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Numri i lëndës: 2019:076746 

Datë: 06.09.2021 

Numri i dokumentit:     02147531 

 

 

PKR. Nr.193/17 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, me Kryetarin e trupit gjykues Mustaf Tahiri dhe anëtarët e trupit gjykues gjyqtarët 

Kadrije Goga Lubishtani dhe Imri Sejda, dhe procesmbajtësen Arbelinda Tahiri Rexhepi, 

zyrtare ligjore në këtë gjykatë, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.M. për shkak të veprës 

penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit 

M.B. i akuzuar për shkak të veprës penale shamngia nga pagesat e tarifave të detyrueshme 

doganore në ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, të akuzuarit F.Xh. i 

akuzuar për shkak të veprës penale shamngia nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore 

në ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, të akuzuarit B.R.  i akuzuar  për 

shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të 

KPRK-së, si dhe të akuzuarit M.S. i akuzuar për shkak të veprës penale shmangia nga pagesa e 

tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par.3 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, të 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të 

Rënda PP.I.nr.179/2015 të dt.19.12.2017 të ndryshuar dhe të zgjeruar me datë 09.08.2021, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik, me datë 12.08.2021 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 

me datë 06.09.2021përpiloi me shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M  

I. 

I akuzuari A.M., nga i ati F... dhe ëma H..., e gjinisë P..., i lindur më dt. ..., në Gjilan, 

me vendbanim në rr. “...”, Gjilan, i martuar, prind i një fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, 
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me profesion Doganier në Doganën e Kosovës, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

Konform  nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPK-së 

 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 
Se me datë 28 prill 2015, në Zyrën Doganore në Ferizaj si person zyrtar- doganier në 

Doganën e Kosovës, nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim të përfitimit të dobisë 

pasurore për personin tjetër, në atë mënyrë që me rastin e kontrollit fizik të maunës me mallra 

të importuara nga Zvicra, të importuesit “...”, të cilat ishin paraqitur për ç’doganim nga 

Agjencioni Doganor “...”, me pronarë M.B., të përshkruara në dokumentin unik doganor numër 

R... ..., nuk i ka kontrolluar në mënyrë të plotë mallrat e importuesit të llojit veshmbathje, të 

cilat ishin pa deklaruara dhe atë 25 lloje veshmbathje, në vlerë prej 13.888,27€, kurse 

kontrollimit fizik të mallit ka ndihmuar që të largohet nga terminali furgoni i markës “Fiat”, 

pronë e të pandehurit `F.Xh., në të cilin ishin ringarkuar një pjesë e mallrave, para se të 

paguhen tarifat doganore, duke i dhënë shenjë me dorë punëtorit të portës që ta lëshojë 

furgonin, mirëpo me rastin e rikontrollës nga njësia Task Forcë e Doganës së Kosovës, janë 

gjetur mallra të pa deklaruara, të cilat janë sekuestruar përkohësisht, me të cilin veprim ka pas 

për qëllim ti mundësojë importuesit përfitim pasuror dhe dëmtim të Doganës së Kosovës në 

vlerë prej 3.833,17€,  

 -me të cilën do të kryente veprën penale keqpërdorim i poziztës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së, pasi që nuk është provuar se i akuzuari ta ketë 

kryer veprën penale. 

E dëmtuara Dogana e Kosovës për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil.  

Shpenzimet e procedurës penale për këtë pikë të aktgjykimit bien në barrën e 

mjeteve buxhetore. 

II. 

Ndaj të akuzuarve 

M.B., nga i ati I... dhe ëma A..., e gjinisë H..., i lindur më dt. ..., në fshatin ... komuna 

Ferizaj, ku edhe jeton, i martuar, prind i katër fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, me 
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profesion shpediter, pronar i agjenciontit Shpeditor “...” në Ferizaj, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

F.XH., nga i ati K... dhe ëma M..., e gjinisë I..., i lindur më dt. ..., në fshatin ..., komuna 

Lipjan, me vendqëndrim në Zvicër, i martuar, prind i katër fëmije, ka të kryer shkollën e 

mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal .... 

Konform  nenit 363 par.1 pika 1.3 të KPPK-së, 

REFUZOHET AKUZA 

II/1. sepse i pandehuri M.B.  

Me datë 28 prill 2015, në Zyrën Doganore në Ferizaj, si pronar i Agjencionit Doganor “...”, i 

ka ndihmuar të pandehurit F.Xh. në kryerjen e veprës penal shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par. 1 të KPRK-së, në atë mënyrë që pas kontrollit fizik të 

mallit në maunë, të importuesit “...”, të paraqitura sipas dokumentit unik doganor me numër 

R... ..., e pastaj ringarkim të një pjese të mallit në furgonin e markës “Fiat”, ne targa ..., pronë e 

të pandehurit F.Xh., i ka ndihmuar që të largohet nga terminali doganor, duke kërkuar nga 

punëtori i portës- B.R. që ta lirojë furgonin të dal nga terminali pa letëdalje, para se të del 

mauna kryesore me mallra, në të cilin gjendeshin mallra të pa deklaruara dhe atë 25 lloje 

veshmbathje të llojeve të ndryshme, në vlerë prej 13.888,27€,  me qëllim qëm ti ndihmojë në 

shmangie të tarifave doganore në vlerë prej 3.833,17€, pas rikontrollës nga Njësia Task Forcë e 

Doganës së Kosovës, mallrat e pa deklruara janë gjetur në maunën kryesore dhe janë 

sekuestruar,  

 -me të cilën do të kryente veprën penale shmangia nga pengesa e tarifave të 

detyrueshme doganore në ndihmë nga neni 318 par. 1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së,  

 II/2. sepse i pandehuri F.XH. 

 Me datë 28 prill 2015, në Zyrën Doganore në Ferizaj, me qëllim shmangie nga pagesa e 

tarifave doganore, të cilat paguhen me rastin e importimit të mallrave, ka paraqitur dokumente 

të rrejshme dhe nuk i ka deklaruar të gjitha mallrat e importuesit “...”, në atë mënyrë që si 

person që ka marrë përsipër përgjegjësinë për përmbushjen e obligimeve doganore për 

importuesin, nuk e ka deklaruar në mënyrë të saktë vlerën e disa mallrave të mllojit 

veshmbathje, duke paraqitur një faturë me vlerë jo të saktë prej 917CHF, si dhe nuk ka 
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paraqitur për ç’ doganim 25 lloje të mallrave të ndryshme për veshmbathje në vlerë prej 

13.888,27€, kurse pas kontrollit fizik të mallit në maunën kryesore, me rastin e ringarkimit të 

një pjesse të mallit në furgonin e markës Fiat, me targa ..., pronë e tij, e ka larguar nga 

terminali doganor pa fletëdalje, me ndihmën e të pandehurit M.B. dhe A.M., të cilin veprim e 

kanë identifikuar mbikqyrësit e Doganës së Kosovës, përmes video- regjistrimit të kamerave të 

sigurisë në terminal, me ç’ rast kanë urdhëruar rikontrollin e mallit nga Njësia Task Forcë e 

Doganës, e cila njësi gjatë kontrollit ka gjetur 25 lloje mallra veshmbathje të pa deklaruara, si 

dhe një faturë për mallin e deklaruar në mënyrë jo të saktë në vlerë prej 2.105 CHF, me çka iu 

ka shmangur pagesave të tarifave doganore në vlerë prej 3.833,17€,  

 -me të cilën do të kryente veprën penale shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par. 1 të KPRK-së, 

 Pasi që ndaj të pandehurve M.B. dhe F.Xh. për veprat penale sipas pikës II/1 dhe 

II/2  ka arritur parashkrimi absolut i ndjekes penale. 

E dëmtuara Dogana e Kosovës për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil.  

Konform nenit 115 par.2 të KPP-së, konfiskohen në mënyrë përhershme sendet e 

deklaruara jo saktë dhe atë ato të pa deklaruara, e të cilat janë sekuestruara sipas 

urdhëresës së kësaj gjykate UGJK.nr.40/15 të datës 20.05.2015. 

Shpenzimet e procedurës penale për këtë pjesë të aktgjykimit bien në  barrën e 

mjeteve buxherore. 

III. 

Ndaj të pandehurve, 

III/1. B.R., nga i ati B... dhe ëma Xh..., e gjinisë K..., i lindur më dt. ..., në Prishtinë, 

me vendbanim në rr.” ...”, ndërtesa “...” në Ferizaj, i martuar, prind i një fëmije, ka të kryer 

shkollën e mesme, tek hyrja e terminalit doganor “...” në Ferizaj, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ...  

III/2. M.S. nga i ati S... dhe ëma H..., e gjinisë S..., i lindur më dt. ..., në fshatin ... 

komuna Lipjan, ku edhe jeton, i martuar, prind i dy fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 
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Konform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPP-së, 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse i pandehuri B.R. 

 Se me datë 28.04.2015, në terminalin Doganor në Ferizaj, I pandehuri B.R., me qëllim 

të përfitimit pasuror për vete dhe për kompaninë “...”, me dashje i kanë ndihmuar personit 

zyrtar tani të pandehurit A.M.,  të kryejë veprën penale në atë mënryë që i pandehuri M.B. në 

cilësinë e shpediterit nuk i ka plotësuar të dhënat e duhura për zhdoganim të mallrave për 

kompaninë “...”, ndërsa i pandehuri B.R. në cilësinë e punëtorit të rampës në terminalin 

doganor “...”, ka lejuar që nga terminali doganor pa fletë-dalje të del furgoni i llojit Fiat ngjyrë 

të verdhë me tabela të regjistrimit ..., të cilën e ka drejtuar M.S.,  

 -me të cilën do të kryente veprën penale keqpërdorim i poziztës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së. 

