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Numri i lëndës: 2020:011578 

Datë: 22.04.2021 

Numri i dokumentit:     01719644 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.23/2011 

           GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda (në 

Objektin e kësaj Gjykate në Veri), Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari Avni Mehmeti, me 

anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët; Ali Kutllovci dhe Izet Gërguri, me bashkëpunëtorin 

profesional Muharrem Prekazi, dhe procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale 

kundër të pandehurve; Rr.Rr dhe F.F, të akuzuar për shkak të veprave penale; I. Kontrabandim 

me migrantë nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës (më tej KPK), II. 

Falsifikimi i dokumenteve nga neni 332 par.3 e lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-

së, i pandehuri Rr.Rr, edhe për veprat penale; Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.1 

të KPK-së, e ri kualifikuar në veprën penale; Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.2 të 

KPK-së, si dhe për veprën penale: Falsifikimin i dokumenteve nga neni 332 par.3 lidhur me 

par.1 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë, PP.nr.26/2011 

të dt.15.06.2011, të cilën e përfaqëson Prokuroria Themelore në Mitrovicë. Shqyrtimi gjyqësor 

ka qenë i mbyllur për publikun, sipas vendimit të KGJK-së, për shkak të pandemisë COVID-

19. Seancat e shqyrtimit gjyqësor, rrjedha e tyre janë  regjistruar në procesverbal, në mungesë 

të pajisjeve për audio-video incizim. Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në prezencë të palëve, 

Prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë, Ismet Ujkani, të pandehurve Rr.Rr dhe F.F, mbrojtësve 

të tyre, av.Nexhat Beqiri dhe av.Gani Rexha, të dëmtuarit, F.S. Shqyrtimi gjyqësor ka 

përfunduar me datën 29.01.2021, të njëjtën ditë, gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimi, 

ndërsa më 20.04.2021, është përpiluar me shkrim ky:   

A K T G J Y K I M 

 

   KUNDËR TË PANDEHURVE: 

1. RR.RR, më nofkën “B.”,  nga i ati Rr., e ëma N., e vajzërisë H., i lindur më dt.... në 

Skenderaj, me vendbanim në Rr “...” nr....-...- Prishtinë, shqiptar, shtetas i Republikës së 



 Numri i lëndës: 2020:011578 

 Datë: 22.04.2021 

 Numri i dokumentit: 01719644 

 

2 (35)  

   
2
0
2
0
:0
1
1
5
7
9

 

Kosovës, i martuar, babai i një fëmije, punon punë fizike në shtrimin e pllakave dhe rrymës, i 

gjendjes së mesme ekonomike, ka të përfunduar shkollën e mesme, me numër personal .... 

 

2. F.F, me nofkën “...”, nga i ati S., e ëma F., e vajzërisë Z., i lindur me dt...., në fsh.T... në 

Skenderaj, jeton në Rr “...” pn Skenderaj, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të 

kryer shkollën e mesme, punon si automekanik, i martuar, babai i dy fëmijëve, i gjendjes së 

varfër ekonomike. 

 

I. 

I pandehuri Rr.Rr: 

SHPALLËT FAJTOR 

Sepse:  

Me qëllim të përF.t të dobisë pasurore për vete, i pandehuri Rr.Rr është marrë me 

kontrabandimin e migrantëve, ashtu që në muajin shtator të vitit 2010 në Skenderaj, i‘u ka 

siguruar të dëmtuarve, R.M e F.S dokumente të falsifikuara të udhëtimit - pasaporta dhe 

letërnjoftime Gjermane, me qëllim për t’i dërguar në Norvegji. Të dëmtuarit i kanë paguar të 

pandehurit secili shumën e parave nga 3,000 euro, pastaj, i pandehuri i ka transportuar të 

dëmtuarit me qëllim për t’i dërguar në Norvegji. Së pari, së bashku kanë shkuar nga Kosova 

për në Shqipëri, pastaj në Maqedoni - Shkup, ku i pandehuri i ka vendosur e të dëmtuarit në një 

taksi për në Selanik – Greqi, me qëllim që të udhëtojnë për në Norvegji, por të dëmtuarit janë 

ndaluar në aeroportin e Selanikut nga policia Greke, pasi që është konstatuar se dokumentet e 

tyre të udhëtimit janë të falsifikuara, të cilat edhe u janë konfiskuar dhe ndaj të dëmtuarve është 

urdhëruar paraburgimi ku më vonë janë depërtuar për në Kosovë. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale; Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.1 sipas Kodit 

Penal të Kosovës.  

 

Gjykata në mbështetje të 1, 3, 5, 6, 11, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 54, 60, 64 e lidhur me 

nenet 138 par.1 si dhe neneve 365, 366 të KPP-së, të pandehurit Rr.Rr, i: 

 

S H Q I P T O N 
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I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

II. OBLIGOHET i pandehurit Rr.Rr, që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 50€, si dhe 

shumën prej 50€ në Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, në tërësi shumën prej 100 

€ (njëqind euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

 

III. APROVOHET kërkesa pasurore juridike e të dëmtuarve F.S dhe R.M. OBLIGOHET i 

pandehuri Rr.Rr, që t’i kompensoj të dëmtuarit F.S në shumë prej 3,000€ (tremijë euro), si dhe 

të dëmtuarin R.M në shumë prej 3,000€ (tremijë euro), të cilin kompensim obligohet ta 

përmbush pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, pagesat duhet të bëhen në llogarinë/të 

bankare të të dëmtuarve.  

 

I/1. 

I pandehuri F.F: 

Në mbështetje të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 sipas Kodit të Procedurës Penale; 

 

LIROHET NGA AKUZA 

Sepse: 

Së bashku janë marrë me trafikim të migrantëve me qëllim të përF.t të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore juridike në atë mënyrë që në muajin shtator të vitit 2010 në Skenderaj i 

pandehuri Rr.Rr u ka siguruar dokumente të falsifikuara të udhëtimit - pasaporta dhe 

letërnjoftime Gjermane të dëmtuarve R.M e F.S për t’i dërguar në Norvegji e të dëmtuarit i 

kanë dhënë secili nga 3.000 euro, që të dy të pandehurve, gjersa i pandehuri F.F, i’u ka 

garantuar se nëse dokumentet e udhëtimit dalin të falsifikuara dhe nuk arrijnë që të kalojnë 

kufirin do të ua kthej të hollat, ku pastaj i pandehuri Rr.Rr i ka marrë të dëmtuarit për t’i 

dërguar në Norvegji ku së pari kanë shkuar së bashku deri në Shkup – Maqedoni, e të dëmtuarit 

i ka vendosur në një taksi për në Selanik – Greqi, që pastaj të udhëtojnë për në Norvegji, kurse 

i pandehuri Rr.Rr vetë nuk ka udhëtuar, dhe të dëmtuarit në aeroportin e Selanikut janë ndaluar 

nga policia Greke dhe dokumentet e udhëtimit janë konstatuar të falsifikuara, ku u janë 

konfiskuar, ku kanë qëndruar në burg e pastaj i kanë depërtuar për në Kosovë. 
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- Me këtë kishte për të kryer veprën penale; Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.1 

lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

- Të dëmtuarit lidhur me kërkesën pasurore juridike për këtë pikë, udhëzohen për në kontest të 

rregullt civil. 

 

- Shpenzimet e procedurës penale lidhur me këtë pikë të vendimit mbeten në barrë e mjeteve 

buxhetore të kësaj gjykate. 

 

II. 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të Kodit të Procedurës Penale, ndaj të pandehurit 

Rr.Rr dhe F.F; 

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

Në datën dhe muajin e pacaktuar të vitit 2010 së bashku kanë falsifikuar dokumentet publike – 

pasaportat dhe letërnjoftimet Gjermane, në emër të R.M-t dhe F.S-t, ashtu që kanë vendosur 

fotografinë dhe kanë plotësuar të dhënat e tyre personale. 

 

- Me këtë në bashkëkryerje kishin për të kryer veprën penale: Falsifikimi i dokumenteve nga 

neni 332 par.3 e lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

III. 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.3 të Kodit të Procedurës Penale, ndaj të pandehurit 

Rr.Rr; 

 

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

Me qëllim të trafikimit me migrantë dhe të përF.t të kundërligjshëm të dobisë pasurore, në 

muajin tetor të vitit 2010 në Skenderaj, i ka siguruar dokument të falsifikuar të udhëtimit - 

pasaportën Gjermane me nr. ... të dëmtuarit A.U, për ta dërguar në Norvegji, ku i dëmtuari për 

këtë gjë të pandehurit Rr.Rr i ka paguar shumën prej 2.500 euro. 
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- Me këtë kishte për të kryer veprën penale; Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.2 të 

Kodit Penal të Kosovës. 

 

- I dëmtuari A.U për realizimin e kërkesë pasuroro-juridike, udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

 

- Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrë e mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate. 

 

IV. 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të Kodit të Procedurës Penale, ndaj të pandehurit  

Rr.Rr; 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

Më datën dhe muajin e pacaktuar të vitit 2010 ka falsifikuar dokumentin publik - pasaportën 

Gjermane me nr. ... të A.U, ashtu që ka vendosur fotografinë dhe e ka plotësuar me të dhëna 

personale të tij, e që pas ekzaminimit është vërtetuar se pasaporta në fjalë është bllanko e 

vjedhur. 

 

- Më këtë do të kryente veprën penale; Falsifikimi i dokumenteve nga neni 332 par.3 lidhur me 

par.1 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

- I dëmtuari për realizimin e kërkesë pasurore-juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

-  Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrën e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

IV. Marrjen e sendeve  

   Gjykata në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 nënpar.2.5 të KPP-së, nxjerrë këtë: 

   URDHËR - URDHËROHET konfiskimi i përhershëm i sendeve si ne vijim: 

- Pasaporta Gjermane nr.... (...) në emër të A.U.  

 

V. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ky dokument i falsifikuar duhet të shkatërrohet nga 

Policia e Kosovës, në bashkëpunimi me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë. 
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A r s y e t i m 

- Aktakuza: 

Më 15 qershor 2011, Prokuroria Publike e Qarkut (tash Themelore) në Mitrovicë, ka ngritur 

aktakuzën PP.nr.26/2011 të dt.15.06.2011, kundër të pandehurve: Rr.Rr dhe F.F, të akuzuar për 

shkak të veprave penale; I. Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 23 

të KPK-së, II. Falsifikimi i dokumenteve nga neni 332 par.3 e lidhur me par.1 e lidhur me 

nenin 23 të KPK-së, dhe i pandehuri Rr.Rr, edhe për veprat penale: Kontrabandimi me 

migrantë nga neni 138 par.1 të KPK-së, e ri kualifikuar nga Gjykata në veprën penale: 

Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.2 të KPK-së, si dhe për veprën penale: 

Falsifikimin i dokumenteve nga neni 332 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së në bashkim real me 

veprat penale si nën pikat 1, 2 dhe II/1 të aktakuzës. 

 

- Kompetenca: 

Sipas nenit 1 paragrafi 1 të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t’i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

neni 9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës 

me seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jugore dhe Mitrovicës 

Veriore, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduara penale kanë ndodhur në regjionin e 

Mitrovicës – Skenderaj, dhe rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës 

Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 29 paragrafi 1 të KPP-së. Sipas nenit 22 paragrafi 1, nën-

paragrafi 1.45 të Kodit të Procedurës Penale, vepra penale: Kontrabandimi me migrantë, bie në 

juridiksionin e Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore. Prandaj, e tërë 

lënda është gjykuar nga ky departament. 

 

- Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale janë mbajtur më datat 12.10.2020, 

21.01.2021 dhe 29.01.2021. Seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë të mbyllura për publikun, 

kjo sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të palëve 

dhe të publikut, duke pasur parasysh gjendjen epidemiologjike me pandeminë COVID-19, me 
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përjashtim të mediave të cilat kanë qenë prezent dhe janë të lejuar për pjesëmarrje sipas këtij 

vendimi. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje lidhur me këtë vendim. 

