
  

                                                       P.nr.61/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA  THEMELORE NË PRIZREN- Departamenti për Krime të Rënda, 
si penale, në trup gjykues të përbërë prej  gjykatësit Xheladin Osmani - kryetar i trupit 

gjykues dhe gjyqtarve Ajsere Skenderi dhe Sadije Selmani - anëtar të trupit gjykues, me 

pjesmarjen e sekretares juridike Fatmire Kastrati, duke vendosur në lëndën penale kundër 

të akuzuarit T. G., nga fshati ...... , Komune e Suharekës, për shkak të veprës penale 

kontrabandimi me migrant, nga neni 138 par.1 lidhur me par.6 të KPK, duke vendosur 

sipas aktakuzës të PPQ-së në Prizren, PP.nr.11/2010 e datës 12.04.2010, pas mbajtjes së 

seancës publike të shqyrtimit kryesor të datës 20.01.2017, 27.02.2017, 03.04.2017, në 

prezencën e përfaqësuesit të akuzës Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren – 

Departamenti për krime të rënda Mehdi Sefa, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij avokatit N. 

Q.,  më dt.05.04.05.04.2017, mori dhe publikisht shpalli këtë   

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       I AKUZUARI: 

 

       T.G., nga i ati N. dhe e ëma H. e lindura B., i lindur me dt.05.02.1975 në fshatin ..... , 

Komuna e Suharekës, ku edhe tani jeton, shqipëtar, shtetas i Republikës së Kosovës  ka të 

kryer shkollën e mesme, me profesion – mjeshtër i teknikës së bardhë, i martuar, baba i 4 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

       Me datë 18.10.2007, me qëllim që vehtes të sjellë dobi pasurore duke vepruar si 

anëtarë i trupit kontrabandën viktimat S.M. nga fshati ...... , Komuna e Vitisë, V.K., 

M.K., M.L. dhe 4 persona të tjerë të panjohur në atë mënyrë që paraprakisht kontrakton 

shumën prej 3.200 euro për person, me qëllim të dërgimit të viktimave ilegalisht në 

shtetin në të cilin nuk janë shtetas e as banor të atij shteti – në Francë dhe nga të njëjtët 

fillimisht merr nga 200 euro, për persona  për ti dërguar deri në Suboticë, duke munduar 

kalimin e kufirit shtetëror, i fut ilegalisht viktimat në Hungari në atë mënyrë pasi që i 

grumbullon të njëjtit, bënë organizimin ashtu që me dy vetura i dërgon në Sërbi ku në 

afërsi të kufirit i zbretë nga vetura dhe i dorëzonnjë personi tjetër i cili ka përcjellë nëpër 

mal deri në motelin “Rozafa” në Sërbi, prej ku sipas programit të organizkmit pas 5 

ditëve ilegalisht i kalon viktimat nga kufiri i sërbisë duke ecur 40-50 km. Deri në Hungari 

ku zihen nga autoritet hungareze, me ç-„ rast njenin prej 8 personave me dokumentin e 

sërbisë e kthen në Sëbri, deri sa 7 të tjerë i burgosin, të cilët pas një muaji e një javë 

qëndrimit në burg përmes IOM-it janë kthyer në Kosovë. 

 

      -Këso dore ka kryer veprën penale kontrabandimi me migrant nga neni 138 par.1 

lidhur me nenp.6 të KPK. 

 

      -Andaj, Gjykata në bazë  të nenit 6,7,8,9,10,49,51,52,73,74 dhe 75 si dhe nenit 138 par.1 

pika 6  të KPK, të akuzuarës T.G. , ia shqipton: 



  

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

       Duke ia vërtetuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë ) muajve i cili nuk 

do të ekzekutohet në afatin prej 2 (dy) viteve, nëse i akuzuari nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nuk kryen vepër të re penale.  

 

       I demtuari S.M., për realizimin e kerkeses pasurore juridike, udhëzohet në kontestin e 

rregullt juridiko civil. 

 

       Obligohet i akutzuari që në emer të paushallit gjyqësor të paguaj shumen prej 400 

(katerqindë) euro në afatin prej 15 diteve nga dita e plotfuqishmerisë së këtij aktgjykimi nen 

kercnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

  

A r s y e t i m 

 

       Prokuroria e Qarkut në Prizren, kësaj gjykate, i ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.11/2010, të datës 12.04.201014, kundër të akuzuarit T.G. nga fshati ..... , Komune e 

Suharekës, për shkak të veprës penale kontrabandimi me migrant, nga neni 138 par.1 

lidhur me par.6 të KPK, aktakuzë të cilën gjatë shqyrtimeve kryesore e ka përfaqësuar 

prokurori i PP DKR – Mehdi Sefa.     

 

   Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të 

Rënda më dt.30.10.2015, i akuzuari T.G. , është shpallur fajtor për vepren penale 

kontrabandimi me migrant nga neni 138 par.1 lidhur me par.6 të KPK, dhe për jkëtë vepër 

penale është denuar me denim të kushtëzuar, qashtu që i është vertetuar denimi me burg 

në kohzgjatje prej 12 (dymbdhjët) muajve, i cili denim nuk do të ekzekutohet nese i 

akuzuari nga dita e plotfuqishmerisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër të re penale. 

