
      PKR.nr. 100/17 

       NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA, me Gjyqtarin Arben Hoti, në cilësinë e Kryetarit të Trupit Gjykues, dhe sekretaren 

juridike Shqipe Rexhepi, në lëndën penale kundër të pandehurit H.V, për shkak të veprës penale 

Kontrabandimi me migrantë nga neni 170/1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.I.nr.26/17 të datës 13.03.2017, pas shqyrtimit fillestar 

me datë 27.03.2017 në të cilën morën pjesë Prokurori i Shtetit Kujtim Munishi, i pandehuri 

H.V, me mbrojtësin av.B.S, të njëjtën ditë  mori dhe publikisht shpalli këtë;  

AKTGJYKIM 

I pandehuri 

H.V, i biri i M, dhe i F, e gjinisë B, i lindur me dt data e lindjes, në fshatin T, Komuna S, me 

vendbanim të përkohshëm në T të I, i martuar, baba i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me numër personal numer personal, shqiptare, shtetas i Republikës së Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: Me dt. 19.02.2017 rreth orës 20:10, i pandehuri H.V, me qëllim të përfitimit të dobisë 

pasurore të kundërligjshme ka transportuar në mënyrë ilegale migrantët L.R, U.K, B.K, L.O, 

dhe A.K, duke iu siguruar të njëjtëve dokumente të rrejshme të udhëtimit, të cilët kanë hyrë në 

pikën kufitare në Merdarë nga Seriba, në Republikën e Kosovës, ku gjatë kontrollit nga zyrtarët 

policor tre pasagjerët U.K, L.R, dhe L.O, nuk posedonin dokumente të udhëtimit, të cilat iu 

kishin konfiskuar në pikën kufitare në Batrovc, kufiri Serbi- Kroaci, dhe janë detyruar të 

kthehen mbrapa prej nga kanë ardhur. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Kontrabandimi me migrantë nga neni 170/1 të KPRK-së. 

Andaj gjykata bazuar në nenin e lartpërmendur, dhe neneve 7,17,21,31,41,42,43,45,46,49, 

50,51,52,73, 74,75,76,  të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK –së, i shqipton: 

DËNIM ME KUSHT 

Të pandehurit H.V, i caktohet dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili nuk do të 

ekzekutohet në rast se i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale, në periudhën prej 2 (dy) vite, 

dhe DËNIM ME GJOBË në shumë prej 2000 € (dy mijë euro), të cilin dënim i pandehuri 

është i obliguar ta paguaj me 2 (dy) këste, dhe atë këstin e parë prej 1000, euro në afatin prej 30 

ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, dhe këstin e dyte prej 1000 euro, në afatin prej 

60 ditëve pas pagesës së këstit të parë. 

Nëse i pandehuri nuk e paguan gjobën, gjykata do të zëvendësoj dënim në gjobë në dënim me 

burgim, ashtu që një ditë burgimi do t’i llogaritet me 20 € gjobë. 

Obligohet i pandehuri qe te paguajë  shpenzimet e procedure penale, dhe atë paushallin 

gjyqësorë në shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, në afatin prej 30 ditëve, pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi.  

Komfor nenit 69 të KPK-së, dhe 115 të KPPK-së, konfiskohet: 



Vetura e tipit “F” me ngjyrë hiri, me targa Italiane targa italiane, me numër të shasisë 

ZFA22000012669697”, dhe libreza e veturës. 

Të dëmtuarit L.R nga fsh.K Komuna P, U.K nga fsh.D Komuna P, L.O, nga fshati V Komuna P, 

dhe fëmijët A.V nga fshati T Komuna S, dhe A.K Lagjja A P, dhe vendbanim të përkohshëm në 

T të I, përmes përfaqësueseve ligjorë të tyre, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike 

udhëzohen ne kontest civil. 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur aktakuzë PP.I.nr.26/17 të datës 13.03.2017, me të 

cilën ka akuzuar të pandehurin H.V, për shkak të veprës penale Kontrabandimi me migrant nga 

neni 170/1 të KPRK-së. 

Me datë 27.03.2017 Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar dhe mbajtur seancën fillestare 

në këtë çështje penale, në të cilën seancë prokurori i shtetit Kujtim Munishi, në Gjykatë ka 

paraqitur Marrveshjen Për Pranimin e Fajësisë, të datës 14.03.2017, njoftimin si dhe deklaratën 

e të pandehurit në pajtim me nenin 233 të KPRK-së, dhe i njejti mes tjerash ka theksuar se: 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti I Krimeve të Rënda me dt. 14.03.2017 me të 

pandehurin H.V, dhe mbrojtësin av. B.S, ka negociuar marrëveshjen për pranimin e fajësie, 

duke njoftuar të pandehurin për benefitet dhe pasojat e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, I 

njëjti është pajtuar për të gjitha pikat e akuzës që kanë të bëjnë me veprën penale 

Kontrabandimi me migrantë nga neni 170/1 të KPRK-së. Duke I rekomanduar Gjykatës 

dënimin me gjobë në shumë prej 2000 € (dymijë euro), si dhe një (1) vit burgim me kusht për 

dy (2) vite, duke marruar parasysh kufijtë e zbutjes së dënimeve nga neni 76 paragrafi 1.4 të 

KPRK-së, për veprën penale Kontrabandimi me migrant nga neni 170/1 të KPRK-së. Në bazë të 

nenit 69 kundër të pandehurit H.V si dënim plotësues sipas marrëveshjes Gjykatës I kanë 

rekomanduar edhe konfiskimin e automjetit të tipit “F” me ngjyrë hiri, me targa Italiane targa 

italiane, me numër të shasisë ZFA22000012669697. I pandehuri në pajtim me nenin 233 të 

KPPRK-së, është pajtuar me të gjitha kushtet e kësaj marrëveshje dhe ka nënshkruar me plotë 

vullnet pa presion dhe deklaratë të kësaj marrëveshje.  