 Sepse i pandehuri M.S.,  

 me datë 28.04.2015, në terminalin Doganor në Ferizaj, me qëllim që personit tjetër ti 

mundësojë shmangien nga pagesa e tarifave tatimore doganore që paguhen me rastin e 

importimit apo eksportimit të mallit nuk kanë paraqitur dokumente ilegale gjegjësisht kanë 

paraqitur rrjedhshëm në atë mënyrë që kanë dalur nga terminali doganor ku malli ka qenë i 

kompanisë “...”, i po të njëjtës ngarkes me numër R..., të datës 27.04.2015, dhe furgoni i tipit 

“Fiat” ngjyrë të verdhë me tabela mtë regjistrimit ..., i cili është larguar sipas udhëzimeve të 

pandehurit F.Xh., me qëllim që sasia e mallit që ka qenë në furgon të mos iu nënshtrohet 

taksave doganore dhe gjithashtu pjesa tjetër e mallit që iu është nënshtruar kontrollit doganor 

ka shkaktuar shmangie nga detyrimet doganore me çka ky mall me urdhër të Gjykatës është 

konfiskuar, ndërkaq i pandehuri M.S. në cilësinë e vozitësit ka ikur nga mbikqyrja doganore pa 

paguar taksat për mallin me të cilin kanë dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës në vle rë 

prej 66.335,46€ 

 -me të cilën do të kryente veprën penale shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par. 3 lidhur me nenin 33 të KPRK-së. 

 Pasi që prokurori i shetit Rasim Maloku në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

heq dorë nga ndjekja penale ndaj të akuzuarve B.R. dhe M.S.. 
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E dëmtuara Dogana e Kosovës për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil.  

Shpenzimet e procedurës penale për pikën I, II dhe III të këtij aktgjykimi bien në 

barrën e mjeteve buxhetore. 

 

A r s y e t i m i 

 

Historiku procedural  

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP.I.nr.179/2015 të datës 20.12.2017, ka akuzuar A.M. për shkak të veprës penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së nga neni 317 par.3 

lidhur me nenin 33 i KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze ndaj të akuzuarit A.M. me datë 10.01.2018 ka 

caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, ku i pandehuri pas leximit të aktakuzë s 

nga ana e prokurorit të shtetit ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së nga neni 317 par.3 

lidhur me nenin 33 i KPRK-së.  

Pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, mbrojtësi i të akuzuarit A.M., av.Shemsedin Pira, 

brenda afatit ligjor ka paraqitur kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës 

sa i përket veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të 

KPRK-së nga neni 317 par.3 lidhur me nenin 33 i KPRK-së. 

Me aktvendimin PKR.nr.193/17 të datës 17.04.2018, Kryetari i Trupit Gjykes, i kësaj 

Gjykate, i ka refuzuar si të pabazuara kërkesën për kundërshtimin e provave dhe hudhje të 

aktakuzës sa i përket veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

par.1 të KPRK-së nga neni 317 par.3 lidhur me nenin 33 i KPRK-së, të paraqitur nga mbrojtësi 

i të pandehurit A.M., av. Shemsedin Pira, me që ka vlerësuar se nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore për hudhje të aktauzës. 

Duke vepruar sipas kësaj aktakuze Gjykata, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimet 

gjyqësore, ku prokurori i shtetit në fillim të shqyrtimit gjyqësor fjalën hyrëse ka deklaruar se 

mbetet pranë aktakuzës dhe kualifikimit të saj ligjor, ndërsa në shqyrtimin gjyqësor me datë 

09.08.2021, ka paraqitur aktakuzën e ndryshuar ku të akuzuarin A.M. e ka akuzuar për shkak të 
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veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, të 

pandehurin M.B. e ka akuzuar për shkak të veprës penale shamngia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore në ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, ndërsa të 

akuzuarin F.Xh. e ka akuzuar për shkak të veprës penale shamngia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par.1 të KPRK-së, ndërsa është tërhequr nga ndjekja 

penale për të pandehurin B.R. për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar në ndihmë nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, si dhe është tërhequr nga 

ndjekja penale edhe kundër të pandehurit M.S. për shkak të veprës penale shamngia nga pagesa 

e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së.  

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim ka deklaruar se 

mbetet pranë akuzës së ndryshuar, kundër të pandehurve A.M. për shkak të veprës penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, për të pandehurin 

M.B. për shkak të veprës penale shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore në 

ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, si dhe ndaj të pandehurit F.Xh. për 

shkak të veprës penale shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 

par.1 të KPRK-së, duke theksuar se pas mbajtjës së shqyrtimit gjyqësor dhe prezentimit të 

provave është vërtetuar përtej çdo dyshimi të se në veprimet e të pandehurve janë konsumuar të 

gjitha elementet e veprave penale siç përshkruhet në aktakuzën e ndryshuar, duke propozuar që 

ndaj të akuzuarve A.M., M.B. dhe F.Xh., gjykata të bie aktgjykim me të cilin do ta shpall fajtor 

dhe ti shqiptoj një sanksion të paraparë me lig.1 

Mbrojtësi i të akuzaurit A.M., av.Shemsedin Piraj, në fjalën përfundimtare të paraqitur 

me shkrim ka theksuar se aktakuza e prokurorit të shtetit me të cilën ngarkohet i mbrojturi im 

nuk bazohet në asnjë provë, pasi që nga dëshmia e dëshmitarëve nuk mund të konkludohet se 

në veprimet e të akuzuarit A.M. sajohen elementet e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, se i pandehuri në cilësi të zyrtarit doganor ka 

kryer të gjitha detyrat konform udhëzimit administrativ 70/2015 dhe gjitha veprimet e tij për 

ekzaminimin e mallit kanë qenë konform dispozitave të Kodit Doganor, dhe në fund i ka 

propozuar gjykatës që të mbrojturin e tij, të akuzuarin A.M., meqë nuk janë provuar në mënyrë 

bindëse pretendimet e akuzës, gjykata ta liroj nga përgjegjësia penale në mungesë të provave të 

mirëfillta.2 

Mbrojtja e të akuzuarit A.M. 

                                                 
1
 Shih fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim nga prokurori i  shtetit. 

2
 Shih fjalën përfundimtare të mbrojtësit të akuzuarit A.M., av.Shemsedin Piraj. 
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I akuzuari A.M., në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor me datë 12.10.2020 ka 

deklaruar se është punëtor i shërbimit Doganor të Kosovës prej datës 01.11.2000, në vitin 2015 

ka punuar si ekzaminer i mallit për një periudhë prej 6 muaj, detyrat e tij të punës si ekzaminer 

i mallit kanë qenë hapja e kritereve në programin “...”, në rast se i është caktuar ndonjë lëndë 

për ekzaminim. Sa i përket rastit të kompanisë “...” në vitin 2015, ai për herë të parë këtë 

lëndë- këtë importues e ka ekzaminuar, kjo lëndë i është caktuar nga eprorja e tij – shefja e 

degës, e që lëndët zakonisht shpërndahen në mënyrë automatike nga sistemi, atë ditë kjo lëndë 

i është caktuar nga eprorja në mënyrë manuale pasi që oficeri të cili i është shpërndarë lënda në 

mënyrë automatike, i njëjti ka munguar. Detyrat kryesore të ekzaminerit janë hapja e kritereve 

në program, ekzaminimi i mallit në vendndodhje të mallit si dhe raportimi i rezultateve të 

arritura gjatë ekzaminimit në bazë të udhëzimit Administrativ 17/2015. I akuzuari më tutje ka 

deklaruar se veprimet e tij në këtë rast ekzaminimi i mallit ka qenë konform dispozitave të 

Kodit Doganor, malli ka qenë i ngarkuar në kamion dhe ka qenë mall i llojit të ndryshëm, atë 

ditë i akuzuari ka deklaruar se ekzaminimin e ka filluar në ora 09:50 dhe se gjithçka ka qenë në 

rregull dhe se ai ka bërë raport- procesverbal mbi të gjeturat- ekzaminimin e gjendjes faktike 

në këtë ngarkesë pasi që detyrë  e tij është që të përpilojë raport mbi ekzaminimin dhe të 

konstatojë këtë në programin “...”, dhe se ai këtë e ka raportuar në program dhe me sa i 

kujtohet përveç një lloj emërtimi të llojit tekstil e ka evidentuar si tekstil i llojit “demode”, i 

vjetër i blerë në stoqe.  Ashtu që para se të bëjë këtë ekzaminim e kësaj lënde, importuesi “...”,  

ka bërë kërkesë për ekzaminim paraprak e të cilin ekzaminim e ka bërë një oficer tjetër 

doganor një dit më herët i cili ka përpiluar një raport lidhur me ekzaminimin- kontrollin 

paraprak, i cili raport gjendet ne shkresat e lëndës dhe ekzaminimet paraprake bëhen në tri 

raste: kur nuk dihet gjendja faktike në maun kur nuk dihet se çka përmban kjo maun p.sh. kur 

as vet importuesi nuk e din se çfarë malli ka në maun dhe vjen bënë kërkesë pranë zyrës 

doganore për ti bërë kontroll në atë maunë, kur kemi të bëjmë me ndonjë numër të shasisë të 

ndonjë mjeti motorik dhe kur ka nevojë që të merret ndonjë mostër nga ajo ngarkesë. I 

akuzuari konsideron se të gjitha veprimet e ndërmarra nga ana e tij në këtë rast kanë qenë në 

bazë të Kodit Doganor dhe Udhëzimeve Administrative.  

Më tutje i akuzuari ka deklaruar se gjatë fillimit të ekzaminimit të mallit një pjesë 

dërmuese e mallit ka qenë zbritur në dysheme nga kamioni në maunë, ka pasur emërtime të 

ndryshme të mallërave dhe gjatë ekzaminimit ka vërejtur një TV- Smart është paraqitur me 

pesh 100kg, kur dihet se një Tv e tillë nuk peshon më shumë se 15-20 kg maksimumi, dhe të 

gjitha pa rregullsitë që i kam hasur i kam raportuar tek eprorja ime e cila e ka të drejtën për ti 
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dhënë Agjensionit Doganor – Shpediterit, që të përmirësoj ndonjë emërtim, dhe e di që në bazë 

të kërkesës së shpediterit është bërë një përmirësime tek  një emërtimi në tekstil dhe një 

përmirësim tek pesha e TV-së dhe të një makinerie rafshuese, por kjo nuk ka qenë kompetencë 

e imja.  