Duke marrë parasysh se i akuzuari ka pranuar fajsin për vepren e kryer penale.  

 

Ndersa i detmuari S.M. , për realizimin e kerkesës pasurore juridike është udhëzuar bnë 

kontestin e rregullt juridiko civil. 

 

   Kunder këtij aktgjykimi Prokuroria Themelore në Prizren, DKR, më dt.20.11.2015 ka 

parashtruar ankesen Gjykates së Apelit në Prishtin, për shkak të vendimit mbi denimin, 

dhe ka kerkuar që aktgjykimi në fjalë të ndyshohet dhe të akuzuarit ti shqiptoj denimin me 

burg për vepren e penale të kryer.  

 

  Gjykata e Apelit në Prishtinë, më daten 29.03.2016, ka marrë aktvendim më të cilin ka 

aprovuar ankesen e PTH-DKR në Prizren, e sipas deytres zyrtare , aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prizren, P.nr.144/2015 të dt.30.10.2015, e ka analuar dhe qështjen penale ia 

ka kthyer gjykates së shkalles së parë në rigjykim dhe vendim, si pasoj e shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedures penale, sipas vlerësimit të gjykates së apelit është 

shkelur Ligji penale nga neni 385 par.1 nenp.1.5 të KPP, për arsye se gjykata e shkalles së 

parë ka tejkaluar kompetencat e saja ligjore për arsye se më rastin e zbutjkes së denimit të 

cilat janë cekur mnë lartë kishte mi lejuar gjykates që me anë të rregullave të përgjithshme 

mbi zbutjen e denimit nga neni 76 par.1 të KPRK, e duke mos cekur asnjë rrethanë nga 

neni 75 par.1 nenp.1.3, e cila mundëson që më rastin e pranimit të fajsisë gjykat nuk është 



  

e lidhur në kufijt e zbutjes së denimit, e kjo për arsye se gjykata nuk jep baza ligjore për 

tzbutjen e denimit nen kufijt e parapar ligjor.  

 

Kryetari i trupit gjykues sërish ka hapur shqyrtimin kryesor, ka ftuar përfaqësuesin e 

akuzës të dëmtuarin S.M. , të akuzuarin T.G. me mbrojtësin, av.N.Q. si dhe dëshmitarët  

Z.A. dhe V.K. , ka bërë shiqimin në fotodokumentacionin i cili gjindet në shkresat e 

lëndës. 

 

   Prokurori i shtetit  - Mehdi Sefa, në fjalën e tij përfunditmare thekson: në tërësi 

mbetëm pranë fjalës përfundimtare nga shqyrtimi i mëhershëm i datës 26.nëntor 2014 ndaj 

këtu të akuzuarit T.G. për veprën penale kontrabandimit me migrant nga neni 138 par.1 

lidhur me par.6 të KPK, ku ka theksuar prokurori i shtetit mbetet në tërësi pranë aktakuzës 

ndaj këtu të akuzuarit T.G. meqë gjatë shqyrtimeve gjyqësore që janë mbajtur pranë këtij 

trupi gjykues me provat e administruara deklaratat e të dëmtuarëve të dhënë në cilësin e 

dëshmitarëve të S.M., V.K., Z.A., baba i viktimës së M.A. , si dhe nga 

fotodokumentacioni mbi identifikimin e këtu të akuzuarit T.G. të cilat gjinden në shkresat 

e lëndës, pamëdyshje është vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të akuzës 

se këtu i akuzuari T.G. ka kryer veprën penale të kontrabandimit me migrant nga neni 138 

par.1 lidhur me par.6 të KPK. Gjendja faktike është vërtetuar nga deklerata e dëshmitarëve 

– të dëmtuarëve të cilëët njëzëri kanë deklaruar e në veçanti i dëmtuari S.M. i cili në 

mënyrë të hollësishme ka treguar se me të akuzuarin T.G. ka kontraktuar dërgimin e tij – 

rrugëtimin përmes Sërbisë – Hungari dhe pastaj përfundimisht në Francë për një 

kundërvlerë në të holla fillimisht 200 euro, e pastaj pasi të mbërrinë në cak do të pason 

edhe pjesa tjetër e shumës prej 3.000 euro, deklaratat e njejta i kanë dhënë edhe 

dëshmitarët tjerë të cilët apostrofohen edhe në dispozitivin e akuzës V.K. i cili me emër 

dhe me qytetin prej nga vjen ka identifikuar këtu të akuzuarin T.G. poashtu edhe nga 

dëshmia e dëshmitarit babait të viktimës Z.A., është vërtetuar në tërësi veprimet e të 

akuzuarit të përshkruar si në dispozitiv të akuzës. Andaj këtë nga kjo që u theksua është 

vërtetuar në tërësi se në veprimet e të akuzuarit T.G. formohen elementet e veprës penale 

të kontrabandimit me migrantë nga neni 138 par.1 lidhur me par.6 të KPK, me ç‟ rast 

propozojëm trupit gjykues që të akuzuarin për këtë vepër të shpallë fajtor dhe të denojë 

sipas Ligjit. 

 

       Vepra penale: Kontrabandimi me migrant. 

 

        Dispozitat përkatëse të Nenit 138 par. 1 janë: 

 

        Par. 1 :Kush që merret me trafikim të migrantëve denohet........ 