 

- Gjuha në të cilën është zhvilluar shqyrtimi gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe. 

 

- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale është regjistruar në procesverbal. Palët 

s’kanë paraqitur asnjë vërejtje në përmbajtjet e procesverbalit.  

 

Pas përfundimit të seancës të shqyrtimit gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e 

procesverbalit ashtu siç kërkohet me ligj.   

 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  

 

- Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor kanë prezantuar; Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, 

Ismet Ujkani, të pandehurit; Rr.Rr dhe F.F, mbrojtësit e tyre, av.Nexhat Beqiri dhe av.Gani 

Rexha, si dhe i dëmtuari F.S. 

 

- Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provave janë administruar, provat e propozuar nga prokuroria e shtetit në PTH në 

Mitrovicë, sipas aktakuzës. 

 

- Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.12.10.2020, janë administruar këto prova:  

Është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, i dëmtuari F.S, dhe janë dëgjuar dëshmitarët; I.H, B.G, 

G.H, H.U, dëshmitar të propozuar në aktakuzë nga Prokuroria.  
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Më 21 janar 2021 në shqyrtimin gjyqësor, sipas propozimit të prokurorit, dhe me pëlqimin e 

palëve si dhe në mbështetje të nenit 338 par.1 nënpar1.1 e 1.3 të KPP-së, Gjykata ka vendosur 

që të lexoj deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në procedurën paraprake të dëshmitarëve; R.M, 

A.U, E.D dhe D.H. 

 

- Janë administruar provat materiale:  

o Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë – Republika e Greqisë, i datës 04.10.2010. 

o Procesverbali mbi bastisjen e shtëpive të pandehurve i datës 23.03.2011. 

o Raportin e Ekspertizës nga Drejtoria e Laboratorit të Forenzikës të Policisë në Prishtinë,  

o Pasaporta Gjermane, Nr.... (...) në emër të A. Ukës. 

o Kopja e pasaportës së Kosovës, në emër të personit H.U 

o  Kopja e pasaportës së Kosovës, në emër të personit A.U. 

 

- Fjala përfundimtare e palëve; 

Me datën 21.01.2021, Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani, 

ka paraqitur fjalën përfundimtare, e cila fjalë përfundimtare është përshkruar në faqen 8 (tetë) 

të procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor.  

 

I dëmtuari F.S, nuk ka paraqitur fjalën përfundimtare, por vetëm ka deklaruar se mbetet prapa 

deklarimeve që ka dhënë më herët për këtë rast.  

 

Më datën 29.01.2021, mbrojtësi i të pandehurit Rr.Rr, av.Nexhat Beqiri, ka paraqitur fjalën 

përfundimtare me shkrim në tri faqe të formatit A4, e cila është pjesë e shkresave të lëndës dhe 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor. 

 

I pandehuri Rr.Rr, është pajtuar me fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij, ndërsa fjalë 

përfundimtare nuk ka paraqitur. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit F.F, av.Gani Rexha, ka paraqitur fjalën përfundimtare në këtë rast 

penal, e cila është shënuar në faqen 3 (tre) të procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor. 

 

I pandehuri F.F, është pajtuar me fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij, ndërsa fjalë 

përfundimtare nuk ka paraqitur.  
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- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor dhe shpallja publik e aktgjykimit:  

Më 29 janar 2021, Gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale dhe në të njëjtën ditë gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin, në prezencën e 

palëve të pandehurit; F.F, dhe mbrojtësve av.Nexhat Beqiri dhe av.Gani Rexha, në mungesë të 

prokurorit të rastit dhe të pandehurit; Rr.Rr.  

 

Aktgjykimi në këtë rast nuk është arritë të përpilohet në afatin ligjor. Kryetari i Trupit Gjykues, 

ka kërkuar nga Kryetari i Gjykatës, lejimin e vazhdimit të afatit për përpilimin e aktgjykimit. 

Kryetari i Gjykatës, sipas aktvendimit, GJa.nr.45/2011 të datës 01.03.2021,  ka lejuar 

vazhdimin e afatit për përpilimin e aktgjykimit edhe për 60 (gjashtëdhjetë) ditë, nga dita e 

përfundimit të afatit ligjor për përpilimin e aktgjykimit, kjo për shkak të arsyeve objektive të 

pamundësisë në përpilimin e aktgjykimit në kohë. 

 

- Mbrojta e të pandehurve:  

Të pandehurit Rr.Rr dhe F.F, nuk kanë paraqitur mbrojtjen e tyre, të njëjtit në konsultim me 

mbrojtësit e tyre, kanë zgjedhur që të mbrohen në heshtje. 

 

Të pandehurit, nga fillimi i procedurës penale, por edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, kanë mohuar 

fajësinë në tërësi për veprat penale për të cilat akuzohen.  

 

Mbrojtësit e të pandehurve av.Nexhat Beqiri dhe av.Gani Rexha, e kanë kundërshtuar akuzën e 

prokurorisë me arsyetimin se mungojnë provat për t’i vërtetuar faktet kryesore në akuzë.  

 

- Gjetjet e Gjykatës; 

Gjykata në bazë të provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka vërtetuar se i 

pandehuri Rr.Rr gjatë muajit shtator të vitit 2010, me qëllim të përF.t material, në mënyrë të 

kundërligjshme i‘u ka siguruar të dëmtuarve R.M dhe F.S, pasaporta të falsifikuara Gjermane. I 

pandehuri, këto pasaporta u ‘a kishte siguruar të dëmtuarve me qëllim që në mënyrë të 

kundërligjshme t’i kalonte/dërgonte jashtë vendi, përkatësisht, në vendet e Evropës 

perëndimore.   
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Gjykata këto fakte i ka vërtetuar sipas dëshmive të dëshmitarëve, F.S dhe R.M, të cilët pohojnë 

se kanë paguar secili shumën prej 3,000€ të pandehurit Rr.Rr, për t’i siguruar pasaportat 

Gjermane, dhe për organizimin e transportin për t’i dërguar jashtë vendi për në perëndim. 

 

I dëmtuari F.S në deklaratën e tij, të dhënë më dt.09.11.2010, për këto rrethanë ka deklaruar; 

“Jemi takuar me personin të quajtur Xh. (Rr.Rr) në lokalin “B.” Skenderaj, ai me tha që mund 

të na siguron pasaportë Gjermane, i cili ka afat dy vjet, dhe ka garantuar se pasaporta është e 

sigurt. I dëmtuari më tej ka shtuar se “ i ka paguar të pandehurit shumën prej 3.000 €, fillimisht 

i kishte paguar 1.300 €, pastaj edhe 1.700€ tjera për të siguruar një pasaportë. I dëmtuari ka 

thënë se, kishte për qëllim që të largohej nga Kosova dhe të shkonte në Norvegji. Faktet e 

njëjtë i dëmtuari i konfirmon edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, me rastin e dëgjimit të tij si 

dëshmitar, më dt.24.11.2020, ku ai pranon se është takuar në Skenderaj, me të pandehurin 

Rr.Rr, se i ka paguar të pandehurit shumën prej 3.000€ me qëllim që t’ia siguroj një pasaportë 

Gjermane. Sipas dëshmitarit, i pandehuri kishte marr përsipër edhe transportin më qëllim që ta 

dërgonte të dëmtuarin jashtë vendit për në perëndim. Një fakt të tillë e dëshmon edhe 

dëshmitari E.D, i cili pohon se paratë i ka marr personi me emrin “Gj.”, që fjala është për të 

pandehurin Rr.Rr.  

 

Edhe i dëmtuari R.M, në deklaratën e tij, të dhënë më dt.09.11.2010, për këto rrethana ka 

deklaruar; “Unë me V.D (sqarim i referohet të pandehurit Rr.Rr), jemi takuar në kafiterinë “T.” 

në Skenderaj, për të biseduar për mundësinë për të dal unë jashtë Kosovës. V.D më ka ofruar 

mundësinë të ma bëj një pasaportë Gjermane me letërnjoftim Gjerman, ai më ka garantuar që 

unë me këtë pasaportë mund të dal pa kurrfarë problemi në Evropë”. Të nesërmen, V. na i ka 

kërkuar kopjet e pasaportave dhe nga dy foto të ndryshme si dhe nga 1.300 euro. V. tha të 

hënën i merrni pasaportat dhe mi japin paratë tjera. Të martën ne i morëm pasaportat, unë i’a 

dhashë të pandehurit shumën prej 2.000 euro, ndërsa F. i ka dhanë 1.700 euro”. 

 

Se i pandehuri i’u ka siguruar të dëmtuarve pasaporta Gjermane të falsifikuara, ky fakt, përveç 

nga dëshmitë e të dëmtuarve, vërtetohet edhe me prova tjera, siç janë nga vendimi i Ministrisë 

së Drejtësisë së Republikës së Greqisë, i datës 04.10.2010, që sipas këtij dokumenti, 

konstatohet se i dëmtuari R.M, ka tentuar që nga Republika e Greqisë –  aeroporti i Selanikut të 

udhëtoj me pasaportë të falsifikuar për në Gjermani. Andaj, Gjykata faktet e lartcekura i merr 

të vërtetuar përtej çdo dyshimi, pasi që të gjitha provat tregojnë për një gjendje të njëjtë faktike.  
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-          Gjykata gjen se i pandehuri Rr.Rr, në shtator të vitit 2010, pasi më parë i’u kishte 

siguruar të dëmtuarve R.M dhe F.S, dokumente të falsifikuara-pasaporta Gjermane, pastaj në 

mënyrë të kundërligjshme i ka transportuar të dëmtuarit nga Kosova për në Shqipëri, pastaj në 

Maqedoni - Shkup, ka organizuar transportin e tyre duke i vendosur të dëmtuarit në një taksi 

për në Selanik – Greqi, me qëllim që të udhëtojnë fillimisht në Gjermani dhe pastaj në 

Norvegji, por të njëjtit ndalohen në aeroportin e Selanikut nga policia Greke, për shkak se 

dokumentet e tyre ishin të falsifikuara.  

 

- Se i pandehuri Rr.Rr,  përveç se i ‘u kishte siguruar të dëmtuarit pasaporta të 

falsifikuara, ai kishte marr përsipër organizimin e transportit dhe dërgimin e tyre jashtë 

Kosovës për në perëndim, Gjykata këtë fakt e ka vërtetuar duke u bazuar në dëshmitë e të 

dëmtuarve, të cilët dëshmojnë se i pandehuri u kishte premtuar se do t’i dërgonte në perëndim, 

dhe se i kishte transportuar nga Kosova në Shqipëri, Maqedoni dhe pastaj për në Selanik –

Greqi.  

 

Lidhur më këtë rrethanë i dëmtuari R.M, në dëshminë e tij, më dt.23.10.2010, kishte theksuar; 

“Jemi nisur për në Greqi së bashku me V.n dhe F.Sn, ku ka pas me na dërguar vet V.”. 

Ndërsa, i dëmtuari F.S, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor më dt.12.10.2010, ka 

deklaruar se; “Udhëtimin e ka marr përsipër që të bëjë vetë Rr.Rr”. 

 

- Se i pandehuri në mënyrë të kundërligjshme kishte organizuar dhe transportuar të 

dëmtuarit nga Kosova- Shqipëri, pastaj në Maqedoni dhe Selanik-Greqi, ky fakt vërtetohet nga 

dëshmitë e të dëmtuarve R.M dhe F.S.  

