetent  te vetëm  për  vlerësuar   dhe lejuar  hyrjen e mallrave  komerciale,  po 

te njëjti  duke shkelur  detyrat  e punës  mos  ushtruar  kompetencat  e tyre te parapara me Ligj,  

kane lejuar  qe  këto dy  automjete  te hyjnë ne territorin e  Kosovës   te  parin e  kane  

kontrolluar  ndërsa te dytin  fare  jo, me  ç rast  buxhetit te  Kosovës  i kane  shkaktuar dem  

materiale ne  shume prej 168,25€. 

 

Kjo gjendje faktike është vërtetuar nga procedimi i dëshmitarëve, nga dëshmia e  

dëshmitareve  R.F., dëshmitarit  M.T.,  dhe  B.Gj.  si dhe  nga  mbrojtja  e te  akuzuarve, 

raporte  policore.  

 

Nga  dëshmia  e dëshmitarit  R.F.  udhëheqë  i  pikës  kufitare  Q.M.  dhe  Q.P.,  i cili 

ka deklaruar  se  zyrtaret  policore  nuk janë  kompetent  për  zhdoganimin  e mallit te natyrës 

komerciale e qe janë mallra për treg por kane te drejte qe te bëjnë  zhdoganimin  e mallrave  te  

sasive te  vogla  te natyrës  personale  e  qe nuk e  kalojnë vlerën prej   175€, se  këtu te   

pandehurit  I.D. dhe B.Sh.   kane keqpërdor   detyrën  zyrtare  duke tejkaluar  kompetencat  e 

tyre,  kane lejuar  qe te hyjnë ne territorin e  Kosovës  nga  Republika e  Shqipërisë  dy  

automjete,  me  mallra  komerciale   dhe  atë  automjeti  Citroen  Jumper - Forgon  me  traga te 

regjistrimit ...,, te cilin e drejtonte M.T., te cilin automjet   fare nuk e  kane  kontrolluar,  dhe  

nuk  e  kane  evidentuar ne sistemin  SIM-s,  ndërsa   automjetin  tjetër  qe ka drejtuar  B.Gj.  e 

kane kontrolluar dhe  kane  vlerësuar se  nuk ka  vlerë te mallit me shume se  175 €,  e  po  

ashtu te  njëjtin  fare nuk e kane  regjistruar ne  sistemin  SIM-s, edhe  përkundër  faktit qe  

kane ditur qe  nuk kane te  drejte te  bëjnë  zhdoganimin e  mallit  kur është  vlera me e madhe 

se  175 €,  te  njëjtit nuk i kane  përmbushur  detyrat  e tyre te  punës,  kështu  duke bere   

shkelje  ligjore kane lejuar kalimin e këtyre  dy  automjeteve  dhe te njëjtit  edhe pse   atë ditë e 

kane pasur eprorin  ne pikë kalimin  kufitar  oficerin  policore S.M., si mbikëqyrëse  i tyre qe 

ka qene  kujdestar  te njëjtin fare nuk e kane  konsultuar dhe  i njëjti  fare nuk ka qene  i 

njoftuar qe  janë lejuar këto dy makina te  kaloi  pa  zhdoganimin e  mallit, për te  cilën nuk 

kane qene  kompetent  për ketë, andaj te njëjtit i kane kaluar  kompetencat  e tyre  ligjore. E  

kjo është  vërtetuar pas  kontrollit  pas kalimit te  pikës  kufitare nga  Njësiti  i  autorizuar  

zyrtar  policore   toger D.M. s e  bashku me  zyrtar policore  F.M., kane  bere  inspektimin e   

lëvizjeve te  automjeteve nga  Republika e   Shqipërisë ne  Republikën e  Kosovës, me  qellim t 
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e inspektimit   te  nivelit te  kontrollit te  automjeteve  qe  bartin  mallra pas  orës   20:00/h,  kur  

nuk  behet kontrolla  doganore  nga   zyrtaret  doganor,  dhe te njëjtit  me d t.  06.04.2018,  

rreth  orës   20:15 min,  kane vërtetuar  se  dy  automjete  te cilët  kane  lëvizur  nga  zona  

kufitare ne drejtim te  qytetit te  Gjakovës,  te njëjtit  janë ndalur  ju është kërkuar  

dokumentacioni  dhe ne  bagazhin e  automjetit  VW  Caddy  Furgon   janë  gjetur   40 kutia  

druri me dredhëza,  ndërsa ne automjetin   Citroen  Furgon  ka pasur  te ngarkuar  lloje te 

ndryshme   perime,  fruta dhe  fidanë,  e për te cilët  nuk kishin dokumentacion përcjellës. E  te  