        Par.6: nese vepra penale nga paragrafi 1,2 ose 3 të këtijh neni kryhet nga kryersi si 

anëtar i grupit ose në një mënyrë e cila rrezikon ose ka gjasë të rrezikoj jetërat e 

sigurisë e emigrantve përkatës ose që përfshin trajtimin çnjerëzor a degradues, duke 

përfshir eksploatimin e migranëtve të till, ai dënohet me ........... 

 

       I akuzuari T.G. sipas aktakuzës është akuzuar për veprën penale nga neni 138 par.1 

lidhur me paragrafin 6 të KPK-së. 

 

      Në aktakuzë si të dëmtuar janë përfshir S.M., V.K., M.K., M.L. dhe katër personat 

tjer të panjohur ku i akuzuari paraprakisht kontrakton shumen prej 3.200 euro me qellim 

të dërgimit të tyre ilegalisht- në Francë.  



  

 

      Gjendja faktike: 

 

       I demtuari S.M. me M.K., V.K. nga fshatin ...... dhe M.L. nga fshati ...... , Komuna e 

Vitisë paraprakisht kishin vendosur për të shkuar jashtë Kosovës. Para se me shku i 

demtuari S.M. kishte bisedu me prindërit e K.M. dhe M.A., Q.M. është baba i i R.M., 

kurse Z.A., babai i M.A., me këta ka bisedu për rrethanat se si kanë kaluar fëmijët e tyre 

dhe se djemtë e tyre kanë dalë mirë gjerë në vend – në Zvicër, përmes T.G. secili prej 

tyre kanë paguar nga 3.500 euro, këtë ifnromatë , siqë tha e ka marrë nga prindërit duke 

shtuar se 3.000 euro i ka thenë me i lanë në shtëpi ndërsa nga 500 euro i ka patur me veti 

për rrugë. Me T.G. janë takuar pas dy jave pasi ka biseduar me prindërit e K.M.  dhe 

M.A., ka qenë vjeshta e vitit 2007 kur janë takuar me T.G., është takuar në fshatin ...... ku 

ka qenë edhe M.K. ndërsa T.G. me veturën “Kadet” ka shkuar në këtë fshat dhe ka qenë 

vetëm në automjet. Me T.G. kanë biseduar në rrugë të fshatit ...... , siqë thot, T.G. është 

sot në cilësin e të akuzuarit dhe përmbajtja e bisedës ka qenë që paraprakisht se i 

demtuari ka qenë i interesuar për me shku në Francë, ndërsa M.K. në Zvicër dhe i 

demtuari S.M. e ka pyetur T.G. lidhur me  mënyrën dhe rrugën se si mundi me shkue 

gjerë në vendet e dedikuar, pra në Zvicër dhe në Francë . T.G.ju ka  thënë që S.M. ta 

dërgojë gjerë në Francë, gjerësa M.K. gjerë në Zvicër dhe biseda ka qenë që T.G. t‟ ia 

japin shumën, secili me nga 3.500 euro. Marëveshja ka qenë që prej shumës prej 3.500 

euro, unë 3.000 euro i lë në shtëin e tij, ndërsa 500 euro i ka marrë për shpenzimet e 

rrugës e kjo vlen edhe për M.K. . Marëveshtja është realizuar brenda 2 ditëve, mbrenda 2 

ditëve ka shkuar T.G. në shtëpin e të demtuarit S.M. , e ka marrë edhe M. K., ka qenë 

edhe një bashkëfshatarë tjetër i imi M.L. , i ka marrë me automjetin e tij të tipit “Kadet”, 

dhe i ka dërguar gjerë në kufirin Kosovë-Sërbi. 

 

      Dikund 1,5 km, pa mbërri me kufirin me Sërbinë në vendkalimin kufitar kah Gjilani, i 

akuzuari S.M., M.K. si dhe M.L. ua ka marrë letërnjoftimet të lëshuar nga UNMIK-u, në 

atë vend aty kanë qëndruar nja një orë e gjysëm eventualisht 2 orë deri sa i ka sjellë edhe 

personat tjerë, turrën e dytë. Përveç këtyre tre personave që ishim në pritje, në turrën e 

dytë ka sjellë edhe 4-5 persona tjerë dhe secilit ua ka marrë nga 100 euro.T.G. na ka 

derguar aty një njeri tjetër i cili fliste në gjuhën shqipe, u ka thënë që ate ta ndjekim në 

këmbë dhe të shkojnë pas tij duke kaluar kufirin jashtë pikës kufitare, në këmbë nëpër 

male ku kan kalu në Sërbi.  

 

  Sipas këti të demtuari T.G. iu ka marrë nga 100 euro, ndërsa personi i cili ka vozitur 

automjetin ka qenë shqipfolës, nuk e din se prej nga ka qenë, i Kosovës apo i Preshevës. 

Ai person me këtë automjet i ka dërguar gjerë në hotelin “Rozafa” në Bujanocë, me gjithë 

personat të cilët më parë kan kaluar kufirin e Sërbisë. Në hotel kanë qëndruar gjerë në ora 

24:00 të mbrëmjes, dhe se në këtë hotel kanë mbërri rreth orës 11-12 të mesditës. Pas 

orës 24:00 gjerësa na të gjithë ta bëjmë pagesën e hotelit mirëpo pagesën edhe pse e kanë 

bërë secili me nga 25 euro, atë natë nuk kanë bujtur në hotel por kanë vazhduar rrugën në 

ora 24:00, me një person tjetër i cili kishte shkuar në hotel më i marrë dhe mi dergu gjerë 

në kufirn Sërbi-Hungari, gjerë në Suboticë. 

