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Numri i lëndës: 2020:127512 

Datë: 23.03.2021 

Numri i dokumentit:     01621831 

 

P.nr.525/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarve G. M. 

dhe S. S. , që të dy nga  Kukësi R.e Shqipërisë , , për shkak të veprës  penale kontrabandimi  i mallrave  

në bashkëkryerje nga neni 311 par.1 lidhur me nenin 31  të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore - DP në Gjakovë, PP/II.nr. 949/20 dt.16.12.2020, në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 

18.03.2021, në prani të Prokurorit të shtetit Anton Hasanaj si dhe të akuzuarve  G. M.j dhe S. S. , të 

njëjtën ditë mori i dhe publikisht shpalli,  ndërsa përpiluar me datën 23.03.2021këtë : 

 

                                                        A K T GJ Y K I M 

 

       I  akuzuari G. M.J, nga Kukësi R. eE Shqipërisë, . . . , i biri Xh.  dhe i nënës N. e gjinisë M.  

, data e lindjes. . . ,ka të kryer shkollën e mesme ,i pa punë ,i gjendjes së dobët  ekonomike, shqiptar, 

shtetas i R. Shqipërisë , i  martuar atë i tre fëmijëve , nr. personal . . . 

 

I  akuzuari S. D.  nga Kukësi R. E Shqipërisë , R.  dhe i nënës B.  e gjinisë D. , data e lindjes . .  

,ka të kryer shkollën e mesme, punëtor ,i gjendjes së dobët  ekonomike, shqiptar ,shtetas i R. Shqipërisë 

, i martuar atë  i dy fëmijëve  , nr. personal . . . 

 

                                                        J a n ë    f a j t o r: 

 

     Se: 

 

          - me datë të pacaktuar e deri me datë 29.07.2020, nga një kontroll rutinore policore janë 

hasë  duke bartë mallra pa kryer kontrollin doganor, ashtu që ditën kritike rreth orës 07:50 min nga 

policia janë zënë të njëjtit që për një kohë të pacaktuar kishin kaluar vijën kufitare Shqipëri-Kosovë, 

duke bartë produkte të llojit kozmetik , ashtu që pasi të njëjtit ishin marrë vesh mes vete me të arritur 

në Gjakovë, në Rr.”. . .” , posa kanë ndaluar automjetin duke dashur për të pirë një kafe në një lokal 

policia kontrollon automjetin e tipit “. . .” ngjyrë hiti, me targa . . ., pronë e të pandehurit S. D. dhe në 

bagazhin e veturës kishin gjetur lloje produkti kozmetik  dhe atë :shampon Nutri Care 10l -10 copë, 

Fanola shampon 1l -48copë, Blanzh për flokë 0.5 kg- 40 kg , Hidrogjen 6%-48 copë, Fanola crem0,5 

kg-24 copë, Fanola 350 ml-60 copë, Veet  ngjitës 24 copë , Dove dezoedorans 228 copë , Ngjyrë për 

flokë 132 copë, Tesori EDT100ml-18 copë, Dove stick -18 copë, Sun silk -6 copë, Eua Toilet “Lovali 

2/1 50ml-12copë, Eua Toilet “Bloom “2/1 50ml-3 copë, Eua Toilet “Vercugu”2/1 50ml-3 copë, të 

gjitha këto në vlerë të përgjithshme  prej 1050 euro pa dokumente të kontrollës doganore dhe kjo me 

qëllim të shitjes së tyre në tregje dhe markete të ndryshme në Kosovë  
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      -me çka në  bashkëkryerje kanë  kryer veprën penale Kontrabandimi i mallrave nga 

neni 311 par.1lidhur me nenin 31  të KPRK-së. 

Andaj, Gjykata në bazë të nenit 4,17, 38,46,47,48,49,69,70, nenit 311 par.1 lidhur me nenin 31   

të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarve iu shqipton  : 

                                          

                                                      DËNIMIN  ME  KUSHT 

 

    Të akuzuarit G. M. , dënim me burgim në  kohëzgjatje prej 8(tetë ) muaj ,i cili dënimi nuk 

do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës se verifikimit në afatin prej 1 (një) viti , nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale . 