 

Lidhur më këtë rrethanë i dëmtuari F.S në dëshminë e tij, më dt.09.11.2010, ka deklaruar se 

“pas nja 10 dite, pasi kemi marrë pasaportat, jemi nisur dhe kemi shkuar në Shkup, ku na ka 

përcjellë V.D, V., në Shkup ka fol me disa njerëz në një kafe dhe prapë jemi kthyer në 

Prishtinë. Tre ditë na ka sjellë nëpër Kosovës-Shqipëri-Mitrovicë, pastaj ai me një shokë të tij 

të quajtur “Q.”, kemi shkuar në Maqedoni, pastaj me taksi së bashku kemi shkuar në Greqi, ku 

në aeroport në Selanik na kanë zënë dhe burgosë”. Ndërsa gjatë shqyrtimit gjyqësor për të 

njëjtën rrethanë ka deklaruar “Kemi qenë në Shqipëri, prej Shqipërisë në Maqedoni na ka 
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dërguar vetë Rr. me e automjetin e tij, dhe këtë udhëtim e ka marr përsipër që ta bëjë vete 

Rr.Rr”.  

 

Ndërsa i dëmtuari R.M, në dëshminë e tij, më dt.23.10.2010, ka deklaruar “kur unë e kam marr 

pasaportën prej V.Dt (Rr.Rrt), ka qenë data 18/19.09.2010,  një javë më pas, jemi nisur së 

bashku me V.n dhe F.Sn, i cili kishte të njëjtën procedurë si unë, jemi nisur për në Greqi, ku ka 

pas me na dërguar V. vete, nuk ka mundur me na dërguar të njëjtën ditë. Katër ditë jemi endur 

Tiranë –Shkup-Prishtinë, dhe pas disa ditëve në mbrëmje jemi dal me taksi në Greqi- Selanik.   

 

Këtë fakt pjesërisht Gjykata e vërteton edhe nga dëshmia e dëshmitarit D.H, që ka dhënë në 

polici, më dt.23.03.2011, e cila dëshmi është lexuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, sipas nenit 338 

të KPP. Ky dëshmitar pohon se ka dëgjuar se i pandehuri “Gj.i” (Rr.Rr) dërgon njerëz në 

Evropë. Kur dëshmitari është pyetur se, “A e dini sa kanë pas të paguajnë F. dhe R. për 

rregullimin e këtyre dokumenteve, ai është përgjigjur se “në momentin kur janë takuar me mua 

në “B.” Gj.i u ka kërkuar nga 3.000€”.  Gjykate vlerëson se dëshmia e dëshmitarit për këto 

rrethana është plotësisht e besueshme, sepse përputhet me gjitha provat tjera në këtë rast. 

 

Fakti se të dëmtuarit, R.M dhe F.S ishin ndaluar në aeroportin e Selanikut në Greqi, se ishin 

burgosur, duke tentuar që në mënyrë të kundërligjshme dhe dokumente të falsifikuar të 

udhëtonin për në Gjermani, këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga dëshmitë e të dëmtuarve, R. 

dhe F., të cilët kanë deklaruar se ishin ndaluar në aeroportin e Selanikut në Greqi, sepse 

udhëtonin me dokumente [pasaporta] të falsifikuara, dhe për këtë janë burgosur, dënuar dhe 

dëbuar nga shteti grek. Përveç këtyre provave, ky fakt vërtetohet edhe sipas vendimit të 

Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Greqisë, i datës 04.10.2010 në emër të dëmtuarit 

R.M. Sipas kësaj provë, rrjedhë se i dëmtuari R.M ishte ndaluar dhe dënuar në Greqi, sepse 

kishte tentuar që me dokumente të falsifikuara të udhëtonte me aeroplan nga Selaniku për në 

Gjermani.  

 

Lidhur më këtë rrethanë, dëshmitari F.S në dëshmimin e tij, dhënë më dt.23.10.2010, ka 

deklaruar “së bashku me mua ka qenë edhe miku im R.M, që të dy e kemi marrë pasoshin 

Gjerman dhe bashkë jemi nisur për në Greqi, me këto dokumente kemi dashtë të shkojmë në 

Norvegji. Në aeroportin e Selanikut kemi dashtë të fluturojmë për Norvegji dhe gjatë kontrollit 

të pasaportave, grekët na zurën dhe na than se pasaportat janë fals, na futën në burg për 7 ditë 
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dhe na dënuan me burg dhe me gjobë. Faktet e njëjta i pohon edhe në shqyrtimin gjyqësor, ku 

deklaron se i pandehuri Rr., i ka dërguar nga Shqipëria në Maqedoni me automjetin e tij, dhe 

këtë udhëtim e ka marrë përsipër ta bëjë vet ai [Rr.Rr].  

  

Gjithashtu edhe i dëmtuari R.M për këto rrethana ka deklaruar “ pasi kemi marrë pasaportat një 

javë më pas jemi nisur së bashku me V.n dhe F.Sn për në Greqi, ku ka pasë me na dërguar V. 

vet, nuk ka mundur me na dërgu atë ditë, 4 ditë jemi endur Tiranë-Shkup-Prishtinë, dhe ditën e 

pestë më mbrëmje jemi dal me një taksi në Greqi në Selanik. Deri në Selanik jemi dal pa asnjë 

problem, ndërsa në aeroportin e Selanikut policia na ka ndaluar dhe ka vërtetuar se dokumentet 

i kemi të falsifikuara, dhe pastaj policia e Greqisë na ka dërguar në stacionin policor, na ka 

marrë deklaratë kemi qëndruar në burg 7 ditë, ditën e 8 na kanë lëshu dhe dëbua nga atje.  

 

Se i pandehuri Rr.Rr, i njohur me emrin “Gj.i”, ka udhëtuar për në Shkup, në muajin shtator të 

vitit 2010, së bashku të dëmtuarit R.M dhe F.S, këtë fakt Gjykata, e ka vërtetuar edhe nga 

deklarata e dëshmitarit B.G, dhënë në polici me datën 28.04.2011, ku i njëjti në pyetjet e 

policit, “A ishte edhe ndonjë person me ju kur keni shkuar në Shkup” ?. 

Dëshmitari B.G, është përgjigjur:  

“Po kanë qenë edhe dy shokë të “Gj.it”, por emrat nuk javë dimë”. 

 

Se i pandehuri Rr.Rr, u’ ka kërkuar para të dëmtuarve, me qëllim që t’i dërgoj jashtë vendit, se 

të dëmtuarit e kanë paguar të pandehurit Rr.Rr, Gjykata, këto fakte përveç nga dëshmitë e të 

dëmtuarve, i vërtetojë edhe nga dëshmia e dëshmitarit G.H, dhënë në polici më datën 

23.03.2011, i cili në deklaratën e tij, thekson se: Unë e kam pyet se a ka mundësi me dit se çka 

është rasti “Gj.i”, dhe ai më ka thënë: “Më kanë kërkuar me i dërgua jashtë vendit në Evropë, 

unë ju kam thënë se po ju qesë dhe parat i’a kamë dhënë F. dhe F., mi ka dhënë mua e unë ja 

kamë dhënë “Shkaut”, dhe nuk i kam, por do të javë kthej vetëm sa ma jepni dokumentin që 

kamë qenë në burg”. 

 

Lidhur me njohjen dhe identifikimit e të pandehurit, Gjykata vëren se të dëmtuarit gjatë 

dëshmive të tyre i janë referuar të pandehurit me disa emra si “V.D, Gj.”, apo Rr.Rr. Bazuar në 

dëshmitë e rastit, rezulton se bëhej fjalë për të njëjtin person, pra, për të pandehurin Rr.Rr. 

Gjykata gjen se gjatë asaj periudhe kohore që i referohet akuza, i pandehuri njihej me disa 

emra dhe nofka [V., Gj., Rr. dhe B.]. Fillimisht e mbante emrin V. (Rr.) D., me numër personal 
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të ID;..., dhe sipas shënimeve nga zyra e Gjendjes Civile në Skenderaj, me vendim të 

departamentit të administratës publike, ai ka ndërruar emrin dhe mbiemrin e tij, ashtu që ka 

marr emrin e ri- Rr.Rr. Për më tepër, i dëmtuari F.S, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se, 

personit të cilit i është referuar me ermin V.D, bëhet fjalë për të njëjtin person [për të 

pandehurin Rr.Rr]. Në këtë drejtim edhe i dëmtuari R.M dhe F.S ka bërë njohjen edhe 

identifikimin e të pandehurit përmes procesit të identifikimit me fotografi, të cilët kanë arritë të 

identifikojnë të pandehurin Rr.Rr, përmes fotografisë, sipas procesverbalit të identifikimit të 

sendeve dhe personave, më dt.14.05.2010.  

 

Gjykata gjen se dëshmitë e të dëmtuarve janë të sakta, të vërteta dhe shumë të besueshme. Të 

gjitha dëshmitë që kanë dhënë për faktet kryesore përputhen njëra me tjetrën, pra, nuk ka 

mospërputhje sa i përket fakteve kryesore, që janë objekt i çështjes penale. Në të gjitha 

dëshmitë të tyre, kanë deklaruar se i kanë paguar të pandehurin, secili nga 3,000€ për sigurimin 

e dokumenteve të udhëtimit (pasaportave) Gjermane, se me të pandehurin kanë udhëtuar nga 

Kosova-Shqipëri, Maqedoni, pastaj i ka vendosë në një taksi për në Selanik -Shkup, me qëllim 

që të udhëtojnë në Gjermani -Norvegji. Se i pandehuri ka marrë përsipër dhe u ka siguruar të 

dëmtuarve pasaportat të falsifikuara pastaj edhe i ka transportuar deri në Selanik-Greqi. Pra, 

lidhur me këto fakte gjejmë përputhshmëri të plotë në gjitha dëshmitë e tyre. Përveç kësaj, 

dëshmitë e dëshmitarëve mbështeten edhe me prova tjera materiale që janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, të cilat prova e tregojnë të njëjtën gjendje të cilën e pohuan vet të 

dëmtuarit.  Gjykata ka vërejtë disa dallime të vogla në dëshmitë e të dëmtuarve, megjithatë, 

nëse e kemi parasysh kohën e kaluar nga ngjarja e ndodhur e deri në shqyrtimin gjyqësor, këto 

dallime në dëshmi mund të jenë të arsyeshme dhe të pranueshme. Gjykata edhe njëherë 

rithekson se dëshmitë e të dëmtuarve në raport me faktet kryesore, janë plotësisht të besueshme 

dhe gjejnë përputhshmëri njëra me tjetrën. Për më tepër, nuk kemi vërejtur se të dëmtuarit kanë 

pas ndonjë motiv të caktuar në deklarimet e tyre në raport me të pandehurin. Të dëmtuarit nuk 

e njihnin me parë të pandehurin, nuk kishin asnjë konflikt, problem apo mosmarrëveshje me të, 

pra, nuk gjejmë se nuk kishin ndonjë qëllim për të ngarkuar të pandehurin siç mund të 

pretendohet nga palët.  

Lidhur me pretendimet e mbrojtjes, sa i përket ndryshimeve në deklarimet e të dëmtuarve në 

deklaratat e tyre dhënë në polici dhe në Gjykatë, rikujtojmë se Gjykata ka kompetencë që të 

vendosë se çfarë vlere provuese ka një dëshmi e dëshmitarit apo se në çfarë niveli të besimit t’i 

jap asaj. Kjo është një mundësi për një vlerësim të provave në bazë të parimit për çmuarjen e 
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lirë të provave gjithmonë në raport edhe me të gjitha provat tjera të administruara në shqyrtim 

gjyqësor. Në rastin konkret, përpos disa ndryshimeve të cilat janë të kuptueshme dhe jo 

esenciale,  pjesa tjetër e deklaratave janë në përputhje të plotë në mes tyre.  

