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NË EMËR TË POPULLIT 

 P.nr.177/07 

                GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, 

(në Objektin e gjykatës në Mitrovicë-Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e 

trupit gjykues-gjyqtarët: Rrahman Beqiri dhe Gëzim Ademi, me procesmbajtësen Edita 

Kelmendi, në çështjen penale kundër të pandehurve; S.D dhe Xh.S të akuzuar për veprën penale: 

Kontrabandimi me emigrant nga neni 138 par.1 me nenin 23 sipas Kodit Penal të Kosovës, me 

tej [KPK], sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë, PP.nr.135/07 të datës 

31.07.2007, të cilën e përfaqëson Prokuroria Themelore në Mitrovicë. Në këtë çështje penale 

janë mbajtur pesë seanca të shqyrtimit gjyqësor. Shqyrtimi gjyqësor ka qenë i hapur për 

publikun, ku kanë prezantuar palët; prokurori i shtetit në PTH-Mitrovicë, Njazi Rexha, të 

pandehurit; S.D, mbrojtësi i tij av.Agim Lushta, i pandehuri Xh.S, mbrojtësi i tij av.Nikë Shala. 

Shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar më 23 shator 2019, të njëjtën ditë aktgjykimi është shpallur 

publikisht, ndërsa më 25 tetor 2019, është përpiluar me shkrim ky: 

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të pandehurve: 

1.S.D, nga i ati S., e ëma Z., e vajzërisë F., i lindur me dt...., Mitrovicë, jeton në Rr “...” ...- 

Mitrovicë, i vej, babai i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i punësuar në policin e Kosovës - Stacioni Policor Mitrovicë- Veri, me gradë toger, me 

numër personal të identifikimit: ..., i gjendjes së mesme ekonomike, i pa dënuar më parë, nuk 

zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, për këtë rast mbrohet ne liri.  

 

2.XH.S, nga i ati F., e ëma Z., e vajzërisë F., i lindur me dt.... në fsh....- Komuna e Preshevë – 

Serbi ku dhe jeton, shtetas i Republikës së Serbisë,  shqiptar, ka të kryer shkollën fillore, i 

martuar, baba i pesë  5 fëmijëve, punon elektricist, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër 

personal të identifikimit, më parë i pa dënuar, ndaj të njëjtit nuk zbatohet procedure për ndonjë 

vepër tjetër penale, për këtë rast mbrohet në liri.  

                                                                                                                                     

Në mbështetje të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të 

akuzuarit S.D dhe Xh.S; 

 

LIROHEN NGA AKUZA 

SEPSE:  

Në periudhën kohore prej fillimit të shtatorit të viti 2006 e tutje, në bashkëveprim edhe me të 

pandehurin F.I i cili gjendet në arrati janë marrë disa herë aktivisht me kontrabandim e 

emigrantëve në atë mënyrë që, pas marrëveshjes paraprake kanë organizuar grupe të shtetasve të 

Shqipërisë dhe Maqedonisë, i kanë sjellë dhe vendosur në motelin “E.” në Vushtrri, ku edhe 

është zënë grupi i fundit në përbërje prej nëntë shtetaseve të Shqipërisë: T.Z, K.D, S.K, M.D, 

G.K, B.T, F.Q, A.S e Sh.Sh, si dhe në shtëpinë e E.B në Mitrovicë, e pastaj prej këtu këta 

persona i kanë përgatitë për t‟i transportuar me veturat e tipit “Golf 2”, dhe “Fiat Punto” , deri në 

kufirin në mesë Kosovës-Serbisë me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejt të dobisë pasurore, e të 

cilët si destinacionë të fundit kanë pasur Italinë, edhe pse nuk i kanë plotësuar kushtet e 

domosdoshme për hyrje të ligjshme në Serbi. 

 

- Me këtë do të kryenin veprën penale: Kontrabandimi me emigrant nga neni 138 par.1 lidhur 

me nenin 23 sipas Kodit Penal të Kosovës [KPK].  

 

 

 

- Të pandehurit S.D dhe Xh.S, lirohen nga shpenzimet e procedurës penale. 
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- Kërkesë pasurore-juridike nuk pati 
 

- APROVOHET kërkesa e të pandehurit Xh.S, për kthimin e mjeteve të depozituara në emër të 

dorëzanisë. HIQET DORËZANIA, ashtu që të pandehurit Xh.S, nga i ati F., e ëma Z. i lindur 

me ..., në fsh....- Komuna e Preshevë – Serbi me numër personal ID;..., i kthehet gjithë shuma e 

deponuar në emër të dorëzanisë prej:15.000€ ( pesëmbëdhjetë mijë Euro). Dorëzania është 

depozituar në bankën KSB (KasaBank), më 24.07.2007, duke u bazuar në aktvendimin Gjykatës 

së Qarkut në  Mitrovicë, Gj.pp.nr.39/2007, i datës:25.07.2007. Shuma e dorëzanisë t‟i kthehet të 

pandehurit pasi aktgjykimi të merre formën e prerë. 

 

- OBLIGOHET Zyra e Financave pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë, apo zyrtarët 

përgjegjës pranë Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë të zbatojnë ketë vendim për kthimin 

e dorëzanisë. 
 

A r s y e t i m 
 

Aktakuza: 

Prokuroria Publike e Qarkut Mitrovicë,  ka ngritur aktakuzën PP.nr.135/07 të datës 31.07.2007, 

kundër të pandehurve: S.D dhe Xh.S, për shkak të veprës penale Kontrabandimi me emigrant 

nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së. 

 

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 Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, vepra e pretenduar penale ka ndodhur në regjionin e Mitrovicës 

dhe rrjedhimisht, bie brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas 

nenit 29, paragrafi 1, i KPP-ës. Sipas aktakuzës së prokurorisë vepra për të cilën dyshohen të 

pandehurit është vepra penale: Kontrabandimi me emigrant nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 

23 të KPPK-së, e që për këtë vepër parashihet dënim me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë 

(12) vjet, andaj rrjedhimisht kompetente për ta gjykuar këtë çështje penale është Departamenti 

për Krime të Rënda, kjo sipas nenin 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  

 

Rrjedha e procedurës: 

Më 26.10.2007, është mbajtur seanca mbi konfirmimin e aktakuzës në këtë çështje penale. Në 

këtë seancë të pandehurit janë deklaruar mbi fajësinë, të cilët e kanë mohuar në tërësi fajësinë në 

lidhje me veprën penale për të cilën akuzohen. 

 

Gjykata ka gjetur se i pandehuri S.D, në lidhje me këtë rast ka qenë nën masën e arrestit shtëpiak 

nga dt.10.05.2007 e deri më dt.10.08.2007, sipas vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë. 

Ndërsa në kohën kur është zhvilluar gjykimi (shqyrtimi gjyqësor), dhe pas shpalljes së 

aktgjykimit i pandehuri është mbrojtur në liri.  

 

Gjykata ka gjetur se i pandehuri Xh.S, në lidhje me këtë rast ka qenë nën masën e paraburgimit 

nga dt.21.05.2007 e deri më dt.25.07.2007, sipas vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë. 

Kurse më dt.25.07.2007 sipas aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, të pandehurit 

Xh.S i është aprovuar dorëzania në vlerë prej 15 mijë euro, dhe i është ndërprerë paraburgimit 

dhe pas aprovimit të dorëzanisë i pandehuri është mbrojtur në liri. 
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Shqyrtimi gjyqësor;  

Në ketë çështje penale, janë mbajtur / pesë / 5 / seanca të shqyrtimit gjyqësor, si vijon;  

- Më 11 prill 2019 

- Më 12 prill 2019 

- Më 10 shtator 2019 

- Më 11 shtator 2019 

- Më 23 shtator 2019. 

  

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Shqyrtimi gjyqësor ka qenë publike. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje në publicitetin e shqyrtimit 

gjyqësor.  

 

Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe, ndërsa e gjithë rrjedha është 

përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe-kroate, pasi që i akuzuari S.D i përket nacionalit 

Boshnjak, i cili nuk e flet dhe nuk e kupton mirë gjuhën shqipe. 

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat, rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit, për secilën seancë të shqyrtimit 

gjyqësor.   

 

Shqyrtimit gjyqësor – seanca 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 shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Njazi Rexha, të 

pandehurit, mbrojtësit e tyre si dhe në disa seanca ka marrë pjesë edhe dëshmitari bashkëpunues 

A.K si dhe avokati i tij av.Mahmut Halimi. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

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

Mitrovicë, sikur në pjesën rekomandues të akuzës.  