 I akuzuari ka deklaruar se gjatë ekzaminimit të këtij malli, një pjesë e mallit ka qenë e 

zbritur në tokë nga mauna, dhe kjo ishte bërë më herët gjatë fazës së shiqimit paraprak të 

mallit, dhe pas ekzaminimit me rregull malli është dashur të kthehet në të njejtën maune, 

mirëpo ka raste që për shkak të paketimeve të  ndryshme dhe ri sistemimin e mallit në maunë 

ndodhë që imprtuesi të bëjë kërkesë me shkrim pranë zyrës Doganore që ta lejojë edhe një 

maunë për ngarkim të ndonjë pjese të mallit të ekzaminuar i cili nuk ka mundur të futet përsëri 

në maunë, dhe në rastin konkret ka pasur një kërkesë të tillë dhe është lejuar nga shefja e 

ndrrimit apo shefja e degës. Ndërsa edhe kjo maune e re, e cila i lejohet të hyjë për tu ngarkuar 

me mall,  duhet të ketë fletëhyrjen dhe deklaratën unike doganore për mallin që është ngark uar, 

duhet të bllombohet kur të del nga terminali, por nërastin konkret manua e madhe pas kontrollit 

ësht bllombuar, ndërsa furgoni – kombi i cili është thirr për ringarkim të një pjesë së mallit të 

mbetur që nuk ka mundur të futet përsëri në maunën e madhe nuk është bllombuara, pasi që 

nuk ka pasë vend për bllombim – vegat për ti futur shiritat – telat për bllombim, dhe për këtë 

çështje e kam informuar eproren time. I akuzuari po ashtu ka theksuar se në rastin konkret se 

nuk e di se shpeditari apo importuesi i mallit a i kanë dorëzuar shoferit të maunës së re apo 

furgonit që ka ardhur për ta marr pjesën e mbetur të mallit dokumenti unik doganor nga 

shpediteri, pasi që kjo nuk është detyrë e imja ta dij, dhe nuk e di a ka dalur nga terminali kjo 

mauna – furgoni, dhe se këtë ka deklaruar se e ka kuptuar vetëm në momentin kur ka dhënë 

deklaratë para hetuesve të doganës, se pse i akuzuari ka deklaruar se kombin- furgonin nuk e 

ka parë as kur ka hyrë e as kur ka dalë nga terminali.  

 I akuzuari ka deklaruar se ka deklaruar se me rastin e ekzaminimit të kesaj maune, kanë 

qenë shumë mallra dhe shumë emërtime, po ashtu ka deklaruar se në maunë kanë qenë dy 

traktorë, një minin eskavator, dërrasa të shallonit, gomë për izolim të dyshemesë, çanta të 

ndryshme të bashkatdhetarëve që kanë dërguar për familjet e tyre, biçikleta, televizor e shumë 

gjera tjera dhe më këtë rast, i akuzuari ka deklaruar se diku 70% e mallit e ka zbritur nga 

mauna, por atë ditë për shkak të mungesës së punëtorve fizik nuk kan mundur ti zbarkojnë 

traktorët dhe eskavatorin.  

 I akuzuari A.M. ka deklaruar se e din që ka pasur një rikontroll të kësaj maune, dhe kjo 

është bërë pasi që sektori i analizës i cili quhet taskë forcë që gjendet brenda Doganës, ndërsa 
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më vonë nga kjo task forcë është njoftuar se njëë pjesë e dyshemesë së kamionit ka qenë e 

prerë, e kamufluar ku malli ka qenë i fshehur.  

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Pasi që i akuzuari A.M., nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale sipas aktakuzës për 

të cilën është akuzuar, Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga 

një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 

par. 1 dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivet e 

këtij aktgjykimi: 

Gjendjen e këtillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga prezantimi i provave në shqyrtimet 

e mbajtura gjyqësore dhe atë; Pjesërisht nga mbrojtja e vetë të akuzuarit A.M. në shqyrtimin 

gjyqësor dhe gjatë procedurës hetimore, si dhe nga: 

- dëshmia e dëshmitares A.Sh.i e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 28.01.2019,  

- dëshmia e dëshmitarit S.N., e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 30.11.2018 dhe 

14.01.2019,  

- dëshmia e dëshmitarit L.Th e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 14.01.2019,  

- dëshmia e dëshmitarit B.A. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 13.05.2019,  

- dëshmia e dëshmitarit B.R. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 28.01.2019,  

- dëshmia e dëshmitarit A.M. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 13.05.2019,  

- dëshmia e dëshmitarit A.H. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 13.05.2019,  

- dëshmia e ekspertit Xh.K. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësorë të datës 02.09.2020,  

- raporti nga Dogana e Kosovës me numër referencës: 14/04.05.2015 i datës 15.05.2015,  

- raporti nga Dogana e Kosovës me numër reference: R-4082/27.04.2015 ZBD 

Ferizaj/2016 i datës 18.05.2017,  

- Raportet e ZBD-së në Ferizaj prej 1-97 emërtohen DUD (Deklarata Unike Doganore), 

me numër R... dhe shkresat (prej 1-97),  

- informata për biznesin “...” SHPK,  

- ceretifikata e biznesit N.T.Sh. “...”,  

- kontrata e punës në mes Sh.P.K. “...” dhe B.R.,  

- video incizimi CD-ja,   

- regjistri online i programit “...” i datës 15.04.2015,  
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- raporti i vlerësimit të mallit të datës 13.05.2019,  

- ekspertiza financiare e datës 29.01.2020 me numër reference 2920 e përgatitur nga 

eksperti eksperti Xh.K.,  

- ekspertiza financiare e datës 18.09.2019 nga eksperti B.M.,  

- shkresat e lëndës me numër 07/1162 të datës 21.12.2015,  

- raporti profesional- ekspertiza e grupit të ekspertëve e përbërë nga A.K., I.T. dhe R.F. e 

datës 08.03.2021.  

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Gjykata vlerëson të pa kontestueshme dhe të provuara faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme: 

Se i akuzuari A.M. në kohën kur e ngarkon akuza me datë 28.04.2015 ka qenë i 

punësuar si zyrtar doganor në Doganën e Kosovës – terminali doganor në Ferizaj, dhe se i 

njejti me datë 28.04.2015 është caktuar nga mbikëqyrësja e degës doganore në Ferizaj për të 

bërë kontrollin e maunës me mallra të importuara nga zvicrra të importuesit “...”, të cilat ishin 

paraqitur për zhdoganim nga Agjencioni Doganor “...” me pronarë M.B. të përshkrura në 

dokumetin unik doganor me numër R... 

Mirëpo sipas Prokurorit të shtetit mënyra dhe kontrolli i kësaj maune me mallra të 

importuara nga Zvicrra të importuesit “...”, duke pretenduar si i akuzuari nuk i ka kontrolluar 

në mënyrë të plotë mallrat e imprortuesit të llojit veshmbathje, të cilat ishin të pa deklaruara 

dhe atë 25 lloje të veshmbathjeve në vlerë prej 13,888.27, si dhe duke pretenduar se pas 

kontrollit fizik të mallit e ka ndihmuar që të largohet nga terminali furgonin e markës “Fiat” 

pronë e të pandehurit F.Xh., në të cilin ishin ngarkuar një pjesë e mallrave para se të paguhen 

tarifat doganore, duke i dhënë shenjë me dorë punëtorit të portës që ta lëshoj furgonin.   

Pra, trupi gjykues me kujdes dhe me  përkushtim profesional maksimal në këtë çështje 

penale, ka bërë përpjekje që të ndriçon dy versionet e paraqitura si në procedurën het imore, 

njashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor dhe atë: pretendimin e prokurorit të shtetit se i akuzuari 

A.M.  ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

par.1 të KPRK-së, dhe versionin apo pretendimin  e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij se i 

akuzuari A.M. nuk e ka kryer ketë vepër penale. Andaj gjykata e ndodhur në mes këtyre 

pretendimeve tërë arsyetimin e këtij aktgjykimi në pjesën e parë të këtij aktgjykimi, do ta 

përqendron pikërisht në sqarimin e këtyre rrethanave. 
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Dëshmitarja A.Sh. në dëshminë e saj dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se e 

njëjta është e punësuar në Doganën e Kosovës, ndërsa në kohën kur ka ndodhur rasti në vitin 

2015 ka deklaruar se ka punuar në SPPOD (sektori për pajtueshmëri operative doganore), ku 

fillimisht gashtë muajt e parë kanë qenë si task force, ndërsa më vonë pas gjashtë muajsh është 

formuar si sektor i veçantë dhe kanë punuar në kontrolla të dyfishta pas secilës pinë doganore 

dhe me këtë rast ka deklaruar se ka kontrolluar edhe maunën në fjalë. Dëshmitarja ka deklaruar 

se rasti i kësaj maune është se kërkesa është identifikuar në sistemin “...” nga udhëheqësi i këtij 

sektori i z. G.Sh., i cili pas identifikimit ai na ka njoftuar komplet sektorin që punonim në një 

zyrë, ku ishin gjithsejt 6 punëtorë në këtë sektor dhe ka kërkuar që të bëjmë analiza lidhur me 

kompaninë në fjalë. Disa nga arsyet e kësaj kontrolle të kësaj lënde ka qenë ku fillimisht zyra 

hyrëse doganore, pastaj pik kalimi kufitar Kulla nr.3011, ndërsa në T1 është një dokument 

tranzitor e ku ka qenë Shqipëria, kështu që rrugëtimi i dërgesës na ka bërë për të dyshuar dhe 

këto kanë qenë dyshimet fillestare, pasi që dërgesa e bërë një dokument tranzitor në Shqipëri 

dhe pastaj ka kaluar në Mal të Zi, e ku sipas asaj shihet se më shkurt ka qenë nga Shqipëria 

drejt të dal në Kosovë, mirëpo ka hyrë në pikë kalimin kufitar në Kulla, po ashtu kompania 

“...” selinë e ka pas në Prishtinë, ku e njëjta e kalon terminalin doganor në Prishtinë ku ka 

mund ta kryejë aty kontrollën, mirëpo ka ardh në terminalin doganor në Ferizaj, po ashtu kemi 

vërejtë që dërgesa është regjistruar në “...”, me datën 27.04.2015, dhe ka pas disa ndryshime në 

pesha dhe emërtime, dhe po ashtu lloji i mallit ka qenë mall i përzier me nëntë lëndë dhe vet 

vetiu ka pas mundësi të fshihet ndonjë gjë sepse natyra e mallit ishte e tillë me mallra të vjetra 

të përdorura dhe edhe të reja. Dëshmitarja po ashtu ka deklaruar se në lëndën me numër 4082, 

e datës 27.04.2015, ka qenë ndërhyrja në këtë lëndë- DUD Doganor dhe kanë qenë mallra të 

vjetra të përdorura të ndryshme. Me datë 28.04.2015, lënda në fjalë- mauna nga sektori ynë 