 

Gjykata rikujton se gjatë shqyrtimit gjyqësor, i dëmtuarin R.M, nuk është dëgjuar si dëshmitar, 

pasi që nuk është gjendur në adresën që ka dhënë më parë. Në bazë të dëshmive të siguruar, 

rrjedhë se i njëjti nuk jeton që një kohë në Kosovë. Andaj, nga arsyet si më lartë, më 21 janar 

2021 në seancën e shqyrtimit gjyqësor, sipas propozimit të prokurorit, dhe me pëlqimin e 

palëve si dhe në mbështetje të nenin 338 par.1 nën par 1.1 e 1.3 të KPP-së, Gjykata ka 

vendosur që ta lexoj deklaratën/at e të dëmtuarit R.M, që ka dhënë gjatë procedurës paraprake. 

Gjykata rikujton se deklaratat në fjalë, janë përdorur si provë e pranueshme duke marrë për 

bazë faktin se nuk kanë qenë si provë e vetme mbi të cilat mbështetet vendimi i gjykatës në 

raport me fajësinë e të pandehurit. Ritheksojmë se, përveç dëshmisë së këtij dëshmitari janë 

marrë për bazë, vlerësuar dhe pranuar edhe dëshmitë e dëshmitarëve; F.S, B.G, I.H, D.H dhe 

E.D si dhe dëshmitë materiale, siç janë cekur në këtë aktgjykim.  

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të pandehurit që ka dhënë në polici dhe e ka krahasuar 

me dëshmitë tjera, vëren se mbrojta e tij nuk është e besueshme dhe nuk ka mbështetje në 

provat e çështjes. I pandehuri ka mohuar se i njehë të dëmtuarit, këtë pretendim të tij, e 

demantojnë të dëmtuarit, F.S dhe R. M, të cilët qartë e përshkruajnë dhe identifikojnë të 

pandehurin. I pandehuri mohon se u ka siguruar të dëmtuarve pasaporta Gjermane të 

falsifikuar, kjo nuk përputhet me dëshmitë që janë administruar. Të dëmtuarit e kanë 

identifikuar të pandehurin dhe identitetin  e tij, kanë dëshmuar se e kanë paguar të pandehurin 

për t’iu siguruar pasaporta Gjermane, kjo pjesërisht vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit 

B.G, dhe vendimi i Ministrisë së Drejtësisë së Republikës se Greqisë. I pandehuri mohon se i 

ka transportuar të dëmtuarit për në Shkup, Selanik -Greqi me qëllim dërgimin e tyre në vendet 

e perëndimit, mirëpo të kundërtën e kësaj, e dëshmojë të dëmtuarit të cilët kanë theksuar se 

transportin për t’i dërguar jashtë vendit në perëndim e ka organizuar dhe marrë përsipër vetë i 

pandehuri Rr.Rr, dhe për sigurimin e pasaportave dhe transportin e të dëmtuarve e  kanë paguar 

të pandehurin secili shumën prej 3.000€.  

 

-         Lidhur me veprën penale dhe elemente e saj, sipas Kodit Penal të Kosovës 

[UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003], kjo vepër penale përkufizohet 

kësisoj; 



 Numri i lëndës: 2020:011578 

 Datë: 22.04.2021 

 Numri i dokumentit: 01719644 

 

16 (35)  

   
2
0
2
0
:0
1
1
5
7
9

 

KONTRABANDIMI ME MIGRANTË  

Neni 138 

 (1) Kushdo që merret me trafikim të migrantëve dënohet me burgim prej dy deri në 

dymbëdhjetë vjet.  

(2) Kushdo që prodhon, prokuron, siguron ose posedon dokument të rrejshëm të udhëtimit 

ose të identifikimit me qëllim të mundësimit të marrjes me trafikimin me migrantë për të 

fituar drejtpërdrejt ose tërthorazi dobi pasurore a financiare dënohet me burgim deri në pesë 

vjet.  

 

(3) Kushdo që personit i cili nuk është banor i Kosovës i mundëson të qëndrojë në Kosovë 

ose personit i cili nuk është banor vendor a i përhershëm për të qëndruar në shtetin në fjalë 

pa i respektuar kushtet e domosdoshme ligjore për të mbetur sipas mjeteve nga paragrafi 2 i 

këtij neni ose me çfarëdo mjetesh të tjera joligjore, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në një vit. 

 

(4) Tentativa për të kryer vepër nga paragrafi 3 i këtij neni është e dënueshme.  

 

(5) Kushdo që organizon ose urdhëron personat e tjerë për të kryere vepër penale nga 

paragrafi 1, 2 ose 3 dënohet me gjobë deri në 500.000 euro dhe me burgim prej shtatë deri 

në njëzet vjet.  

 

(6) Nëse vepra penale nga paragrafi 1, 2 ose 3 i këtij neni kryhet nga kryerësi si anëtar i 

grupit ose në një mënyrë e cila rrezikon ose ka gjasë të rrezikojë jetërat a sigurinë e 

migrantëve përkatës ose që përfshinë trajtimin çnjerëzor a degradues, duke përfshirë 

eksploatimin e migrantëve të tillë, ai dënohet me burgim prej dy deri në dhjetë vjet. 

 

 (7) Sipas këtij neni, 1) Shprehja ”kontrabandim me migrantët” do të thotë prokurim me 

qëllim të F. të drejtpërdrejtë ose tërthorazi të një dobie pasurore a financiare i një hyrjeje 

të paligjshme të personit në Kosovë, i cili nuk është banor i Kosovës ose në shtetin në të 

cilin personi nuk është banor i përhershëm apo shtetas i huaj. 2) Shprehja ”hyrje e 

paligjshme” do të thotë kalim i kufirit ose i kufirit administrativ të Kosovës pa i respektuar 

kushtet e domosdoshme për hyrje të ligjshme në Kosovë ose kalim i kufijve të shtetit pa i 

respektuar kushtet e domosdoshme për hyrjen e ligjshme në atë shtet. 3) Shprehja 
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”dokument i rrejshëm i udhëtimit ose i identifikimit” do të thotë çfarëdo dokumenti i 

udhëtimit ose i identifikimit: (i) Që është falsifikuar ose ndryshuar në ndonjë mënyrë të 

caktuar nga cilido person pos nga personi ose organi i autorizuar në bazë të ligjit për të 

prodhuar ose lëshuar dokument udhëtimi ose identifikimi; (ii) Që është lëshuar ose është 

siguruar në mënyrë jo të duhur përmes keqinterpretimit, korrupsionit ose trysnisë apo në 

çfarëdo mënyre tjetër të kundërligjshme ose (iii) Që shfrytëzohet nga personi i cili nuk 

është mbajtësi i tij i vërtetë.  

 

(8) Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni nëse ai është migrantë që është 

objekt i veprës penale nga ky nen. 

 

Gjykata duke u bazuar në të gjitha dëshmitë e theksuar në këtë aktgjykim, ka vërtetuar përtej 

çdo dyshimi se i pandehuri i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e të cilat përbëjnë elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale; Kontrabandimit me migrantë, ashtu që; 

- të dëmtuarve i ‘u ka siguruar dokumente, pasaporta të falsifikuara me qëllim t’i dërgojë 

jashtë Kosovës, për në shtetet tjera në perëndim, dhe pastaj; 

- në mënyrë të kundërligjshme dhe me qëllim të përF. të dobisë pasurore, ka organizuar 

transportin dhe transportuar të dëmtuarit nga një shtet në një shtet tjetër, nga Kosova në 

Shqipëri-Maqedoni-Greqi deri në aeroportin e Selanikut, për të udhëtuar në Gjermani dhe 

në fund për në Norvegji.  

- i ka kaluar të dëmtuarit nga një shtet në një shtet tjetër në mënyrë të kundërligjshme, pa 

respektuar rregullat në fuqi për kalim të ligjshëm kufitar, pasi që dëmtuarit me dokumente-

pasaporta të falsifikuara i kishte kaluar përmes Maqedonisë në Greqi, duke tentuar që nga 

aeroporti i Selanikut të udhëtojnë me aeroplan për në Gjermani.  

- për të gjitha këto veprime të kundërligjshme, i pandehuri ka përfituar dobi pasurore nga të 

dëmtuarit ku secili i ka paguar të pandehurin një shumë të parave prej 3,000 €. 

 

Gjykata nxjerr përfundimin se i pandehuri Rr.Rr është përgjegjës dhe fajtor për veprën penale; 

Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par.1 sipas Kodit Penal të Kosovës, ashtu siç 

akuzohet si në pikën I të akuzës.  

 

 

 



 Numri i lëndës: 2020:011578 

 Datë: 22.04.2021 

 Numri i dokumentit: 01719644 

 

18 (35)  

   
2
0
2
0
:0
1
1
5
7
9

 

 Lidhur me pikën I të akuzës apo pikën I/1 të aktgjykimit;  

Prokuroria e akuzon të pandehurin F.F se në bashkëkryerje me të pandehurin Rr.Rr, gjatë vitit 

2010, kanë kontrabanduar migrantë nga Kosova, për në shtetet evropiane.  

 

- Mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri F.F, për këtë rrethanë; 

I pandehuri F.F, në mbrojtjen e tij dhënë në polici dhe në Prokurorinë Publike të Qarkut në 

Mitrovicë, më datën 29.04.2011, ka mohuar veprën penale për të cilën akuzohet dhe 

pretendimet e prokurorisë në aktakuzë. 

 

Në këtë drejtim po paraqesim një pjesë të mbrojtjes së tij, që ka dhënë në polici më 

dt.23.03.2011, e ku në pyetjen e parashtruar nga zyrtari policor; 

Pyetja: Për çfarë dokumente keni garantuar ju? 

I pandehuri F.F, ishte përgjigjur: “Unë nuk kam garantuar për dokumente, kam garantuar 

vetëm që nëse V.D, nuk ja kryen punën unë duhet të javë kthej parat të dëmtuarve ”. 

Në pyetje tjetër, Sa ka qenë F. i juaj në këtë marrëveshje që ke hyrë si garantues? 

I pandehuri F.F, ishte përgjigjur: “0 centë, asnjë F.”. 

Si përfundim i pandehuri F.F, në shqyrtim gjyqësor ka mohuar përfshirjen e tij në këtë vepër 

penale, po ashtu, gjatë deklaratës që ka dhënë në polici dhe në prokurori, ka mohuar në tërësi 

veprën penale për të cilën akuzohet. Sipas tij, ai vetëm se u ka garantuar të dëmtuarit në raport 

me parat që i kanë paguar të pandehurit, sepse e njihte edhe më parë të pandehurin. 

 

- Dëshmitë e dëshmitarëve, në raporte me veprimet e të pandehurit; 

Dëshmitari - i dëmtuari F.S, në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se ka tentuar që të dalë 

(udhëtoj) nga Kosova për në shtetet evropiane – Norvegji se, për këtë arsye është takuar me të 

pandehurit Rr.Rr dhe F.Fn. I pandehuri Rr. i ka garantuar se do t’iu siguroj pasaporta origjinal, 

me të cilët mund të udhëtojnë në Evropë. Sipas tij, parat në shumë prej 3.000€ (tremijë) euro, 

i’a ka dhënë të pandehurit Rr.Rr, i cili i ka marrë përsipër sigurimin e transportit nga Kosova, 

Shqipëri, Maqedoni-Greqi. 

Dëshmitari, kur është pyetur rreth deklarimeve të tij në polici, “se kujt ia ka dorëzuar paratë” 

në raport me deklaratën në shqyrtim gjyqësor, 

Dëshmitari F.S, është përgjigjur: “Parat i kemi qitë në tavolinë dhe i ka marrë “Gj.i” 

[Rr.Rrn], ku prezent ka qenë edhe F.F”. 
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Gjatë shqyrtimit gjyqësor, dëshmitari është pyetur nëse i pandehuri F.F ka marrë ndonjë 

obligim tjetër, për të siguruar pasaportat apo për t’iu transportuar” ? 