cila  mallra  janë  sekuestruar nga  ana  e  zyrtareve  policore, dhe i njëjti mallë është  dërguar  

ne  Doganën  e  Kosovës ZBD – Prizren.  Dhe  pas  zhvillimit te procedurës  kundërvajtjes  

doganore  i njëjti mallë  është  asgjësuar nga Agjensioni   për  ushqim  dhe veterinari,  dhe se   

vlera  e mallit  ne një  automjet ka qene  ne shume  prej  186,60€, ndërsa ne  automjetin tjetër 

ka qene  378€, andaj nga këto  vlera  ka qene  përmbi   175€, dhe këtu  zyrtaret  policorë nuk 

kane  pasur  kompetencë  qe të njëjtin mallë  te  zhdoganojnë  e po  ashtu te njëjtit  një automjet  

e kane kontrolluar  se çka ka ne bagazhe ndërsa  automjetin tjetër  fare,  dhe te njëjtit nuk  i 

kanë regjistruar  ne  sistemin  SIM-s,  andaj  me këto veprime  kane  konsumuar  veprën penale 

te  keqpërdorimit  i pozitës  apo autoritetit  zyrtar nga  neni  422  prg 1   si bashke kryes  lidhur 

me nenin 31  te  KPRK-se,  nga  se  te njëjtit duke shfrytëzuar  pozitën e  vete  zyrtare  apo  

autorizimet ne tejkalimin e  autorizimeve te tyre  i kane mundësuar  këtu  dëshmitarëve  B.Gj.  

dhe M.T.  përfitim te  kundër ligjshëm pasuror  duke e  dëmtuar  buxhetin e  Kosovës  ne  

shume  prej   168.25€, me  shmangie te   doganës  dhe  TVSH.  

 

Gjykata  ka  hedhur poshtë mbrojtjen e te  pandehurve   te cilët  kanë  mohuar  

veprimet  inkriminuese  siç  akuzohet ne aktakuzë nga  se  mbrojtja  e tyre  është ne  

kundërshtim me provat e  administruara sidomos nga  provat  materiale  siç janë  raportet  

policor qe  ka përpiluar  personi  zyrtar rreshteri S.M.,  i dt.  07.04.2018,  i cili ka  cekur se  si 

mbikëqyrës  i këtu te   akuzuarve i njëjti  nuk ka qene  njoftuar  fare  dhe  as  i  konsultuar ne 

lidhje me kalimin e  dy  automjeteve  pa procedura  doganore,  po  ashtu nga  raporti  i oficerit  

F.M.  është  konstatuar  se me dt.  06.04.2018,  ne  piken   e kalimit  Q.P.   gjate  ditës   nga  

territori  i  Republikës  së  Shqipërisë  kanë  ardhur ne këmbë  personi  M.T.  i cili  ka treguar  

se kishte  disa  mallra  te ngarkuar ne  furgon  dhe  ka pyetur  se  a  lejohet  kalimi  dhe  i njëjti 

është  njoftuar nga  doganieret  se nuk  mund te  kalohet me mallra te ngarkuara  me  qellim 

komercial  por duhet te  shkoi përmes  pikës  kufitare  V.  për ti nënshtruar procedurave te  

doganimit. Po  ashtu  nga  raportet  e përpiluar nga këtu te  akuzuarit me dt.  06.04.2018,  këtu  

i  pandehurit  I.D. ka  cekur  se   ka  ardhur një automjet  i markës  Pikap  dhe  kolegu  i tij   

B.Sh.  ka qene  ne regjistrim  kurse  ai ka qene  polic  kontrollues   dhe i njëjti ka kontrolluar  

dhe ka ardhur ne përfundim se  kishte një  sasi  te  dredhëzave e  cila  sasi  nuk ishte  e madhe  

dhe  te njëjtit  e kane  liruar  te  vazhdoi me tutje, kurse  sa i përket  personit  i cili ka ardhur 

pas tij  ka theksuar  se ne  atë moment kishte marrë thirrjen telefonike  te  shume pritur  dhe te 

njëjtin  fare nuk e ka kontrolluar, ndërsa  kolegu  i tij  B.Sh.  i ka  kontrolluar  dokumentet 

ndërsa   nuk ka kontrolluar  fare bagazhin, ndërsa  i pandehuri  B.Sh.  ne  raport  ka cekur se  

bashku me kolegun  kane  vlerësuar  se  sasia  e mallit  ka qene e  vogël   kane qene produkte  

bujqësore  dhe te  njëjtin  automjete  e kane  liruar  te  vazhdoi, ndërsa  sa i përket   furgonit   