 

    Të akuzuarit S. D.  , dënim me burgim në  kohëzgjatje prej 8(tetë ) muaj ,i cili dënimi nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës se verifikimit në afatin prej 1 (një) viti , nuk kryen ndonjë 

vepër tjetër penale . 

   

       Detyrohet të  akuzuarit që në emër të kompensimit të viktimave të krimit  të paguajnë  

shpenzimet në shumë prej nga 30,00 €, si dhe në emër te paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

nga 20.00  €, në  afat prej 15 ditëve ,pasi Aktgjykimi të merr formë të prerë, nën  kërcenim të 

përmbarimit me dhunë . 

 

  Gjykata në kuptim të dispozitës 115 të KPPRK-ës dhe nenit 311 par.6 dhe 7 të KPRK-së  

 

 Konfiskohen produktet si  në vijim : 

 

      Shampon Nutri Care 10l -10 copë, Fanola shampon 1l -48copë, Blanzh për flokë 0.5 kg- 40 

kg , Hidrogjen 6%-48 copë, Fanola crem0,5 kg-24 copë, Fanola 350 ml-60 copë, Veet  ngjitës 24 copë 

, Dove dezedorans 228 copë , Ngjyrë për flokë 132 copë, Tesori EDT100ml-18 copë, Dove stick -18 

copë, Sun silk -6 copë, Eua Toilet “Lovali 2/1 50ml-12copë, Eua Toilet “Bloom “2/1 50ml-3 copë, 

Eua Toilet “Vercugu”2/1 50ml-3 copë, të cilat janë sekuestruar nga Doganat e Kosovës –

Departamenti Anti-Kontrabandë  me datën 29.07.2020.sipas vërtetimit mbi ndaljen /konfiskimin e 

mallrave, me nr.000437/2011. 

 

Gjykata në kuptim të  nenit 311 par. 7 të KPRK-së ,  

 

    Konfiskohet automjeti i tipit “. . .” , me targa të regjistrimit . . ., ngjyrë hiri , me numër 

të shasisë. . . , 1(një ) çelës si dhe leja e qarkullimit të automjetit , pronë e të akuzuarit S. (R.) D., i 

cili është  sekuestruar nga Stacioni policor në Gjakovë -NJRKEK me datë 30.07.20.2021, si mjet i 

transportit të mallrave të kontrabanduara .  

 

Urdhërohet Agjencia  për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuara në 

Prishtinë ,  që të ekzekuton  këtë  urdhëresë  ,pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi . 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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      Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP/II.nr.949/20 të dt.16.12.2020 , i ka  

akuzuar të akuzuarit G. M.j dhe S. S. , që të dy nga Kukësi , R e Shqipërisë , për shkak të veprës penale 

kontrabandim i mallrave në bashkëkryerje nga neni 311 par.1 lidhur me nenin 31  të KPRK-së, duke 

propozuar që të akuzuarit  të shpallen fajtor të dënohen sipas ligjit dhe të obligohen në pagesën e 

shpenzimeve procedurale. 

 

  Gjatë shqyrtimit fillestar me dt.18.03.2021 , përfaqësuesi i PTH-DP, në Gjakovë, Prokurori i 

shtetit Anton Hasanaj  , lexoi aktakuzën , PP/II.nr.949/20 të dt.16.12.2020,  dhe  deklaroi se mbetet ne 

tërësi pranë aktakuzës . 