 

Më 12 prill 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësi të dëshmitarëve janë dëgjuar dëshmitarët; E.B, 

M.V dhe F.R. 

 

Më 10 shtator 2019 është dëgjuar në cilësinë e dëshmitar B.M. Të njëjtën ditë është dëgjuar edhe 

dëshmitari bashkëpunues A.K. 

 

Administrimi i provave materiale; 

Më 11 shtator 2019, në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar 

provat materiale të propozuara në aktakuzë, si dhe propozimet e palëve si vijon;  

-Procesverbali mbi identifikimin e personit të dyshuar i dt.22.12.2006 dhe 23.12.2006. 

-Procesverbali i seancës dëgjimore dt.02.03.2007. 

-Urdhri i Gjykatës për shpalljen e dëshmitarit bashkëpunues A.K dt.02.03.2007 
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-Raportet policore dt.10.07.2007, raporti i dt.24.12.2006, si dhe raportet tjera policore.  

 

Gjykata ka refuzuar një pjesë të propozimeve të palëve lidhur me provat, për këtë do të japim 

arsyetim të veçantë në ketë aktgjykim. 

 

Gjykata,  ka aprovuar pjesën tjetër të propozimeve të palëve, të cilat pasqyrohen në procesverbal 

të shqyrtimit gjyqësor, dt.11.09.2019. 

Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Më 11 shtator 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit në këtë rast kanë paraqitur 

mbrojtjen e tyre. Të pandehurit kanë mohuar në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohen - Konbtrabandim me emigrantë nga neni 138 par.1 lidhur me neni 23 KPK-së. 

 

Fjala përfundimtare; 

Më 23 shtator 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 23 shtator 2019, në këtë çështje penale Gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin 

gjyqësor.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 23 shtator 2019, Gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin. Aktgjykimi është shpallur në 

prezencë të pandehurve: S.D dhe Xh.S, si dhe mbrojtësve  të tyre  av.Agim Lushta dhe av.Nikë 

Shala, në mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë Njazi Rexha.  

 

Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Njazi Rexha, në fjalën përfundimtare ka deklaruar  si në 

vijim; “Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, vërtetohet se të 

pandehurit S.D dhe Xh.S, kanë kryer veprën penale për të cilën ngarkohen në aktakuzë. Nuk 

është kontestuese që të dy jam marrë me kontrabandim të emigrantëve. Fakt që vërtetohet  nga 

deklarata e dëshmitarit bashkëpunues A.K, i cili pranon se ka qenë pjesëtar i policisë së Kosovës, 

ku ka punuar në portën 31 në Komunën e Zubin Potokut, ku shef i tij ka qenë i akuzuar S.D. 

Gjithashtu, dëshmitari ka thënë se në muajin maj të vitit 2006, kanë biseduar me te akuzuarin S., 

rreth transportimit të emigrantëve, takimin e parë e kanë pasur në Mitrovicë, dhe së bashku me S. 

kanë shkuar në shtëpinë e vajzës së hallës së F.I, ku dhe janë takuar me F.. Në këtë shtëpinë ka 

arritur dhe marrëveshje për transportimin e emigrantëve deri në tunelin 8, i cili gjendet në pikën 

kufitare me Serbinë. Më tutje prokurori ka shtuar se, dëshmitari bashkëpunues A.K, ka potencuar 

faktin se me kontarbandimin e këtyre personave është marrë edhe personi me nofkën “Xh.”, i cili 

ka bërë sjelljen e tyre në Prishtina. Krejt në fund i propozon gjykatës që të akuzuarit t‟i shpall 

fajtor për këtë vepër penale, e në rastin e shqiptimit të dënimit t‟i ketë parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, siç parasheh ligji. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri S.D, av.Agim Lushta, fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim, në 

4 faqe, me përmbajtje si vijon;  

- Pas administrimit të provave në shqyrtimet e mbajtura kryesor, nuk është vërtetuar se S.D, ka 

kryer veprën penale si ne aktakuzë. 

- E vetmja provë që mbështete akuza është dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues A.K. 

- Ka mospërputhje dhe kundërshti në dëshminë dëshmitarit bashkëpunues. 

- Gjykata në rastin konkret të veproje sipas parimit “Id Dubio Pro reo”. 

- Prokuroria nuk ka deponuar prova tjera, prova materiale e as dëshmitar tjerë, përveç dëshmisë 

se dëshmitarit bashkëpunues. 
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- Dëshmitari B.M, ka thënë se i vetmi person që ka qenë i interesuar për emigrantet ka qenë vetë 

dëshmitari bashkëpunues A.K. 

- Dëshmitarët F.R dhe M.V, kane thënë se në bazë të informatave që kanë marrë kanë vërejtur 

personin i cili ishte futur brenda në hotel, dhe ka dal, i cili në atë kohë posedonte një makinë 

“Golf 3”, ky person ishte dëshmitari bashkëpunues A.K. 

- Nuk ka prova për të vërtetuar dyshimin e bazuar mirë se S.D, ka kryer veprën penale, përveç 

dëshmisë se dëshmitarit bashkëpunues.  

- Se janë plotësuar kushtet nga neni 364 par.1 pika 1.3 e KPP-së, lidhur me neni 262 par.4 të 

KPP-së 

 

Mbrojtësi i të pandehurit Xh.S, av.Nikë Shala në fjalën përfundimtare ka deklaruar, me 

përmbajtje si vijon; 

- Me provat e administruara gjatë seancave kryesore, nuk u vërtetuar se Xh.S ka kryer veprën 

penale për te cilën akuzohet. 

- Me asnjë provë nuk mund të vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale në bashkëkryerje 

siç pretendohet në akuzë. 

- Për të ekzistuar bashkëkryerja, duhet të jetë grupi, marrëveshja paraprake, ndarja e roleve dhe 

të ketë përfitim material. 

- Nuk mund të vërtetohet se Xh.S, kishte ndonjë marrëveshje paraprake me S.D, apo F.I, siç nuk 

mund të vërtetohet se ka përfituar materialisht.  

- E vetmja provë që aludon prokuroria është dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues, që është jo 

reale, tendencioze me qëllim që të ketë përfitime materiale. 

- Aktakuza në këtë rast është ngritur me supozime dhe jo me prova konkrete. 

- Propozon që Xh.S në mungesë të provave të lirohet nga akuza, dhe të nxjerrët  aktgjykim 

lirues. 

 

I pandehuri S.D në fjalën përfundimtare deklaron: Pajtohet plotësisht me fjalën përfundimtare që 

ka paraqitur avokati i tij, dhe nuk paraqet fjalën përfundimtare. 

 

I pandehuri Xh. Sylejmni në fjalën përfundimtare deklaron: Pajtohet me fjalën përfundimtare që 

ka paraqitur avokati i tij, dhe nuk paraqet fjalën përfundimtare. 

Pretendimet e prokurorisë në aktakuzë; 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, i akuzon të pandehurit Xh.S dhe S.D, se në bashkëpunim 

edhe me një person tjetër, në vitin 2006 janë marrë me kontarbandimin e emigrantëve, të cilët 

kanë ardhë nga Shqipëria duke i vendosur në motelin “E.”, në Vushtrri, pastaj duke i transportuar 

ilegalisht për në Serbi, me qëllim të përfitimit material. 

 

 

Të pandehurit që nga fillimi i procedurës penale, por edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, në tërësi e 

ka mohuar fajësinë për veprën penale për të cilën ngarkohen. Me arsyetimin se nuk kanë qenë të 

përfshirë në këtë rast siç akuzohen, nga prokuroria. 

 

Mbrojtësit e të pandehurve av.Agim Lushta dhe av.Nikë Shala, e kanë kundërshtuar akuzën e 

prokurorisë me arsyetimin se mungojnë provat për t‟i vërtetuar faktet kryesore në akuzë.  

 

Faktet jo kontestuese;  

- Nuk ka qenë kontestues fakti se i pandehuri S.D, ka punuar dhe ende vazhdon që të 

punojë në policinë e Kosovës. 

- Në periudhën kohore në vitin 2006, i pandehuri S.D, mbante gradën rreshter policor, dhe 

punonte si shef i operativës në pikën kufitare, portën nr.31-Bërnjakë-Kosovë. 
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- Nuk ka qenë kontestues fakti se i pandehuri S.D, ka punuar me A.K, i cili ka qenë i 

pandehur për këtë rast me pas dëshmitar bashkëpunues. Të njëjtit kanë punuar në portë 

kufitare pika 31, në pozita të ndryshe pune. 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se i akuzuari S.D dhe dëshmitari bashkëpunues A.K, janë 

njohur edhe më parë mes veti, gjatë punës në Policinë e Kosovës, në Mitrovicë, ku kanë 

punuar në Njësinë e Forenzikës. 