është përzgjedhur që të kontrollohet dhe është njoftuar udhëheqësja e zyrës doganore në Ferizaj 

që dërgesa- mauna në fjalë do të kontrollohet nga sektori ashtu që e njëjta të bllombohet dhe të 

ndalet deri të nesërmen, ku kemi shkuar 4 zyrtarë nga sektori ynë dhe dy zyrtarë të EULEX-it 

që kanë qenë monitorues, fillimisht kemi shkuar unë, B.Sh., G.Sh. dhe i katërti nuk po më 

kujtohet se cili ka qenë. Kur kemi shkuar në hangar aty ka qenë mauna  e cila ka qenë e 

bllombuar ndërsa po  ashtu ka qenë edhe një furgon kombi, i cili krahas maunës por që nuk ka 

qenë i bllombuar, por që ka qenë në mbikëqyrje të kamerave dhe kemi kontrolluar këtë furgon 

dhe aty ka qenë një bojler për banjo të 120 litrave si dhe gjëra të tjera të cekura si në raportin 

përfundimtar. Pas kësaj fillimisht kemi filluar kontrollën e maunës, kolegu A.M. ka kontrolluar 

kokën e maunës, ku me këtë rast janë gjetur d isa fatura me vlera më të larta për disa mallra që 

janë cekur në këtë raport, ndërsa pjesa tjetër kemi filluar që të kontrollojmë dërgesën në 
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maunë, ka filluar shkarkimi dhe gjithë sektori jonë kontrollat i ka bërë 100%, dhe në këtë rast 

është e pa mundur që një zyrtarë  doganor i vetëm të bëjë kontrollë 100%.  

Po ashtu dëshmitarja ka deklaruar se sa i përket DUD-it doganor me numër 4082, ka 

pas mos përputhje të mallit pasi një sasi e mallit ka qenë e deklaruar, ndërsa një sasi tjetër e 

mallit ka qenë e fshehur e pa deklaruar dhe në momentin kur kemi konstatuar gjendjen pas 

kontrollit kemi vendosur që ta bllombojmë hangarin dhe kemi bërë kërkesën tek sektori i vlerës 

që të na bashkëngjitet në mënyrë që së bashku ka bëjmë vlerësimin e vlerës së mallit të pa 

deklaruar, ashtu që pas përfundimit dhe pas pranimit të mendimit nga ana e sektorit të vlerës 

rastin e kemi referuar tek sektori i hetimeve.  Në rastin konkret pas përfundimit të kontrollës 

bllombimi i maunës është bërë me urdhëresën e sektorit tonë, ndërsa sa më kujtohet mua është 

dashur të bllombohet edhe furgoni por nuk i ka pas vendet e caktuara për bllombim mirëpo i 

njëjti ka qenë nën mbikëqyrjen e kamerave. Ndërsa sa i përket mallit i cili ka qenë i pa 

deklaruar ai mall është ndaluar përkohësisht në depon e Zyrës Doganore në Ferizaj e pastaj me 

procedura të tjera është marrë dega në Ferizaj ku e kemi referuar rastin për hetime.  

Dëshmitarja S.N. në dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ajo 

është udhëheqëse e zyrës doganore në Ferizaj. Fillimisht dëshmitarja ka sqaruar procedurën e 

zhdoganimit të një malli që hynë në doganë duke shtuar se procedura e zhdoganimit të 

mallrave konform kodit doganor dhe akcizave fillon me paraqitjen e një deklarate tranzitore në 

pikën hyrëse të kufirit ku hyn mauna e pastaj pas hyrjes në zyrën doganore të cilat janë të 

autorizuara për zhdoganim të mallit, kompania përmes agjencionit doganor parashtron 

deklaratën unike doganore për mallrat të cilat janë objekt i zhdoganimit, e cila duhet të 

përmbajë të dhënat sa i përket sasisë së mallit, llojit, klasifikimit tarifor, emrin e kompanisë 

importuese si dhe duhet ti ketë të bashkangjitura dokumentet përcjellëse të mallit, faturat, 

fletëngarkesat e mallit, deklaratat eksportuese në raste të caktuara jo gjithherë sepse nuk është 

obligative. Pas deklarimit të deklaratës unike doganore në bazë të analizës së riskut sistemi “...” 

e bën selektimin e deklaratave nëpër kanale të ndryshme siç janë kanali i kuq, kanali i verdhë, 

kanali i kaltër dhe kanali i gjelbër dhe në momentin që lënda kanalizohet në kanalin e kuq 

nënkupton se malli i nënshtrohet kontrollimit fizik nga ana e zyrtarëve kompetent doganor, 

kanali i verdhë ka të bëjë vetëm me kontroll të dokumenteve, ndërsa kanali i kaltër dhe i 

gjelbër kalon pa kontroll fare. 

Dëshmitarja ka sqaruar edhe se çka nënkupton kontrolli fizik, e cila ka deklaruar se 

kontrolli fizik nënkupton konstatimin e gjendjes faktike sa a përputhet me gjendjen e deklaruar 

sa i përket sasisë, cilësisë, llojit dhe klasifikimit tarifor me gjendjen faktike që rezulton pas 
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kontrollit dhe përgjegjësinë për deklarimin e mbani importuesi i cili është i obliguar që 

agjencionit (shpedicionit) ti jep të dhënat e sakta me qëllim që ai gjatë procesimit të deklaratës 

doganore ti bartë ato saktësisht n deklaratën unike doganore.  

Sa i përket rastit konkret dëshmitarja ka deklaruar se Agjencioni Doganor shënimet që i 

ka pas komplet nga importuesi (kompania ...i), të gjitha i ka bart në dokumentin unik doganor 

dhe përmes sistemit në mënyrë elektronike këto të dhëna baten në doganë dhe në momentin kur 

lënda kalon në kanalin e kuq që nënkupton kontrollin fizik pala është e obliguar që të sjellë 

edhe kopjen fizike pranë doganës. Kjo lëndë ka as shumë lloje të mallrave, makineri të 

ndryshme, tekstil e mallra të tjera dhe kontestuese ka qenë tekstili, të cilën ditën kur e ka 

paraqitur deklaratën unike doganore unë si udhëheqëse duke pas parasysh natyrën e mallrave 

ekzaminimin e kërkesës nuk e kemi bërë atë ditë por e kemi lënë për ditën e nesërme, dhe të 

nesërmen zyrtari të cilit sistemi në mënyrë automatike ia ka caktuar lëndën e ka pas ditë të lirë 

dhe në bazë të kompetencave të mia si udhëheqëse e kam caktuar një zyrtar tjetër që ka qenë 

aktiv atë ditë në punë, e që në rastin konkret ka qenë A.M., i cili pas ekzaminimit të dërgesës 

më ka informuar se malli tekstil mbetje stoku (outlet) është deklaruar në kilogram, e me këtë 

rast është udhëzuar zyrtari doganor dhe subjekti që kjo sasi e mallit duhet të deklarohet me 

copë, e jo me kilogram, nuk është plotësuar deklaratë tjetër doganore por në të njëjtën deklaratë 

është sjellë sasia me llojit e mallit të specifikuar në lloj dhe në sasi- copë dhe këtë e ka sjellë 

importuesi përmes shpedicionit, ku pas kësaj ka filluat ekzaminimi, ka përfunduar dhe zyrtari 

doganor në bazë të asaj që ka pas ose që ka mund ta shohë ka konstatuar se gjithçka është në 

rregull, e pas këtij konstatimi zyrtari doganor prej kanalit të kuq lëndën e kalon ë kanalin e 

verdhë, e cila është gatshme për vlerësim, mirëpo në këtë rast nga njësit i Task Forcë dërgesa 

është bllokuar dhe jemi njoftuar me shkrim që kjo dërgesë do të ri ekzaminohet nga një ekip 

tjetër, që në rastin konkret janë Task Forca e cila vepron në tërë territorin e Kosovës dhe pasi të 

njëjtit kanë përfunduar rikontrollën në bazë të raportit që kanë përpiluar kanë konstatuar se 

kanë gjetur një sasi të tekstilit të pa deklaruar i cili ka qenë në një mjet tjetër, nuk më kujtohet 

se çfarë ka qenë traktor apo kombi ai mjet, e në bazë të këtij konstatimi janë iniciuar procedura 

të tjera kundërvajtëse.  Kjo sasi e malit e gjetur ka qenë aty e fshehur në një mjet brenda dhe 

zyrtari doganor A.M. nuk e ka vërejtur se ka mall tjetër përveç asaj që ka konstatuar në 

deklaratë ndërsa kur ka ardhë task forca këtë ngarkesë e kanë kontrolluar pesë zyrtarë të task 

forcës të cilët janë më të specializuar dhe këtë e kanë vërejtur pas një kontrolli tre ditor dhe 

vetë fakti që malli ka qenë i fshehur në një mjet kjo ka qenë problematike për me u vërejte.  
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Pas kontrollës së parë që është bërë është paraqitur një kërkesë për ri ngarkim të një 

sasie të mallit meqenëse mauna nuk ka mundur që të ngarkohet më siç ka qenë fillimisht dhe 

ky ri ngarkim është lejuar në një mjet tjetër furgon dhe unë prej zyrtarëve të hetuesisë jam 

informuar që gjatë kontrollit të kamerave është vërejtur se ky furgon ka dal jashtë terminalit me 

datën 28 dhe nuk ka pas fletë dalje dhe nuk kam pas informacione se kush e ka autorizuar 

daljen e atij furgoni dhe për këtë është zhvilluar procedurë disiplinore e brendshme ndaj 

zyrtarit A.M., ndaj të cilit është marrë  masë disiplinore që është bërë ri ngarkim të një pjese të 

mallit dhe që është ngarkuar në furgon e kam ditur por se çka është ngarkuar në të nuk e kam 

ditur, ndërsa furgoni që ka dal nga terminali unë nuk e di pse ka dal.  

