
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 
 

 

1 (9)  

   
2
0
1
9
:0
9
2
7
5
3

 

Numri i lëndës: 2019:092752 

Datë: 02.10.2019 

Numri i dokumentit:     00547082 

 

 

 

P.nr.47/2011 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, Trupi 

gjykues i përbërë nga gjyqtaret Beqir Halili-Kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtareve Rrahman 

Beqiri dhe Gezim Ademi-Anëtar të trupit gjykues, me procesmbajtësen Qendresa Tahiri, në 

lenden penale kundër të akuzuarit D.M, me vendbanim të përhershëm në fshatin ..., komuna e 

..., për shkak të veprës penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 164 par.1 te KPRK-së, 

duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë PP.nr.97/07 të 

datës 23.03.2007, të cilën e përfaqëson Prokurori Ismet Ujkani, pas mbajtjes se shqyrtimit 

gjyqësor me datën 09.09.2019, të njëjtën ditë në prezent të akuzuarit D.M, mbrojtësi i tij Av. 

M.B, e në mungesë të prokurorit Ismet Ujkani, e shpalli, kurse me datën 02.10.2019, përpiloi 

këtë:     

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari D.M, i biri i Z. dhe R. e vajzërisë K., i lindur me ... në ..., e me vendbanim të 

përhershëm në fshatin ...- ..., serb, ka të kryer shkollën e mesme teknike, i pa martuar, student, i 

gjendjes së mesëm ekonomike. 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

SEPSE: 

Me 14.03.2007 rreth orës 21:00 minuta është marre me trafikimin e migranteve në atë mënyrë 

që me automjetin e tij te markës “Golf 2” me auto targa ... nga ...  për kufirin Kosove-Serbi ka 

filluar transportimin e pesë shtetasve të Republikës së Shqipërisë D.L, B.B, A.B, E.D, D.E te 

cilët si destinacion e fundit kane pasur Italin me qellim te fitimit të drejtpërdrejtë të dobisë 

pasurore për ti dërguar në kufirin Kosove-Serbi ku edhe janë ndalur ne fshatin ..., komuna e ... 

nga ana e patrullës se policisë kufitare edhe pse këta persona nuk i kane respektuar kushtet e 

domosdoshme për hyrje ne Serbi. 

 

Me ketë ka kryer veprën penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 164 par. 1 të KPRK-

së. 
Duke u bazuar ne dispozitat e nenit 38, 43, 47, 48,49, 69, 70,71,72, 79 të KPRK-së , dhe nenit  

365, 366, dhe 450 par 2.6 të KPP-së, e:  
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       GJ Y K O N 

ME DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej dy (2) viteve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale në periudhën prej tre (3)viteve, 

dhe DËNIM ME GJOBË në shume prej pesëqind (500) Euro. 

Në këtë dënim llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit nga data 14.03.2007 gjer me 

datën 27.03.2007. 

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën gjykata dënimin me gjobë do t’ia 

zëvendësoi me dënim me burgim ashtu që një dite burgim llogaritet në 20 Euro. 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale e në emër të paushallit 

gjyqësor ta paguaj shumen prej njëqind (100) Euro dhe shumën prej pesëdhjetë (50) Euro në 

emër të fondit për kompensimin e viktimave. 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

Kërkesa pasurore juridike nuk ka pasur. 

 

 

A r s y e t i m 

 

I. AKTAKUZA 

 

Prokuroria Publike  e Qarkut ne Mitrovicë, ka ngritur aktakuzë PP.nr.97/07 të datës 

23.03.2007, kundër të akuzuarit  D.M, me vendbanim të përhershëm në fshatin ..., komuna e ..., 

për shkak të veprës penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par. 1 të KPPK-së. 

 

Gjykata e Qarkut në Mitrovicë me aktgjykimin P.nr.92/07 të datës 26.11.2007, të akuzuarin 

D.M e ka dënuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) viteve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale në periudhën prej katër (4) viteve, për 

shkak të veprës penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par. 1 të KPPK-së, ndërsa 

Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin Ap.nr.432/2009 të datës 27.10.2011, e ka anuluar 

aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë P.nr.92/07 të datës 26.11.2007, dhe lenden e ka 

kthyer në rivendosje.  