 

  Kur kanë mbërri në Suboticë, me auto mjetin “Ford Eskort” kanë qenë 4 persona, 

plus shoferi me automjetin dhe në Suboticë kanë mbërri dikund në mëngjes. Me të arritur 

ai personi, pastaj i ka vendosur në një shtëpi private dhe aty kanë qëndruar 6-7 ditë dhe se 

letërnjoftimet ata të gjithë i kanë patur me vete.  Fetja plus ushqimi kanë qenë me pagesë 



  

secili, kanë pagu fjetjen nga 30 euro, kanë ngrënë bukë e sallame dhe nuk janë larguar 

nga ajo shtëpi. Kanë qenë 6-7 persona në dhomë e dinë i demtuari se ka fjetur në tokë. 

Për ti vizitu ka shkuar njëfarë Sh. me trup i vogël i cili nga ata ka kërkuar nga 50 euro 

secilit që të vazhdojnë rrugën për në Hungari. Gjatë qëndrimit në atë dhomë kanë qenë të 

mbyllur, personi i cili i ka mbyllur i mbante qelsin me veti, personi i cili ka shkuar në atë 

dhomë ka kërkuar nga ata nga 50 euro, por nuk e dinë se a ia kanë dhënë sepse 

marëveshtja ka qenë për me shku gjerë në fund dhe se të hollat u janë harxhuar, mirëpo 

personi me emrin Sh. kur ka ardhë për herën e dytë për të vazhduar rrugën për në 

Hungari, atij pastaj ia kanë dhënë nga 50 euro pastaj me 2 automjete, e dinë se njeri ka 

qenë hungarezë dhe i dehur por fliste në gjuhën sërbe, e din i demtuari se ka qenë një 

vend kufitar me pemishte dhe aty i kanë zbrit prej automjeteve, pastaj është paraqitur një 

person tjetër me flokë të gjata, dhe u ka thenë që të zbresin prej automjetit dhe personi i 

veturës u ka thenë që ta përcjellim këtë person dhe kah shkon ai u ka thenë që të shkojnë 

edhe ata pas tij. Ka qenë mbrëmje, koha ka qenë me shi dhe gjatë rrugës për ta kaluar 

kufirin ka qenë vend moqalisht dhe aty janë ndalur të mëshefur dhe kanë ardhur disa 

persona tjerë e din se kanë qenë të Maqedonisë, nga Shkupi të cilët kanë qenë në rolin 

tonë dhe ata gjithashtu kalojshin kufirin Sërbi-Hungari. Sipas të demtuarit, ka qenë 

mbrëmje, ora dikund 21:00 kanë ecur tanë natën dhe e dinë se në Hungari kanë mbërri në 

ora 11:00 të paradites.  

 

  E kan përcjell personin në kilometrin e parë, është zhdukur, është larguar nga grupi 

me qëllim dhe pastaj më ata nuk e kanë pa edhe pse e kanë kërkuar, dhe vendi ku kanë 

kaluar ka qenë si pemishte dhe ne pastaj kanë vazhduar rrugën për në Hungari. Kanë 

mbërri dikund në ora 11 apo 12:00 i ditës, pasi dalin në Hungari, njëri prej personave të 

grupit tyre me vete ka patur telefon celular dhe ka  biseduar me një person me emrin Sh. . 

Me T.G. nuk kanë tentue të bisedojnë, nga se nuk kanë patur numrin e tij të telefonit. Nuk 

e kanë ditur fare se kanë mbërri në Hungari, ka qenë fshat ku kanë mbërri, dhe në një 

shtëpi kanë pyetur pronarin e asaj shtëpie se në cilin vend gjindemi, meqenëse M.K. që 

ishte me ata, e njifte gjuhën sërbe, kanë kontaktu me pronarin e asaj shtëpie, e kanë vetur 

se a gjinden në Hungari apo në Sërbi, ai u ka thënë se gjindeni në teritorin e Hungarisë 

dhe jeni shumë afër kufirit me Sërbin dhe ai personi i atij fshati u ka then se nëse ju zen 

policia ju kthejnë prap në Sërbi.  

 

  Pas qëndrimit një kohë shumë të shkurtër në atë shtëpi, kanë vendosëm të gjithë që 

vullnetarisht të dorëzohen në polici, kanë qendruar dikund në rrugë të fshatit gjerësa kanë 

parë policinë, kanë dalë para tyre dhe u kanë treguar rastin se janë nga Kosova, policia ua 

ka marrë shënimet,ua kanë lidhur duart dhe i ka përcjell gjerë në kufirin Hungari-Sërbi. 

Aty kanë qëndruar 24 orë në atë objekt dhe nuk e din se çfarë objekti ka qenë, nuk kanë 

patur kurrfarë kujdesi dhe nuk iu kanë dhënë as bukë me ngrënë. Pas 24 orëve hungarezët 

i kanë dërgue në një burg, 3-4 orë me automjet tek vendi Kiskun Hallas, aty ka qenë burg  

ku policia i ka marrë në pyetje, njeni prej neve në grup kishte letërnjoftimin e Sërbisë, ate 

e kanë marrë dhe e kanë kthye në Sërbi, ndërsa grupa që kemi mbetur prej 6-7 vetëve, 

(grupi i Gjilanit edhe një ka qenë i Prizrenit) kanë qëndruar në atë burg, një muajë e 

gjysëm.  