Dëshmitari, ishte përgjigjur: “Jo nuk ka marrë ndonjë obligim tjetër, nuk ka marrë obligim për 

të na siguruar dokumentet e as për transport, vetëm se do të na kthej parat nëse del ndonjë 

problem”. 

 

Gjykata në bazë të dëshmisë se dëshmitarit F.S, nuk ka arritë të vërtetoi asnjë nga pretendimet 

e prokurorisë në aktakuzë, përkitazi me të pandehurin F.F. Dëshmitari, gjatë dëshmisë së tij, në 

asnjë rast nuk e ka inkriminuar të pandehurin F.F. Sipas tij, i pandehuri F.F, ka garantuar vetëm 

për parat dhe nuk merr asnjë obligim tjetër. Më tej dëshmitari ka shtuar se, i pandehuri nuk 

kishte ndonjë rol tjetër, se nuk ju ka premtuar dhe s’ka marrë asnjë obligim për sigurimin 

dokumentet e udhëtimit apo organizimin a transportimin e tyre jashtë Kosovës. Në deklarimet e 

tij, dëshmitar ka potencuar se parat i’a kishte dhënë të pandehurit Rr.Rr, asnjëherë nuk ka thënë 

se i pandehuri F.F ka përfituar në ndonjë mënyrë nga ky rast. Sipas vlerësimeve të kësaj 

Gjykatën, dëshmia e dëshmitarit në shqyrtim gjyqësor, sa i përket këtyre rrethanave është e 

besueshme dhe e bazuar në kronologjinë e këtij rasti, për më tepër, në harmoni të plotë me 

provat tjera materiale dhe personale të administruara në këtë gjykim, andaj, për këto arsye, 

Gjykata i fali besimin. 

Dëshmitari I.H, në dëshminë e tij, ka deklaruar se e njehë të pandehurin F.F, pasi ka punuar si 

mekanik në punëtorinë e tij. Ndërsa të pandehurin Rr.Rr, e njeh si klient kur i ka sjellë 

automjetet për rregullim në punëtorinë e të pandehurit F.. Më tej në dëshminë e tij, shton se, 

nuk ka asnjë njohuri se të dëmtuarit F.S dhe R.M, kishin tentuar që të dalin jashtë vendit, se 

këtë e ka kuptuar gjatë procesit gjyqësor. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, dëshmitari është pyetur, pyetja: “Gjatë kohës sa keni qenë në 

punëtori, a keni bërë bisedë rreth rastit konkret?, Dëshmitari është përgjigjur” “Unë kam 

punuar te F.a si automekanik dhe nuk kam njohuri fare për këtë çështje”. 

Në pyetjen tjetër për dëshmitarin, nëse ka pas njohuri se këta persona rregullojnë dokumente 

dhe qesin persona jashtë shtetit?”, dëshmitari është përgjigjur: “Jo nuk kam pas njohuri”. 

 

Gjykata bazuar sipas dëshmisë së dëshmitarit I.H, nuk ka arritur të vërtetoi asnjë nga 

pretendimet e prokurorisë në këtë aktakuzë. Dëshmitari, gjatë dëshmisë së tij për asnjë moment 

nuk ka paraqitur ndonjë të dhënë e cila në çfarëdo forme do të inkriminonte të pandehurin F.F. 
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Për më tepër, ky dëshmitar asnjëherë në deklaratën në polici dhe në shqyrtim gjyqësor, nuk ka 

pohuar ndonjë fakt të rëndësishëm që do të paraqiste çfarëdo informate e cila do të shpinte në 

vërtetimin e fakteve vendimtare të çështjes penale.  

 

Dëshmitari B.G, në dëshminë e tij dhënë në shqyrtim gjyqësor, ka deklaruar se i njeh të 

pandehurit Rr.Rr dhe F.F, se me të pandehurin Rr.Rr në atë kohë ka udhëtuar për në Shkup – 

Maqedoni. Dëshmitari ka pohuar se nuk i njeh të dëmtuarit F.Sn dhe R.M. 

 

Nga dëshmia e këtij dëshmitari B.G, nuk mund të vërtetohet asnjë fakt në aktakuzën kundër të 

pandehurit F.F. Dëshmitari, në asnjë moment nuk ka paraqitur ndonjë deklaratë e cila në 

çfarëdo forme do të inkriminonte të pandehurin F.F. Ky dëshmitar nuk ka dëshmuar për faktet 

kryesore. Për rrethanat që ka dëshmuar, dëshmia e tij është besueshme megjithatë nuk ka asnjë 

vlerë provuese në raport me të pandehurin F.F.  

 

Dëshmitari E.D, në dëshminë e tij dhënë më dt.29.04.2011, e cila deklaratë me vendim të 

Trupit gjykues është lexuar gjatë gjykimit, sipas nenit 338 të KPP, ai ka deklaruar se e njihet 

më parë të pandehurin F.F, ndërsa ka qenë prezent kur dy persona të lagjes 3, i kanë ofruar para 

të pandehurit F.F, për t’ia dhënë pastaj “Gj.it”. Dëshmitari ka deklaruar “Në kafe përveç tij, 

kanë qenë prezent edhe F.a, Gj.i dhe dy persona nga lagjja tre. Këta personat e lagjes që nuk i 

njihja, i thanë F. ne nuk e njohim Gj.in, paret t’i japim ty, pastaj me ia japë Gj.it. F.a i mori 

parat dhe menjëherë ia shtyu Gj.it, ku Gj.i i mori”. Nga dëshmia e dëshmitarit nuk mund të 

vërtetohet ndonjë fakt tjetër, përveç faktit se të dëmtuarit i kanë dhënë paratë të pandehurit, i 

cili menjëherë i kishte dhënë/dorëzuar të pandehurit Rr.Rr. 

 

Nga deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit R.M, dhënë në polici më dt.09.11.2010, i cili ka 

deklaruar se paratë për dokumente /pasaporta ia kanë dhënë të pandehurit Rr.Rr, ndërsa si 

garantues për paratë ka qenë F.F. Lidhur me këtë ka deklaruar “ Ne,  pasi që i përgatitem parat 

dhe dokumente i thamë V.t që nuk po të besojmë, e dojna një njeri që garanton për paratë, ai 

e gjeti një person me emrin F., ai e propozojë F. dhe ai premtoj që nëse del ndonjë problem 

ai vete do të na i kthente paratë”. Sipas dëshmisë së tij, paratë i kishte kërkuar vetë i pandehuri 

V. [Rr.Rr], ndërsa i pandehuri F., ka qenë dëshmitar apo garantues vetëm për parat. Gjitha 

veprimet tjera dokumentet dhe transportin i ka siguruar i pandehuri Rr.Rr. Kjo dëshmi e tij 

është besueshme dhe pranueshme sepse përputhet edhe me dëshmitë tjera në këtë rast.  
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Dëshmitarit G.H, në deklaratën e dhënë në polici më datën 23.03.2011, në asnjë mënyrë nuk e 

fajëson të pandehurin F.F. Dëshmitari ndër të tjera ka deklaruar “Jemi takuar në kafiterinë 

“T.” ai ( Gj.i) ka kërkuar nga unë të tregoj se kush jam, unë i kam kallëzova se jam shok i R.t, 

pastaj tha  unë mendova se je vëllai i R., ai më tha se me ty nuk kam kurrfarë pune ti tha mos u 

përziej kurrgjë hiq. Unë e kam pyet se a ka mundësi me ditë se çka është rasti, Gj.i më ka 

thënë se po, më kanë kërkuar me i dërgua jashtë në Evropë, unë iu kam thënë se po ju qes 

dhe paret i’a kanë dhënë F.s dhe F. mi ka dhënë mua e unë ja kam dhënë “Shkaut” dhe nuk i 

kam por do të javë kthejë vetëm sa ma jepni dokumentin se kanë qenë në burg”. Si përfundim 

nga dëshmia e dëshmitarit në fjalë, nuk mund të vërtetohet asnjë fakt me rëndësi për çështje në 

raporte me të pandehurin F., përveç faktit se ka garantuar për paratë. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të pandehurit që ka dhënë në prokurori. I pandehuri në 

deklaratën e tij mohon veprën penale, gjithashtu mohon se ka bashkëpunuar në këtë rast me të 

pandehurin Rr.Rr. I pandehuri ka pranuar se u ka garantuar të dëmtuarve për paratë, sepse e 

njihte të pandehurin V. [Rr.Rr]. Sipas vlerësimit të Gjykatës, mbrojtja e të pandehurit është e 

pranueshme dhe e besueshme sepse përputhet me të gjitha provat tjera që përmban kjo lëndë 

penale, të cilat dëshmi i ka pranuar Gjykata.  

 

Sipas të gjitha dëshmive në këtë rast, dëshmitë e dëshmitarëve dhe provat tjera në aktakuzë, me 

padyshim konstaton  se i pandehuri nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim inkriminues që do të 

përbënte elementet e veprës penale për të cilën akuzohet. 

 

Gjykata pranon se i pandehuri kishte garantuar për paratë dhe se ishte prezent në çastin, kur të 

dëmtuarit R.M dhe F.S, i kanë paguar paratë të pandehurit Rr.Rr, për sigurimin e pasaportave. 

Megjithatë, ky veprim i të pandehurit si i vetëm nuk mund të cilësohet si veprim në 

bashkëkryerje te vepra penale për të cilën ai akuzohet.  

 

Të gjitha dëshmitë tregojnë se të dëmtuarit e kanë paguar të pandehurin Rr.Rr dhe jo i 

pandehuri F.F. Paratë i ka marrë / pranuar i pandehuri Rr. për sigurimin e dokumenteve dhe 

transportin e të dëmtuarve nga Kosova, për në perëndim.  
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Gjykata gjen se i pandehuri, përveç se kishte hyrë si garant në mes palëve, s’kishte ndërmarrë 

asnjë veprim tjetër që do të përbënte veprim inkriminues të tij, në këtë vepër penale. Nuk ka 

asnjë dëshmi që do të vërtetonte përfshirjen apo bashkëpunimin e tij me të pandehurin Rr., 

lidhur me sigurimin e dokumenteve të falsifikuara, apo për transportin e të dëmtuarve nga 

Kosova, për në Evropë.  

 

Sipas vlerësimeve të kësaj Gjykata, fakti se i pandehuri F. i ka garantuar të dëmtuarit për paratë 

që i kanë paguar të pandehurit, nuk e bënë atë bashkëkryerës në këtë vepër penale me të 

pandehurin Rr.Rr. Sepse nga provat e administruara, rezulton se veprimi i tij për të hyrë garant 

mes palëve, kishte të bënte më tepër për shkak të besimit reciprok dhe njohjes me të 

pandehurin Rr., dhe jo se kishte bashkëpunuar me të. Për më tepër, ishin vetë të dëmtuarit që i 

kishin kërkuar një person garantues, sepse nuk e njihnin të pandehurin Rr.Rr. Këtë më së miri e 

dëshmon dëshmia e të dëmtuarit R.M që ka deklaruar “Ne, pasi  që i përgatitem parat dhe 

dokumentet i thamë V.t që nuk po të besojmë, e dojna një njeri që garanton për paratë, ai e 

gjeti një person me emrin F., ai e propozojë F. dhe ai premtoj që nëse del ndonjë problem ai 

vete do të na i kthente paratë”.   

 

Nga gjitha arsyet e cekura si më lartë, mund te konkludojmë se hyrja e të pandehurit në cilësi të 

garantuesit ka qenë një veprim spontane aty për aty, pa një planifikim apo bashkëpunim me të 

pandehurin Rr.Rr. I pandehuri kishte pranuar një kërkesë të tillë, pasi e njihet të pandehurin Rr. 

në shenjë besimi që kishte ndaj tij, e njihet si klientë në punëtorinë e tij. Këtë veprim të të 

pandehurit F.F, duhet ta kuptojmë edhe nga këndvështrimi i traditës sonë, që në jetën reale ka 

qenë diçka e zakonshme  hyrja dorëzanë apo garantues për dikë që e njehë edhe si shenjë 

besimi që kishte me personin për të cilin garantonte. 