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda, Ismet 

Ujkani, në fjalën e tij përfundimtare deklaroj: se mbes në tërësi pranë aktakuzës sepse me 

provat e nxjerra, konkretisht nga deklaratat e dëshmitareve kartë rrjedh se i pandehuri ka kryer 

veprën penale me të cilën ngarkohet sipas aktakuzës. Sipas dëshmitareve të njëjtit kane 

identifikuar të pandehurin i cili ka qenë me automjetin e tij, pastaj kanë hyre në automjet  dhe 

sipas dëshmitarit B.B është fakt se nuk kanë fol me të pandehurin, mirëpo ky person që i ka 

marre d.m.th. i pandehuri ka pas me i dërgua nga ... në .... Gjithashtu edhe sipas dëshmitareve 

të tjerë i pandehuri është personi që i ka marrë në ... dhe që pastaj rrugës i ka ndalur policia. 

Mbrojtja e  të pandehurit se nuk e ka ditur se kënd po e vozit dhe për ku po udhëtojnë duhet të 

refuzuar poshtë si e pa bazë dhe e pa argumentuar sepse dëshmitaret kane pohuar se 

organizator i këtij udhëtimi ka kontaktuar me të pandehurin para nisjes për destinacionin deri 

ku do ti dërgonte këta persona. Ndërsa edhe vet i pandehuri pranon faktin se ka biseduar me 

organizatorin edhe pse mohon faktin se ka pasur vetëm ti bëjë një shërbim shokut të tij por se 

një mbrojtje e tille është e palogjikshme. Gjithsesi lidhur me rastin konkret duhet pas parasysh 

edhe faktin qe i pandehuri dëshmitaret i ka pritur në vendin kritik dhe rrugës ka komunikuar 

me motoroll me shokun tij M. e që jep me kuptua se i pandehuri e ka ditur se këta janë nga 

Shqipëria, është e palogjikshme që pa kurrfarë kompensimi të njëjtit ti transportoj. Andaj, pa 

dyshim jep me kuptua se të njëjtit i ka transportuar me qellim të fitimit të drejtpërdrejtë të 
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dobisë pasurore. Gjykatës i propozoj që të pandehurin ta shpalli fajtor për veprën penale që me 

aktakuzë i vihet në  barrë dhe ta shqiptoj një dënim sipas ligjit. 

 

 

II. MBROJTJA         

 

1). Në fjalën përfundimtare mbrojtësi i te akuzuarit D.M, Av. M.B deklaroj: se nuk është 

kontestues që klienti im ditën kritike si shkruan në aktakuzë i ka vozitur personat-shtetas të 

Shqipërisë. Unë pajtohem me prokurorin se në lidhje me ketë ka prova bindëse, këto prova 

edhe i akuzuari nuk i kontestoj. Kjo çështje nuk është kontestuese. Sikurse kam përmendur në 

fjalën hyrëse si prove kryesore  është deklarata e tij e dhënë në polici, kjo prove nuk mund të 

jete bazë për aktgjykim nga arsyeja se është dhënë në kundërshtim me dispozitat e KPP-së që 

parasheh se personi i cili është në paraburgim duhet ta ketë mbrojtësin me rastin e deklarimit të 

parë. Unë personalisht policisë ia kam dorëzuar autorizimin se jam mbrojtës i tij, ketë 

autorizim ju duhet ta keni në shkresat e lendes dhe mua askush nuk me ka ftuar që unë të jem 

prezent kur është marr në pyetje i akuzuari. Prandaj, pasi që gjykata gjate terë procedurës duhet 

ta shikoni se a ka prova të pa pranueshme, vendimi i juaj pavarësisht çfarë do të jete nuk mund 

të bazohet në ketë deklarate. Shumë jam i demoralizuar me faktin se prokurori nuk e ka bërë 

krahasimin e ligjit të vjetër dhe ligji i cili sot është ne fuqi, për çka është kjo me rendësi, për 

arsye se gjykata është e obliguar që ta aplikoje ligjin më të favorshëm, për ketë  është dashur që 

ta ketë parasysh edhe prokuroria. Dispozitat e nenit 138 par.1 të KPK-së e kanë paraparë 

dënimin me burg prej 2 deri në 12 vite, kurse ligji i Republikës së Kosovës i vitit 2012 

parasheh dënim me burg prej 2 deri ne 10 vite. Gjykata duhet ta zbatoje ligjin i cili është më i 

favorshëm për të akuzuarin. Unë kam pritur që prokurori do ta zbatoj ketë. Faktet tregojnë se 

përpos deklaratës se të akuzuarit që e ka dhënë në polici dhe në logjiken në të cilën thirret 

prokurori nuk ka prova tjera të forta të cilat do të na bindin që i akuzuari i ka transportuar këta 

persona se ka pas dobi pasurore. Përse nuk mundet ky person me i bart –transportuar ata 

persona prej pikës A në pikën B. Nëse ju si trup gjykues vendosni që prokuroria ka të drejtë 

