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Numri i dokumentit:     00085710 

 

               Pkr.nr. 92/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti për Krime të Rënda, trupi 

gjykues i përbërë nga gjyqtari Skender Çoçaj kryetar, gjyqtarët Kymete Kicaj e Teuta Krusha-  

anëtarë, me pjesëmarrjen e sekretares juridike-procesmbajtëses Birsen Kume, duke vendosur 

në lëndën penale ndaj të akuzuarit I. O. nga fshati T. Komuna e Tetovës, për shkak të veprës  

kontrabandim me migrant nga neni 170 paragrafi 1 dhe paragrafi 8 pika 1 dhe 2  të KP-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti për Krime të Rënda, 

PP/I.nr.63/2017 të datës 21.09.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prezencë të 

Prokurorit të Shtetit Genc Nixha, të akuzuarit si dhe  mbrojtësit të tij Av.D. Sh., me datën  

23.05.2018 murr dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

   I akuzuari:  

 

 I. O.,  nga i ati H. dhe e ëma Sh., e vajzërisë A., i lindur me datën data e lindjes..., në 

fshatin T. Komuna e Tetovës, ka të kryer shkollën e fillore, me profesion shofer, i gjendjes së 

dobët ekonomike, i martuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Maqedonisë. 

 

I.   

      

 Në mbështetje të nenit 364 pika 1.3 të KPP-së. 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

 

Se me datë 15.05.2017 rreth orës 16:40 minuta në Prizren në lagjen A., është vërtetuar 

se merret me kontrabandim të migrantëve e me qëllim të përfitimit të drejtëpërdrejtë të dobisë 

pasurore në atë mënyrë që në oborrin e firmës “European-Collor” e cila gjendet në rrugën 

magjistrale Prizren-Gjakovë, parkon automjetin bartës me targa numri i targës... të cilën e ka 

drejtuar nga Turqia e deri në Prizren e cila ishte e ngarkuar në një pjesë me material panella të 

drurit – mediapan me ç’rast me hapjen e ceradës së automjetit (qadrën) e rimorkios nga prapa 
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dalin dhjetë (10) persona të cilët i njejti i kishte sjellur nga Turqia kryesisht migrant nga shteti i 

Pakistanit dhe një Irakian të cilët i ka bartur përmes Greqisë, Maqedonisë dhe ka hyrë në 

territorin e Kosovës, destinim i të cilëve ka qenë Perëndimi- respektivisht R.F e Gjermanisë për 

të cilin udhëtim të njejtit kanë paguar shumën prej 6.000 euro, e të cilët më pas janë shoqëruar 

deri në stacionin policor dhe dy nga këta migrant të cilët e njihnin pjesërisht gjuhën angleze 

kanë vërtetuar se të njëjtit janë nga Pakistani dhe se në Turqi kanë paguar shumën prej 6.000 

euro për ti dërguar në Perëndim ndërsa deri në Prizren kanë udhëtuar katër ditë dhe katër netë.    

 

 Këso dore do të kryente veprën penale kontrabandimi me migrant nga neni 170 

paragrafi 1 dhe paragrafi 8 pika 1 dhe 2 të KP-së.  

  

- Për shkak se nuk është provuar që i akuzuari  të ketë kryer këtë vepër penale.  

 

 

Shpenzimet e procedurës bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur akuzë 

PP/I.nr.63/2017 të datës 21.09.2017, kundër të akuzuarit I. O, për shkak të veprës penale 

kontrabandimi me migrant nga neni 170 paragrafi 1 dhe paragrafi 8 pika 1 dhe 2 të KP-së.  