dhe ka pyetur  se  a kane  diçka  ngarkese  ka marrë përgjigje  negative  duke pasur  bindje te 

lirë  se  ishin  punëtor  te përditshëm  dhe  fare nuk  i ka  kontrolluar  por  i ka liruar  te  

vazhdoi, fare  nuk  i ka regjistruar ne sistemin  SIM-s, për  shkak se  nuk ka  funksionuar  

sistemi,  dhe  nuk  i kane regjistruar  sipas procedurave ne formular  pasi qe ka qene  mungesa  

e tyre. Andaj  mbrojtja  e tyre është ne  kundërshtim  te plotë  me  raportet  qe janë  përpiluar 

nga  përgjegjësi i tyre  oficeri  policor S.M.,  si dhe  raportet qe  vetë i kane  përpiluar  si dhe 

nga  raporti   i inspektimit  i dt.   07.04.2018  te përpiluar nga  togeri D.M..  
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Gjykata  ka  hedhur poshtë pretendimet  e mbrojtësve  te  pandehurve  av. M.S.  dhe   

av.  G.J.  ku kane  cekur  se  Prokuroria  ne  aktakuze ne asnjë  moment  nuk ka  arritur te  

vërtetoi pretendimet  lidhur me veprimet  e kundërligjshme  te ndërmarra nga  këtu te   

akuzuarit   duke cekur  se te njëjtit   te  kenë  shfrytëzuar  detyrën   dhe  autoritetin  zyrtare  me 

qellim të përfitimit te  dobisë  për vete  dhe persona tjerë,  ne a të mënyrë ti shkaktoi dem  

personave tjerë,  e  kjo nuk është vërtetuar me provat te  administruar. E  veçanërisht  

konstatimi   te  departamentit te  sektorit  te vlerës ne  doganën e  Kosovës,  e  cila  provë është 

sigluara  gjate  shqyrtimit  gjyqësoret te dt.  28.08.2019, është vlerësuar  se  për  mallra  për te 

cilën behet  fjale ne ketë çështje penale  vlera  e obligimit tatimor  është me  e  vogël  se   175 

€,  andaj këto  mallra  te  vlerës nuk  i nënshtrohet  kurrfarë  taksimit  ne  pikat  kufitare te 

Kosovës, i  cili pretendim  i mbrojtjes është ne  kundërshtim nga  se nga  raportit  doganës se  

Kosovës  zyrës  ligjore me numër   0.1.3.2.3/ 11002/ i dt.  22.08.2019,është  cekura  se nga  

sektori  i vlerës se  vlerësimi i bërë nga  komisioni  ZBD  Prizren  është ne rregull,  pasi  janë 

thirrur ne  dosjen  e  vlerës  dhe është cekur  se ne këtë rast  dogana  rastin  ne vlere prej   

186.60€   dogana  është   18.66€  ndërsa   TVSH  36.95€,  ndërsa  për  rastin e dytë   te vlerës 

prej   378.00€   dogana  është   37.80€, ndërsa   TVSH  është   74.84€.  

 

Po  ashtu  gjykata  ka hedhur poshtë  pretendimet  e mbrojtësit te  pandehurit B.Sh.  av. 

G.J.,    i  cili  ka  qene  i  cekur se  këtu  i mbrojturi i tij  ditën kritike me  06.04.2018,  mund te 

ketë bere  shkelje te lehta  te detyrave te  punës   dhe  përket  te shkoi ne  procedure  disiplinorë  

e kur se  si te ndiqet  penalisht dhe  se  për  shkelje  disiplinorë te njëjtit kane  qene te  

suspenduar,  por  pretendimet  e mbrojtës  janë te  pa baza nga  se këtu  i  pandehurit   B.Sh.  si 

person  zyrtar,  zyrtar   policor  duke  shfrytëzuar  pozitën e vete   zyrtare  ka bere  tejkalimin e  

kufijve  te  autorizimeve te tija duke mos kryer  detyrën e vete  zyrtare  nga  se  i njëjti  te dy  

automjete  nuk i ka regjistruar ne sistemin  SIM –s,  dhe  se  automjetin  furgon  fare  nuk e ka  

kontrolluar  qe e  ka pasur   obligim  te beje  por  i ka  besuar  vozitësit i njëjti i ka thëne  se 