atëherë unë mendoj që ju fillimisht nuk mund ta shpallni fajtor me këtë kualifikim si në 

aktakuze por duhët ta zbatoni ligjin më të butë. Ne tani i kemi ne dispozicion tre ligje, mendoj 

se ligji më i bute është ligji i dyte-mesëm. Gjykata Supreme e Kosovës e ka prish aktgjykimin e 

shkallës së pare për arsye se nuk ka qenë e mundshme që të shqiptohet dënimi me kusht, unë 

pajtohem me qëndrimin e Gjykatës Supreme pasi që në atë kohe ka qenë pengesë ligjore se 

dënimi ka mund të shqiptohet deri në 12 vite, me këtë ligj për të cilin unë po deklaroj 

parashihet dënim deri në 10 vite dhe janë plotësuar kushtet nga neni 52 par 2,3,4 për shqiptimin 

e dënimit me kusht. Tani nuk ka kurrfarë pengese ligjore që të shqiptohet  dënimi me kusht. 

Janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për zbutjen e dënimit dhe kjo është kusht që mund të 

shqiptohet dënimi me kusht. Nëse shkojmë nga ajo se çka është qëllimi i dënimit me kusht dhe 

nëse kemi parasysh sjelljen e tij të mëparshme se ka qenë person i ri i cili veç ka qenë i moshës 

madhore, nëse keni parasysh sjelljen e tij pas këtij rasti, nëse e marrim parasysh kohen e kaluar 

prej 12 viteve, nëse kemi parasysh gjendjen e tij familjare dhe pendimin e tij se kurrë më nuk 

do të ndodhe, të gjitha këto rrethana duhet vlerësuar si rrethana posaçërisht lehtësues të cilat 

rrethana e mundësojnë dhe plotësohet baza ligjore që të shqiptohet dënimi me kusht. Fillimisht 

propozoj që klienti im të lirohet pasi që nuk ka prova bindëse që e ka kryer veprën penale, e 

nëse gjykata mendon se duhet të shpallet fajtor atëherë të shpallet fajtor për veprën penale nga 

neni 170 par.1 të KPRK-së dhe për këtë vepër ti shqiptohet dënimi me kusht. 

 

 

2). I akuzuari D.M në mbrojtjen e tij gjatë hetuesisë ne prokurori dhe gjate shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike është dëgjuar me fqiun e tij M.J nga ...i i cili me atë rast e 
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ka lutur qe ti barte disa persona prej ... deri ne .... Ka pranuar dhe rreth orës 21:00 minuta me 

M.J janë takuar ne Stacionin e Autobuseve ne ... dhe me këtë rast M. ka shkuar te këta persona 

qe ishin rreth 100metra larg Stacionit pas një shtëpie ishte një grup prej 10 personave dhe 5 nga 

këta persona kane hyre ne veturën e te akuzuarit te markës golf 2 me targa ... kurse grupi tjetër 

kane hyre ne veturën e M. poashtu golf 2. M. eshte nisur i pari dhe se marrëveshja ka qene qe 

unë te shkoj pas tij, jemi nisur  dhe posa kemi kaluar urën e ... jemi kthyer ne drejtim te fshatit  

... e kane dalur patrolla e policisë dhe kane kërkuar dokumentacionin dhe kane urdhëruar qe te 

shkojmë ne Stacionin Policor ku edhe jemi kontrolluar dhe aty është konstatuar se këta persona 

kane qene shtetas te Shqipërisë. Thekson se nuk e ka ditur se për ku janë nisur këta persona, 

këtë e ka ditur M.J.  Po ashtu i akuzuari deklaron se këtë e ka bere vetëm ti dale ne ndihme M.J 

me te cilin shoqërohet nganjëherë dhe nuk ka kërkuar kurrfarë kompensimi. Gjate transportimit 

te këtyre udhëtareve e ka poseduar një motorolle me qellim te komunikimit gjate udhëtimit dhe 

nëse hasin ne polici ta lajmërojnë njeri tjetrin. 

 

III. STANDARDET JURIDIKE 

 

1.E drejta në mbrojtje: Gjykata konstaton se i akuzuarit ka pas mbrojtës dhe e ka shfrytëzuar 

mundësinë që të propozoj dhe të nxjerr prova. Të gjitha provat të cilat gjykata i ka vlerësuar 

janë demonstruar në shqyrtimin gjyqësor. Gjithashtu gjykata i ka ofruar mundësi të akuzuarit 

që këto prova t’i shqyrtoj dhe ti kundërshtoj. Gjithashtu gjykata i ka ofruar mundësi mbrojtësit 

që gjate shqyrtimit gjyqësor të jap vërejtje dhe të komentoj vendimet e procedurës paraprake 

dhe të tregoj në parregullsi në aspektin e mbledhjes së provave në procedurën paraprake. Këto 

kundërshtime gjykata i ka vlerësuar në kontekstin e provave të demonstruara gjate shqyrtimit 

gjyqësor . 