 

Me provat e propozuara nuk mund të dëshmohet se i pandehuri F.F ka bashkëpunuar në këtë 

vepër penale me të pandehurin Rr.Rr, sepse mungon kontributi thelbësor apo esencial i tij. Për 

më tepër, nuk plotësohen kushtet ligjore që veprimi i tij në ditën kritike të cilësohet si ndihmë. 

Për të ekzistuar bashkëkryerja apo ndihma në kryerjen e veprës penale është e nevojshme dhe e 

domosdoshme që të ekzistoj dashja e të pandehurit. Nuk mund te themi se ka ekzistuar dashja e 

të pandehurit, kur vete i pandehuri Rr. i’u kishte thënë të dëmtuarve se dokumentet do t’i 

siguroj në mënyrë të rregullt, përmes ambasadës, sepse e njihte dikë në ambasadë. Për më 

tepër, një veprim i të pandehurit F.F, s’mund të cilësohet kontribut esencial i tij në këtë vepër 
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penale, përderisa nuk mund të vërtetohet se ka përfituar dobi materiale apo se ka bashkëpunuar 

me të pandehurin Rr., për të siguruar dokumentet dhe transportimin e të dëmtuarve, elemente 

këto të veprës penale për të cilën akuzohet i pandehuri. 

 

Sipas vlerësimeve të kësaj Gjykata, zyra e prokurorit nuk ka ofruar prova të mjaftueshme për të 

dëshmuar fajësinë e të akuzuarit në gjykatë. Gjykata rikujton se, prokuroria komfor nenit 7 të 

Kodit të Procedurës Penale, ka për obligim që me përkushtim maksimal dhe profesional të 

vërtetoj faktet të cilat shkojnë kundër të pandehurit dhe ato në favor të tij, dhe që sipas nenit 

240 paragrafi 1 të këtij kodi, të ngritë aktakuzën vetëm kur ka prova të mjaftueshme për një gjë 

të tillë, në të kundërtën është obligim që hetimet t’i pushojë dhe çështjen penale ta përfundoj.   

 

Bazuar në dëshmitë e lartcekura nuk mund të vërtetohen faktet kryesore në raport me elementet 

e kësaj vepre penale, nuk mund të provohet se i pandehuri ka ndërmarrë ndonjë nga veprimet e 

poshtë shënuar, që do të përbënte elementet e veprës penale, pra, nuk është dëshmuar, SE; 

- ka transportuar migrantë nga ndonjë vend tjetër për në Kosovë, apo jashtë territorit të 

Kosovës.  

- ka siguruar apo prodhuar dokumente të falsifikuar me qëllim të kontrabandimit të 

migrantëve.  

- ka përfituar materialisht nga ndonjëri prej të dëmtuarve apo prej të pandehurit për këtë 

qëllim. 

- Ka bashkëpunuar apo ndihmuar të pandehurit Rr.Rr për qëllimet e lartcekura.   

 

Çfarë nënkupton se nuk janë plotësuar elementet kryesore të veprës penale, për të cilën 

akuzohet i pandehuri F.F. 

 

Për më tepër, zyra e prokurorit nuk ka arritur që të dëshmoi se i pandehuri është marrë me 

ndonjë aktivitet të këtillë, pasi që nga të gjithë dëshmitarët vërtetohet se i pandehuri F. e njihte 

si klient të pandehurin Rr.Rr, prej punës së tij si automekanik. Për më tepër, i pandehuri nuk 

njihet për ndonjë aktivitet të njëjtë kriminal.  

 

Prokuroria nuk ka prezantuar ndonjë provë konkrete për të vërtetuar lidhjen apo për F.n e 

përbashkët, bisedat të kësaj natyre ndërmjet të pandehurit F.F me të pandehurin Rr. . I 

pandehuri nuk është hasë ndonjëherë duke zhvilluar ndonjë aktivitet të këtillë dhe se gjatë 
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kontrollit në shtëpinë e tij, nuk është gjetë ndonjë gjë e dyshimtë që lidhet me veprën penale 

për të cilën akuzohet ai. 

 

Gjykata si përfundim gjen se me provat e administruara nuk mund të dëshmohet fajësia e të 

pandehurit F.F, për veprën penale për të cilën akuzohet; Kontrabandimi me migrantë nga neni 

138 par.1 e lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

Andaj, nga arsyet e sipër cekura dhe në mbështetje të nenit 364 par 1 nën par 1.3 të KPP, 

Gjykata vendosi të lirojë nga akuza të pandehurin F.F, për veprën penale; Kontrabandimi me 

migrantë nga neni 138 par.1 e lidhur me nenin 23 të Kodit Penal të Kosovës.  

 

 Lidhur me pikën II dhe IV të akuzës; 

Më 12 tetor 2020, Gjykata e ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale. Në këtë 

seancë të shqyrtimit gjyqësor, prokurori Ismet Ujkani është tërhequr nga ndjekja e mëtejme 

penale në raport me të pandehurit Rr.Rr dhe F.F për pikat I/2 dhe II/2  të aktakuzës, lidhur me 

veprat penale; Falsifikim i dokumenteve nga neni 332 par.3 e lidhur me par.1 e lidhur me nenin 

23 të KPK-së, që ngarkohen dy të pandehurit, sipas aktakuzës në pikën I/2, dhe për veprën 

penale: Falsifikim i dokumenteve nga neni 332 par.3 e lidhur me par.1 të KPK-së, me të cilën 

akuzohej i pandehuri Rr.Rr, sipas pikës II/2. Ky vendim për tërheqje është marrë me arsyen se, 

ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale në raport me këto dy vepra penale.  

 

Gjykata vlerëson se, prokuroria ka të drejtë ligjore në çdo kohë të tërhiqet nga ndjekja penale, 

deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor. Bazuar në këto arsye, Trupi gjykues pranë kësaj 

vlerëson se në mungesë të aktakuzës mungon edhe objekti i shqyrtimit në këtë rast penal dhe 

nuk mund të vazhdoj më tej shqyrtimi gjyqësor. Andaj, duke pasur parasysh këtë, 

konsiderojmë se për veprat penale të cekura si me lartë në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore 

për refuzimin e akuzës dhe nxjerrjen e aktgjykimit refuzues, sipas nenit 363 par.1 nën par 1.1 

të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata rikujton se duke u bazuar në dispozitën e nenit 363 par.1 nën par 1.1 të KPP-së, 

përcaktohet se “Gjykata merr aktgjykim refuzues me të cilin akuza refuzohet kur: Prokurori i 

Shtetit është tërhequr nga akuza nga hapja e deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor”, gjë që 
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në rastin konkret prokuroria është tërhequr nga akuza lidhur me këto vepra penale dhe mbi 

bazën e këtyre arsyeve Gjykata ka nxjerrë aktgjykim refuzues lidhur me këto vepra penale. 

 

 Gjetjet e Gjykatës në raport me pikën III, të dispozitivit të aktgjykimit: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, sipas aktakuzës PP.nr.26/2011 të datës 15.06.2011, si në 

pikën II/1, të pandehurin Rr.Rr, e ka akuzuar për veprën penale: Kontrabandimi me migrantë 

nga neni 138 par.1 të KPK-së. 

 

Në përshkrimin faktik të akuzës sa i përket të pandehurit Rr.Rr, në pikën II/1 të aktakuzës 

thuhet: “Është marrë me trafikimin e migrantëve me qëllim të përF.t të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore, në atë mënyrë që në muajin tetor të vitit 2010 në Skenderaj i ka siguruar 

dokumente të falsifikuar të udhëtimit – pasaportë gjermane me nr.... të dëmtuarit A.U, për ta 

dërguar në Norvegji e i dëmtuari i ka dhënë 2.500 euro pastaj të dëmtuarin e ka dërguar deri 

në Shkup – Maqedoni për të udhëtuar së pari për në Itali pastaj për në Norvegji”. 

 

I pandehuri ka mohuar veprën penale, dhe ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë në 

aktakuzë.  

 

- Gjetjet e Gjykatës; 

      Gjykata në bazë të provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka vërtetuar se i 

pandehuri Rr.Rr, gjatë muajit tetor 2010, me qëllim të për F. material, në mënyrë të 

kundërligjshme dhe më qëllim të kontrabandimit me migrantë, i ka siguruar të dëmtuarit A.U, 

dokument të falsifikuar të udhëtimit - pasaportën Gjermane me nr....,  për këtë i dëmtuari i ka 

paguar të pandehurit Rr.Rr, shumën e parave prej 2,500 €.  

 

Gjykata këto fakte i ka vërtetuar sipas dëshmive të dëshmitarëve, A. dhe H.U, të cilët pohojnë 

se i kanë paguar të pandehurit Rr.Rr, për ta dërguar të dëmtuarin A., jashtë Kosovës për në 

Norvegji, që për këtë qëllim i pandehuri i ka siguruar të dëmtuarit pasaportë të falsifikuar 

Gjermane.  

 

Dëshmitari H.U, në dëshminë e tij dhënë në Policinë e Kosovës, më dt.31.03.2011, kur është 

pyetur nëse i pandehuri e ka pajisur me ndonjë dokument të dëmtuarin A.U, dëshmitari ishte 

përgjigjur: “Në fund ka ardhur dhe ja ka sjellë një pasaportë djalit tim që unë dyshoj se është e 
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falsifikuar dhe i ka thënë se më këtë pasaportë do të dalësh jashtë Kosovës, mirëpo djali nuk e 

ka përdorë këtë pasaportë dhe nuk është nisur për të udhëtuar me të” 

Dëshmitari, edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka pohuar se i kanë paguar të pandehurin Rr.Rr, 

shumën prej 2,500 euro, me qëllim që t’ia rregulloj pasaportën djalit të tij, A.U, si dhe për ta 

dërguara jashtë Kosovës, në Gjermani apo në Norvegji. Një fakt të tillë e pohon edhe 

dëshmitari A.U, në dëshminë e tij dhënë në polici, dëshmi e cila është lexuar në shqyrtim 

gjyqësor, duke u mbështetur në nenit 338 të KPP. Ky dëshmitar pohon se, së bashku me babai 

e tij, H.U, ishin takuar me të pandehurin Gj./Rr.Rr, i cili i kishte kërkuar 2.500 euro, për 

sigurimin e pasaportës dhe kishte premtuar dërgimin e tij jashtë vendit për në perëndim. 

Dëshmitari ka theksuar se, i kanë paguar të pandehurit shumën e kërkuar të parave, mirëpo ai 

nuk kishte arritur që ta dërgonte të dëmtuarin në Evropë, vetëm se i kishte siguruar një 

pasaportë Gjermane të falsifikuar.  

 

Si përfundim nga dëshmitë e dëshmitarëve të sipër cekur vërtetohen fakte si në vijim, se; 

- të dëmtuarit, H. dhe A.U, i kanë paguar të pandehurit shumën prej 2,500 euro, me qëllim 

që ta dërgoj jashtë Kosovës të dëmtuarin A.U, për në vendet e perëndimit, Gjermani-

Norvegji.  

- i pandehuri për qëllimin e lartcekur (kontrabandimit) i kishte siguruar të dëmtuarit A. një 

pasaportë Gjermane që ishte e falsifikuar. 

- i pandehuri nuk kishte arritur ta dërgonte të dëmtuarin në Evropë, ashtu siç i’u kishte 

premtuar të dëmtuarve, përveç se u kishte siguruar pasaportën në fjalë.  

 

Se i pandehuri Rr.Rr, i ka siguruar të dëmtuarit pasaportën e falsifikuar, Gjykata këtë fakt e ka 

vërtetuar, përveç nga dëshmitë e të dëmtuarve, edhe nga kopja fizike e pasaportës Gjermane 

me nr...., në emër të të dëmtuarit A.U, me të gjitha të dhënat e tij personale dhe me fotografinë 

e tij. 