    

Prokurori i shtetit në fjalën e tij përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës duke 

shtuar se i akuzuari I. O. ka kryer veprën penale të kontrabandimit me migrantë. Duke u nisur 

nga deklaratat e personave të cilët kanë qenë të dëmtuar në rastin konkret e që këto deklarata i 

kemi marr në  seancën e mundësisë hetuese të veçantë nga të cilët jemi njoftuar se të njëjtit 

kanë hyrë në kamionin bartës në qytetin e Bursës më pas nga dëgjimi i dëshmitarit S. T., i cili 

ka qenë pronar ku edhe në oborrin e firmës së tij kur është hekur bllomba dhe janë hapur dyert 

ka vërtetuar se i ka vërejtur 11 persona të kontrabanduar, po njashtu edhe nga shikimi në CD 

me nr.2017-YW-111, nga foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës dhe në fund 

edhe nga raporti i daljes në vendin e ngjarjes ku është bërë ekzaminimi-fotografimi i automjetit 

bartës ku shihet respektivisht vërehet intervenimet të cilat janë bërë në ceradën e automjetit 

bartës, konsiderojmë se janë provat e mjaftueshme me të cilin vërtetohet se vozitësi i automjetit 

këtu i akuzuari I. O. ka qenë në dijeni për prezencën e migrantëve në automjetin e tij bartës. 

Andaj nga të gjitha këto si dhe provat të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor me pa 

mëdyshje është vërtetuar pretenca e prokurorisë –aktakuzën, andaj edhe ka propozuar që  i 

akuzuari të shpallet fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit. Njiherit ka propozuar që në kuptim të 

nenit 69 të KP të konfiskohet automjeti si objekt i kryerjes së veprës penale. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av.D. Sh. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se me 

aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti për Krime të Rënda I akuzuari  

dyshohet se ka kryer veprën penale kontrabanim me migrant nga neni 170 paragrafi 1 dhe 

paragrafi 8 pika 1 dhe 2 të KP-së në përshkrimin e gjendjes faktike si në aktakuzë. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestarë kjo gjykatë në pyetjen se a e pranon fajësinë sipas 

aktakuzës i akuzuari  nuk e ka pranuar dhe të njejtën e ka  mohuar, të cilën e ka mohuar edhe 

gjatë marrjes në pyetje në polici dhe prokurori.  
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Në këtë gjykatë janë administruar provat, të cilat janë propozuar nga ana e prokurorisë 

dhe janë dëgjuar  dëshmitarë me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike të përshkruar si në 

aktakuzë, dhe se të njejtat nuk e provojnë-krijojnë dyshimin e bazuar dhe veprën penale për të 

cilën akuzohet i akuzuari dhe është vërtetuar se I. O. nuk ka kryer veprën penale. 

 

Bazuar në dispozitat ligjore të cilat e qartësojnë mënyrën e kryerjes së kësaj vepre 

penale, lidhur me veprën penale për të cilën dyshohet se e ka kryer i akuzuari I. O., përkatësisht 

neni 170 par.8 pika 1 ku thuhet “shprehja kontrabandim me migrant nënkupton çdo veprim 

dobie tjetër pasurore nga hyrja e paligjshme e personit në Republikën e Kosovës,  i cili nuk 

është shtetas i Republikës sëKosovës ose i një personi qoftë shtetas i Republikës së Kosovës 

apo shtetas i huaj në shtetin në të cilin personi i tillë nuk është banor, i përhershëm ose shtetas i 

atij shteti”, ku kjo dispozitë ligjore në asnjë mënyrë nuk mund të inkriminoj të mbrojturin tim, 

pasi që nga asnjë provë nuk mund të vërtetohet fakti se ai në ndonjë mënyre apo tjetër të ketë 

kryer veprën penale për të cilën dyshohet dhe se nuk ka përfituar dobi pasurore nga personat të 

paraqitur si të dëmtuar, fakt të cilin e bën të besueshëm edhe deklaratat dhënë para gjykatës në 

procesverbalin mbi mundësinë hetuese të veçantë e datës 19.05.2017, ku të njejtit A. H. Sh. T. 