 

Këto fakte nuk kanë qenë kontestuese mes palëve. Përveç kësaj, këto fakte provohen edhe nga 

raportet policore që janë administruar si prova gjatë shqyrtimit gjyqësor, që dëshmojnë pozitën  e 

të pandehurit dhe vendin e tij të punës, kjo provohet edhe nga mbrojtja e të pandehurit S.D, i cili 

ka pohuar se ka punuar në policinë e Kosovës, duke treguar pozitat që ka punuar në polici dhe 

gradat policore që ka mbajtur dhe mbanë.  

 

Gjykata faktet e lartcekura i merr të vërtetuara plotësisht. 

  

- A njiheshin në mes veti të akuzuarit S.D dhe Xh.S? 

 

Prokuroria në aktakuzë pretendon se të pandehurit S.D dhe Xh.S, në periudhën kohore 2006, 

kanë bashkëpunuar në mes veti por edhe me personat tjerë për të kontrabanduar emigrant me 

qëllim të përfitimit material për vete.  

 

Të pandehurit gjatë shqyrtimit gjyqësor kanë mohuar tërësi pretendimet e prokurorisë në 

aktakuzë.  

 

I pandehuri Xh.S, në mbrojtjen e tij që ka paraqitur në shqyrtim gjyqësor me dt.11.09.2019,  ka 

thënë se nuk e ka njohur më përpara të akuzuarin S.D. Këtë gjë e ka thënë edhe në mbrojtjen e tij 

që ka dhënë në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë dt.17.07.2007. I pandehuri Xh.S për 

këtë rrethanë, në mbrojtjen e tij në prokurori,  ka mohuar në tërësi veprën penale për të cilën ai 

akuzohet, ndërsa ka deklaruar si vijon; “Nuk i njoh personat F.I dhe S.D, për ta nuk kam dëgjuar 

asnjëherë, nuk e di ku gjendet moteli “E.”. Nuk i njoh personat me emrin E.B, nuk e njoh 

personin A.K, dhe nuk kam kontaktuar asnjëherë me këtë”. Në mbrojtjen e tij në shqyrtimin 

gjyqësor për këtë rrethana ka deklaruar. 

 

Në pyetje të avokatit mbrojtës, pyetja: A, e njihni A.K dhe S. D?   

 

I akuzuari është përgjigjur: “Jo nuk i njoh asnjërin”. 

 

 

Për gjykatën, një mbrojtje e tillë e të pandehurit, është plotësisht e besueshme, për faktin se 

mbrojtja e tij përputhet me mbrojtën që ka thënë i akuzuari S.D, i cili i ka pohuar të njëjtat fakte, 

për më tepër prokuroria nuk ka deponuar prova tjera, për t‟i vërtetuar faktet të cilat pretendon. 

 

I akuzuari S.D, në mbrojtjen e tij në polici, në Prokurorinë Publike të Qarkut në Mitrovicë, dhe 

në Gjykatë, gjatë shqyrtimit gjyqësor dt.11.09.2019, ka mohuar faktin se njihej me përpara me të 

akuzuarin Xh.S, mohon se është marrë me kontrabandim të emigrantëve,apo se ka bashkëpunuar 

për këtë gjë me Xh.S dhe F.I. 

 

I akuzuari S.D, për këtë rrethanë në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor me dt.11.09.2019,  ka 

deklaruar: 

Mbrojtësi i tij e pyet, pyetja; A e njehini personin me emrin Xh.S?  

I  pandehuri, përgjigjet; “Jo”.  
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Ndërsa, në mbrojtjen qe ka dhënë në prokurori, më dt.19.07.2007, për këtë rrethanë ka deklaruar 

”Nuk e njohë, personin me emrin Xh.S, tani po e dëgjojë për herë te parë, nuk kam pas kontakt 

me këtë person dhe nuk e di prej nga është”.    

 

Prokuroria nuk ka siguruar asnjë provë të vetme për të dëshmuar lidhjen, njohjen, kontaktimin, 

bashkëpunimin apo takimin eventual ndërmjet të pandehurit S.D me të pandehurin Xh.S. Nuk 

mund të dëshmohet nëse i pandehuri S.D është takuar ndonjëherë me të pandehurin Xh..  Nuk 

mund të dëshmohet ndonjë kontakt, njohje apo bisedë në mes të pandehurve, sepse prokuroria ka 

dështuar të sigurojë listën e kontakteve të bisedave telefonike në mes të pandehurve, kur kjo 

shumë lehtë ka mundur të sigurohet nëse do të ishte apo ekzistonte një kontakt i tillë në mes të 

palëve (të pandehurve). Në mungesë të këtyre provave nuk mund të dëshmohet asnjë pretendim i 

prokurorisë lidhur me njohjen apo bashkëpunimin në mes të pandehurve te kjo vepër penale, siç 

pretendohet në akuzë. 

 

              Si përfundim Gjykata gjen se nuk ekziston asnjë provë e vetme që do të dëshmonte dhe 

vërtetonte se të pandehurit S.D dhe Xh.S gjatë vitit 2006 njiheshin në mes vete, apo se kanë 

bashkëpunuar në këtë krim, ashtu siç ceket në akuzë.  

 

- A janë marrë me kontrabandim të emigrantëve të pandehurit S.D dhe Xh. Syljemani? 

 

Prokuroria në aktakuzë pretendon se të pandehurit S.D dhe Xh.S, në periudhën kohore 2006, 

kanë bashkëpunuar në mes vete, janë marrë aktivisht me kontarbandimin e emigrantëve duke i 

transportuar disa persona shtetas të Shqipërisë nga Kosova për në Serbi.  

 

Të pandehurit, gjatë shqyrtimit gjyqësor kanë mohuar në mënyrë kategorike, pretendimet e 

prokurorisë në aktakuzë.  

 

I pandehuri Xh.S, në mbrojtjen e tij që ka paraqitur në shqyrtim gjyqësor me dt.11.09.2019,  ka 

mohuar se është marrë me kontrabandimin e emigrantëve. Edhe në mbrojtjen që ka paraqitur në 

Prokurori ka mohuar se është marrë me veprimtari të tillë. 

 

Në pyetjen e prokurorit, pyetja; A keni bartë persona nga Shqipëria për në Kosovë, dhe nga 

Maqedonia për në Kosovë? 

I pandehuri Xh.S, ishte përgjigjur; “Jo” 

 

 

I pandehuri Sylejmani, lidhur me rrethanat e akuzës ka thënë se nuk e njihte me parë A.K-n, S.D-

in, F.I-in apo E.B-n. Se nuk e dinte ku gjendej hoteli ”E.” –Vushtrri, se nuk është marrë 

asnjëherë me kontrabandim të emigrantëve. Për gjykate një mbrojtje e tillë është e besueshme 

sepse nuk ka prova që dëshmojnë të kundërtën që pretendon prokuroria.   

 

Mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri S.D, për këtë rrethanë; 

 

I pandehuri S.D, në mbrojtjen e tij dhënë në policinë e Kosovës, Prokurorinë Publikë të Qarkut 

në Mitrovicë, dhe në Gjykatë, gjatë shqyrtimit gjyqësor më 11.09.2019, ka mohuar pretendimet e 

prokurorisë se është marr ndonjëherë me kontabandim të emigrantëve, apo se ka bashkëpunuar 

me A.Kn, Xh.Sn apo F.I, për këtë gjë.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor dt.11.09.2019, në pyetje të mbrojtësit të tij, ai ka deklaruar: 

Pyetja; A keni biseduar ndonjëherë me A.K, dhe a keni pas marrëveshje me të, për transportimin 

e emigrantëve? 

I pandehuri S.D, ishte përgjigjur: “Jo”. 



8 

 

Në pyetje të prokurorit gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor: A e dini ku është tuneli nr:8, me kufirin me 

Serbin? 

I pandehuri S.D, ishte përgjigjur: “Në drejtim të Zubin Potokut, dhe në drejtim të portës kufitare 

31”. 

 

Në pyetje të prokurorit gjatë shqyrtimit gjyqësor: A keni qenë me A.Kn ndonjëherë në këtë tunel?  

 

I pandehuri S.D, ishte përgjigjur: “Jo”. 