është punëtor  dhe ka pranuar  edhe  ne seancë  te shqyrtimit   gjyqësor  qe nuk  e ka bere  fare 

kontrollimin e automjeteve  por  e ka lejuar  qe te  vazhdoi, e  pas  kalimit te   pikës  kufitare  

nga  raporti  i inspektimit është  vërtetuar  qe te dy  automjete kane pasur te ngarkuar  mallë te 

natyrës  komerciale   e jo  për nevoja te veta personale,  nga  se  vlera  e tyre ka qene me e  

madhe s e   175 €,  e  kjo është  vërtetuar  nga sektori  i vlerës se  doganës  si dhe  shikimit ne 

procesverbalet  - dëftesat  mbi  konfiskimin e pronës   ku ne ketë   dëftese ne mënyre  detale   

janë përshkuar  se  çka ka pasur ne automjetet  pikap  dhe furgon, si dhe  shikimet ne  

procesverbalet  mbi  asgjësimin e mallit  e  përpiluar nga  Dogana  e Kosovës dhe  kjo pas  

zhvillimit te  procedurës  kundërvajtjes  doganore.   

 

Andaj  Gjykata  konsideron se ne rastin konkrete se  për tej  çdo dyshimi te  bazuar  

është  vërtetuar plotësisht gjendja  faktike si ne dispozitiv te  këtij aktgjykimit,  përkatësisht  se 

ne veprimet  e te   akuzuarve   manifestohen te gjitha  elemente  objektive dhe  subjektive te 

veprës penale keqpërdorimi  i  pozitës  apo  autoritetit  zyrtare nga  neni  422  prg 1  si bashke 

kryes   lidhur me nenin  31  te  KPRK-se,  dhe këtu te akuzuarit  janë  shpallur fajtor dhe  ju 

është shqiptuar  dënimi me burgim  si ne  dispozitiv te  këtij aktgjykimi.  

 

 Me  rastin e shqiptimit te dënimit  ndaj te  pandehurve  I.D.  dhe  B.Sh. Trupi 

Gjykuese  ka  marrë  për bazë  te  gjitha  rrethanat  qe ndikojnë ne  llojin dhe  lartësinë e 

dënimit  sipas  nënti  73  dhe  74   te   KPRK-se,  ne këtë  aspekt  si rrethane  lehtësuese  ka 

marrë  parasysh  sjelljen korrektë  te  pandehurve ne shqyrtim  gjyqësor,  i  akuzuari  i parë  

është mbajtës  i vetëm  i familjes,  i ati  katër   fëmijëve,  me herët nuk ka qene  i gjykuar, 

gjendjen  shëndetësore te   pandehuri  I.D. , vuan nga   diabeti, dhe te njëjtëve  ua  ka shqiptuar 

dënimin me burgim  ne  kohëzgjatje  prej   6  ( gjashte ) muajve,   i cili dënim është ne harmoni 
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me peshën   e  veprës penale dhe  shkallen e  përgjegjësisë penale   dhe  pas  shqiptimit t e këtij  

dënimi   Trupi Gjykuese   te   pandehurit   dhe  mbrojtësit  e tyre  e  kane njoftuar   qe  ky  

dënim  mund te  zëvendësohet me dënim me gjobe  andaj  me kërkesën dhe  pëlqimin e tyre  

Gjykata  dënimin me burgim e ka zëvendësuar me dënim me gjobe  pasi  qe janë  plotësuar  

kushtet ligjore nga neni  47  te  KPRK-se,   dhe  me  dënimet e   shqiptuara me  gjobe  do te 

arrihet qëllimi i dënimit i parapare me dispozitat e nënti  41 te KPRK-se,  i  cili  konsiston  ne 

parandalimin  e të  pandehurve  nga kryerja  e veprës penale ne te  ardhëm  dhe te  beje  

rehabilitimin e   tij  te  parandaloi persona tjetër nga kryerja  e veprës penale  dhe    te  shpreh 

gjykimin  shoqërore për vepër penale, ngritjen e  moralit  dhe  forcimit te  detyrimit për 

respektimin e  ligjit.  

 

            Vendimi  mbi obligimin e  te  pandehurve   qe  buxhetit te  Kosovës te  ia  paguajnë  

shumen e  dëmit  prej  168,25€, ne  pjesë te  barabartë,  bazuar ne  dispozitat  e  nënti   463  prg  

2   te  KPPK-se.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  dhe ne emër te paushallit gjyqësor 

bazohet ne dispozitat e nenit 450 par 3 të KPPK-se. 

 

  Nga aresyrat e cekura me larte dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se është 

vendosur ne  dispozitave te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË,- Departamenti për Krime të Rënda   

PKR.nr. 15/2019 dt. 06.11.2019 

 

 

Sekretare Juridike       Kryetari i trupit gjykues 

Bute Ramosaj        Shaqir Zika 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund te  parashtrohet ankesë , nëpër mjet 

kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit ne Prishtine  ne afati prej 15 ditëve  nga dita e pranimit te 

aktgjykimit. 