 

I akuzuari G. M.j  , gjatë shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur me fajësinë theksoi se e 

pranon ne tërësi fajësinë sipas aktakuzës me te cilën pandehet  duke i ditur edhe më parë pasojat e 

pranimit te fajësisë dhe atë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësisë jam 

penduar për veprën e kryer , por të njëjtin e kam kryer për shkak të gjendjes së dobët ekonomike me 

që jam  i pa punë  ,  jetojë me qira  dhe ne këtë mënyrë kam tentuar te sigurojë te ardhura për familjen 

time prej 5 anëtarëve ku asnjeri nga anëtarët nuk është i punësuar ,premtojë se një veprim i tillë nuk 

do te përsëritet dhe do te jem me i kujdesshëm, andaj i propozojë gjykatës qe te merr parasysh rrethanat 

lehtësuese si pranimi i fajësisë, pendimin e shprehur e gjykatë, premtimin se ne te ardhmen do te jem 

me i kujdesshëm ,faktin se me parë nuk kam ra ndesh me lagjin  te me shqiptojë një dënim me te butë.  

 

I akuzuari S. D. , gjatë shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur me fajësinë    thekson se lidhur 

me fajësinë thekson se e pranon në tërësi fajësinë sipas aktakuzës me të cilën pandehet  duke i ditur 

edhe me pare pasojat e pranimit te fajësisë dhe atë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me 

pranimin e fajësisë jam penduar për veprën e kryer me qene se ditën kritike kam qenë në përcjellje të 

shokut G. M.j ,duke mos ditur se me këto veprime jam duke kryer vepër penale ,premtojë se një  veprim 

i tillë nuk do te përsëritet dhe do të jem me i kujdesshëm, andaj i propozojë gjykatës qe te merr parasysh 

rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë, pendimin e shprehur e gjykatë, premtimin se në të ardhmen 

do të jem më i kujdesshëm , faktin se më parë nuk kam ra ndesh me ligjin  të më shqiptojë një dënim 

me te butë.  

 

Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit Prokurori i shtetit Anton Hasanaj 

deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve G. M.j dhe S. D. pasi që 

pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare  dhe pa presion  duke i kuptuar me parë pasojat dhe 

benefitet e pranimit te fajësisë , e po ashtu ky pranimi i fajësisë gjene mbështetje të plotë edhe në 

provat të cilat e mbështesin aktakuzën. .Pra me vet pranimin e fajësisë është vërtetuar ne tërësi gjendja 

faktike e përshkruar si ne dispozitivin e aktakuzës , andaj gjykatës i propozoi qe pranimin e fajësisë si 

shprehje e lirë e vullnetit ta pranojë dhe të akuzuarve të ju shqiptojë nga një dënim meritor komform 

ligjit , njëherë të obligohen në pagesën e shpenzimeve procedurale ,e po ashtu konform nenit 115 të 

KPPK-ës propozoi që të konfiskohen sendet e përdorura dhe të fituara me kryerjen e veprës penale siç 

janë specifikuar në aktakuzë.  

 

   Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

 

         Në tërësi u vërtetua se të akuzuarit G. M.j dhe S. D.  në bashkëkryerje  :  - me datë të 

pacaktuar e deri me dt.29.07.2020, nga një kontroll rutinore policore janë hasë  duke bartë mallra pa 

kryer kontrollin doganor, ashtu që ditën kritike rreth orës 07:50 min nga policia janë zënë të njëjtit që 

për një kohë të pacaktuar kishin kaluar vijën kufitare Shqipëri-Kosovë, duke bartë produkte të llojit 

kozmetik , ashtu që pasi të njëjtit ishin marrë vesh mes vete me të arritur në Gjakovë, në Rr. ”. . .” , 

posa kanë ndaluar automjetin duke dashur për të pirë një kafe në një lokal policia kontrollon automjetin 

e tipit “. . .” ngjyrë hiti, me targa . . ., pronë e të pandehurit S. D. dhe në bagazhin e veturës kishin 
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gjetur lloje produkti kozmetik  dhe atë : shampon Nutri Care 10l -10 copë, Fanola shampon 1l -48copë, 

Blanzh për flokë 0.5 kg- 40 kg , Hidrogjen 6%-48 copë, Fanola crem0,5 kg-24 copë, Fanola 350 ml-

60 copë, Veet  ngjitës 24 copë , Dove dezoedorans 228 copë , Ngjyrë për flokë 132 copë, Tesori 

EDT100ml-18 copë, Dove stick -18 copë, Sun silk -6 copë, Eua Toilet “Lovali 2/1 50ml-12copë, Eua 

Toilet “Bloom “2/1 50ml-3 copë, Eua Toilet “Vercugu”2/1 50ml-3 copë, të gjitha këto në vlerë të 

përgjithshme  prej 1050 euro pa dokumente të kontrollës doganore dhe kjo me qëllim të shitjes së tyre 

në tregje dhe markete të ndryshme në Kosovë .  