 

Në pyetjet të prokurorit, gjatë shqyrtimit gjyqësor, ai ka mohuar faktin se njihej me të akuzuarin 

Xh.S, ka mohuar pretendimin se është marrë me kontrabandimin e emigrantëve, apo se ka 

bashkëpunuar për këtë gjë me të akuzuarin Xh.Sn, dhe të pandehurin F.I, që tani gjendet në 

arrati. 

 

I akuzuari S.D, për këtë rrethanë në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor me dt.11.09.2019,  ka 

deklaruar: 

Në pyetjen nga mbrojtësi i tij, pyetja; A e njehini personin me emrin Xh.S?  

I  pandehuri, ishte përgjigjur; “Jo”.  

I pandehuri në mbrojtjen e tij në përgjithësi, ka mohuar këto pretendime të prokurorisë, se; është 

marrë me kontrabandim të emigrantëve, se kishte marrëveshje për kontrabandim të emigranteve 

me A.Kn,  se njihej me të pandehurin Xh.S.  Të gjitha këto pretendime në aktakuzë, i pandehuri i 

ka quajtur të pavërteta. Gjykata i ka besuar për këto rrethana mbrojtës se të pandehurit, sepse nuk 

ka prova që dëshmojnë ndonjë nga pretendimet e prokurorisë, mbrojtja e tillë përputhet me 

mbrojtën e të pandehurit Xh. dhe me dëshmitë e dëshmitarëve.  

 

Dëshmitë e dëshmitarëve; 

         - Dëshmitarja E.B, në dëshminë e saj në policinë e Kosovës, më dt.08.05.2007, ka 

dëshmuar se në periudhe kohore të vitit 2006, djali i dajës saj F.I, në disa raste i kishte marrë 

automjetin e saj të tipit “Fiat Punto”. Sipas dëshmisë se saj, F.  kishte sjellë disa persona në 

shtëpinë e saj, diku 6-7 persona, që sipas dialektit të gjuhës që flisnin, kanë qenë persona nga 

Shqipëria –Maqedonia. Pastaj, F. së bashku me një bashkëpunëtor,  personat në fjalë i kanë 

transportuar disa herë deri në fshatin Çabër-Zubin Potok. Në shqyrtimin gjyqësor dëshmitarja ka 

konfirmuar dëshminë e saj dhënë paranë policisë se Kosovës.  

 

Bazuar në dëshminë e dëshmitares E.B, nuk mund të vërtetohet asnjë nga pretendimet e 

prokurorisë në këtë aktakuzë. Dëshmitarja, gjatë dëshmisë saj për asnjë moment nuk ka 

përmendur emrat e të pandehurve S.D dhe Xh.S. Ajo ka mohuar se i njeh të pandehurit, dhe 

asnjëherë në asnjë rast nuk ka thëne se ata kanë transportuar emigrant të paligjshëm në territorin 

e Kosovës apo jashtë saj. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor në ketë rast kur dëshmitarja është pyetur se a‟i njehë të pandehurit 

Xh.Sn  dhe S.D, ajo është përgjigjur se nuk i njeh asnjërin nga ta.   

 

Në pyetje të mbrojtësit, pyetja, A e njeh Xh.Sn, apo “Xh.”? 

Dëshmitarja ishte përgjigjur; Jo, nuk i njoh. 

 

Sipas vlerësimeve të Gjykatës dëshmia e dëshmitares E.B, më tepër i referohet fakteve në raport 

me veprimet e të pandehurit F.I, i cili nuk është i akuzuar në ketë rast, kjo edhe ashtu nuk është 

objekt i akuzës. Dëshmitarja në dëshminë e saj, nuk ka përmendur emër apo mbiemër të ndonjë 

personi tjetër dhe nuk ka identifikuar ndonjë bashkëpunëtor të F.t. Gjykata i ka besuar plotësisht 

dëshmisë se kësaj dëshmitarja, dëshmia e saj është pothuaj se e ngjashme me dëshmitë që ka 

dhënë me herët për këtë rast, nuk kemi vejtur ndonjë tendencë të caktuar në deklarimet e kësaj 
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dëshmitareje. Dëshmia e saj, gjen mbështetje në dëshmitë e dëshmitarëve tjerë dhe provat tjera 

në këtë rast në raporte me të pandehurit.  

 

        -  Dëshmitari B.M, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, më dt.10.09.2019, pranon 

faktin se në periudhën kohore të vitit 2006, ka punuar si punëtor -recepsionist në Motelin “E.-P.-

M” -Vushtrri. Pohon se, gjatë kësaj kohe një person në disa raste ka sjellë persona në motel, të 

cilët kanë qenë nga Shqipëria. Sipas dëshmitarit, personi i lartcekur ka komunikuar në gjuhën 

shqipe dhe ka qenë polic i Kosovës. Për t‟i sjellë dhe për t‟i marrë personat në motel, ai përdorte 

dy automjete  “Golf 4 dhe Golf 3”.  

 

Dëshmitari për këto rrethana ne dëshminë e tij në polici, të cilën e ka mbështetur edhe në 

shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar: “ Unë punoj ne motelin E.-P.-M., si recepsionist. Para tre apo 

katër muajsh kanë filluar me ardh persona nga Shqipëria, të cilët i ka sjellë një person të cilët 

emrin nuk ia dijë, por e dijë se është polici, sepse ia kam pa uniformën. Ky personi ka ardhur 

disa herë, fillimisht i sillte ka dy dhe tre persona, i vizitonte, pastaj ka fillua me sjellë ka 8-9 

persona. Me dt.18.12.2006, ky personi i ka sjellë edhe dy persona në motel, ku qëndronin edhe 

shtatë person tjerë, i vizitonte pastaj ka ardhur policia ne motel ku i ka gjet këta persona.  

 

Në pyetje të zyrtarit policor, pyetja; “A mund të përshkruani personin që i ka sjellë këta personat 

nga Shqipëria? 

Dëshmitari ishte përgjigjur: Biond, me flokë ngjyrë kafeje të shkurta, sytë si të kaltër në të hirit, i 

gjatë 1.75-1.80m. 

 

Më 22 dhjetor 2006, dëshmitari ka bërë identifikimin e personit të dyshuar/pandehur në bazë të 

fotografisë. Identifikim i është bërë në ambientet dhe objektet e policisë se Kosovës, në 

fotoalbumin me gjashtë fotografi. Nga kjo rezulton se dëshmitari B.M, ka identifikuar personin 

në foto nr.5, si personi që ka sjellë personat nga Shqipëria, në motelin “E.-P.-M.” në Vushtrri. 

 

Sipas procesverbalit për identifikimin e personave të dyshuar, i përpiluar nga Policia e Kosovës, 

më dt.22.12.2006, shihet fotoalbumi me persona në gjashtë fotografi, me numër rendor nga një 

deri në gjashtë (1-6), shihet kur dëshmitari identifikon personin në foton nr.5. 

 

Nga procesverbalin për identifikim nuk janë dhënë emrat e personave që janë paraqitur në 

fotografi –fotoalbum, megjithatë nga pamja është e çartë që në foton nr.5, shihet se është personi 

A.K. Pra, ky dëshmitar ka identifikuar vetëm një person që sipas tij është marrë me transportimin 

e disa personave nga Shqipëria. Ky person ka qenë A.K, në këtë rast fillimisht ka qenë i dyshuar, 

pastaj me vendim të gjykatës është ndërruar statusi në dëshmitar bashkëpunues.  

 

Gjykata duke u bazuar në dëshminë e dëshmitarit Makiqi, nuk ka arritur të vërtetoi asnjë nga 

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

nuk ka përmendur emrat e këtyre të pandehurve. Dëshmitari ka pohuar faktin se ai nuk i njihte 

më përpara të pandehurit. Për më tepër, asnjëherë nuk ka thënë se të pandehurit kanë sjellë, 

vizituar, apo transportuar persona –emigrant në motelin “E.-P.”, në Vushtrri. Dëshmia e këtij 

dëshmitari për asnjë çast nuk i fajëson të pandehurit Xh.S dhe S.D. 

 

Dëshmitari në dëshmi e tij dhe në procesin e njohjes apo identifikimit, ka identifikuar A.Kn, si 

personin kyç i cili i sjellte personat nga Shqipëria, në motel “E.-P.”, pastaj kohë pas kohe 

kujdesej për ta duke i vizituar me motel. Megjithatë, ky person nuk ka qenë i akuzuar, për shkak 

të statusit të tij, si dëshmitar bashkëpunues i shpallur nga gjykata me kërkesë të prokurorisë. 