 Dëshmitari L.Th, në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se të akuzuarin F.Xh. e ka 

dhëndër (burri i motrës së tij) ndërsa ka shtuar se në vitin 2015 ka qenë pronar i firmës NTP 

“...”, e cila është marrë me shitjen e mallrave të vjetra që vinin nga perëndimi. Dëshmitari ka 

deklaruar se nga firma ... ka blerë mall dhe marrëveshjen e ka bërë me pronarin e firmës dhe 

atë përmes telefonit duke shtuar se vetëm një herë është takuar me të, duke shtuar se mallin 

shumicën e herëve ma ka dërguar përmes shoferëve, e kam korrigjuar mallin dhe e kam 

nënshkruar dhe pagesat gjithmonë i kam bërë pothuajse me para në dorë – cash. Dëshmitari po 

ashtu ka deklaruar se nuk ka njohuri se malli i kësaj firme ndonjëherë ka qenë i ndaluar në 

doganë dhe ka pas probleme, përpos se A...  i cili jeton në Zvicër njëherë më ka thënë se malli 

është i tij dhe ka disa probleme me atë mall në doganë . Dëshmitari ka deklaruar se dhëndri i tij 

F... nuk ka pasur firmë, por vetëm i ka ndihmuar A... kur ka ardhë malli në Doganë. Ndërsa sa i 

përket pronarit të kompanisë “...” D.J. e njeh si pronar të kompanisë “...” dhe nuk i kujtohet se 

kur është takuar herën e fundit me të.  

 Dëshmitarja B.A., punëtore e Doganës së Kosovës – Sektori i Vlerës, në dëshminë e tij 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se, sa i përket rastit të mallit në fjalë për kompaninë 

“... SHPK”, ka qenë mall i përdorur dhe e njëjta ka deklaruar se ka asistuar edhe ajo prej 

sektorit të vlerës për vlerësim të këtij malli, e njëjta ka theksuar se kamioni ka pasur një pjesë 

bukur të madhe të mallit dhe një pjesë ka qenë e përdorur dhe një pjesë e mallit ka qenë mall i 

markave të njohura tregtare, dhe markat e mallit që kanë qenë kanë munguar në tregun tonë 

dhe kam kërkuar nga vozitësi me më dhanë informacione se për kë është ky mall, por i njëjti 

me ka thënë se nuk e di, duke më ofruar një faturë e cila nuk më kujtohet saktë sa e ka pasur 

vlerën dyqind apo treqind dollarë, mirëpo e njëjta ka deklaruar se ne nuk e kemi pranuar këtë 

faturë, pasi që askush nuk ka pasur këto marka dhe nuk i kemi gjetur as në tregun e brendshëm, 

dhe pasi që askush nuk ka qenë i interesuar, lëndën e kemi lënë një kohë të gjatë pa e vlerësuar, 
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në ndërkohë kemi pritur  të lajmërohet dikush për këtë mall dhe të na ofroj dëshmi rreth vlerës 

së mallit, mirëpo nuk kemi pranuar asnjë kërkesë nga palët tjera dhe vlerësimi ka filluar duke u 

bazuar në çmimet që kanë qenë në tiketat e mallit dhe në bazë të shkrimeve të mallit në internet 

nga web faqet e outlet për mallin e ngjashëm dhe në atë mënyrë kemi ardhur deri tek vlera e 

mallit, duke theksuar se nga çmimet që janë marrë në web faqe e kemi bërë një zbritje prej 20-

30%, ndërsa çmimet e tiketave i kemi marrë ashtu si kanë qenë të vendosura. Dëshmitarja po 

ashtu ka deklaruar se një pjesë e mallit ka qenë i ri, por i deklaruar si mall outlet, po ashtu ka 

deklaruar se në përvojën e saj nuk ka pasur rast të tillë më herët.  

 Dëshmitari B.R., i cili punon në doganën e Kosovës përkatësisht si drejtor i Drejtorisë 

për Procedura dhe Akciza, në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se i njëjti nuk ka qenë direkt i 

ndërlidhur me rastin në fjalë dhe se i njëjti nuk merret me çështje teknike sa i përket vlerave të 

mallit, vetëm duke theksuar se vlerësimi i mallit është shumë kompleks për përcaktimin e 

drejtë të vlerës së mallit, pasi që një mall identik mund të kushtoj pesëdhjetë herë më lirë apo 

më shtrenjtë dhe nëse Dogana e Kosovës nuk ka informacione në aspektin e dokumentacionit, 

shkëmbimit të dhënave me administratat prej nga vjen malli atëherë është pak e vështirë për ta 

përcaktuar drejt vlerën e mallit. Procedura e rregullt sa i përket vlerësimit të një malli është 

fatura dhe dokumentet përcjellëse të mallit, dhe në aspektin e vlerësimit të mallit janë metodat 

dhe procedurat e vlerësimit e një malli, të cilat janë të ngjashme kudo dhe duhet të përfillen për 

vlerësim të një malli.  

 Dëshmitari A.M.1., punëtor në Doganën e Kosovës në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar 

se ka qenë pjesë grupit prej 3 -5 persona që kanë bërë kontrollin të maunës e cila ka zgjatë dy – 

tre ditë. Dëshmitari po ashtu ka deklaruar se gjatë kontrollës që kemi bërë kemi hasur në mall 

tekstil i cili nuk qenë i deklaruar dhe ngarkesa ka qenë me mall të vjetër – të përdorur ndërsa 

thasët kanë qenë me tekstil të mbuluar me mall të rëndë që ka qenë vështirë të shkarkohet dhe 

me këtë rast është përdorur edhe mekanizmi pionier për tërheqjen e atij malli të rëndë. 

Dëshmitari po ashtu ka theksuar se ai nuk e ka ditur se si është bërë përzgjedhja e këtij rasti për 

kontroll, dhe për këtë çështje e ka ditur vetëm udhëheqësja A.Sh..  

 Dëshmitari A.H., i punësuar në Doganën e Kosovës – sektori i vlerës, në shqyrtimin 

gjyqësor ka deklaruar se i njëjti në vitin 2015 nuk ka punuar në zyrën e brendshme Doganore 

në Ferizaj, por i njëjti ka deklaruar se ka punuar në pikën kufitare Hani i Elezit dhe se nuk i 

kujtohet “...” Shpk, ndoshta ka mundur të kalojë pikën kufitare Hani i Elezit, por se nuk i 

kujtohet. 
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 Eksperti Xh.K., në shqyrtimin gjyqësor ka sqaruar ekspertizën e tij të përgaditur me 

shkrim të datës 29.01.2020 me numër reference 2920, e cila sipas trupit gjykues nuk është 

relevante sa i përket dispozitivit të parë të këtij aktgjykimi pra pjesës liruese me të cilën është 

liruar nga akuza i pandehuri A.M., por se kjo ekspertizë dhe sqarimi i këtij eksperti financiar ka 

të bëjë me pikën II të aktgjykimi përkatësisht pjesës refuzuese me të cilën gjykata ka refuzuar 

akuzën ndaj të pandehurve M.B. për shkak të veprës penale shmangia nga pagesat e tarifave të 

detyrueshme doganore në ndihme nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, si dhe 

F.Xh. për shkak të veprës penale shmangia nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore nga 

neni 318 par.1 të KPRK-së, gjithashtu edhe eksertiza e e grupit të ekspertëve e përbërë nga 

A.K., I.T. dhe R.F. e datës 08.03.2021, po ashtu i referohen pikës II të aktgjykimit përkatësisht 

pjesës refuzuese me të cilën gjykata ka ka refuzuar akuzën ndaj të pandehurve M.B. për shkak 

të veprës penale shmangia nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore në ndihme nga neni 

318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, si dhe F.Xh. për shkak të veprës penale shmangia 

nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par.1 të KPRK-së, andaj trupi 

gjykues këto ekspertiza i ka vlerësuar si të besueshme dhe profesionale por që të njejtat nuk 

ndriqojnë gjendjen faktike sa i përket pikës I të dispozitivit të aktakuzës pra pjesës liruese sa i 

përket të akuzuarit A.M.. 

 Trupi gjykues po ashtu ka vlerësuar se dëshmitë e dëshmitarëve A.Sh., S.N., B. A, 

B.R., A.M.1., A.H. dhe L.Th., të njejtat dëshmi i ka vlerësuar si objektive, reale, sepse të njejtit 

kanë sqaruar gjendjen faktike, prej fillimit se si ka ndodhur rasti, menyrën e kontrollit të 

maunës, përkatësisht rikontrollin e saj, verefikimin e mallit në raport me dokumentin unik 

doganor me numër R..., ku nuk është kontestuese se nga dëshmitë e këtyre dëshmitarëve por 

edhe të provave tjera materiale të cekura si më lartë është vërtetuar se me datë 27.04.2015 ishte 

paraqitur për doganim malli i imprtuesit ... Shpk” të cilin e përfaqësonte Agjencioni Doganor 

“...” me pronar të pandehurin M.B., se ky mall ishte sjellur për tu doganuar përkatësisht për ti 

kryer detyrimet doganore.  

 Po ashtu nga dëshmia e dëshmitarës S.N. mbikqyrësja e zyrës doganore në Ferizaj, 

vërtetohet se ajo në cilësinë e udhëheqëses e kishte caktuar oficerin doganor tani të pandehurin 

A.M. në mënyrë maunuele që të bëjë kontrollin fizik të mallit, jo përmes programit “...”, për 

arsye siç është deklaruar kjo dëshmitare sepse zyrarit doganor të cilit i është caktuar kjo lëndë 

për kontroll sipas këtij programi atë ditë nuk ka qenë në punë, andaj për këtë arsye ky kontroll 

nga përgjegjësja e degës në bazë të kompetencave të saj ka ricaktuar të akuzuarin A.M.. 
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 Dëshminë e dëshmitarës S.N. si mbikqyrëse e degës doganore në Ferizaj trupi gjykues e 

ka vlerësuar me kujdes të veçantë, andaj edhe për këtë arsye edhe e ka trajtuar në shumë 

dimensione. Fillimisht nga dëshmia e kësaj dëshmitare është vërtetuar se i akuzuari pikërisht 

nga mbikqyrsja e degës S.N. është caktuar që të kryej kontrollin e maunës së kompanisë “... 

shpk”, pra ky është një fakt, se atë ditë i akuzuari, A.M. është caktuar në mënyrë manuele nga 

eprorja e saj për ta marr dhe kontrolluar maunën, dhe se i akzuari nuk ka shprehur kurrfar 

interesimi për këtë rast, nuk është interesuar ai përsonalisht që vetë ta marr në kontrollë këtë 

maunë, pra nuk ka pasur asnjë dyshim apo indicie që do të  vërtetonte dyshimin se i akuzuari 

A.M., e ka njohur tani të akuzuarin F.Xh., apo të ketë pasur ndonjë lidhje me shpediterin tani të 

akuzuarin M.B., dhe me këtë është  eliminuar çdo dyshim që i akuzuari përsonalisht apo me 

vetëiniciativë të marr këtë rast, apo këtë maunë në kontroll në mënyrë që i njejti pastaj ti 

ndihmoj apo ti ofroj favore në kontrollin e maunës duke mos kontrolluar mallin në të.  