 

       Pas qëndrimit në atë burg, policia nga burgu i ka dërguar në aeroportin e Budapestit,  

të demtuarin S.M. dhe 3 personave tjerë dhe përmes IOM-it i kanë hypur në aeroplan dhe i 

kanë kthyer në Prishtinë. 

 



  

  Sa i përket të holla prej 3000 euro i ka lënë në shtëpi, T.G. nuk ka shkuar me i marrë 

ato të holla. pastaj ka kontaktuar me T.G. , thot ditën e njejtë kur është kthye nga aeroporti 

në shtëpi, në mbrëmje ka kontaktuar me te me telefon. Nuk i kujtohet mirë a ka 

kontaktuar me T.G. apo me atë personin Sh. , gjatë bisedës idemtuari S.M. është 

prezentuar si prindi i S.M. e jo si aj vet, por mos me i tregue se ka mbërri në shtëpin e tijë, 

dhe e ka vetur se si  është në S.M. , përgjegje  në telefon e ka marrë se S.M. është mirë, 

dhe së shpejti kemi me i marrë me i dërgu në Francë, gjithashtu e ka vetur se ku gjindet 

Suadi (për vet S.M.),  i ka thanë se gjindet në Hungari.  

 

      Gjëndja faktike është vertetuar nga deshmitari Z.A., në bazë të të cilit djali i tij 

M.A. gjatë vitit 2007, kishte dalë jashtë shtetit, duke i rregulluar vet dokumentet dhe djali i 

tij i ka treguar që është duke i rregullu dokumentet me T.G. . I ka treguar se T.G. është nga 

Komuna e Suharekës, fshatin nuk e din. Deshmitari  ia ka dhënë T.G. në shumën prej 

3.300 euro, fjala ka qenë që djali i tij M.A. me shku në Zvicër, i cili për ato të holla ka 

hyrë në kredi, masi ka mbërri djali i tij në Zvicër, paret – të hollat T.G. ia ka dhënë në 

qytezën e Vitisë. Dokumenta për dalje jashtë nuk ka patur ka kaluar në të zezë.  

 

Sipas këtij deshmitari, djali i tij M.A. , tani gjindet në Zvicër me dokumente të 

rregullta.  

 

Deshmitari edhe më heret e ka njohur T.G. , pikërisht një ditë përpara ka shkuar në 

shtepinë e tij, në mesnatë, kah ora gjysëm 12, aty i ka qitë kafe, i ka treguar këtij personi 

se paret i ka në bankë, i ka thenë se të nesërmen duhet me i nxjerrë prej bankës dhe me ti 

dhënë.  

 

  Pra deshmitari është takuar me të akuzuarin T.G. të nesërmen, pasi që paraprkisht i ka 

thënë këtij personi që nesër të vjen në Viti në ora 10:00 dhe aty do tia jep të hollat.  

 

      Takimi i deshmitarit me të akuzuarin T.G. është bërë kur djali i tij M.A. ia ka dhënë 

numrin tij të telefonit, T.G. eka thirrë në telefon, i ka thënë “kam ardhë me i marrë paret”  

 

 Gjykata gjendjen faktike e vertetoj edhe nga deklarata e deshmitarit V. K., në 

bazë të të cilit M.K. e kam kusheri të një gjaku. Ka tentu të dal jasht shstetit, por nuk ka 

mujtë me dalë. Ka dhënë 300 euro, për me dal jasht shtetit dhe ka patur me i dhënë edhe 

3000 euro tjera masi të kalojë jashtë Kosovës, për në Zvicër.  

 

Të hollat prej 300 euro ia kaë dhënë përsonit i cili quhet T.G. dhe ka kuptuar se është 

nga komuna e Suharekës, por fshatin nuk ia din.  

 

      Përpos tij, të holla të akuzuarit i kanë dhënë M.K. , P.S. ia kanë dhënë nga 300 euro 

por janë kthyer gjatë rrugës ku kanë qëndruar në burg në Hungari një muajë ditë dhe 

pastaj janë kthyer  të tre në Kosovë. Në bazë të këtij deshmitari, më të akuzuarin T.G. janë  

takuar një herë, në fshatin ...... , Komuna e Vitisë. 

 

 Deshmitari pasi që është kthye, ka dal në Gjilan, aty te “Migrosi”, duke  thenë disa 

shokë që mund me taku T.G. , por nuk kanë  mujtëm me u taku, e pastaj rastin e kanë 

paraqit në polici.  

 



  

     Të hollat prej 300 euro a ia ka dhënë T.G. përmes të tij  M.K. dhe ato 300 euro nuk u 

janë kthye. 