Gjykata i ka besuar plotësisht dëshmisë se këtij dëshmitari, nuk ka vërejtur ndonjë mospërputhje 

të madhe në mes dëshmive të tij të dhënë me herët për këtë rast. Dëshmia e tij, gjen mbështetje 
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në dëshmitë e dëshmitarëve tjerë dhe provat tjera në këtë rast, siç janë procesverbali mbi 

identifikimin e presonit dhe sendeve. 

 

      -Dëshmitari M.V, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, më dt.12.04.2019, ka thënë, si 

zyrtar policor kanë pas një informacion se disa persona nga Shqipëria gjenden në një motel në 

Vushtrri. Kanë shkuar me kolegun e tij F.Rr., për të verifikuar informatën dhe aty afër kanë 

vërejtur një person që kishte ardhur me automjet “Golf -3”, pastaj ka hyrë dhe ka dal nga hoteli. 

Dëshmitari më tej ka thënë se pas kësaj, kanë hyrë në hotel dhe kanë takuar disa persona nga 

Shqipëria, të cilët po qëndronin aty. Nga identifikimi i personit kanë ardhur në përfundim se në 

këtë rast është i përfshirë edhe një zyrtar policor. Sipas dëshmitarit, pas identifikimit kanë 

kuptuar se ky zyrtari policor është A.K. Për këto rrethana kjo dëshmi e dëshmitarit është e 

ngjashme me dëshminë e tij dhënë më parë pranë policisë së Kosovës, për këto arsye kjo dëshmi 

është plotësisht e besueshme.  

  

Gjykata, duke u bazuar në dëshminë e dëshmitarit M.V, nuk ka arritur të vërtetoi asnjë nga 

pretendimet e prokurorisë në këtë aktakuzë. Dëshmitari nuk ka thënë t‟i ketë parë të pandehurit 

ditën kritike afër apo në motelin “E.-P.-M.”, ku gjendeshin personat nga Shqipëria, që 

dyshoheshin se ishin sjellë si emigrant nga Shqipëria dhe qëndronin kundërligjshëm në Kosovë. 

Sipas dëshmitarit, të vetmin person që kanë identifikuar lidhur më këtë rast ka qenë ish-zyrtari 

policor A.K, tani dëshmitar bashkëpunues. Për më tepër, asnjëherë nuk ka thënë se të pandehurit 

kanë sjellë, vizituar, apo  transportuar persona –emigrant në motelin “E.-P.”, në Vushtrri. 

Dëshmia e këtij dëshmitari për asnjë çast nuk i fajëson të pandehurit Xh.S dhe S.D. 

 

Dëshmitari ka pranuar faktin lidhur me këtë rast e kanë arrestuar Xh.Sn, derisa gjendje në 

objektin e Hotel “K.”–Vushtrri. Dëshmitari nuk ka thënë se i është gjetur diçka e dyshimit apo 

kundërligjshme te i pandehuri Xh., me rastin e arrestimit Arrestimi sipas tij është bërë me urdhër 

të prokurorës. Sipas dëshmitarit të gjitha veprimet dhe arrestimet e mëvonshme janë bazuar në 

dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues A.K.  

 

-       Dëshmitari F.R, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, më dt.12.04.2019, ka thënë se 

kanë pas një informacion se disa persona gjenden në një motel në Vushtrri, që dyshohet se janë 

të kontrabanduar. Se kanë shkuar së bashku me kolegun e tij M.V, dhe në dalje të motelit kanë 

takuar një koleg tyre (zyrtar policor), unë e kam njohur si figurë, ndërsa kolegu ime M. e ka 

njohur me emër dhe mbiemër. Në motel, kemi hasë në disa persona nga Shqipëria, nuk kanë pas 

dokumentacione por që kanë pasur synim që të shkojnë në vendet e Evropës. Sipas dëshmitarit, 

koordinim me prokuroren, është bërë procedura e njohjes dhe është identifikuar personi që është 

parë atë ditë te moteli, (zyrtarit policor) A.K.   

 

Gjykata duke u bazuar në dëshminë e dëshmitarit F.Rr., nuk ka arritur të vërtetoi asnjë nga 

pretendimet e prokurorisë në këtë aktakuzë. Dëshmitari nuk ka thënë t‟i ketë parë të pandehurit 

ditën kritike afër apo në motelin “E.-P.-M.”, ku gjendeshin personat nga Shqipëria.  Sipas 

dëshmitarit, të vetmin person që kanë identifikuar lidhur me këtë rast, ka qenë ish-zyrtari policor 

A.K. Për më tepër, dëshmitari asnjëherë nuk ka thënë se të pandehurit kanë sjellë, vizituar, apo 

transportuar persona –emigrant në motelin “E.-P.”, në Vushtrri. Dëshmia  e tij nuk është 

fajësuese për të pandehurit Xh.S dhe S.D. Për gjykatën dëshmia e këtij dëshmitarit është e 

besueshme, kjo mbështet plotësisht në dëshminë e dëshmitarit V., në dëshminë e dëshmitarit M., 

dhe provat tjera materiale.  

 

Gjykata konstaton se, zyra e prokurorit të shtetit e as policia e Kosovës, nuk kanë identifikuar 

saktë të dhënat personale të personave nga Shqipëria, që ditën kritike ishin hasura duke qëndruar 

në hotelin “E.-P.” në Vushtrri. Në dispozitivin e aktakuzës janë dhënë emrat e tyre, megjithatë në 

shkresat e lëndës mungojnë dokumentet personale të tyre apo të dhënat tjera që do të mund të 
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identifikoheshin të dhënat e tyre personale. Për më tepër, këta persona nuk janë intervistuar në 

asnjë fazë të procedurës penale nga policia dhe as nga zyra e prokurorit përgjegjës.  

 

Përderisa nuk është identifikuar identiteti i këtyre persona, nuk janë intervistuar si të dëmtuar apo 

dëshmitar në asnjë nga fazat e procedurës penale, mungojnë dëshmitë e tyre për të dëshmuar disa 

fakte që janë me rëndësi lidhur me veprën penale dhe përgjegjësinë penale të personave që janë 

marrë me ketë rast. Në mungesë të dëshmive të tyre si mund të vërtetohen këto fakte; rrugën që 

kanë ndjekur deri në Kosovë?, A‟ kanë paguar para, sa kanë paguar për të hyrë në Kosovë?, 

Kush i ka sjellë në Kosovë?, Cili ka qenë qëllimi tyre dhe destinacioni i tyre i fundit? Në 

mungesë të provave për t‟i vërtetuar këto fakte, vërejmë se  kësaj aktakuzë i mungojnë elementet 

esenciale të një akti akuzues, përveç provave. Në mungesë të dëshmive të këtyre dëshmitarëve -

dëmtuarave nuk e është e çartë se,  vërtetë a kanë qenë këta persona emigrant të paligjshëm, kush 

i ka sjellë këtë, sa para kanë paguar, si kanë hyrë në Kosovë, e shumë rrethana tjera. Vlerësojmë 

se mos identifikimi dhe mos intervistimi i këtyre peronave, ka qenë lëshimi ma serioz i zyrës së 

prokurorisë në këtë rast.  

 

Gjykata, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka kërkuar nga autoritete e Republikës se Shqipëri, përmes  

rrugëve ligjore të bashkëpunimit ndërkombëtare, për të identifikuar dhe për t‟i dërguar ftesat për 

shqyrtim gjyqësor, për këta persona siç kemi pasur të dhënat me emër e mbiemër, megjithatë 

kemi marrë përgjigjen nga Shqipëria, përgjigjja ka qenë që shumica nga këta persona me të 

dhënat e kërkuar nuk ekzistojnë si të regjistruar në regjistrat civil të këtij shtetit.   

 

Edhe nga procesverbali i identifikimit që kanë bërë këta persona, në raport me personin apo 

personat e dyshuar nuk mund të vërtetohet se të pandehurit kanë kontabanduar emigrant të 

paligjshme, apo se janë marrë me këtë aktivitet. Përkundër që gjykata nuk pajtohet që ky 

identifikimi është provë e plotë në mungesë të dëshmive të tyre dhe të një identifikimi të saktë të 

subjektit identifikues. Megjithatë, kjo provë është propozuar nga vet prokuroria në shqyrtimin 

gjyqësor.   

