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Numri i lëndës: 2020:017539 

Datë: 07.02.2020 

Numri i dokumentit:     00818504 

 

 

     PS.nr 53/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI SPECIAL, me gjyqtarin 

Arben Hoti në cilësinë e kryetarit të trupit gjykues, dhe sekretaren juridike Arbnora Idrizi, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit M. S., i akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Speciale të 

Republikës së Kosovës PPS.nr 37/2013 dt. 29.04.2015, për shkak të veprës penale Krimi i 

organizuar nga neni 283 par.2 të KPK-së, lidhur me nenin veprën penale Kontrabandimi me 

migrant nga neni 170 par.1 të KPK-së, pas shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt.22.01.2020, në 

të cilin ishin të pranishëm prokurorja nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës Habibe 

Salihi, i pandehuri M. J. me mbrojtësin av.Hamdi Jashari sipas autorizimit, me dt.24.01.2020 

bazuar në nenin 365 të KPPRK-së, gjykata mori dhe publikisht shpalli këtë:  

AKTGJYKIM 

Të akuzuarit: 

1. M. S. me nofkën “K...” i lindur me dt.... në fshatin Gj. Komuna Viti, i biri A., dhe nënës 

S., e gjinisë K., i martuar baba i dy fëmijeve, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 

                                          ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: I akuzuari M. S., duke bashkëvepruar me të akuzuarin J. J. dhe me NN personat,  është 

marrë me kontrabandimin e migrantëve me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejt të dobisë 

financiare nga shtetasit e Republikës së Kosovës, nga hyrja e tyre e paligjshme në shtetet në të 

cilat ata nuk janë banorë të përhershëm, në atë mënyrë që  ditët e pa përcaktuara gjatë 

përiudhës kohore 2013-2014 sipas marrveshjes paraprake me të pandehurin J. , fillimisht ka 

rregulluar dokumentet të falsifikuara të cilat janë përdorur nga migrantët, pastaj poashtu në 

bashkëveprim me të pandehurin J. J., kanë kontraktuar shtetas të interesuar të Republikës së 

Kosovës për të migruar në vende të ndryshme të BE-së për qëllim komerciale, ashtu që nga i 

dëmtuari M. H., kishin për qëllim të përfitonin shumën prej 2500 euro për imigrimin e të 

dëmtuarit, L. H. shumën prej 3000  euro, për të dëmturin V. A. shumën 2700 euro, për të 

dëmtuarin L. H. shumën prej 3000 euro dhe për të dëmtuarin R. A. shumën prej 2700 euro ( një 

pjesë të ktyre të hollave i kishte përfituar ), të gjitha këta të dëmtuar i pandehuri M. S. në 

bashkëveprim me të akuzuarin J. , i ka dërguar deri në Gjevgjeli afër kufirit Grek, pastaj duke 

bashkëpunuar me NN personin ( P.) të dëmtuarit i kanë dërguar në fshatin Igumenicë të 

Greqisë ( port detarë në Greqi ), për të hipur në anije që të kalojnë në Itali, pastaj të vazhdojnë 
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në Francë apo në vendet e tjera të BE-së ku kanë qenë destinacion i fundit të ndalimit të tyre, 

për të arritur statusin e refugjatit në atë shtet, por për shkak të mos pagesës që të pandehurit 

nuk ia kishin bërë personi NN ( P. ),  të dëmtuarin V., L. dhe R., i kanë lënë në qytetin 

Igumenicë,  deri sa janë arrestuar nga organet e rendit dhe janë kthyer në Republikën e 

Kosovës, ndërsa të dëmtuarit M. H. dhe L. H., duke hipur në anije, poashtu janë zënë nga 

organet kompetente dhe janë kthyer në Rep. E Kosovës, në këtë rastë të dëmtuarve nga i 

akuzuari M. S., i është shkaktuar dëm material dhe moral, 

- Me këtë ka kryer veprën penale Kontrabandim me migrantë, nga neni 170 par.2 lidhur 

me par.1 lidhur me nenin 31 të  KPRK-së. 

Andaj gjykata bazuar në nenet e lartpërmendura dhe nenet 7,17,21,31,41,42,43,45, 46,69,73,74  

të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK –së, i gjykon me: 

                                                         DËNIM ME BURGIM 

Të pandehurit M. S., i shqipton dënim me gjobë në lartësi prej 2000 (dymijë) euro dhe me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, në të cilin dënim do t’i llogaritet koha e 

qëndrimit në paraburgim prej dt. 18.03.2014 deri me dt. 17.11.2014. 

Obligohet i pandehurit që te paguajnë  shpenzimet e procedurës penale, dhe atë paushallin 

gjyqësor në shumën prej 100 euro në afatin prej 30 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

A r s y e t i m 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë PPS.nr 37/2013 dt. 