 

      Në bazë të deklarates së të demtuarit, deshmitarve Z.A.dhe V.K. , trupi gjykues erdhi 

nl përfundim se i akuzuari T.G. ka kryer vepren pebnale kopntrabandimi me migrant nga 

neni 138 par.1 p.6 të KPK, nga se në veprimet e të akuzuar janë formuar të gjitha 

elementet e vepres penale për të cilen akuzohet sepse me gjasë të rrezikoj jetërat e 

sigurisë e emigrantve përkatës ose që përfshin trajtimin çnjerëzor a degradues, duke 

përfshir eksploatimin e migranëtve të till, ashtu që më datë 18.10.2007, me qëllim që 

vehtes të sjellë dobi pasurore kontrabandon viktimat S.M. nga fshati ...... , Komuna e 

Vitisë, V.K., M.K., M.L. dhe 4 persona të tjerë të panjohur në atë mënyrë që paraprakisht 

kontrakton shumën prej 3.200 euro për person, me qëllim të dërgimit të viktimave 

ilegalisht në shtetin në të cilin nuk janë shtetas e as banor të atij shteti – në Francë dhe 

nga të njëjtët fillimisht merr nga 200 euro, për persona  për ti dërguar deri në Suboticë, 

duke munduar kalimin e kufirit shtetëror, i fut ilegalisht viktimat në Hungari në atë 

mënyrë pasi që i grumbullon të njëjtit, bënë organizimin ashtu që me dy vetura i dërgon 

në Sërbi ku në afërsi të kufirit i zbretë nga vetura dhe i dorëzonnjë personi tjetër i cili ka 

përcjellë nëpër mal deri në motelin “Rozafa” në Sërbi, prej ku sipas programit të 

organizkmit pas 5 ditëve ilegalisht i kalon viktimat nga kufiri i sërbisë duke ecur 40-50 

km. Deri në Hungari ku zihen nga autoritet hungareze, me ç-„ rast njenin prej 8 personave 

me dokumentin e sërbisë e kthen në Sëbri, deri sa 7 të tjerë i burgosin, të cilët pas një 

muaji e një javë qëndrimit në burg përmes IOM-it janë kthyer në Kosovë. 

 

     Gjykata gjatë vërtetimi të kësaj gjendje faktike në tersi u besoj deklaratave të 

dëshmitarëve Z.A. dhe V.K. , e posaçërisht nga deklarata e të dëmtuarit S.M. i cili në 

mënyrë kronologjike ka përshkruar detajet kontaktit të tij me të akuzuarin T.G., 

premtimin e të akuzuarit, shumen e kërkuar dhe mënyrën e pagesës së saj, pastaj takimin 

para nisjes, rrugëtimin e tyre, përipetit dhe problemet që i kanë hasur gjatë udhëtimit prej 

fshatit të tyre e gjerë në Hungari, dhe mundimet të cilët kanë përjetuar gjatë kalimit 

ilegal, qëndrimi i tyre neper qendra të strehimit, bile e të paraburgimit në Hungari etj. 

Pra, deklarata e të dëmtuarit dhe të dëshmitarëve për gjykatën ishin bindëse dhe të 

besueshme për gjykatën.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarit T.G., av.N.Q. , në fjalën e tij përfundimtare deklaron: mbesë në 

tërësi si në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim me datë 26.11.2014 duke shtuar si 

në vijim: 

 

 Kjo çështje penale është përcjellë me parregullësi në fazën e hetimeve, për arsyje se 

nga dispozitivi i aktakuzës nga provat e propozuara në aktakuzë e që janë administru 

rezulton se pretendohet se vepra është kryer në një teritor që nuk i takom kompetencës së 

kësaj gjykate e as të prokurorisë Themelore në Prizren. 

 

 Në aktakuzë thuhet se i akuzuari ka vepruar si anëtarë i grupit, ndërsa sot para jush 

është i vetëm, në procedurën e provave vetëm një i dëmtuar është deklaru se e njef të 

akuzuarin dhe gjoja se e ka identifikuar por që ky indetifikim nuk është bërë sipas 

dispozitave ligjore për njohjen e personit.  

 



  

 Është e vërtetë se në shqyrtimin e mëparshëm i mbrojturi im e ka pranuar fajsinë, por 

këtë e ka bërë për shkak se ai është ndier i lodhur nga krejtë kjo procedurë dhe ka dashur 

ta mbyllë këtë çështje, pavarësisht se i ka kuptu pasojat e një veprimi të tillë.  

 

 Aktakuza, dispozitivi sipas përshkrimit faktik në të nuk është vërtetu. 

 

 Dekleratat e dëshmitarëve të siguruara në procedurën e hetimeve flasin për diçka tjetër, 

kallximi penal është dorëzuar në gjykatë me shumë vonesë është dorëzuar me datën 

10.08.2009, 2 vit datës 10.08.2009, rezulton se i dyshuari në atë kohë ka vozitur një 

automjet të tipit “Opel Omega” se dyshohet për mashtrim dhe se fare nuk është 

identifikuar personi i cili pretendohet që me datë 18.10.2007 4 shtetas të Kosovës ti ketë 

organizuar për të dalë jashtë.  

 

  I akuzuari është familjar dhe në rrethin ku jeton njihet si personalitet shumë i 

ndershëm, kjo është edhe arsyja që ai shpeshherë gjatë procedurës ka reaguar me 

emocione, kjo edhe për fatkin se karakteri i tij nuk lejon që ai të kryen vepra të tilla.  

 

  Për arsyje tjera i kam elaboruar në fjalën përfunditmare me shkrim dhe kërkojë nga 

gjykata që kjo të jetë edhe pjesë e procesverbalit të sotëm. 