 

Ndërsa, sipas procesverbali për identifikimin e personave të dyshuar, i përpiluar nga Policia e 

Kosovës, më dt.22.12.2006, rezulton se shtatë personat nga Shqipëria, të cilët ishin hasur në 

hotelin “E.-P.”, kanë bërë një identifikim në bazë të fotografisë të personit të dyshuar, katër nga 

këta persona kanë identifikuar personin në foton nr.5, si person i dyshuar.  

 

Bazuar në procesverbalin për identifikim nuk janë dhënë emrat e personave që janë paraqitur në 

fotografi –fotoalbum, megjithatë nga pamja e tyre në foto është e çartë që në foton nr.5, shihet se 

është personi A.K. Pra, sipas këtij identifikimi ka qenë vetëm një person që është marrë me këtë 

gjë. Ky person ka qenë A.K. Pra, sipas identifikimit përjashtojnë mundësinë tjetër që do te thotë 

se të pandehurit Xh.S dhe S.D, nuk janë marrë me kontarbandim të emigrantëve siç pretendohet 

në aktakuzë.  

 

       - Gjykata si përfundim gjen se nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor me 

konkretisht dëshmitë e dëshmitarëve; E.B, B.M, M.V, F.R, nga dy procesverbalet e njohjes dhe 

identifikimit që janë zhvilluar në këtë rast dhe raportet policore, nuk mund të vërtetohet se të 

pandehurit Xh.S dhe S.D, kanë kryer veprën penale të kontabandimit me emigrant, siç akuzohen 

në këtë akuzë.  

 

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

dëshmuar fajësinë e të akuzuarve në gjykatë. Provat që janë ofruar janë të zbehta, vërtetojnë se 

ka ndodhur një krim (v. Penale), por në asnjë mënyrë nuk dëshmojnë se të pandehurit ka kryer 

veprën penale që akuzohet. Gjykata rikujton se, prokuroria ka për obligim që sipas nenit 240 
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paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të ngritë aktakuzën vetëm kur ka prova të 

mjaftueshme për një gjë të tillë, në të kundërtën është obligim që hetimit t‟i pushojë.   

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykata, dëshmitë e dëshmitarëve vërtetojnë faktin se në vitin- 2006, 

disa persona nga Shqipëria ishin sjellë kundërligjshme në Kosovë, se ata ishin vendosë në Hotel 

„E.-P.” Vushtrri. Ndërsa, tre dëshmitarët në këtë rast kanë identifikuar vetëm një person i cili i ka 

vizituar, kujdesur dhe transportuar këta emigrant. Bazuar në procesin e identifikimit që është 

bërë njohja dhe identifikimi rrjedhë se dëshmitarët kanë identifikuar se ky person që është parë te 

moteli në fjalë, ka qenë A.K, dhe jo të pandehurit në aktakuzë.   

 

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

e kësaj vepër penale. Në bazë të dëshmive që janë propozuar dhe administruar nga Gjykata nuk 

mund të provohet se të pandehurit, kanë ndërmarrë ndonjë nga veprimet e poshtë shënuara, SE; 

- kanë trafikuar apo kontabanduar emigrant 

- kanë transportuar emigrantë nga ndonjë vend tjetër për në Kosovë, apo jashtë territorit 

të Kosovës. 

- kanë siguruar apo prodhuar dokumente të falsifikuar me qëllim të kontabandimit të 

emigrantëve. 

- kanë strehuar, kufizuar lëvizjen e tyre apo ndaluar personat e tillë 

 

Për më tepër, zyra e prokurorit nuk ka arritur që të dëshmoi se të pandehuri kanë qenë pjesë e 

ndonjë grupi apo organizate kriminale që është marrë aktivisht me kontarbandimin e 

emigrantëve, apo se kanë përfituar nga ky aktivitet i kundërligjshme dhe kriminal.  

 

Nuk ka prezantuar ndonjë provë, konkrete për të vërtetuar lidhjen apo kontaktin qoftë telefonik, 

takimet eventuale, bisedat të kësaj natyre ndërmjet të pandehurve dhe A.Kt. Të pandehurit nuk 

janë has asnjëherë duke transportuar emigrant, gjate kontrollit ndaj tyre nuk është gjet ndonjë gjë 

e dyshimtë që lidhet me veprën penale për të cilën akuzohen. 

 

Këto fakte nuk mund te dëshmohen, prokuroria nuk ka sjellë dëshmi për vërtetimin e tyre.  Asnjë 

dëshmitar apo dëshmi tjetër fizike/materiale, nuk mund t‟i vërtetoi këto fakte të pretenduara në 

raport me elementet e kësaj vepre penale dhe veprimin e të akuzuarve në drejtim të saj.  

 

-       Lidhur me dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues A.K. 

 

Historiku deri te shpallja dëshmitar bashkëpunues: 

 

Gjykata gjen se, prokuroria në këtë rast aktin akuzues kundër të pandehurve Xh.S dhe S.D, e 

mbështetë në tërësi në një dëshmi të pandehurit A.K, që me vendim të gjykatës ishte shpallur 

dëshmitar bashkëpunues.  

 

Më 22 dhjetor 2006, dëshmitari B.M, dhe dëshmitarët tjerë sikur janë cekë në faqe 11, të 

aktgjykimit, kanë bërë identifikimin e personit-A.K, si person i dyshuar në këtë rast. Kjo 

vërtetohet nga dy procesverbalet e identifikimit dt.22.12.2019. 

 

Më 21.12.2006 - 24.12.2006, zyrtari policor A.K, nuk ishte paraqitur në punë. Kjo vërtetohet 

sipas raportit policor dt.24.12.2006. 

 

Më 24 dhjetor 2006, policia e Kosovës, i kishte marrë gjitha pajisjet e policisë dhe armën zyrtare 

A.Kt, ndërsa ai atë ditë nuk ishte hasur në shtëpi. Kjo vërtetohet sipas raportit policor 

dt.24.12.2006. 
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Më 26 dhjetor 2006, policia e Kosovës, ka ushtruar kallëzim penal kundër Arafat Krasnqit, me 

dyshimin për veprën penale;  Kontrabandimi me emigrant nga neni 138 par.2 sipas Kodit Penal 

të Kosovës, pikërisht për emigrantet nga Shqipëria që ishin hasur më dt.21.12.2006, në motelin 

“E.-P.” në Vushtrri.   

 

Më 28 dhjetor 2006, Gjykata Qarkut në Mitrovicë, ka lëshuar urdhër arrest për të pandehurin në 

atë kohë A.K. 

 

Më 8 janar 2007, A.K, është paraqitur në polici dhe ka dhënë një deklaratë në policinë e 

Kosovës, në cilësinë e të dyshuarit. 

 

Më 10 janar 2007, Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, ka caktuar masën e paraburgimit kundër  A.K, 

në kohëzgjatje prej një / 1 / muaj. 

 

Më 9 shkurt 2007, Prokuroria e Qarkut në Mitrovicë, ka kërkuar që i pandehuri A.K, të shpallet 

dëshmitar bashkëpunues. 

 

Më 8 mars 2007, Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, sipas vendimit P.nr.5/2007, ka shpallur 

dëshmitar bashkëpunues A.K. Ka urdhëruar që të ndalohet vazhdimi i procedurës penale kundër 

tij, sipas akuzës PP.nr:401/2006.  

 

Më 2 mars 2007, A.K, ka dhënë dëshminë e tij si dëshmitar bashkëpunues në zyrat e  Gjykatës së 

Qarkut në Mitrovicë. 

 

- Përmbajtja e dëshmisë së dëshmitarit bashkëpunues. 

 

Dëshmitari bashkëpunues A.K, në dëshminë e tij më 2 mars 2007,  dhënë në zyrat e  Gjykatës së 

Qarkut në Mitrovicë, fajëson për këtë vepër penale të pandehurit Xh.S dhe S.D. 

 

Dëshmitari në dëshminë e tij, ka thënë se, njihej më parë me të pandehurin Demiroviq, për shkak 

se punonin bashkë në policinë e Kosovës, në portën nr.31, se ka bashkëpunuar me të pandehurin 

Demiroviq, dhe një person me emrin Fatmir, lidhur me transportimin e personave nga Kosova 

për në Serbi, të cilët kanë qenë emigrant nga Shqipëria, krejt me qëllim të përfitimit material. Më 

tej ka thënë se, disa herë kanë sjellë persona në Kosove, qëllimi ka qenë transportimi i tyre deri 

në kufirin me Serbin. Dëshmitari ka përshkruar edhe rolin e të akuzuarit Demiroviq, që sipas tij, 

ai kanë bashkëpunuar plotësinë në këtë aktivitet. Ndërsa për të akuzuarin Xh.S, ka thënë se 

personi që njihej si “Xh.” ka qenë organizatori për transportimin e personave nga Shqipëria për 

në Kosove”.  