Dëshmitarja po ashtu para trupit gjykues ka sqaruar edhe çka nënkupton me kontroll 

fizik të mallit ku e njejta ka deklaruar se “kontrolli fizik nënkupton konstatimi i gjendjes faktike 

sa a përputhet gjendja e deklaruar sa i përket cilësisë, llojit dhhe klasifikimit tarifor me 

gjendjen faktike që rezulton pas kontrollit, dhe përgjegjësinë për deklarimin e mbanë 

importuesi i cili është i obliguar që agjencionit (shpedicionit) ti jep të dhëna të sakta me qëllim 

që ai gjatë procesimit të deklaratës doganore ti bartë ato saktësisht në deklaratë unike 

doganore”3. Po ashtu edhe deklarimi i saj në shqyrtimin gjyqësor se “zyrtari doganor ka 

përfunduar ekzaminimin në bazë të asaj që ka pa ose ka mund të shohë ka konstatuar se 

gjithçka është në rregull”, mirëpo në momentin që zyrtari doganor e ka kaluar lëndën nga 

kanali i kuq në kanalin e verdhë, në këtë rast nga njësiti taskforcë dërgesa është bllokuar, ku 

dëshmitarja ka deklaruar se dërgesa është bllokuar dhe është njoftuar me shkrim se e njejta do 

të riekzaminohet. Ndërsa ekipa e task forcës që kanë qenë pesë zyrtarë të kësaj taskforce dhe të 

specializuar pas një kontrolli tre ditor dhe pas shkarkimit të mallit nga mauna kanë vërejtur se 

një pjesë e mallit ka qenë e fshehur dhe nga raporti i task forcës është konstatur se malli ka 

qenë i fshehur nën një furgon që ka qenë brenda në maune  dhe se me fshehje konsoderohet 

malli i cili kamuflohet që zyrtari doganor gjatë ekzaminimit të mos e vërej dhe me vetë faktin se 

ka qenë i fshehur nën një mjet dëshmitarja ka deklaruar se ka qenë më problematike për tu 

vërejtuar ky mall”4.  

                                                 
3
 Shih dëshminë e dëshmitarës S.N. – udhëheqëse  e zyrës doganore në Ferizaj. 

4
 Shih dëshminë e dëshmitarës S.N. – udhëheqëse  e zyrës doganore në Ferizaj 
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Andaj ky deklarim i dëshmitarës S.N., e cila është udhëheqëse e degës në Ferizaj, për 

trupin gjykues ka qenë mjaft domethënës dhe bindës me rastin e vendosjes, në këtë çështje 

penale, pasi që nga kjo dëshmi vërtetohet në mënyrë të padyshimtë që në veprimet e të 

akuzuarit A.M. nuk vërtetohet elementi subjektiv i veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, për faktin që në asnjë mënyrë, ma asnjë 

veprim nuk është vërtetuar  dashja e të akuzuarit për ta kryer veprën penale për të cilën është 

akuzuar, pra dashja e të pandehurit që i njejti me qëllim të përfitimit për vete apo për tjetrin 

duke mos e kontrolluar në mënyrë të plotë mallrat në maune. Do të ishte absurde të thuhet që i 

akuzuari A.M. ka pasur qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin, në atë mënyrë që me 

rastin e kontrollit fizik të me mallra të importuara nga Zvicra, të importuesit “...”, të cilat ishin 

paraqitur për zhdoganim nga Agjencioni Doganor “...”, me pronarë M.B., të përshkruara në 

dokumentin unik doganor numër R..., nuk i ka kontrolluar në mënyrë të plotë mallrat e 

importuesit të llojit veshmbathje, të cilat ishin pa deklaruara dhe atë 25 lloje veshmbathje, në 

vlerë prej 13.888,27€, me të cilin veprim ka pas për qëllim ti mundësojë importuesit përfitim 

pasuror dhe dëmtim të Doganës së Kosovës në vlerë prej 3.833,17€, ashtu siç ka pretenduar 

prokukuroi i shtetit në aktakuzë, për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se i akuzuari, në bazë 

të asaj se çka i është ofruar në importuesi në deklaratën unike doganore me numër R..., dhe i 

akuzuari verefikimin dhe ekzaminimin e mallit e ka bërë në bazë të kësaj deklarate unike 

doganore. Është përgjegjësi e imortuesit që ai përsonalisht apo përmes agjencionit të 

shpeditimit ti jep të dhëna të sakta lidhur me gjendjen faktike të mallit që importon dhe ato të 

dhëna të sakta lidhur me mallin e importuar sa i përket sasisë, cilësisë, llojit të klasifikimit 

tarifor të deklarohen të sakta në Deklaratën Unike Doganor e cila sipas kodit doganor dhe të 

akcizave me numër 03/L-109 në nenin 4 par.17 është përcaktuar se “Deklarata doganore, 

nënkupton aktin me të cilin një person shprehë, në format dhe mënyrat e caktuara vullnetin për 

të vendosur mallrat nën një procedurë të caktuar doganore”. Andaj gjdo mos deklarim i mallit 

apo fshehje e mallit apo deklarim jo i saktë i mallit, është përgjegjësi direkte e importuesit, 

prandaj edhe këto veprime janë të  sanksionuara edhe me Kodin Doganor dhe të Akcizave  me 

numër 03/L-109, e gjithashtu këto veprime jan inkriminuar edhe në Kodin Penal të Republikës 

së Kosovës përkatësisht në nenin  318 ku në mënyrë takstative kjo dispozitë ligjore ka 

përcaktuar se “ Kushdo që me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i mundësojë shmangien nga 

pagesa e tarifave tatimore doganore apo tarifave tjera ose detyrimeve doganore që paguhen 

me rastin e importimit apo eksportimit të mallrave, ose nëse doganës i paraqet dokument të 

rrejshëm lidhur me prejardhjen, vlerën, sasinë, cilësinë, llojin apo karakteristikat tjera te 

mallit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet”. Andaj do të ishte e pa logjikshme 
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dhe do të krijohje një pasiguri tek zyrtarët doganor të cilët punë të përditshme e kanë kontrollin 

e mallrave, dhe gjdo fshehje e mallit apo mos deklarim i mallit në mënyrë saktë, nga ana e 

importuesve apo shpediterëve, të cilët edhe ndodh që të mos deklarojnë, të deklarojnë jo saktë, 

apo edhe të kamuflojnë dhe të fshehin mallra siç ka ndodhur në rastin konkret,  të përbënte 

vepër penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare për ta.  

Trupi gjykues, ka konstatuar se Prokuroria Themelore në Ferizaj, me aktakuzën 

fillestare PP.I.nr.179/2015 të dates 19.12.2017, fillimisht ka akuzuar të pandehurin A.M. për 

shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të 

KPRK-së, ndërsa të pandehurin B.R. dhe M.B., i kishte akuzuar për shkak të veprës penale 

ndihmë në kryerjen e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, duke pretenduar se të pandehurit B.R. dhe M.B. i kanë 

ndihmuar të pandehurit A.M. kryerjen e veprës penale të përshkruar si në dispozitivin I të 

aktgjykimit, pas shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave materiale, vet prokurori i 

shtetit me aktakuzën e ndryshuar në fund të shqyrtimit gjyqësor, ka bërë ndryshimin dhe 

rikualifikimin juridik të veprës penale për të pandehurin M.B., ashtu që tani me aktakuzën e 

ndryshuar të pandehurin M.B. e ka akuzuar për shkak të veprës penale shmangia nga pagesat e 

tarifave të detyrueshme doganore në ndihme nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-

së, ndërsa për të pandehurin B.R. ka hek dorë nga ndjekja penale për veprën penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së. 

Andaj me vetë faktin se prokurori i shtetit ka bërë ndryshimin e aktakuzës për të pandehurit 

B.R. dhe M.B., këtu është shkëputur hallka e dyshimit se vërtet i pandehuri A.M. ka pasur 

dashje dhe qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për përsonin tjetër e në 

rastin konkret importuesit “... Shpk”, sepse po të egzistonte dashja dhe qëllimi vërtet i të 

pandehurit A.M., për kryerjen e veprës penale për te cilën akuzohej, sigurisht se do vërtetohej 

edhe lidhja apo bashkëpunimi i këtyre të pandehurve mes vete, me qëllim që i akuzuari A.M., 

me qëllim të mos e kryente detyrën e tij, për ti ndihmuar importuesit ... shpk përfitim të dobisë 

pasurore duke mos e kontrolluar maunën në mënyrë të plotë. Pra nuk ka egzistuar asnjë qëllim 

apo dashje, në asnjë mënyrë e të akuzuarit A.M. për kryerjen e kësaj vepre penale, siç nuk ka 

egzistuar as ndihma nga të pandehurve B.R. dhe M.B. siç fillimisht ka pretenduar prokuori i 

shtetit, në aktakuzën fillestare, dhe kjo u vërtetuar gjatë shqyrtimit gjyqësor se vërtet një lidhje 

e tillë dhe një ndihmë e tillë nuk ka egzistuar mes këtyre të akuzuarve, dhe prokurori i shtetit 

me të drejtë ka ndryshuar aktakuzën në fund të shqyrtimit gjyqësor, duke hequr dorë nga 

ndjekja penale ndaj të akuzuarit B.R., si dhe duke ndryshuar kualifikimin juridik të veprës 
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penale ndaj të pandehurit M.B. nga shmangia nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore 

në ndihme nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, në veprën penale shmangia nga 

pagesat e tarifave të detyrueshme doganore në ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së. 