 

  Vet fakti se i akuzuari nuk po e pranon fajsin edhe përkundër mundësisë që të arrihet 

amrëveshtja vërteton se nuk e ka kryer këtë vepër penale. Dëshmitarët dhe të dëmtuarit 

nuk kanë qenë asnjëherë të sigurtë me identifikimin e T.G. .  

 

  Në këto rrethanat kur aktakuza përmbanë shkelje ligjore kur përshkrimi faktik nuk 

është në përputhje me cilësimin ligjor, kur vet dispozitivi ka kontradikta të natyrës së tillë 

që e bëjnë të pakuptueshëm dhe jo logjik, kur provat nuk vërtetojnë faktet që pretendohet 

se ekzikstojnë në aktakuzë, besojë që gjykata duhet që këtë aktakuzë ta refguzojë, dhe të 

akuzuzarin ta lirojë nga aktakuza në mungesë të provave që vërtetojnë se ai ka kryer 

veprën penale.  

 

       Unë nuk do të thirrem fare në rrethanat lehtësuese, i bindur që trupi gjykues ta 

akuzuarin do ta lirojë, por nëse vendos ndryshe kam bindjen se do ti vlerësojë të gjitha 

rrethanat.  

 

       I akuzuari T.G. në fjalën përfunditmare deklaron: në tërësi mbështetë fjalën 

përfundimtare të avokatit mbrojtës, duke theksuar edhe vet që nuk e ndien vehten fajtor 

për veprën penale për të cilën akuzohet nga Prokuroria e Qarkut atëherë në Prizren.  

 

      Mbrojtjen e paraqitur nga mbrojtësi i të akuzuarit, avokatit N.Q. kur tha se në këto 

rrethanat kur aktakuza përmbanë shkelje ligjore kur përshkrimi faktik nuk është në 

përputhje me cilësimin ligjor, kur vet dispozitivi ka kontradikta të natyrës së tillë që e 

bëjnë të pakuptueshëm dhe jo logjik, kur provat nuk vërtetojnë faktet që pretendohet se 

ekzikstojnë në aktakuzë, gjykata duhet që këtë aktakuzë ta refguzojë, dhe të akuzuzarin ta 

lirojë nga aktakuza në mungesë të provave që vërtetojnë se ai ka kryer veprën penale, trupi 

gjykues e hudhi si të pabauzaur, nga se edhe pretendimet e cekura dhe të shenuara si më 

lartë, ishin plotsisht të kunderta me deklarata e të demtuarit dhe deshmitarve, të cilet me 

deshmit e tyre binden gjykaten se i akuzuari T.G. të shpallet fajtor për vepren penale për të 

cilen është akuzuar.  



  

 

   I akuzuari T.G., pas konsulltimeve me mbrojtësin e tij, në mbrojtjën e tij deklaron: 

qëndron në tërësi pranë mbrojtjes së tij të dhënë në shqyrtimin kryesor të datës 

12.11.2014. ku ka deklaruar se jetoj në fshatin ..... , Komuna e Suharekës, jetoj me 

bashkëshorten dhe katër fëmijët, kamë edhe nënen, punoj me punë të shtëpisë, punoj edhe 

me eskavator për punë të ndryshme, kanalizime, kamë edhe një market të vogël të cilin e 

kamë hapur afër shtëpisë, ku paguaj qiranë. Menjëher pas luftes kamë shkue në Slloveni 

dhe gjatë vitit 2007 kamë qëndruar një kohë të shkurtër në Francë për disa muaj. 

      

       Personat me emer S.M. , V.K. dhe M.L. nuk i njhë as me emra e as fizikisht. Gjat vitit 

2007 nuk kamë qenë në Gjilan dhe Kamenicë, apo në pjesën e Anamoraves.  Gjat muajit 

Tetor të vitit 2007 unë në fshat kamë fillue me ndertu shtepinë  dhe nuk jamë marrë me 

asgjë tjeter. Nuk i njoh personat nga fotografit e shkresave të lëndes . Nuk i njohë as 

personat me emra Xh. ose Sh. . Kurr nuk me ka ndodhur të bisedoj me ndonjë person për 

ta qitur jasht Kosovës.  

 

       Nuk kam pranuar kurrfarë të hollash për ta qitur dikend jashtë Kosovës, nuk e di se 

pse i dëmtuari S.M. ka deklaruar se ka dhënë të holla për ta qitur jashtë Kosovës, askënd 

nuk kam biseduar me telefon me dalë jashtë Kosovës, është fjala për vitit 2007. Jam i 

gjendjes së mesme ekonomike dhe qëndrojë në tërësi pranë deklaratës së dhënë në 

prokurori me datën 23.shkurt 2010, gjatë vitit 2007 kam punuar në ndërtimtari pasi jam 

kthyer nga Franca kam punuar rreth ndërtimit të shtëpisë. Nga Franca sa që më kujtohet 

dhe mendojë se jam kthyer kur ka qenë mesi i vitit 2007. 

 

        Deklaron gjithashtu se nuk e ndien vehten fatjor.  