29.04.2015 me të cilën  ka akuzuar të pandehurit M. S., J. J. dhe B. H. për shkak të veprës 

penale Krimi i organizuar nga neni 283 par.2 të KPK-së, lidhur me nenin veprën penale 

Kontrabandimi me migrant nga neni 170 par.1 të KPK-së, ku pwr tw pandehurit  J. J. dhe B. H. 

ka përfunduar procedura penale. 

Gjykata me dt.22.01.2020 ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilën kanë 

prezantuar prokurorja nga Speciale e Republikës së Kosovës Habibe Salihi, i pandehuri M. J. 

me mbrojtësin av.Hamdi Jashari sipas autorizimit. 

Në shqyrtimin fillestar prokurorja ka deklaruar se në këtë fazë të procedurës bën precizimin e 

pikave të aktakuzës sa i përket të pandehurit M. S. duke pasur parasysh se kjo aktakuzë është 

ushtruar edhe kundër personave tjerë për të cilët ka përfunduar procedura gjyqësore andaj ka 

mbetë e pa përfunduar sa i përket të akuzuarit M. S., duke qëndruar pranë akuzës për veprën 

penale Kontrabandim me migrantë, nga neni 170 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të  

KPRK-së, ndërsa ka hequr dorë nga akuza për veprën penale Krimi i organizuar nga neni 283 

par.2 të KPK-së, ndërsa si arsye ka cekur citat: duke pasur parasysh se për të akuzuarin M. S. 

paraprakisht është veçuar procedura dhe tani më ndaj tij udhëhiqet si i vetëm, pra si një i 

akuzuar dhe për të ekzistuar krimi i organizuar duhet të plotësohen disa kushte, e që sipas 

konventës së Kombeve të Bashkuara, duhet të ekzistojë grupi për të ekzistuar krimi i 

organizuar i cili grup duhet të përbëhet prej së paku 3 e më shumë persona të ekzistojë një 

kohë e caktuar dhe të pandehurit të veprojnë në mënyrë të organizuar me qëllim të kryerjes së 

një apo më shumë veprave penale të rënda ose vepra penale të përcaktuara në bazë të 

konventës së lartpërmendur, me qëllim të përfitimit të dobisë financiare apo materiale të 

kundërligjshme në mënyrë direke a po indirekte, po ashtu për të ekzistuar krimi i organizuar 

pra duhet të ekzistojë “ grupi i strukturuar” grup i cili nuk është bashkuar rastësisht për të 

kryer vepra penale aty për aty, duhet  të ekzistojë kohëzgjatja e anëtarësimit, ndërsa vetëm 

shprehja grup i struktura, nuk do të thotë se kemi të bëjmë, ad hoc, në grupin e formuar për të 

kryer një vepër të caktuar penale, por një formë e bashkimit të personave për kryerjen e 

veprave penale të kohë pas kohshme apo për një kohë të gjatë,  andaj duke u bazuar në këto 

rrethana që u thanë më lartë,  meqenëse për të ekzistuar krimi i organizuar siq u cek më lartë, 

duhet të ekzistojnë tre e më shumë persona, duhet të ekzistojë grupi i struktura dhe meqenëse 
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në rastin konkretë në këtë fazë të procedurës  kemi të bëjmë vetëm me një të akuzuar i cili ka 

vepruar në bashkëveprim me të akuzuarin J.  J.  i cili për këtë vepër penale është dënuar, për 

këtë arsyeje edhe është bërë precizimi e përshkruar më lartë dhe heq dorë nga vepra bazë 

krimi i organizuar dhe qëndroj pranë ndjekës penale për veprën bazë, ashtu siç e precizova me 

lartë. 

I pandehuri M. S. ka deklaruar, citat “e pranojë fajësinë për veprën penale që kam kryer këtë e 

kam bërë për shkak të kushteve të vështira ekonomike, arsyeja se pse unë nuk ju kam përgjigjur 

ftesave të organeve të ndjekjes është sepse unë kam dal në perëndim për kushte me të mira për 

të siguruar ekzistencën, gjatë kohës sa isha unë në paraburgim 8 muaj u përkeqësuar gjendja 

materiale e familjes gruas fëmijëve, babai dhe vëllaut andaj unë shkova për të siguruar 

mbijetesën, mua ftesa nuk më ka shku ndonjëherë tek shtëpia edhe pse skam qenë këtu, unë për 

të përgjigjur për veprën e kryer kam ardhur vullnetarisht nga Belgjika, kam kontaktuar”. 