 

Se pasaporta në fjalë ishte e falsifikuar, Gjykata këtë fakt e ka vërtetuar duke u bazuar në 

raportin e ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, me numër:2011-08229, 

dt.13.04.2011, që është siguruar me kërkesë të kësaj Gjykatës. Sipas këtij raporti, konstatohet 

se ;  “Forma bllanko e pasaportës me numër; ..., i posedon tiparet e sigurisë në përputhje me 

teknologjinë e prodhimit, mirëpo të dhënat personale dhe kodi (ICAO) nuk janë sipas 

standardit, si dhe nga Ambasada Gjermane në Prishtinë, janë siguruar  informata  zyrtar se 
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pasaporta në fjalë është bllanko-e vjedhur”. Gjykata si përfundim gjen se, pasaporta me 

numër; ..., dhe të dhënat në atë pasaportë, janë shënuar në mënyrë të falsifikuar, se ky 

dokument nuk është lëshuar në rrugë zyrtare nga Ambasada Gjermane në Prishtinë.   

 

Të dëmtuarit, H. dhe A.U kanë bërë njohjen edhe identifikimin e të pandehurit përmes procesit 

të identifikimit me fotografi. Të dëmtuarit kanë arritë të identifikojnë dhe njohin të pandehurin 

Rr.Rr, përmes fotografisë, sipas procesverbalit të identifikimit të sendeve dhe personave, më 

dt. 31.03.2011 dhe më 06.04.2011.  

 

Gjykata iu ka falur besimet dëshmive të dëshmitarëve H. dhe A.U, duke vlerësuar se dëshmitë 

e tyre janë të besueshme, të pranueshme dhe të sakta pasi që përputhen njëra me tjetrën, për më 

tepër edhe me provat tjera materiale.  

 

Gjykata pranon faktin se i pandehuri i kishte premtuar të dëmtuarit A., se do ta dërgonte në 

Norvegji, megjithatë ky premtim dhe udhëtim nuk ishte realizuar asnjëherë.  

  

Gjykata rikujton se për të ekzistuar vepra penale: Kontrabandimit me migrantë sipas paragrafit 

1 të nenit 138 të KPK-së, është e nevojshme që të provohen elementet dhe rrethanat konkrete të 

kësaj vepre penale, siç janë: I. Transportimi i kundërligjshëm i migrantëve nga ndonjë vend 

tjetër për në Kosovë, apo jashtë territorit të Kosovës për në një vend tjetër, II. Sigurimi apo 

prodhimi i dokumenteve të falsifikuara me qëllim të kontrabandimit të migrantëve, III. PërF. 

material nga ndonjëri prej të dëmtuarve. Sipas vlerësimeve të kësaj Gjykate, në bazë të 

provave të administruara në këtë rast janë vërtetuar vetëm dy nga tri elementet e veprës penale 

të kontrabandimit me migrantë. Në mungesë të provave për t’i vërtetuar të gjitha elementet e 

veprës penale me të cilën ngarkohet i pandehuri Rr.Rr, nuk mund të shpallet fajtor për veprën 

penale kontrabandim me migrantë sipas paragrafit 1 të nenit 138 të KPK-ës.   

 

Gjykata rithekson se gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe administrimi i provave materiale, në mënyrë 

të sakte është vërtetuar se në veprimet e të pandehurit përmbushen elementet e veprës penale 

kontrabandim me migrantë sipas paragrafit 2 të nenit 138 [KPK], pasi është vërtetuar se;  

- i pandehuri Rr.Rr, i ka siguruar të dëmtuarit A.U, dokumentet e falsifikuar, përkatësisht 

një pasaportën Gjermane me nr.... (...) me qëllim mundësimit apo kontarbandimit me 

migrantë. 
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- i pandehuri ka përfituar materialisht në mënyrë të kundërligjshme shumën prej 2.500€ 

(dymijepesëqind euro) të cilën shumë i’a kanë paguar të dëmtuarit. 

 

Nuk mund të vërtetohet se i pandehuri, e ka kaluar në mënyrë të kundërligjshme apo 

mundësuar kalimin e të dëmtuarit A. nga Kosova, për ndonjë shtet tjetër. Është vërtetuar fakti 

se i pandehuri kishte qëllim ta dërgonte të pandehurin në perëndim, për këtë arsye kishte 

udhëtuar më të dëmtuarin deri në Maqedoninë e Veriut, megjithatë asnjëherë nuk ishte 

realizuar udhëtimi për në vendet e Evropës, siç kishte premtuar i pandehuri. Gjykata gjen se 

udhëtimi i të dëmtuarit nga Kosova për në Maqedoninë e Veriut, ishte bërë në mënyrë të 

ligjshme, përmes pikës kufitare në mes dy shteteve dhe me pasaportë të Kosovës.  Pra, kalim 

nuk ishte i kundërligjshëm por ishte i realizuar sipas rregullave në fuqi për kalimin kufitar në 

shtetin tjetër.  

 

I dëmtuarit – dëshmitarit A.U, në dëshminë e tij të dhënë në Policinë e Kosovës, më 

dt.06.04.2011, në pyetjen e policisë, “me rastin e kalimit të kufirit nga Kosova për në 

Maqedoni, a ‘keni përdorur pasaportën të cilën e keni marr nga i pandehuri Rr.Rr”, i dëmtuari 

është përgjigjur; “Jo, në Maqedoni kam qenë me pasaportë të Kosovës”. 

 

Ndërsa nga deklarata e dëshmitarit H.U, dhënë në Policinë e Kosovës më dt.31.03.2011, në 

pyetjen e policisë, se i pandehuri Rr., a’e ka pajisur me ndonjë dokument të dëmtuarin - 

dëshmitarin A.U, dëshmitari është përgjigjur: “Në fund ka ardhur dhe ja ka sjellur një 

pasaportë djalit tim që unë dyshoj se është e falsifikuar dhe i ka thënë se me këtë pasaportë do 

të dalësh jashtë Kosovës mirëpo djali nuk e ka përdorë këtë pasaportë dhe nuk është nisur për 

të udhëtuar me të”. Ndërsa në pyetjen tjetër të policit hetues se a ka udhëtuar i dëmtuari A.U, 

në ndonjë kufi me këtë dokument, dëshmitari është përgjigjur: “Jo pasi që ne kemi dyshuar në 

origjinalitetin e këtij dokumenti, nuk ka udhëtuar”. 

 

Çfarë nënkupton se i dëmtuari A.U nuk e ka përdorur pasaportën e falsifikuar të cilën i’a ka 

siguruar i pandehuri Rr.Rr, nuk ka udhëtuar për në Maqedoni, por as për në ndonjë vend tjetër, 

pasi që me rastin e kalimit të kufirit nga Kosova për në Maqedoni, i dëmtuari ka përdorur 

pasaportën e Republikës së Kosovës.  
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Dispozita e nenit 138 par.7, nën paragrafi 1 të KPK-së, përcakton se: “Shprehja “kontrabandim 

me migrantët” do të thotë prokurim me qëllim të F. të drejtpërdrejtë ose tërthorazi të një dobie 

pasurore a financiare i një hyrjeje të paligjshme të personit në Kosovë, i cili nuk është banor i 

Kosovës ose në shtetin në të cilin personi nuk është banor i përhershëm apo shtetas i huaj”, 

ndërsa paragrafi 2 i po të njëjtit nen e përcakton se: “Shprehja “hyrje e paligjshme” do të thotë 

kalim i kufirit ose i kufirit administrativ të Kosovës pa i respektuar kushtet e domosdoshme për 

hyrje të ligjshme në Kosovë ose kalim i kufijve të shtetit pa i respektuar kushtet e domosdoshme 

për hyrjen e ligjshme në atë shtet”, gjë që për Gjykatën nga provat e administruara nuk ka 

arritur ta vërtetoi se i pandehuri Rr.Rr, ka prokuruar me qëllim të për F. pasuror të 

kundërligjshëm të dëmtuarin A.U. Mirëpo me të gjitha provat vërtetohet se i pandehuri në 

këmbim të për F. material i ka siguruar të dëmtuarit A.U, pasaportën e falsifikuar Gjermane me 

nr.... (...), me qëllim të mundësimit të kontrabandimit me migrantë.  

 

Andaj ritheksojmë se në rastin konkret nuk përmbushen kushtet dhe elementet e veprës penale: 

Kontrabandim me migrantë nga neni 138 par.1 të KPK-së, për të cilën akuzohet i pandehuri 

Rr.Rr, por në veprimet e të pandehurit gjejmë se plotësohen dhe konsumohen elementet e 

veprës penale; Kontrabandim me migrantë nga neni 138 par.2 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

- Rikualifikimi i veprës penale; 

Dispozitat relevante materiale dhe procedurale; 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, sipas aktakuzës PP.nr.26/2011 të datës 15.06.2011, pika 

II, të pandehurin Rr.Rr, e ka akuzuar për veprën penale: Kontrabandimi me migrantë nga neni 

138 par.1 të KPK-së.  

 

Trupi gjykues, i ka vlerësuar pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktik të 

ngjarjes, provave që janë deponuar, provave që janë administruar në shqyrtim gjyqësor dhe të 

gjitha këto nga gjykata janë vlerësuar në raport me nenin 360 të KPP-ës. 

 

Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 

veprës penale. Kjo sipas nenit (360 par.2 të KPP).   

 

Trupi gjykues duke u mbështetur në faktet dhe provat të proceduarës në shqyrtimin gjyqësor të 

cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhshmëri me të gjitha provat ka ardhur 
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në përfundim se i pandehuri Rr.Rr, nuk e ka kryer veprën penale; Kontrabandim me migrantë 

nga neni 138 par.1 të KPK-së, por në veprimet e tij ekzistojnë dhe përmbushen të gjitha 

elementet e veprës penale; Kontrabandim me migrantë nga neni 138 par.2 të Kodit Penal të 

Kosovës.  

 

Trupi gjykues, në përshkrimin faktik nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës penale, 

nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale të akuzës në raport me kohën, vendin apo të 

pandehurin. 

 

Trupi gjykues, e ka përshkruar gjendjen faktike ashtu siç është vërtetuar me provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor. Gjendja faktike e përshkruar për këtë pikë të akuzës në 

mënyrë të plotë përputhet me provat e administruara në shqyrtim gjyqësor.  

 

Mbi bazën e provave, trupi gjykues në këtë aktgjykim ka dhënë arsye të mjaftueshme për 

secilin fakt të vërtetuar. Sipas vlerësimit të gjykatës kjo situatë është e rregulluar me nenin 360 

par.2 dhe 361 të KPP. 

 

Trupi gjykues, duke u mbështetur në faktet dhe provat të proceduara në shqyrtimin gjyqësor të 

cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhshmëri të të gjitha provave ka ardhur 

ne përfundim se i pandehuri Rr.Rr, nuk e ka kryer veprën penale: Kontrabandim me migrantë 

nga neni 138 par.1 të KPK-së, por në veprimet e tyre përmbushen të gjitha elementet e veprës 

penale: Kontrabandim me migrantë nga neni 138 par.2 të Kodit Penal të Kosovës.  

 

Trupi gjykues, duke u bazuar në dispozitën e neni 360 par.1 i KPP-ës, e cila dispozitë nuk e 

detyron gjykatën me propozimin e prokurorisë lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale, 

në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike në masën e lejueshme, dhe kjo vetëm 

me pjesën lidhur me udhëtimin e të dëmtuarit me pasaportën e falsifikuar të siguruar nga i 

pandehuri, për faktin se gjendja faktike në këtë rast drejtpërdrejt e ka determinuar kualifikimin 

juridike të veprës penale.  