 

- Kundërshtimet e palëve. 

 

Palët kanë kundërshtuar dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues A.Kn.  

 

Të pandehurit kanë mohuar në mënyrë kategorike se kanë kryer veprën penale, se kanë 

bashkëpunuar me te pandehurin -dëshmitarin bashkëpunues A.Kn, për kontrabandimin e 

emigrantëve. Në këtë mënyrë të pandehurit e kanë cilësuar dëshminë e dëshmitarit K., si të 

pavërtetë.  

 

Mbrojtësit kanë kundërshtuar dëshminë Krasniqi, si  dëshmitarit bashkëpunuese në pikëpamje të 

ligjshmërisë dhe vlerës provuese të saj. Kundërshtimi është bërë me arsyetimin se kjo dëshmi 

është e vetmja provë fajësuese në raporte me të pandehurit. Më tej, mbrojtësi Agim Lushta ka 

kërkuar që dëshmia e këtij dëshmitari të shpallët provë e papranueshme, me arsyetimin se janë 
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cenuar dispozitat e Kodit, me rastin e dhënies së statusit të dëshmitarit bashkëpunues këtij 

dëshmitari.   

 

- Vlerësimet e gjykatës lidhur me dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues. 

 

Gjykata gjen se prokuroria në ketë rast ka ngritur aktakuzën kundër të pandehurve; S.D, dhe 

Xh.S, duke u mbështetur ekskluzivisht në dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues A.K, të cilën 

dëshmi ai e ka dhënë, më 2 mars 2007.  

 

Gjykata rikujton se, dëshmia e dëshmitarit bashkëpunuese është provë e vetme fajësuese në 

raport me të pandehurit S.D, dhe Xh.S. Asnjë dëshmi tjetër nuk ekziston për të konfirmuar 

saktësinë, peshën dhe vlerën provuese të dëshmisë së dëshmitarit bashkëpunues. 

 

Gjykata bën me dije se nuk është lëshuar në vlerësimin e nivelit të besueshmërisë së dëshmisë së 

dëshmitarit bashkëpunues A.K. Si e tillë, është vlerësuar vetëm në pikëpamje të vlerës provuese 

që i jep ligji [Kodi] si dëshmi e vetëm në procedurën penale dhe peshës që ka si e vetme për të 

vërtetuar përgjegjësin dhe fajësinë të pandehurve. Me një fjale, kjo dëshmi është vlerësuar vetëm 

në nivelin e ligjshmërisë dhe peshës që i japë ligji, sipas neni 262 [KPP].  

 

Gjykata, dëshiron të theksoj se në pikëpamje formale ligjore, kjo dëshmi është në nivelin e 

ligjshmërisë, pasi që ekziston një urdhër i Gjykatës Qarkut në Mitrovicë, që të pandehurin A.K, e 

shpallë dëshmitar bashkëpunues, mbi këtë bazë ky dëshmitar më 2 mars 2007 ka jepë dëshminë e 

tij si dëshmitar. Pikërisht në këtë dëshmi, prokuroria e mbështetë akuzën kundër të pandehurve.  

Megjithatë, Gjykata nuk është lëshuar për të vlerësuar nivelin e dëshmisë se a janë plotësuar 

kushtet ligjore që A.K të shpallet dëshmitar bashkëpunues. Kjo nuk ka qenë detyrë e as objekt i 

shqyrtimit të kësaj gjykate. Për me tepër, sipas nenit 301 par 1 i Kodit të Procedurës Penale 

[UNMIK/RREG/200/26, 6 korrik 2003], ka qene detyrë e Kolegjit që të revokoj dëshminë e 

dëshmitarit bashkëpunues, nëse do te shtrohej kjo çështje. Gjithashtu, këtë gjë mund të bëjë edhe 

niveli i shkallëshmërisë gjyqësore dhe jo gjykata e shkallës së parë. Kjo ka qenë edhe arsye pse 

gjykata ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e mbrojtësit Agim Lushta, që dëshmia e dëshmitarit 

bashkëpunuese të shpallët e papranueshme.  

 

Në këtë drejtim shih nenin 262 të KPP-së 

Neni 262 Kodit të Procedurës Penale 

  Provat për përcaktimin e fajësisë  

1. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i 

dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet 

nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të procedurës 

penale.  

2. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë ose duke i 

dhënë rëndësi vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici ose para prokurorit të 

shtetit.  

3. Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor vetëm në një deklaratë ose duke i dhënë rëndësi 

vendimtare dëshmisë së dhënë nga një dëshmitar, identiteti i të cilit është i panjohur për 

mbrojtësin dhe të akuzuarin.  

4. Gjykata nuk e shpall personin fajtor vetëm mbi bazën e dëshmisë së dhënë nga dëshmitari 

bashkëpunues. 
 

Gjykata vlerëson se dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues A.K nuk mund të shërbej si provë e 

vetme fajësuese në raport me të pandehurit Xh.S dhe S.D. Për faktin se, duke u bazuar në nenin 

262 par. 4 të KPP-ës, ku përcaktohet çartë se; “Gjykata nuk e shpall personin fajtor vetëm mbi 

bazën e dëshmisë së dhënë nga dëshmitari bashkëpunues ”.  
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Gjykata, vlerëson se nuk duhet të shpallët fajtor asnjë person bazuar vetëm në dëshminë e dhënë 

nga dëshmitari bashkëpunues. Duke pasur parasysh formulimin e kësaj dispozite Gjykata është e 

mendimit se kuptimi dhe qëllimi i nenit 262 (4) të KPP-së, është të parandalojë shpalljen fajtor 

dhe dënimin e një kryerësi duke u bazuar vetëm në deklaratën e një dëshmitari të vetëm 

bashkëpunues. Vetëm dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues kurrë nuk duhet konsideruar si e 

mjaftueshme për një dënim. Arsyeja për këtë është se madje edhe nëse dëshmitari bashkëpunues 

konsiderohet mjaft i besueshëm dhe që meriton besim, ai nuk mund të arrijë atë nivel të besimit 

që një dëshmitar i rregullt mund të arrijë. Për këtë arsye, dëshmia e tij duhet të mbështetet nga 

një lloj provash konfirmuese. Ndërsa në rasti konkret mungojnë provat tjera për të konfirmuar 

dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues.  

 

Gjykata, nxjerr përfundimin se në këtë rast ekziston vetëm një provë fajësuese për të pandehurit, 

dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues A.K. Prokuroria nuk ka sjellë prova tjera për të konfirmuar 

dhe mbështetur vërtetësinë dhe besueshmërinë e dëshmisë se dëshmitarit bashkëpunues për të 

vërtetuar fajësinë e të pandehurit Xh.S dhe S.D.  

 

Duke u nisur prej faktit se kemi të bëjmë vetëm me një dëshmi fajësuese të dëshmitarit 

bashkëpunues, Gjykata nuk mund të mbështesë aktgjykimin dënues në këtë provë dhe nuk mund 

t‟i shpall fajtor të pandehurit duke u mbështetur vetëm në dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues, 

si të vetme. Kjo situatë është rregulluar dhe sanksionuar me nenin 262 paragrafi 4 [KPP], ku 

përcaktohet shprehimisht se gjykata nuk mund të shpall fajtor një person për një krim duke u 

mbështetur vetëm në një provë – në dëshmi të dëshmitarit bashkëpunues.   

 

Sipas formulimit të kësaj dispozite, është e kuptueshme që ligjdhënësi ka pas për synim që të 

ngritë nivelin e sigurisë juridike në procedurën penale, duke përcaktuar vlerën dhe peshën e saj si 

provë në procedurën penale, duke përcaktuar pragun dhe minimumin e vlerës së saj provuese.  

Në këtë aspekt kemi një përjashtim prej rregullt të zakonshme të vlerësimit lirë të provave nga 

gjykatës, sepse në fund të fundit vet nenin 262 par 4 [KPP], ka përcaktuar vlerën ligjore të kësaj 

prove, kur ajo gjendet si e vetme në një rast. Pra, kemi një vlerësim ligjore të vlerës se dëshmisë 

që vete ligji/Kodi, e përcakton. 

 

- Propozimet e palëve të cilat i ka refuzuar gjykata. 