 

 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit të  

cilët  në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë  pranuar fajësinë, për shkak të së cilës gjykata nuk ka 

administruar provat, gjykata ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë nga të  akuzuarit është bërë 

në pajtim me nenin 248 të KPPK-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatojë se 

të  akuzuarit kanë  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht 

nga të akuzuarit pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat që i përmban aktakuza, në materialet 

e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 

të qarte ligjore ose gabime faktike. 

  Gjykata nga të cekurat me lartë ka ardhur ne përfundim se në veprimet e të akuzuarve formohen 

të gjitha elementet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur qe të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti gjykojë në bazë të ligjit, me parë duke vërtetuar 

përgjegjësin penale juridike të tyre. 

 

      Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve , gjykata ka pasur parasysh 

të gjitha rrethanat nga neni 69 dhe 70të KPRK-së, të cilat ndikojnë  në zbutjen apo ashpërsimin e 

dënimit .Rrethanë  rënduese  gjykata konsideron faktin se të akuzuarit kanë kryer veprën penale  si në 

dispozitivat e aktakuzës ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarve se të njëjtit janë prindër, njerëz familjar  , sjelljen e tyre  para kryerjes së veprës penale ka 

qenë korrekte dhe asnjëherë më parë nuk kanë ra ndesh me ligjin, nuk kanë qenë të  dënuar. Në këtë 

drejtim ka ndikuar veçanërisht personaliteti i tyre  që të gjykata janë  kuptuar si njerëz të sjellshëm, 

korrekt dhe të  vetëdijshëm për pasojat e shkaktuara, janë penduar thellë për veprën penale të kryer . 

Ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata vlerësoi pranimin e fajësisë nga të akuzuarit në 

shqyrtimin fillestar ,shprehjen e keqardhjes për veprën e kryer , premtimi se në të ardhmen do të jenë 

më të kujdesshëm dhe nuk do të përsërisin vepra të tilla apo të ngjashme ,gjendjen e tyre  të  dobët 

ekonomike, të cilat rrethana ndikuan që gjykata ti zbatoj dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara në 

nenin 70  të KPRK-së, gjykata të akuzuarve iu shqiptoi dënimin  me burg  prej  nga 8 (tetë  ) muaj, i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse të akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afatin  prej 1(një) 

viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryejnë n  ndonjë vepër tjetër penale, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 dhe 47 të KPRK-së ., me shpresë dhe bindje se me dënimin 

e shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me Ligj dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas 

bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat 

i posedojnë të  akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarve  nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij ,do të parandaloj personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale , ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për konfiskimin e sendeve të përdorura për kryerjen e veprës penale është marr 

konform nenit 115  lidhur me nenin t 311 par .6 dhe 7  të KPPK-ës. 

 

Vendimi mbi shpenzimet  procedurës penale dhe atë në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë  

shumën prej nga  20.00  €, është bazuar  në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën par.  2.6 të KPPK-së  
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dhe shpenzimet në shumë prej nga  30.oo € ,është marr konform nenit 39 par.3  nën.par.3.1 të Ligjit 

Nr. 05/L-036. për kompensimin e Viktimave të Krimit . 

       

       Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

               

                                           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

P.nr.525/20  më datë 18.03.2021  

 

 

 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r j a 

 Flutur Nagavci                             Ilirjana Hoti 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë, në afatin prej  

                                   15 ditësh, nga dita e marrjes se tij ne dorëzim, Gjykatës se Apelit në 

                                               Prishtinë. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate. 

                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