  

2.Shyrtimi dhe vlerësimi i provave: Gjykata ka pas parasysh dhe i ka vlerësuar të gjitha 

provat e aktakuzës dhe mbrojtjes dhe me aktgjykim do ti arsyetoi vetëm ato prova të cilat kanë 

të bëjnë me faktet vendimtare dhe do të nxjerr konkluzione vetëm për ato fakte te cilat janë 

thelbësore dhe të vlefshme për aktgjykim.     

 

3.Standardi i të provuarit: Praktika gjyqësore për aktgjykimin fajësues e ka definuar si 

standard “dyshim i bazuar mirë” sipas kuptimit të përgjithshëm dyshimi i bazuar mirë 

nënkupton posedimin e provave të pranueshme që do të binte një vëzhgues objektiv që një 

vepër penale ka ndodhur dhe që është kryer nga i pandehuri. 

 

 

IV. DISPOZITAT RELEVANTE MATERIALE 

 

Trupi gjykues në bazë të nenit 3 par. 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/l-074 i 

cili ka hyrë në fuqi nga data 15.04.2019, ndaj të akuzuarit vendosi që ta zbatoi ligjin më të 

favorshëm ku në bazë të kësaj dispozite thuhet se “Në rast se ligji në fuqi ndryshon para 

shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryesit zbatohet ligji që është më i 

favorshëm”, e në rastin konkret Trupi gjykues vlerësoj se në bazë të këtij ligji për veprën 

penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 164 par. 1 të KPRK-së, parashihet dënim me 

gjobë dhe me burgim prej dy  (2) deri dhjetë (10) vjet, ndërsa në bazë të ligjit i cili ka qenë në 

fuqi në kohen së veprës penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 138 par. 1 të KPPK-së, 

parashihet dënim me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12)  vjet, e që i bie se Kodi penal 

i ri është më i favorshëm se Kodi penal i vjetër.   
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V. PROVAT 

 

Gjatë shqyrtimeve gjyqësore me pëlqimin e palëve janë lexuar deklarata e dëshmitarit D.L, 

B.B, A.B, E.D dhe D.E, të dhëna në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të deshmitarve 

GJPP.nr.... të datës 15.03.2007, dhe janë admiruar këto prova materiale: Vërtetimi mbi marrjen 

e përkohshme të sendeve nr.... i datës14.03.2007, Dokumentacioni  mjekësor i lëshuar në emër 

të të akuzuarit D.M. 

 

Dëshmitari D.L, në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të deshmitarve ka deklaruar:  

Se është nisur nga ... vetëm dhe në ...  është takuar edhe me shokun tij E.D dhe dy shok të tij, 

me të cilët me autobus kanë ardhur në .... E dinë se babi tij është marruar vesh me dikon, por 

nuk e di me kënd që nëse arrin deri në Itali do ti paguaj shumën prej 3000 Euro. Nga ... deri në 

... prapë kanë ardhur me autobus, ku në ... i ka pritur një burrë rreth moshës tredhjet vjeçare. 

Këtij personi nuk ia dinë emrin.  Nga ... është nisur me katër vetë dhe në ..., ky person i ka 

pritur me një automjet, ku të katërtit kemi hipur dhe kanë ardhur në një vend ku nuk e di ku 

pasi që nuk ka qenë asnjëherë atje. Nuk e dinë sa kohë kanë udhëtuar nga ... deri në këtë vend, 

por e di se kur kanë arritur në këtë vend ka qenë terr, e ka ndërruar makinën, kanë hip në një 

makinë tjetër dhe kanë udhëtuar deri sa nuk na ka kap policia. Ai ka hip në automjet prapa  dhe 

nuk ia ka parë fytyrën e vozitësit dhe nuk e di a është ky person i cili ka qenë në makinën me 

neve në momentin ku i ka zënë policia. Në Itali ka pasur për të shkuar në shkollë, pasi që në ... 

kam mbaruar tetëvjeçaren dhe shkollimin e mëtutjeshëm nuk e ka vazhduar pasiqë ka ndërruar 

adresën në ... dhe shkollën e ka pas larg. Me vozitësin fare thotë se nuk ka biseduar dhe për 

vozitësin thotë se fare nuk ka fol dhe nuk e kanë ditur se a kanë udhëtuar në rrugën kryesore 

apo dytësore, dhe babai i tij nuk i ka dhënë të holla derisa nuk do të arrij në Itali. Ai thotë-

dëshmitari se ka qenë vet i katërti i ulur përmbrapa dhe nuk ka vërejte a ka kontaktuar vozitësi 

me dikon apo jo, nuk ka vërejte çfarë tipi i makinës ka qenë automjeti, në të cilin kanë hip 

herën e fundit, dhe nga momenti kur ka hip në këtë automjet dhe derisa i ka zënë policia kanë 

udhëtuar rreth një orë  apo gjysmë ore.  