Mbrojtësi i të pandehurit H.V- av B.S, lidhur me marrëveshjen për pranimin e fajësisë ka 

deklaruar se: pas konsultimit të mjaftueshëm me të mbrojturin e tij, duke e njoftuar me natyrën 

dhe pasojat e pranimin të fajësisë, I njëjti vullnetarisht ka lidhur marrëveshje mbi pranimin e 

fajësisë me Prokurorin e Shtetit, duke konsideruar se ky pranim fajësie, dhe kjo marrëveshje 

është conform dispozitave ligjore, neni 233 dhe 248 I KPPRK-së, dhe mbështetet në faktet dhe 

provat materiale të mbështetur në këtë aktakuzë, dhe shkresat e tjera të lëndës, andaj nga 

Gjykata përveç tjerash ka kërkuar të vlerësojë sinqeritetin e të mbrojturit të tij H.V, shfaqjen e 

keqardhjes lidhur me këtë rast, e veçanërisht faktin se I njëjti për herë të parë bie ndesh me 

ligjin. Mbrojtësi i të pandehurit i ka rekomanduar gjykatës që të pranojë këtë marrëveshje, dhe 

të merr për bazë këtë negocim ose në të kundërtën do ta refuzojnë, edhe të njëjtën dhe do të 

kërkojnë të drejtat e tyre konform KPPRK-së, nga të cilat kanë hequr dorë në rastin e lidhjes së 

kësaj marrëveshje.  

Prokurori I shtetit Kujtim Munishi, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, me lejen e Kryetarit të 

Trupit Gjykues ka deklaruar: se ne si prokurori kemi propozuar që të konfiskohet vetura si mjet 

me të cilën është kryer vepra penale në bazë të nenit 69  të KPK-së, ndërsa sa I përket 

dokumentacionit – pasaportave në emër të pandehurit H.V, të dëmtuarve A.V dhe A.K, 

propozojmë që të kthehen.  



Prokurori me këtë rast ka propozuar Gjykatës që për të dëmtuarit L.R, U.K, dhe L.U, por edhe 

të dëmtuarit A.V dhe A.K për realizimin e kërkesës pasurore juridike të udhëzohen në kontestin 

e rregullt juridiko- civil. 

I pandehuri H.V, lidhur me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, mes tjerash ka deklaruar: se 

mbetet pranë marrëveshjes për pranimin e fajësisë, se të njëjtën e ka nënshkruar pa presion, pas 

konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, dhe është njoftuar për pasojat dhe bene fitet e 

pranimit të fajësisë. 

Gjykata pas dëgjimit të palëve në procedurë, duke konstatuar se janë plotësuar kriteret nga neni 

233 par.18 të KPPRK-së, dhe atë: i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri pas konsultimeve të 

mjaftueshme më mbrojtësin e tij, pranimi mbështetet në provat materiale të paraqitura nga 

prokurori i shtetit, dhe se nuk ekzistojnë rrethanat e parapara në nenin 253 par.1 dhe 2 të KPPK-

së, andaj gjykata mori aktvendim me të cilin e pranoj marrëveshjen për pranimin e fajësisë e dt. 

14.03.2017, dhe të pandehurit i shqiptoj dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili 

nuk do të ekzekutohet në rast se i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale, në periudhën prej 2 

(dy) vite, dhe dënim me gjobë në shumë prej 2000 €. 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë, me këtë rast gjykata i akcepton rrethanat e paraqitura në marrëveshje sa i 

përket caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, rrethana këto të parapara sipas nenit 73 të 

KPRK-së që ndikojnë në matjen e dënimit, ku si rrethana lehtësuese për të pandehurin mori 

pranimin e fajësisë, pendesën e shprehur nga ana e të pandehurit, premtimin se më nuk do të 

përsërisë vepra penale, sjelljen e tij korrekte në shqyrtim, si dhe rrethanat familjare, ndërsa 

rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti. Gjykata të pandehurit i shqiptoj një dënim me 

kusht dhe me gjobë, duke marrë parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit, 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, duke qenë e bindur se me një dënim të tillë do të 

arrihet qëllimin ndëshkimorë në kuptim të preventivës individuale, që të parandaloj të 

pandehurin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, si dhe të arrihet qëllimi ndëshkimorë në 

kuptim të preventivës gjenerale që të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale.  

Vendimi mbi konfiskimin e sendeve u mor komfor nenit 69 të KPK-së dhe 115 të KPRK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor komfor nenit 450 të KPRK-së.  

Nga sa u tha më lart u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

PKR.nr 100/17, datë 27.03.2017 

 

Sekretarja Juridike:                                   Gjyqtari: 

Shqipe Rexhepi                                         Arben Hoti 

    

 

         

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve, 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 