 

Lidhur me pranimi e fajësisë nga i pandehuri gjykata konfrom nenit 248 par.2 të KPPRK-së, ka 

kërkuar mendimin e prokurores së shtetit cila ka deklaruar; “duke pasur parasysh së pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurit,  është bërë sot në këtë seancë, dhe i njëjti  fajësinë e pranojë 

siç shihet në mënyrë vullnetare pa presion dhe në prezencën e mbrojtësit të tij pajtohem me 

pranimin e fajësisë ngase  pranimi i fajësisë është në përputhje të plotë me provat që gjenden 

në shkresat e lëndës,  por i propozoj gjykatës që gjatë shqiptimit të dënimit, gjatë vlerësimit të 

rrethanave rënduese dhe lehtësuese të i ketë parasysh të gjitha rrethanat dhe po ashtu faktin se 

ka pranuar fajësinë të konsideron si rrethanë lehtësuese ndërsa si rrethanë rënduese po ashtu 

të vlerëson faktin se i njëjti organeve të drejtësisë i është shmangur apo arratisur dhe për këtë 

ka ndikuar që ky proces të stërzgjatet ndaj tij, andaj propozoj që gjatë matjes së dënimit të i 

keni parasysh këto rrethana me rastin e shqiptimit të dënimit” 

 

Mbrojtësi i të pandehurit M. S. – av.Hamdi Jashari ka deklaruar, citat “vlerësoj  së i mbrojturi 

im në shqyrtimin e sotëm pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyrë vullnetare dhe pas 

konsultimeve të vazhdueshme me mua si mbrojtës ku ka kuptuar benefitet dhe përgjegjësin e 

veprimeve të tij, më tutje shtojmë që gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duhet të merr si 

rrethanë lehtësuese pranimin vullnetare të fajësisë nga ana e të akuzuarit, edhe pse me vonesë, 

pendimin e tij, kërkim faljen dhe përmirësimin e tij të vazhdueshëm, ndërsa faktin që i njëjti 

është arratisur është sepse i njëjti gjatë qëndrimit në paraburgim për rreth 9 muaj, si mbajtës 

kryesor i familjes ka shkaktuar pasoja të rënda në ekonominë familjare dhe për shkak se  ka 

pasur bashkëshorten, dy fëmijët e mitur, babain e sëmurë dhe në moshë të shtyrë dhe një vëlla 

më të ri të pa punë, për shkak të sigurimit të ekzistencës i njëjti është detyruar që i vetëm të 

largohet nga Kosova, në mënyrë që të punojë për siguruar ekzistencën e familjes dhe qëllimi 

nuk ka qenë shmangia nga përgjegjësia, gjë që dëshmon me veprimin e tij në shqyrtimin e 

sotëm, andaj propozoj gjykatës që me rastin e shqiptimin të dënimit të gjitha këto rrethana të i 

konsideroj rrethana lehtësuese dhe të mbrojturit tim të i shqiptoj një dënim sa më të butë të 

paraparë në KPRK-në”. 

Meqenëse i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar, 

gjykata konstatoi se janë plotësuar kriteret nga neni 248 par. 1 të KPPK-së, i pandehuri e ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht dhe pas 

konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësit e tyre, pranimi mbështetet në provat dhe faktet që 

përmban akuza, akuza nuk ka shkelje të qarta ligjore apo gabime faktike, andaj gjykata ka 

marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë për të pandehurin M. S., për veprën penale 

Kontrabandim me migrantë, nga neni 170 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të  KPRK-

së. 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara sipas nenit 73 të KPRK-së që ndikojnë në matjen e dënimit, ku si rrethana veçanërisht 
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lehtësuese për të pandehurin mori pranimin e fajësisë, pendimin e thellë të shprehur nga i 

pandehurit,  rrethanat e tij familjare i njëjti është i martuar baba i dy fëmijëve, ndërsa rrethana 

veçanërisht rënduese nuk gjeti, andaj gjykata të pandehuri i shqiptoi dënim me gjobë dhe 

dënim burgimi si në pjesën dënuese të këtij aktgjykimi 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 qëllimi ndëshkimor, në kuptim të preventivës 

individuale, që të parandaloj të pandehurin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, si dhe 

të arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës gjenerale që të parandaloj personat e 

tjerë nga kryerja e veprave penale, por edhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit, dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit në Republikën e Kosovës.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor bazuar në nenin 450 të KPPRK-së.  

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

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË / DEPARTAMENTI SPECIAL 

PS.nr 53/19, datë 24.01.2020 

 

Sekretarja Juridike:                   Kryetari i trupit gjykues: 

Arbnora Idrizi                                    Arben Hoti 

 

 

 

 

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

prej momentit të marrjes së këtij aktvendimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