 

Dëshmitari B.B, në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të deshmitarve ka deklaruar: 

Se babi i tij ka shkuar në ... dhe është marr vesh me një person dhe ky pastaj është nisur për në 

Itali. E di se babi tij është marr vesh se kur të arrijë në Itali këtij personi do t’ia paguaj 3500 

Euro. Nga ...i është nisur me katër vetë dhe me autobus ka arritur deri në ..., pastaj parapë  me 

autobus deri në .... Në ... ka arritur rreth orës 17:10 minuta, dhe aty i ka pritë një burrë i ri me 

automjetin e “...”, me ngjyrës të bardh me mbishkrim “Taxi”. Ky person i ka prit në stacionin e 

autobusëve në .... Me këtë person pastaj kanë ardhur deri në ...,  ku i ka pritë ky person i cili 

është sipas këtu prezent (dëshmitari ka bërë me shenjë në drejtim te të dyshuarit), me 

automjetin “Golf”, të ngjyrës së kuqe. Porsa kanë dalë nga autobusi vozitësi i taksitë i ka 

pyetur “a vini nga ...i”, e pastaj kanë shkuar me automjetin e tij. Me ketë person nuk kanë 

biseduar fare, por i njëjti secilit u a ka marr nga 10 Euro. Me veti dëshmitari ka poseduar edhe 

pasaportën dhe kufirin shqiptar e ka kaluar me ketë pasaportë. E di që nga ... kur ka arritur në 

... ka qenë në qytet, por unë nuk ka parë ndonjë shenjë të ndonjë objekti. Në automjetin “Golf” 

prej ... për kufi ka qenë ulur përpara, mirëpo me vozitësin fare nuk ka folur gjatë rrugës. Me sa 

di ky person që i ka marr në ... ka pasur për ti dërguar deri në .... Deri në ... askush nuk i ka 

pritur, por kanë ardhur duke u konsultuar me babën e tij, i cili i ka treguar se autobusi në ..., i 

cili niset për në ..., ku brenda këtij autobusi shkruan “për ...”. Nga automjeti me të cilin kanë 

ardhur në ... menjëherë kanë zbritur me të mbërri në ... dhe pa pritur kanë hyrë në automjetin 

tjetër, dhe e dinë se ai person këtij personi vetëm i ka thënë këta janë merri. Dëshmitari 

deklaron se taksi me të cilin kemi ardhur nga ... e ka parkuar automjetin skaj rrugës dhe së 



 Numri i lëndës: 2019:092752 
 Datë: 02.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00547082 
 

6 (9)  

   
2
0
1
9
:0
9
2
7
5
3

 

bashku me ta si grup kanë ecur përafërsish një orë, e pastaj i ka i ka prit i akuzuari ku 

dëshmitari ju drejtohet “personi i cili është prezent këtu, me automjetin e tij të markës Golf”. 

 

 

Dëshmitari A.B, në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të deshmitarve ka deklaruar: 

Se me datën 14.03.2007 rreth orës 10:00 minuta, pasdite është nisur nga ...i dhe ka ardhur në ..., 

pastaj me autobusin tjetër ka arritur deri në .... Në ... ende sa ka qenë në stacionin e autobusëve 

ju është afruar një burrë dhe ju ka thënë që të hyjmë në një makinë dhe me sa ju ka dokë ka 

qenë me mbishkrimin “Taxi”. Ky person që të katërtit sa kanë qenë së bashku i ka sjellur në ..., 

dhe pasiqë kanë zbritur nga automjeti i ka marrë një person tjetër me të cilin kanë ecur në 

këmbë përafërsisht një kilometër, dhe thotë se ka qenë rrugë dhe mal dhe se ka qenë rruga për 

këmbësor. Pastaj dëshmitari deklaron se i ka pritë-dëshmitari ju ka drejtuar të akuzuarit duke 

thënë ky person duke kthyer kokën nga i akuzuari, i cili i ka qitur në automjetin e tij të markës 

“Ford” të ngjyrës së kuqe. Dëshmitari në deklaratë thotë se është ulur përmbrapa dhe me ketë 

nuk ka folur asgjë por thotë se me të ka udhëtuar përafërsish një orë derisa i kanë zënë policia. 

