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Numri i lëndës: 2018:025514 

Datë: 24.09.2020 

Numri i dokumentit:     01138007 

P.nr.2149/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Penal, gjyqtarja e vetme gjykuese Vjollca Buzhala, me bashkëpunëtorin profesional 

Uran Zogaj, në lëndën penale kundër të akuzuarit E.A nga Prishtina, lagja “...” nr. ... për shkak 

të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën  penale shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme 

doganore nga neni 318 par. 2 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Kosovës nr.04/L-082 (KP, 

sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm PP. nr. 

986-7/17 të datës 15.11.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në praninë e Prokurorit të 

Shtetit Elfete Purova, përfaqësuesit të palës  së dëmtuar Dogana e Kosovës, Xh.K, të akuzuarit  

E.A, me mbrojtësin e tij, av. B.E, më datë 21.09.2020, publikisht mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarit, 

 

E.A, nga i ati Y., e ëma  F., e lindur J., i lindur më datë ..., në Podujevë, tani me banim 

në Prishtinë, në lagjen “...” nr. ..., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mirë ekonomike, 

tregtar, i martuar, baba i ... fëmijëve, me numër personal ...., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

Konform nenit 363 par. 1 nën par. 1.1. të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës 

(KPPK). 

 

REFUZOHET  AKUZA 

 

Se prej datës 09.07.2013 deri më datë 19.05.2016, në pikën kufitare në ..., me qëllim që 

vetes apo personit tjetër t’i mundësoj shmangien nga pagesa e tarifave tatimore doganore apo 

tarifave tjera ose detyrimeve doganore që paguhen me rastin e importimit apo eksportimit të 

mallrave, duke i paraqitur doganës dokumente të rrejshëm lidhur me cilësinë apo 

karakteristikat tjera të mallit, në atë mënyrë i pandehuri në emër të kompanisë importuese 

“NTSh E...Trans Podujevë”, importon mallra të ndryshme të përziera nga Turqia, ku gjatë këtij 

importi nuk e deklaron vlerën e saktë të këtyre mallrave, me të cilat veprime i pandehuri me 

qëllim që të shmang tarifat e obliguara doganore në dalje nga Turqia deklaron vlerën e 

mallrave më të madhe, ndërsa në hyrje në Kosovë mallin e njëjtë e deklaron me vlerë më të 

ulët, me këtë rast i është shmang tarifave të detyrueshme doganore në shumë prej 66,246.13 €. 

 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par. 2 lidhur me par. 1 të KPK-së. 
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Për shkak se Prokurori Shtetit në Prizren – në shqyrtimin gjyqësor, në mbështetje të 

nenit 363 par. 1 nën par. 1.1. të KPPK, është tërhequr nga ndjekja penale, përkatësisht 

aktakuza. 

 

E dëmtuara Dogana e Kosovës, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

     

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP. nr. 986-7/17 të datës 15.11.2017, kundër të akuzuarit E.A nga 

Prishtina, lagja “...” nr. ..., për shkak të veprës penale shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore nga neni 318 par. 2 lidhur me par. 1 të KPK-së. 

 

Prokurori i Shtetit, në shqyrtimin gjyqësor, në fjalën përfundimtare deklaroi se duke u 

bazuar në rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor, ku në çështjen penale ndaj të akuzuarit E.A janë 

administruar provat e propozuara sipas aktakuzës dhe provat shtesë, siç është ekspertiza e 

ekspertit ekonomiko-financiar, janë dëgjuar dëshmitarët e propozuar në aktakuzë dhe 

përfaqësuesit të palës së dëmtuar, Dogana e Kosovës, dhe pas administrimit të të gjitha këtyre 

provave, nuk është vërtetuar se me veprimet e të akuzuarit E.A të jenë formuar elementet e 

veprës penale e cila i vihet në barrë dhe kjo si nga provat e vlerësuara më lartë, në veçanti nga 

prova pranë Prokurorisë Themelore në Prizren, ekspertiza e ekspertit ekonomiko-financiar, i 

cili përveç ekspertizës së dorëzuar në gjykatë si kopje fizike, të njëjtën ekspertizë e elaboroi 

edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 21.09.2020, i cili deklaroi se në veprimet e të 

akuzuarit nuk ka elemente të veprës penale shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme 

doganore. Andaj, në mungesë të provave, Prokurori i Shtetit në Prizren, tërhiqet nga aktakuza 

PP. nr. 986-7/17 të datës 15.11.2017. 

 

Meqenëse Prokurori i Shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga aktakuza 

kundër të akuzuarit E.A, gjykata në pajtim me nenin 363 par.1 nën par.1.1. të KPPK-së, ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 453 

par. 1 të KPPK-së. 

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 454 par.1 

të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

   

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:025514, 22.09.2020 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