Më 11 shtator 2019, gjatë shqyrtimit gjyqësor me vendim të trupit gjykues janë refuzuar disa 

propozime të mbrojtësit te të pandehurit S.D, av.Agim Lushta.  

 

Mbrojtësi ka propozuar  që në cilësi të provës të administrohet kallëzimi penale, i dt.02.03.2007, 

kundër A.Kt.  Gjykata, ka refuzuar këtë propozim me arsyetimin se A.K, ka fituar statusin e 

dëshmitarit bashkëpunues, ndërsa sa i përket urdhrit për shpalljen e dëshmitar bashkëpunues 

lidhur me këtë provë, është edhe propozimi i prokurorisë në aktakuzë që ajo të administrohet si 

provë e propozuar nga organi i akuzës.  

 

Gjithashtu, gjykata ka refuzuar propozimi tjetër të mbrojtësit të të pandehurit S.D av.Agim 

Lushta, që në cilësi të provës materiale të lexohet deklarata e të akuzuarit S.D dt.10.05.2007, i 

cili kishe dhënë dëshmi në fillimin e procedurës, si dëshmitar.  

 

Gjykata e ka refuzuar këtë propozim, duke vlerësuar se një person nuk mund të ketë dy cilësi në 

një procedurë penale. Sipas aktakuzës PP.I.nr.135/07, S.D, e ka cilësi e të akuzuarit, kjo akuzë ka 

qenë objekt i gjykimit në këtë çështje penale. Për këtë arsye gjykata nuk e ka lexuar deklaratën e 

të pandehurit S.D, që ka dhënë në cilësi të dëshmitarit, për arsye se ndaj tij më vonë është 

iniciuar procedurë penale, është ngritë aktakuzë, dhe është zhvilluar gjykimi ndaj tij. 



16 

 

Gjykata e ka refuzuar propozimi tjetër të mbrojtësit te të akuzuarit S.D, av.Agim Lushta, ku 

është kërkuar të vlerësohet ligjshmëria e urdhrit të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë e 

dt.03.03.2007, me të cilin urdhër ishte shpallë dëshmitarë bashkëpunues A.K. Sipas vlerësimit të 

gjykatës, nga një shikim dhe vëzhgim i këtij urdhri, vlerësohet se urdhrit i tillë nuk është në 

kundërshtim me nenin 298 dhe nenin 300 të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale 

[UNMIK/RREG/200/26, 6 korrik 2003], sipas të cilët është lëshuar një urdhër i tillë. Për më 

tepër, edhe në aspektin procedural urdhri i tillë do të mund të revokohej vetëm sipas propozimit 

të prokurorit të shteti, kjo mbështetur në nenit 301 të KPP [UNMIK/RREG/200/26, 6 korrik 

2003], por edhe sipas  238 të Kodit të Procedurës Penale, Kodi Nr.04/L-123, aktual, kërkohet një 

propozim i prokurorit për ta revokuar një urdhër të tillë, siç është konstatuar, prokurori ka 

kundërshtuar propozimin e avokatit Agim Lushta. Rikujtojmë se, prokuroria për këtë rrethanë 

nuk ka kërkuar nga kjo Gjykatë, që të revokohet urdhri me të cilin është shpallë dëshmitar 

bashkëpunues A.K. Gjithashtu trupi gjykues nuk ka kompetencë funksionale, për ta revokuar një 

urdhër të tillë sipas nenit 238 par.1 të KPP-së, kjo është në kompetencë ekskluzive e  kolegjit 

shqyrtues.  

 

Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë; 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-së, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese, dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-së, përcaktohet se në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës, bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore. Në rastin 

konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova të mjaftueshme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

indirekte që do të mund të vërtetohej se të pandehurit S.D dhe Xh.S, ka kryer veprën penale që 

akuzohet.  

 

Gjykata, rikujton një parim kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar në nenin 

3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “mëdyshjet lidhur 

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

penal interpretohen në favor te të pandehurit dhe të drejtave të tij”. Gjithmonë duhet zbatohet ky 

parim procedural në rastet kur nuk arrihet që përtej çdo dyshimi të vërtetohet ekzistimi veprës 

penale dhe kryesi i saj.  

 

Gjykata, vlerëson se nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk provojnë asnjë nga 

faktet të cilat janë potencuar në aktakuzë. Gjykata, nga të gjitha arsyet që ka dhënë si më lartë, 

arrin në përfundim se nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar se te pandehurit, ka kryer 

veprën penale; Kontrabandimi me emigrant nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 23 sipas Kodit 

Penal të Kosovës. 

 

Gjykata, bazuar arsyet dhe faktet e cekura si me lartë vendosi që të pandehurit S.D dhe Xh.S, në 

mungesë të provave të lirojë në tërësi nga akuza e Prokurorisë Publike të Qarkut, tash Themelore 

në Mitrovicë, PP.nr.135/07 të datës 31.07.2007, për veprën penale: Kontrabandimi me emigrant 

nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 23 sipas KPK-së. 

 

- Lidhur me vendimin për kthimin e dorëzanisë për të pandehurin Xh.S. 

 

Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, në procedurën paraprake në këtë çështje penale, sipas 

aktvendimit Gj.pp.nr.39/2007, i datës:25.07.2007, ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të 

pandehurit Xh.S me dorëzani si dhe ka urdhëruar dorëzanin në shumë prej:15.000 € 

(pesëmbëdhjetë mijë Euro) 
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Aktvendimi i Gjykatës Qarkut në Mitrovicë, Gj.pp.nr.39/2007, i datës:25.07.2007, me të cilin 

është urdhëruar dorëzania, ishte bërë i formës së prerë, sepse ndaj tij nuk është ushtruar ndonjë 

mjet juridik. Dorëzania dhe shuma e parave në emër të dorëzanisë ishte urdhëruar nga gjykata 

me pëlqimin e plotë të palëve dhe Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë. 

 

Paratë në emër të dorëzania ishin depozituar në bankën KSB (KasaBank), më 24.07.2007, duke u 

bazuar në aktvendimin Gjykatës së Qarkut në  Mitrovicë, Gj.pp.nr.39/2007, i datës:25.07.2007. 

 

Në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut Mitrovicë, PP.nr.135/07, dt.31.07.2007, 

është zhvilluar dhe ka përfunduar procedura penale në këtë Gjykatë, ndaj të pandehurve S.D dhe 

Xh.S, për veprën penale; Kontrabandimi me emigrant nga neni 138 par.1 lidhur me nenin 23 të 

KPK-së, të cilët në fund të këtij procesi, janë shpallur të pafajshëm. 

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 182 par.4 të KPP-ës, dorëzania hiqet vetëm kur të përfundoi 

procedura penale me aktgjykim apo aktvendim të formës se prerë.  

 

Gjykata rikujton se me datën 23 shtator 2019, ka përfunduar shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje 

penale të njëjtën ditë edhe ka shpallur publikisht aktgjykimin. Rrjedhimit ka përfunduar në tërësi 

procedura penale ndaj të pandehurve S.D dhe Xh.S. Gjykata ka vendosur me këtë aktgjykim që 

të pandehurit Xh.S, t‟ia kthejë shumën e dorëzanisë. Duke marrë parasysh faktin se i pandehuri 

sipas këtij aktgjykimi është liruar në tërësi nga akuza, për këtë raste për të cilin edhe është dhënë 

shuma e parave në bazë të dorëzanisë. Nga koha kur është urdhëruar dorëzania i pandehuri ka 

respektuar në tersi kushtet e dhënies së dorëzanisë, gjithmonë është paraqitur në ftesat e gjykatës 

dhe organeve tjera.  

 

Gjykata, ka vendosur që të pandehurit Xh.S t‟ia kthejë shumën e dorëzanisë prej pesëmbëdhjetë 

mijë (15,000€) euro, pasi ky aktgjykim lirues të behët i formës së prerë. Ky vendim i gjykatës 

mbështetet në nenin 182 par.4 të Kodit të Procedurë Penale të Kosovës. Kjo dispozitë e Kodit, 

përcakton “Dorëzania hiqet kur procedura penale pushohet me aktvendim të formës së prerë ose 

me aktgjykim të formës së prerë.  
 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, ka vendosur ta‟i lirojë të pandehurit, nga shpenzimet e procedurës penale. Ky vendim 

mbështet në nenin 454 pa 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Pala e dëmtuara nuk ka parashtrua kërkesë pasurore-juridike.  

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.177/07, të dt.25.10.2019 

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 me shkrim të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa duhet të jetë me shkrim dhe të dorëzohet në 

administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