Dëshmitari gjithashtu deklaron se babai i tij ka pasur me pagua 3500 Euro nëse ai arrin në Itali, 

ndërsa nëse e kthejnë nuk ka pasur për të bërë pagesë.  

 

Dëshmitari E.D, në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të deshmitarve ka deklaruar: 

Se babi i tij me një fshatar nga fshati i tyre është marr vesh që për 3500 Euro me i dërgua për 

në Itali. Dëshmitari vet i katërti nga ...i gjer në ... deklaron se është ardhur me një autobus dhe 

me autobusin tjetër deri në .... Pasi që ka dalë që të katërti nga autobusi i është ofruar një 

person, i cili ju ka thanë që të shkojnë pas tij të automjeti i tij të cilin automjet e kishte pasur në 

periferi të rrugës. Pastaj kanë hipur në automjetin e tij të i cili kanë paguar nga dhjetë Euro dhe 

pastaj kanë arritur në .... E dinë se ka qenë terr dhe aty kanë pritur dy persona të cilët dinin 

shqip dhe serbisht, dhe të njëjtit ju kanë thanë se duhet me shkua pas tyre dhe të ecin në 

heshtje, ku kanë ecur bukur gjatë dhe kur kanë arritur në një vend kanë parë do drita të 

shtyllave dhe këta persona vetëm ju kanë  treguar se këta duhet të shkojnë te këto drita, dhe ata 

janë kthyer dhe nuk janë shkuar më pas tyre.  Kur kanë arritur kanë hipur pesë persona në një 

automjet, e pesë në automjetin tjetër. Dëshmitari deklaron se ai ka hipur në automjetin e të 

akuzuarit, duke bërë me shenje në drejtim të akuzuarit, dhe thotë se është ulur përmbrapa, ku 

kanë udhëtuar një kohë e pastaj i ka zënë policia. Në male deklaron se kanë qenë edhe një grup 

prej gjashtë vetash, ku pasi kanë zbritur nga automjeti ju kanë thënë që pesë të shkojnë me një 

automjet e pesë me tjetrin, pasi aty kanë qenë dy automjete. Dëshmitari deklaron se në Itali ka 

dashur të shkoj që të punoj.  

 

Dëshmitari Denis Elezi, në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të deshmitarve ka 

deklaruar: Se babi i tij është marr vesh me një person nga ... që për 3500 Euro ti dërgoi në 

Itali, ku nga shtëpia për në ... ka shkaur vetëm, e në ... tek lulishtja është bashkuar edhe me tre 

persona. Aty ka qenë një person i maskuar, ku ky person i ka hipur në furgon dhe i ka nisur për 

në .... Kufirin deklaron se e kanë kaluar këmbë në drejtim të ..., dhe nga ... në ... kanë ardhur 

me autobus, dhe në ... kanë shkuar në një hotel duke i udhëzuar një person të cilin dëshmitari 

nuk e ka njohur, por kanë komunikuar vetëm përmes telefonit. Këta telefona ishin pa numër 

dhe të gjithë thotë se kanë pasur nga një telefon mobil. Në ... kanë qëndruar një natë, dhe pastaj 

sipas rekomandimeve me telefon  i kanë udhëzuar që të hipin në autobus për në .... Në autobus 

për në ... deklaron se kanë udhëtuar me udhëtar të zakonshëm, pastaj kanë zbritur në stacionin e 

autobusëve e pastaj kanë ec në këmbë  ku kanë shkuar në një klub emri i të cilët nuk ju 

kujtohet, dhe aty kanë qëndruar dy orë, pastaj një person me anë të telefonit ju ka thënë të ecin 

vetëm drejt rrugës, ku kanë ecur përafërsish një orë e gjysmë, e pastaj kane hasur në një furgon 

të kuq dhe ju kanë thënë se aty do të jenë gjithsej gjashtë veta, të cilët ishin grup për tu 
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transferuar. Kanë ecur vetëm 100 metra rrugës së asfaltuar me automjet, pastaj kanë hyrë 

vetëm rrugës se fshatit. Ky automjet i ka lanë në një vend për të qëndruar deri sa bie nata dhe 

kanë pritur përafërsish katër orë. Kanë nisur neperë mal dhe prapë i ka shoqëruar në person i 

maskuar , dhe nuk kanë arritur te makina pasi që në ato momente është ardhur policia, dhe ky 

person ka folur serbisht, por supozon se ka folur me vozitësin e makinës që duhet të vinte. Ky 

rast është nata e parë. Pastaj dëshmitari deklaron se të njëjti kanë bërë përpjekje prapë duke ju 

afruar afër rrugës  që i kishin e pesë minuta për të hipur në automjet, pastaj ka arritur policia 

me bateria  dhe këta janë këta janë larguar nga ai vend vetë pasi që i kanë parë policinë. 