 

Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate, në situatën e ndryshimit të kualifikimit juridik të veprës 

penale që lejohet me këtë Kod, pa një ndryshim të gjendjes faktike kjo pastaj do të paraqiste 

një kundërthënie në mes gjendjes së fakteve dhe kualifikimit juridik të veprës penale. Sepse 
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deri te rikualifikimi ligjor i veprës penale, arrihet pasi të vërtetohet një gjendje tjetër faktike 

nga ajo çka është përshkruar nga prokuroria në aktakuzë. 

 

- Arsyeje për hedhjen e akuzës: 

Gjykata rikujton se në bazë të nenit 90 par.1 nënpar.4 të KPK-ës, përcaktohet se ndjekja penale 

nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të 

dënueshme me më shumë se 3 (tre) vite burgim. Ndërkaq, sipas nenit neni 91 par.1 të KPRK-

ës, është përcaktuar se afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon të rrjedhë nga dita kur është 

kryer vepra penale, ndërsa sipas paragrafit 6 të këtij neni përcaktohet se, ndjekja penale 

ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit.  

 

Gjykata mbi bazën e provave gjen se, prej muaji tetor i vitit 2010, kur dyshohet se është kryer 

vepra penale (e ri kualifikuar): Kontrabandim me migrantë nga neni 138 par.2 të KPK-së dhe  

deri më datën 29.01.2021, kanë kaluar më tepër se dhjetë (10) vite e 3 (tre) muaj e 12 

(dymbëdhjetë) ditë, që sipas nenit 91 par. 6 të KPK-ës, nënkupton se ka rrjedhë afati i 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale. Parashkrimi absolut në këtë rast penal ka arritur në 

muajin tetor të vitit 2020,  sepse ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit të përcaktuar 

me dispozitën e nenit 90 par.1 nënpar.4 të KPK-ës. 

 

Gjykata duke vlerësuar këtë rrethanë, konstaton se parashkrimi i ndjekjes penale është një fakt 

apo rrethanë që në çdo rast sapo të vërtetohet se ekziston është obligim që sipas ligjit të hedhet 

akuza si dhe pushohet procedurën penale. Ashtu që kjo Gjykatë, pasi ka vërtetuar se ndaj të 

pandehurit Rr.Rr, sa i përket veprës penale; Kontrabandim me migrantë nga neni 138 par.2 të 

KPK-së, ka arritë parashkrimi absolut i ndjekjes penale, për këtë vepër penale mbi këto arsye e 

ka refuzuar aktakuzën lidhur me pikën II të sajë, krejt kjo sipas nenit 363 par.1 nënpar.1.3  të 

KPP-së. 

 

- Gjetjet e gjykatës për propozimet e prokurorisë për konfiskimin e sendeve; 

Prokuroria në aktakuzë, ka propozuar konfiskimin e përhershëm të Pasaportës Gjermane nr.... 

(...) në emër të A.U, e cila pasaportë është konstatuar nga Ekspertiza e Laboratorit të 

Forenzikës Nr.2011-0829 i datës 13.04.2011, se dokumenti është i falsifikuar – Bllanko i 

vjedhur. 
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- Neni 283 i KPP-së përcakton: 

Provat që kërkohen për konfiskimin e pasurisë së përdorur, në kryerjen e veprës penale;  

1. Para se gjykata të jep urdhrin përfundimtar për konfiskimin penal të ndërtesës, pasurisë së 

paluajtshme, pasurisë së luajtshme apo asetit të përcaktuar në aktakuzë, në aktakuzë duhet të 

pretendohet dhe prokurori i shtetit duhet të provojë në shqyrtim gjyqësor se ndërtesa, sendi i 

paluajtshëm, sendi i luajtshëm ose aseti është përdorur në kryerjen e veprës penale.  

2. Për qëllim të këtij neni, ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është 

përdor në vepër penale nëse:  

2.1. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është përdorur drejtpërdrejt për 

kryerjen e veprimit në mbështetje të veprës penale; 2.2. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, 

pasuria e luajtshme ose aseti ka ofruar strehimin e nevojshëm për kryerjen e veprimit në 

mbështetje të veprës penale;  

2.3. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është përdorur për financimin e 

veprimit apo veprimeve në mbështetje të veprës penale; ose  

2.4. ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti është i nevojshëm për të 

lehtësuar veprimin në mbështetje të veprës penale. Ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i 

luajtshëm ose aseti është i nevojshëm për lehtësimin e veprimit nëse vepra penale nuk do të 

kishte ndodhur po të mos ishte përdorur ndërtesa, sendi i paluajtshëm, sendi i luajtshëm apo 

aseti. 

 

Gjykata ka konstatuar se kërkesa e parashtruar nga prokuroria, në lidhje me sekuestrimin e 

përhershëm të pasaportës, është e bazuar, kjo për arsyeje se gjatë rrjedhës së shqyrtimit 

gjyqësor, në procedurën e administrimit të provave, është konstatuar se kjo pasaportë është e 

falsifikuar, e njëjta është prodhuar - falsifikuar për qëllim të kryerjes së veprës penale të 

kontrabandat me migrantë, dhe si e këtillë sipas nenit 282 par.1, 2 nënpar.2.5 të KPP-së, 

konfiskohet dhe nga Policia e Kosovës, urdhërohet që të shkatërrohet. 

 

- - Matja e llojit dhe lartësisë se dënimit:  

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin Rr.Rr, ka 

vlerësuar rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 64 të KPK-ës, e si rrethanë 

rënduese gjykata ka vlerësuar, dashjen e të pandehurit të këto vepra penale (dashjen direket si 

formën me të lartë të fajit), shkallën e përgjegjësisë penale, kontributin e tij në këtë vepër 

penale, qëllimin e për F., dëmin e shkaktuar te të dëmtuarit, mënyrën e kryerjes se veprave 
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penale dhe rrethanat nën të cilat janë kryer këto vepra penale, se ndaj tij zhvillohen edhe 

procedura tjera penale.   

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese, Gjykata ka vlerësuar sjelljen korrekte të treguar në gjykatë në 

raport me gjykatën dhe palët, se i pandehuri në kohën e kryerjes së kësaj vepre penale ka qenë i 

moshës relativisht të re, se tani është i martuar, babi i një fëmijë të mitur, i punësuar, mbajtëse i 

familjes, nuk ka të dhënat se pas këtij rasti është marrë me aktivitet të njëjtë apo të ngjashëm 

se, nga koha e kryerjes së kësaj vepre penale e deri më tani ka kaluar një kohë tejet e gjatë, më 

tepër se 10 (dhjetë) vite, për të gjitha këto arsye Gjykata ka shqiptuar dënimin nën minimumin 

e paraparë ligjor, sipas nenit 65, 66 dhe 67 par.1 nënpar.1.3 të KPK-së duke vlerësuar se një 

dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit, në raport me shkallën e përgjegjësisë penale, 

rrezikshmërinë e veprës penale dhe rrethanat e tjera që kemi cekur është adekuat dhe duke qenë 

të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit në raport me të pandehurin por edhe në raport me 

personat tjerë, që të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin.  

 

- Lidhur me kërkesën pasurore juridike; 

Gjykata e ka shpallur fajtor të pandehurin Rr.Rr për veprën penale Kontrabandimi me migrantë 

nga neni 138 par.1 sipas Kodit Penal të Kosovë, sipas pikës I të akuzës.  

 

Gjykata ka vërtetuar se të dëmtuarit gjatë periudhës kohore të vitit 2010, i kanë paguar secili 

shumën prej 3.000€ të pandehurit, për sigurimin e dokumenteve të udhëtimit dhe organizimin e 

transportit të tyre për në perëndim. Kjo dëshmon se të dëmtuarit kanë pësuar dëm deri në 

lartësinë e kësaj shume, e që ka rezultuar me për F. apo dobi pasuror të padrejtë dhe të 

kundërligjshme për të pandehurin.  

 

Gjykata gjen se të dëmtuarit ka parashtruar kërkesën pasurore juridike në përputhje me ligjin. 

Siç rezulton, të dëmtuarit kërkesën e ka parashtruar sipas nenit 459, 460 dhe 218 të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës.  

 

Në bazë të nenit 462 dhe 463 par.1 dhe par.2 të KPP-së, Gjykata ka vendosur për kërkesën 

pasurore juridike të dëmtuarve, pasi ka vërtetuar, se; 
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- Të dëmtuarit kërkesën pasurore juridike e kanë parashtruar brenda afateve kohore siç 

parashihen me neni 459, 460 dhe 218 të KPP-së. I dëmtuari F.S, kërkesën e tillë e ka 

pashtruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, përkatësisht në fjalën hyrësen, ndërsa i dëmtuari 

R.M, kërkesën e tillë e ka parashtruar më 23 tetor 2010, në deklaratën e tij, të dhënë në 

Policinë e Kosovës, sipas nenit 218 paragrafi 1 të KPP.     

 

- Në bazë të provave që i ka administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, përkatësisht, nga 

dëshmitë e të dëmtuarit R.M dhe F.S, Gjykata ka vërtetuar se të dëmtuarit e kanë 

paguar secili shumën prej 3.000€ të pandehurit, për sigurimin e dokumenteve të 

udhëtimit dhe organizimin e transportit të tyre për në perëndim. Kjo shumë e pagesave 

nga Gjykata cilësohet si dëm që kanë pësuar të dëmtuarit dhe për F. i padrejtë dhe i 

kundërligjshme për të pandehurin, sepse pagesat në fjalë nuk ka lind si detyrim nga 

ndonjë punë, veprim apo shërbim i ligjshëm.  

 

 

- Gjykata ka gjetë se të dhënat e parashtruara paraqesin bazë të mjaftueshme për të 

aprovuar kërkesat për kompensimin e dëmit për të dëmtuarit.  

 

- Gjykata pjesërisht e ka aprovuar kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarve, duke 

konsideruar se i dëmtuari ka pësuar dëm deri në shumë të cilën Gjykata e ka aprovuar si 

kërkesës pasurore juridike. Gjykata, ashtu siç edhe ka arsyetuar në këtë aktgjykim për 

këtë rrethanë si më të pranueshme dhe më të përafërt e pranon shumën e pagesave apo 

dëmit që ka pësuar të dëmtuarit deri në shumën prej 3.000 €, për secilin nga të 

dëmtuarit. 

 

 

- Për pjesën tjetër të kërkesës pasurore juridike, Gjykata i udhëzon të dëmtuarin në 

kontekst të rregullt civil, duke u bazuar në nenin 463 par.2 të KPP-së.  

 

- Lidhur kërkesën pasurore juridike për të dëmtuarin A.U, Gjykata e udhëzon të 

dëmtuarin që në kontest të rregullt civil të kërkojë kërkesën pasurore-juridike. Ky 

vendim mbështetet në nenin 463 par.3 të KPP-së. Gjykata rikujton se në raport me 

pikën III të këtij aktgjykimi ndaj të pandehurit Rr.Rr është refuzuar akuza, pasi që ka 
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arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale, dhe për këtë arsye ligjërisht nuk ka qenë e 

mundur ta detyrojmë të pandehurin për të kompensuar dëmin të dëmtuarit A.U. 

 

- Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata e ka detyruar të pandehurin Rr.Rr që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe 

këtë duke u mbështetur ë nenin 453 paragrafi 1 te KPP-ës.  Ndërsa ka vendosur që t’i lirojë nga 

shpenzimet e procedurës të pandehurit F.F dhe Rr.Rr për pikat pikën I/1,II, III dhe IV të 

aktgjykimit duke u mbështetur nenit 454 paragrafi i të KPP. 

 

Nga ajo që u tha si më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krimeve të renda 

P.nr.23/2011 dt.20.04.2021 

 

 

 

___________________                                                        __________________________ 

Procesmbajtësja:                  Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                              Avni Mehmeti  

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 

 

 

 