 

        Gjykata gjithashtu, më rastin e vendosjes, nuk muar parasysh mbrojtjen e të akuzuarit 

T.G. e hudhi si të pabazuar kur tha se personat me emer S.M., V.K. dhe M.L. nuk i njhë as 

me emra e as fizikisht, kurse deshmitari e V.K. deklarojtë kunderten, kur tha se më të 

akuzuarin T.G. janë  takuar një herë, në fshatin ...... , Komuna e Vitisë, pastaj me 

deklaraten e deshmitarit tjeter Deshmitari  ia ka dhënë T.G. në shumën prej 3.300 euro, 

fjala ka qenë që djali i tij M.A. me shku në Zvicër, i cili për ato të holla ka hyrë në kredi, 

masi ka mbërri djali i tij në Zvicër, paret – të hollat T.G. ia ka dhënë në qytezën e Vitisë, 

pastaj me deklaraten Z.A. kur tha se ia ka dhënë T.G. në shumën prej 3.300 euro, fjala ka 

qenë që djali i tij M.A. me shku në Zvicër, i cili për ato të holla ka hyrë në kredi, masi ka 

mbërri djali i tij në Zvicër, paret – të hollat T.G.ia ka dhënë në qytezën e Vitisë dhe në 

fundë me deklaraten e të demtuarit S.M. , i cili tha se me T.G. janë takuar pas dy jave pasi 

ka biseduar me prindërit e K.M.  dhe M.A. , ka qenë vjeshta e vitit 2007 kur janë takuar 

me T.G., është takuar në fshatin ...... ku ka qenë edhe M.K. ndërsa T.G. me veturën 

“Kadet” ka shkuar në këtë fshat dhe ka qenë vetëm në automjet. Me T.G.  kanë biseduar 

në rrugë të fshatit ...... , siqë thot, T.G. është sot në cilësin e të akuzuarit dhe përmbajtja e 

bisedës ka qenë që paraprakisht se i demtuari ka qenë i interesuar për me shku në Francë, 

ndërsa M.K. në Zvicër dhe i demtuari S.M. e ka pyetur T.G. lidhur me  mënyrën dhe 

rrugën se si mundi me shkue gjerë në vendet e dedikuar, pra në Zvicër dhe në Francë. 

 

        Pra Gjykata mbrojtjën e të akuzuarit T.G. e hudhi si të pabazuar sepse me mbrojtjen e 

tij kishte për qëllim që ti hik përgjegjegjësisë penle. 

 



  

         Gjykata duke iu referuar deklaratve të demtuarit S.M., deshmitarve V.K. dhe Z. A. , 

vertetetoj në tërsi se i akuzuari T.G. ka kryer vepren penale trafikim me migrant nga neni 

138 par.1 nep.6 të KPK, meqë në veoprimet e të akuzuarit janë formuar të gjitha 

elementet e vepres penale për të cilen është akuzuar trafikim me migrant, nga se në  një 

mënyrë ka rrezikuar dhe ka patur gjasa serioze  të rrezikoj jetërat e sigurisë e 

migrantve përkatës dhe është përfshir në trajtimin çnjerëzor a degradues të tyre, 

për qka gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe ia shqipçtoj denimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi e bindur se edhe me këtë masë do të arrihet qëllimi i 

denimit. 
 

        Gjykata poashtu është kujdesur sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit l54 të KPPK 

dhe nuk ka gjetur ndonjë provë të papranueshme duke u vërtetuar se edhe të akuzuarit e 

kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë.  

 

       Gjatë, shqiptimit të llojit dhe lartësis së dënimit, e në kuptim të dispozitës së nenit 64 

të KPK-së, gjykata i ka patur parasyshë të gjitha rethanat si ato renduse ashtu edhe ato 

lehtësuese të cilat kanë ndikuar në matjen dhe individualizimin e dënimit. Gjykata ka 

patur parasysh shkallën e përgjegjësisë penale – i akuzuari ka vepruar me dashje direkte.  

Mirëpo, duke marrë parasysh sjelljen e mëparshme e të akuzuarëve se më parë nuk ka 

rënë ndesh me Ligjin, kjo tregon se ai kishte sjellje në përputhshmëri me normat 

shoqërore, sjelljen korrekte gjatë gjithë procedurës penale, është familjar dhe mbajtës i 

vetem i familjës dhe se këto rrethana kishin për tu kuptuar si rrethana posaqerisht 

lehtësuese për matjen dhe individualizimin e dënimit e të akuzuarit, kjo gjykatë me 

aplikimin e këtyre dispozitave mbi zbutjen e dënimit nën minimumin ligjor të dënimit e 

në kuptim të nenit 65, 66 dhe 67 p.3 të KPK-ës, ka fituar bindjen se këto dënime janë në 

proporcion me peshën e veprës penale dhe sjelljen e tij,  në rastin konkret për çka gjykata 

beson se edhe me këtë masë të shqiptuar si në dispçozitivin e aktgjykimit, do të arrihet 

qëllimi i dënimit.  

 

       Vendimi mbi mbi udhëzimin e të demtuarve në kontestin civil për realizimin e 

kerkeses pasurore juridike u maur në kuptim të nenit 112 të KPP.  

 

       Vendimin mbi paushalin gjyqësor, gjykata e bazoi në kuptim të dispozitës së nenit 99 

par.6 të KPPK.  

 

       Andaj, nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 
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UDHËZIM JURIDIK; kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve, nga dita e marrjes, nëpërmjetë kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