Ndërsa sa i përket faktit të përshkruar si në dispozitivin e parë të këtij aktgjykimi,  ku 

prokurori i shtetit e ka akuzuar të pandehurin A.M., se  i njejti “..pas kontrollimit fizik të mallit 

ka ndihmuar që të largohet nga terminali furgoni i markës “Fiat”, pronë e të pandehurit 

F.Xh., në të cilin ishin ringarkuar një pjesë e mallrave, para se të paguhen tarifat doganore, 

duke i dhënë shenjë me dorë punëtorit të portës që ta lëshojë furgonin..”, kjo rrethanë nuk ka 

mundur të vërtetohet me asnjë provë, as nga ndonjë dëshmitar e as nga video ingjizimi. Ndërsa 

deklarimet e të pandehurve A.M., i cili nuk a ka pranuar në asnjë rrethanë, se i njejti ti ketë 

thënë  apo ti ketë bërë me shenjë punëtorit të rampës të akuzuarit B.R. që i njejti ta hap rampën 

për të dalë furgoni. Ndërsa deklarimet e të akuzuarve M.B. dhe B.R. kanë qenë kundërthënëse 

në vërtetimin e këtij fakti. Për më tepër për të vërtetuar këtë fakt gjykata ka ballafaquar të 

akuzuarit A.M., B.R., dhe M.B., ku gjatë ballafaqimit në mes të akuzuarve B.R. dhe A.M., i 

akuzuari B.R., deklaron se i akuzuari “A.M. nga një distancë prej 10-15 metrave ma ka bërë 

me dorë me shenjë në drejtim të B.R. dhe këtë veprim me dorë nga ana e të akuzuarit A.M., i 

akuzuari B.R. ka deklaruar se e ka kuptuar se po më thot ta hap portën, duke shtuar se me fjalë 

nuk ka folë dhe nuk e kam dëgjuar të akuzuarin A.M. duke thënë që ta hap portën”, por shkon 

edhe me tutje duke deklaruar “se unë kam menduar se është duke më thënë hape portën, dhe 

krejt kjo i akuzuari B.R. ka deklaruar se ka ndodhur nga një distancë prej 10-15 metra, kur unë 

kam qenë tek rampa – kapia, e i akuzuari A.M. andej ka pjesa e Doganës”5.  

Po ashtu edhe i akuzuari B.R. i ballafaquar edhe me të akuzuarin M.B., ku edhe në këtë 

ballafaqim i akuzuari B.R. ka deklaruar se “ i akuzuari M... ka qenë në zyrë brenda, dhe ka 

kërkuar që ta lejojmë furgonin të del sepse për 5-10 minuta do të dal fletëdalja, nuk më ka 

thënë që A.M. po thotë ta hapësh portën, por më ka thënë që ku është doganieri dhe kur e kam 

shikuar doganierin A.M. ka bërë me dorë dhe e kam kuptuar se po më thotë që ta hap portën”6.  

Andaj, prokurori i shtetit nuk ka ofruar as edhe një provë të vetme për ta vërtetuar këtë 

fakt se vërtet, i akuzuari, A.M. ka ndihmuar dhe ka lejuar që të largohet furgoni siç u cek më 

lartë, e gjithë kjo pjesë e akuzës është e mbështetur vetëm në deklarimin e të akuzuarit B.R. 

dhe në supozimin e tij, se i njejti paska menduar se i akuzuari A.M. i paska thënë atij ta hap 

                                                 
5
 Shih procesverbalin e dates 10.11.2020 faqe 9 

6
 Po aty 
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portën. Nuk mund të akuzohet askush, dhe nuk mund të shpallet fajtor askush, vetëm se dikush  

duke menduar apo duke supozuar se dikush ka bërë diçka. Nuk mund të shpallet fajtor vetëm 

pse i akuzuari B.R.,  paska menduar se i akuzuari A.M. është duke më thënë hape portën, edhe 

pse vetë i akuzuari B.R. në asnjë moment nuk ka deklaruar dhe nuk e ka vërtetuar faktin se i 

akuzuari A.M. ti ketë thënë apo ta ketë dëgjuar duke i thënë atij që ta hap portën dhe të del 

furgoni, pra për më tëpër prokurori nuk ka arritur që të paraqes ndonjë provë të themeltë që do 

të bënte të besueshëm se i akuzuari është kryerës i veprës penale për të cilën akuzohet, por 

shumica e pretendimeve të tij kanë mbetur në suaza të supozimeve, pa arritur që ta tejkalojnë 

kufirin e dyshimit të arsyeshëm. 

Në rastin konkret edhe po të supozohet se i akuzuari A.M. nuk ka respektuar procedurat 

ligjore dhe administrative të përcaktuara nga Doganat e Kosovës për kontrollin e mallrave, me 

rastin e kontrollit të maunës me mall të kompanisë “... Shpk”, respektivisht se janë shkelur 

ndonjë dispozitë ligjore e ndonjë ligji (psh Kodit Doganor apo të akcizave ose ndonjë udhëzimi 

adminstrativ tjetër), ky mosrespektim me rastin moskontrollit në mënyrë të plotë të mallrave në 

maunë (edhe pse dëshmitarja S.N. deklaruar se “zyrtari doganor në bazë të asaj që ka pas ose 

që ka mund ta shohë ka konstatuar se gjithçka është në rregull, sepse malli i pa deklaruar ka 

qenë i fshehur, i kamufluar”, dhe se malli ka qenë i fshehur e vërteton dëshmitari A.M.1. i cili 

ka qenë pjesë e ekipës taskforce e cila e ka riekzaminuar mallin i cili ka dekalruar se “ngarkesa 

ka qenë me mall të vjetër – të përdorur ndërsa thasët kanë qenë me tekstil të mbuluar me mall 

të rëndë që ka qenë vështirë të shkarkohet dhe me këtë rast është përdorur edhe mekanizmi 

pionier për tërheqjen e atij malli të rëndë, dhe se malli i pa deklaruar ka qenë i fshehur dhe i 

kamufluar gjithashtu vërtetohet edhe edhe raporti i doganës i datës 15.05.2015)  nuk mund ti 

atribuohet të akuzuarit si vepër penale, ngase keqpërdorimin e detyrës zyrtare e përcakton 

veprimi i caktuar dhe qëllimi i caktuar dhe çdo keqpërdorim nuk përbën vepër penale, duke 

qenë se kjo vepër penale pra keqpërdorimi i detyrës zyrare kryhet vetëm kur keqpërdorimi i 

pozitës ose i autoritetit zyrtar bëhet me qëllim të sjelljes së dobisë apo shkaktimit të dëmit apo 

shkeljes së të drejtave të personit tjetër, elemente këto që nuk janë argumentuar me provat e 

administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore.  

Trupi gjykuesa ka vlerësuar edhe provat materiale Raportet e ZBD-së në Ferizaj prej 1-

97 emërtohen DUD-in me numër R4082/2060, informata për biznesin “...” SHPK, ceretifikata 

e biznesit N.T.Sh. “...”, kontrata e punës në mes Sh.P.K. “Fitorja” dhe B.R.,  video incizimi 

CD-ja, regjistri online i programit “Asikuda” i datës 15.04.2015,  raporti i vlerësimit  të mallit 

të datës 13.05.2019, ekspertiza financiare e datës 29.01.2020 me numër reference 2920 e 
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përgatitur nga eksperti eksperti Xhevdet Krasniqi,  ekspertiza financiare e datës 18.09.2019 nga 

eksperti Bali Morina,  shkresat e lëndës me numër 07/1162 të datës 21.12.2015, raporti 

profesional- ekspertiza e grupit të ekspertëve e përbërë nga Afrim Konjufca, Ibrahim Tahiri 

dhe Ramadan Ferizi e datës 08.03.2021, të cilët gjykata i ka caktuar sipas listës se ekspertëve e 

cila është në administratën e kësaj gjykate, e të cilët ekspertë edhe më parë janë angazhuar në 

cilësi të ekspertëve, dhe për më shumë eksperti financiar Afrim Konjufca, i ka ofruar dëshmi 

gjykatës se i njejti ka të regjistruar edhe biznesin e ti pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë 

– Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, me numër identifikues 810651580, me 

emrin e biznesit Afrim Konjufca B.I, dhe me emrin tregtar N.Sh.”Zana”, gjithashtu edhe 

ekspertët Ramadan Ferizi po ashtu figuron në listën e ekspertëve që është në administratën e 

kësaj gjykate dhe po ashtu është i regjistruar si biznes me emrin Ramadan A.Ferizi B.I, me 

numër 810960147, ndërsa eksperti Ibrahim Tahiri ka ofruar dëshmi se i njejti është ekspert i 

ekonomisë dhe se i njejti angazhohet si ekspert në gjykatë dhe si dëshmi ka ofruar aktvendimin 

për angazhim të ekspertit nga Prokuroria Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të 

Rënda PP.II.nr.475/19 të datës 16.06.2018, ku i njejti nga ana e prokurorisë është angazhuar si 

ekspert.  Andaj të gjitha këto prova materiale trupi gjykues i ka vlerësuar se janë të besueshme, 

prova të cilat janë nxjerrë nga organet publike dhe janë siguaruar në mënyrë ligjore dhe si të 

tilla gjykata i ka vlerësuar si prova të besueshme.  