Shoqëruesi i cili ishte i maskuar ju ka thanë se do të qëndrojnë tërë natën në këtë vend, në pyll, 

iu ka sjellur dy batanije dhe asgjë tjetër. Përmes mesazheve i kanë lajmëruar se do të nisen 

natën tjetër vijuese. Tërë ditën kanë qëndruar në atë vend, ju kanë sjell bukë, dhe ju kanë thanë 

se do të qëndrojnë deri në darkë, ku do nisen prapë. Pasi që u errësua kanë ecur në këmbë  dhe 

aty kanë hasur edhe një grup tjetër prej katër vetëve dhe këta ishin gjashtë vetë dhe krejtësisht 

ishin dhjetë.  Me ta ishin sipas dëshmitarit kanë qenë edhe dy persona të maskuar të cilët i kanë 

shoqëruar, ku këta janë marr vesh me telefona dhe  dëshmitari nuk i ka marr vesh se çka kanë 

folur, pasi që ata kane folur vetëm serbisht, pastaj ju kanë afruar rrugës duk u marr vesh vetëm 

me shenja të elektriku-drita të telefonit. Po ashtu kanë qenë dy makina në të cilat kanë hipur 

secilën nga pesë vetë dhe kur i ka ndal policia pas gjysmë ore udhëtimi, njëra makinë ka ikur 

ndërsa makina në të cilën ka qen dëshmitari është zënë nga policia. Gjatë rrugës dëshmitari 

deklaron se ka qen i ulur në pjesën e prapme të automjetit dhe nuk e ka parë shoferin, por kur i 

kanë ndal për ti kontrolluar policia aty, dëshmitari e ka parë edhe të akuzuarin në makinën që 

ka qenë aty.  

 

 

 

VI. ANALIZA E PROVAVE   

 

Këto prova gjykata ne baze te nenit 361 te KPP-së, me ndërgjegje i vlerësoi një nga një 

dhe ne lidhje me prova tjera dhe në baze të vlerësimit të tillë vërtetoje ketë gjendje 

faktike: 

 

Me 14.03.2007 rreth orës 21:00 minuta është marre me trafikimin e migranteve në atë mënyrë 

që me automjetin e tij te markës “Golf 2” me auto targa ... nga ...  për kufirin Kosove-Serbi ka 

filluar transportimin e pesë shtetasve të Republikës së Shqipërisë D.L, B.B, A.B, E.D, D.E te 

cilët si destinacion e fundit kane pasur Italin me qellim te fitimit të drejtpërdrejtë të dobisë 

pasurore për ti dërguar në kufirin Kosove-Serbi ku edhe janë ndalur ne fshatin ..., komuna e ... 

nga ana e patrullës se policisë kufitare edhe pse këta persona nuk i kane respektuar kushtet e 

domosdoshme për hyrje ne Serbi. 

 

Faktet jo kontestuese 

- Nuk është kontestues fakti se i akuzuari  se 

 

-D.M nijihet me M.J me te cilin shifen ndonjëherë. 

- M. dhe i akuzuari kane pasur nje marrveshje  gojore per ti transportuar 10 shtetas te 

Shqiperise nga vendi ... per ne .... 

- 5 persona kane hyre ne automjetin e M. golf 2, kurse 5 persona ne automjetin e te akuzuarit 

D. golf 2 me targa ... (ky fakt vërtetohet edhe nga deklaratat e deshmitareve). 

-  te akuzuarin e ka ndalur policia dhe e ka legjitimuar te akuzuarin dhe personal te cilët kane 

qene ne automjetin e tij. 

- se te akuzuarit i eshte gjetur nje motoroll me te cilën i akuzuari ka komunikuar me M.. 
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Faktet kontestuese 

 

- Fakt kontestues është fakti se i akuzuari transportimin e shtetaseve shqiptar a e ka bere me 

qellim te trafikimit te migranteve (siq pretendon aktakuza) apo transportimi i tyre eshte bere 

me qellim qe ti beje nje shërbim shokut te tij M.s pa kompensim (siq pretendon mbrojtja dhe i 

akuzuari). 