Nuk është kontestuese se nga të gjitha këto prova materiale të cekuara më lartë është 

vërtetuar se me datë 28 prill 2015, në zyrën Doganore në Ferizaj, nga importuesi “... Shpk” në 

Ferizaj, është paraqitur për zhdoganim nga Agjencioni Doganor “...” me pronar M.B., mauna 

me mall të përshkruar si në Dokumentin unik doganor R4082/2060 si dhe raportet e ZBD-së në 

Ferizaj, e po ashtu edhe provat tjera materiale dhe se nga këto prova materiale nuk është 

kontestuese se në këtë maunë me mall, përveç mallrave që kanë qenë të deklaruara, e që kanë 

qenë paisje të ndryshme, kanë qenë edhe disa lloje të mallrave të llojit veshmbathje të cilat 

ishin të pa deklaruara gjithses 25 lloje të veshmbathjeve, të cilat fillimisht në bazë të raportit të 

vlerësimit të mallit nga dogana e datës 13.05.2019 ishin në vlerë prej 240.278.91 euro, mirëpo 

pas, ekspertizave të urdhëruara nga gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor si ajo e ekspertit Xhevdet 

Krasniqi, dhe në fund ekspertiza e grupit të ekspertëve e përbërë nga Afrim Konjufca, Ibrahim 

Tahiri dhe Ramadan Ferizi, kanë përcaktuar se vlera e mallit të këtyre 25 lloje të 

veshmbathjeve ka vlerën prej 13,888.27 euro, ndërsa shmangia e obligimeve doganore ka qenë 

3,833.17 euro, mirëpo të gjitha këto prova materiale, trupi gjykues, ka vlerësuar se nuk janë 

relevante dhe nuk kanë vërtetuar asgjë në raport me elementin subjektiv të pandehurit A.M., 

për kryerjen e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të 
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KPRK-së, por se të gjitha provat materiale i referohen dispotivit të dytë dhe të tretë të këtij 

aktgjykimi përkatësisht të pandehurve M.B. dhe F.Xh., për të cilët gjykata ka refuzuar akuzën 

për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjës penale dhe aktgjykimi në këtë pikë do të ketë 

arsyetimin e veçantë. 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e prokurorit të shtetit, të paraqitura në fjalën e tij 

përfundimtare me shkrim, ku i ka elaboruar të gjitha provat si ato përsonale nga dëshmitë e 

dëshmitarëve si dhe ato material, duke i elaboruar dhe duke pretenduar se me këto prova është 

vërtetuar se i akuzuari A.M. vërtet ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohej, e për të cilat 

prova gjykata ka dhënë shpjegime për secilën, dhe ka arsyetuar se nga këto prova të ofruara 

nga prokurori i shtetit nuk mund të vërtetohet përtej dyshimit të arsyeshëm se i akuzuari A.M. 

ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, andaj pretendimet e prokurorit të shtetit të 

paraqitur në fjalën përfundimtare, se në rastin konkret në veprimet e te akuzuarit A.M. 

qëndrojnë elementet e veprës penale për të cilën akuzohet, sipas bindjes së trupit gjykues janë 

vetëm pretendime të supozuara, të pa bazuara dhe të pa vërtetuara  asnjë provë. 

Andaj nga e gjithë kjo që u theksua më lartë, e duke marrë parasysh faktin se Gjykata 

me rastin e vlerësimit dhe vendosjes, ka obligim ligjor që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të 

gjithanshme dhe të pa kontestueshme, pra faktet që shkojnë në favor apo në disfavor të 

akuzuarit, e në veçanti duke u ndërlidhur me nenin 3 të KPPRK-së, parimin e prezumimit të 

pafajësisë së të pandehurit dhe parimin “in dubio pro reo” se të gjitha mëdyshjet lidhur me 

ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal, interpretohen në favor të pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E në ndërlidhje të kësaj po ashtu duke pasur parasysh 

faktin se të gjitha argumentet që janë në dëmë të akuzuarit, duhet të vërtetohen me siguri të 

plotë, përkatësisht përtej dyshimit të arsyeshëm (beyond reasonable doubt) dhe nëse nuk arrihet 

një diçka e tillë duhet të konsiderohen se nuk ekzistojnë, kurse për argumentet që janë në favor 

(in favorem) ndaj të akuzuarit, merren se ekzistojnë edhe atëherë kur janë vërtetuar me 

probabilitet. Prandaj, sipas vlerësimit të gjykatës në rastin konkret me provat e propozuara dhe 

të zbatuara në shqyrtim gjyqësor, nuk është vërtetuar se i akuzuari A.M. ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet, andaj gjykata në kuptim të nen. 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së vendosi 

si në dispozitivin e parë të këtij aktgjykimi. 

Kërkesa pasurore juridike shpenzimet e procedurale  
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Konform nenit 463 par. 2 i KPP-së, përfaqësuesi i palës së dëmtuar Dogana e Kosovës 

në Prishtinë për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale për këtë pjesë të aktgjykimit është marrë 

konform nen. 454 par.1. të KPPK- së. 

 

II 

Sa i përket pjesës së dytë të aktgjykimit, përkatësisht pjesës së aktgjykimit refuzues 

ndaj të pandehurve M.B. për shkak të veprës penale shmangia nga pagesat e tarifave të 

detyrueshme doganore në ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, si dhe 

ndaj të pandehurit F.Xh. për shkak të veprës penale shmangia nga pagesat e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par.1 33 të KPRK-së, gjykata ka konstatuar se sipas 

dispozitivit të aktakuzës fillestare dhe asaj të ndryshuar nga ana e prokurorit të shtetit  pra 

veprës penale shmangia nga pagesat e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par.1 të 

KPRK-së7, rezulton se veprat  penale me të cilat janë akuzuar M.B. dhe F.Xh. janë kryer me 

datë 28.04.2015, kurse për këtë vepër penale shmangia nga pagesat e tarifave të detyrueshme 

doganore nga neni 318 par.1 të KPRK-së, është paraparë dënimi me gjobë ose me burgim prej 

një (1) e deri në pesë (3) vite. 

Fillimisht Prokuroria Themelore në Ferizaj aktakuzën PP.I.nr.179/2015 të datës 

19.12.2017, e ka dorëzuar në gjykatë me datë 20.12.2017, me të cilën aktakuzë i pandehuri 

Muhamed Beqiri ka qenë i akuzuar për shkak të vepërs penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar në ndihmë nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së (e 

cila vepër penale ka qenë e dënueshme me dënim dënim burgimi prej 6 (gjashtë) muaj deri në 5 

(pesë) vite), ndërsa i pandehuri F.Xh. ka qenë i akuzuar për shkak të veprës penale shmangia 

mashtruese nga pagesat e detyrushme doganore nga neni 318 par 3  lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së, e cila vepër penale ka qenë e dënueshme me gjobë dhe me burgim nga 1 (një) deri  

në 8 (tetë) vite.  

Prokurori i shtetit në shqyrtimin gjyqësor para fjalës përfundimtare në shqyrtimin 

gjyqësor të datës 09.08.2021, i ka dorëzuar gjykatës aktakuzën e ndryshuar PP.I.nr.179/2015 të 

datës 09.08.2021, me çrast për të akuzuarin M.B. ka bërë rikualifikimin e veprës penale dhe 

tani e ka akuzuar për veprën penale shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore 

në ndihmë nga neni 318 par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, ndërsa të akuzuarin F.Xh. po 

                                                 
7
 Shih aktakuzën e ndryshuar nga ana e prokurorit të shtetit PPI.nr.179/2015 e datës 09.08.2021 
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ashtu ka bërë rikualifikimin e veprës penale dhe tani e ka akuzuar për shkak të veprës penale 

shmangia nga tarifat e detyrueshme doganore nga neni 318 par.1 të KPRK-së e cila vepër 

penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (nr.04/L-129) është e dënueshme me gjobë 

ose me burgim prej një (1) e deri në pesë (3) vite.  

Konform nenit 106 par. 1 nënpar. 1.5 të KPRK-së është paraparë se ndjekja penale për 

veprat penale të dënueshme me më shumë se 1 (një) vite burgim, nuk mund të ndërmerret nëse 

kanë kaluar 3 (tre) vjet nga kryerja e veprës penale.  Duke pasur parasysh se tani me 

rikualifikimin juridik të veprës penale nga ana prokurorit të shtetit ndaj të pandehurve M.B. 

dhe F.Xh., kanë kaluar mbi 6 (gjashtë) vite nga koha e kryerjes së veprës penale e deri në 

kohën kur është shpalluar aktgjykimi gjegjësisht deri në kohën kur prokurori i shtetit ka bërë 

këtë rikualifikim të veprës penale, ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit, ku në 

kuptim të nenin 107 par.8 të KPRK-së, është përcaktuar se ndjekja penale ndalohet në çdo rast 

kur të ketë kaluar dyfishi i kohë së afatit të parashkrimit, në raskin konkret nga data 

28.04.2015, e deri më datë 09.08.2021 kur është bërë rikualifikimi i veprës penale, gjegjësisht 

deri me datë 12.08.2021, kur është bërë shpallja e aktgjykimit kanë  kaluar mbi 6 (gjashtë) vite 

që nënkupton se në këtë çështje penale ndaj të pandehurve M.B. dhe F.Xh. ka ndodhur 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale 

Konform nenit 115 par.2 të KPP-së, gjykata ka konfiskuar në mënyrë përhershme 

sendet e deklaruara jo saktë dhe atë ato të pa deklaruara, e të cilat janë sekuestruara sipas 

urdhërsës së kësaj gjykate UGJK.nr.40/15 të datës 20.05.2015, pasi që të njejtat kanë 

mundësuar kryerjen e veprës penale.  

 Vendimi për shpenzimet e procedurës penale për këtë pjesë të aktgjykimit është i 

bazuar ne nenin 454 të KPPK-së. 

 Konform nenit 463 par. 2 i KPP-së, përfaqësuesi i palës së dëmtuar Dogana e Kosovës 

në Prishtinë për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

Andaj konform nenit 106 par.1 nën par. 1.5 lidhur me nenin 107 par. 8 të KPRK-së, u 

vendos si në dispozitivin e II të këtij aktgjykimi.   

 

III.  
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Sa i përket pjesës së tretë të këtij aktgjykimi, përkatësisht pjesës së aktgjykimit refuzues 

ndaj të pandehrve B.R. dhe M.S., prokurori i shtetit me aktakuzën e ndryshuar dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se është tërhequr nga akuza ndaj të akuzuarve B.R.  për shkak të 

veprës penale keqpërdorimi I pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 

33 të KPRK-së, si dhe ndaj të akuzuarit M.S.  për shkak të vepërs penale shmangia nga pagesat 

e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 par.3 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, pasi që 

provat e prezantuara në shqyrtimet gjyqësore, me asnjë provë nuk është vërtetuar se të 

akuzuarit B.R. dhe M.S.  kanë kryer veprat penale në fjalë.  

Konform nenit 463 par. 2 i KPP-së, përfaqësuesi i palës së dëmtuar Dogana e Kosovës 

në Prishtinë për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

Shpenzimet e procedurës penale konform nenit 454 par.1 të KPPK-së edhe për këtë 

pjesë të aktgjykimit bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

PKR.nr. 193/17,  më datë 06.09.2021. 

 

Zzrtarja ligjore,                         Kryetari i trupit gjykues,        

Arbelinda Tahiri Rexhepi                                                                            Mustaf Tahiri 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj.  