 

Trupi gjykues vlerëson se ne veprimet e te akuzuarit ekzistojnë elementet e veprës penale 

Trafikim me migrante pasi qe i akuzuari e ka ditur se eshte duke i transportuar 5 persona 

shtetas te Shqiperise te cilet nuk kane kurfar lidhje farefisnore, shoqerore, apo ndonjë lidhje 

tjetër me M.. Poashtu eshte jo logjike dhe nuk qëndron pretendimi i mbrojtjes se kete veprim e 

ka bere i akuzuari me qellim qe ti kryej nje shërbim M. i cili ka pasur marrveshje me 

deshmitaret qe ti transportoje deri ne .... Poashtu nuk eshte logjike qe M. te perfitoje nga këta 

persona kurse i akuzuari mos te marr kurfar kompensimi duke marre parasysh se i njëjti e ka dit 

se po i hyn nje rreziku dhe kete rrezik ai e ka kuptuar ose eshte dashur qe ta kuptoje ne 

momentin kur M. ia ka dhene nje motorolle me te cilën kane komunikuar rreth policisë, prandaj 

gjykata nuk i dha besim mbrojtjes se te akuzuarit se kete veprim e ka bere prej vullnetit te mire. 

 

Trupi gjykues iu dha besim deklaratave te cilat i kane dhene deshmitareve pasi qe këto 

deklarata perputhen njëra me tjetrën. 

 

VII. MATJA E DËNIMIT 

Për veprën penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 164 par. 1 të KPRK-së, parashihet 

dënim me gjobë dhe me burgim prej dy  (2) deri dhjetë (10) vjet. 

 

Gjykata të akuzuarit D.M për veprën penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 164 par. 1 të 

KPRK-së,  i ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej dy (2) viteve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet në periudhën kohore prej tre (3)viteve dhe dënim me gjobë në shume prej 

pesëqind (500) Euro. 

 

Sipas dispozitave te nenit 70 par.3 nenpar.6, 11 te KPRK-se i ka marre këto: 

 

Rrethanat lehtësuese: 

 

I akuzuari ne momentin e kryerjes se veprës penale ka qene i ri dhe i ka pasur 19 vite 2muaj e 

14 dite dhe veq sa ka kaluar ne moshën madhore, nderkohe  eshte martuar dhe eshte baba i nje 

femiju te mitur per te cilin edhe kujdeset, gjate shqyrtimit gjyqësor ka kërkuar falje dhe ka 

shprehur keqardhje per veprimet te cilat i ka marre, prej momentit te kryerjes se veprës penale 

kane kaluar me tepër se 12 vite dhe gjate kësaj periudhe kohore i akuzuari ka pasur sjellje te 

mira dhe nuk ka ra ne kundërshtim me ligjin. 

 

Si rrethanat rënduese: 
 

Ndërsa Gjykata rrethana rëndese tek i akuzuari nuk gjeti. 

 

Gjykata vlerëson se rrethanat lehtesusese janë rrethana posaqerisht lehtësuese nga neni 71 par.1 

pika 1.2 rrethana te cilat ndikojnë ne zbutjen e dënimit. 
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Sipas  dispozitave te nenit 49 te KPRK-se denimi me kusht mund ti shqiptohet kryersitte 

veprës penale per te cilën me ligj eshte parapare dneimi me burg deri ne 10 vite nëse zbatohen 

dispozitat e zbutjes se dnimit. 

 

Gjykata konsideron se edhe me dënimet e shqiptuara do te arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 

të KPRK-së,  që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të 

bëjë rehabilitimin e tij dhe të përmbajë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

 

IX. LLOGARITJA E MASËS SË PARABURGIMIT 

 

Të akuzuarit D.M në vështrim të nenit 79 të KPRK-së, i llogaritet koha e kaluar nën masën e 

paraburgimit nga data nga data 14.03.2007 gjer me datën 27.03.2007. 

 

 

 

X. KERKESA PASURORE JURIDIKE 

 

Kërkesë pasurore juridike nuk ka pasur. 

 

XI. SHPENZIMET E PROCEDURES 

 

Në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 të KPP-së, Gjykata të akuzuarin D.M e obligon që në emër 

të shpenzimeve të procedurës penale e në emër të paushallit gjyqësor ta paguaj shumen prej 

njëqind (100) Euro dhe shumën prej pesëdhjetë (50) Euro në emër të fondit për kompensimin e 

viktimave. 

Në bazë te të dhënave të shënuara me larte u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

 P.nr.47/2011, me datën 02.10.2019 

 

 

PROCESMBAJTSJA                                        KRYETARI I TRUPIT GJYKUES 

 Qendresa Tahiri                              Beqir Halili  

 

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në 

ankesë në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në ..., përmes kësaj 

gjykate.                 

 