A. K. dhe A. M., kanë deklaruar se paratë për të dërguar në Gjermani i kanë dhënë një personi 

të quajtur A. me prejardhje A., i cili jeton në T. dhe jo vozitësit I. O., të mbrojturit tim, të cilin 

n uk e kanë  njohur asnjëherë, por kontakti i parë i i ntyre ka qenë në oborrin e firmës “Euro-

Collor” e cila gjendet në Lagjen “A.” në Prizren, ku në atë moment i mbrojturi im kur i ka parë 

personat në kamion ka kërkuar nga pronarët dhe punëtorët prezent që ta thërrasin policinë me 

qëllim të njoftimit të rastit.  

 

Sa i përket dëshmitarit S. T., i njejti në deklaratën e t ij dhënë në prokurori dhe në 

gjykatë, në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 15.01.2018 ka konstatuar se nuk e di 

nëse vozitësi I. O., ka qenë në dijeni për faktin se brenda në kamion ka njerëz, ku faktin e njëjte 

ka deklaruar se e vërteton edhe pronari i firmës “A.”, icili ka kontaktuar me të dhe se ka thënë 

se nuk di asgjë lidhur me këtë fakt, ndërsa në pyetjen e prokurorit , citoj”si reagoi I. kur jeni 

bërtitur” përgjigja e dëshmitarit është “Unë i kam thënë se duhet me e thirr policinë dhe ky tha 

se duhet me e thirr policinë” ku nga kjo deklaratë dhe përgjigjet e dhëna në pyetjet e 

lartëcekura vërtetohet fakti se I. O. nuk ka qenë fare në dijeni për personat që janë gjendur aty 

dhe se fare nuk ka kundërshtuar që të njoftohet policia. Gjithashtu edhe në përgjigjen e pyetjes 

“Si ka qenë reagimi i këtij shoferi në momentin kr është pa se aty ka refugjat” përgjigja e 

dëshmitarit ka qenë “normal se edhe ai nuk ka pas reagim të mirë”. 

 

I akuzuari I. O. në deklaratat e tija të dhëna në Polici, Prokurori dhe gjatë zhvillimit të 

shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se e ka vozitur kamionin sipas ftesës së firmës “A.” me seli 

në Shkup, i cili ka qenë i obliguar që këtë automjet të vozit për në Inegol të Turqisë, në afërsi të 

qytetit të Bursës, i cili është ngarkuar me materialin Mediapan dhe të dërgohet në Prizren, 

Malli është ngarkuar në prezencën edhe  të vet akuzuarit e më pas është mbyllur me dyll dhe se 

e njejta nuk ka mundur të hapet.  

 

Rrugëtimi deri në destinacionin, i cili ka qenë të dërgohet malli është bërë në këtë 

mënyrë: ka kaluar pjesën Aziatike për në pjesën Evropiane dhe me automjet është zbarkuar në 

Gelibollu, me pas është ndalur në një pompë të benzinit “Shall” ku gjatë këtij pushimi ka fjetur 

në kamion, diëtn tjetër ka vazhduar rrugën përmes kufirit “Ipsalla” të Greqisë, ku ka kaluar 

natën në qytetin Xanti, dhe pas rrugëtimit ka mbërritur në Maqedoni dhe është ndaluar në 

pllacin e firmës “A.” është lënë automjeti dhe ka vazhduar për në shtëpi, në fshatin T.. 
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Ndërsa në mëngjesin e ditës së nesërme është kthyer përsëri, ka marr automjetin dhe 

është nisur për në qytetin e Prizrenit, e që gjatë këtij rrugëtimi ka kryer edhe procedurat e 

kalimit kufitar dhe pas çdo kontrolle nga ana e të njejtëve ka kaluar deri në destinacionin e 

fundit ku dhe gjatë zbarkimit të mallit në oborrin e firmës “Europan Color” ka vërejtur se 

brenda  në automjet-kamion ka njerëz. 

 

Nga të gjitha veprimet e lartcekura, deklarimet e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve rrjedh 

se asnjë nga të gjitha veprimet nuk përkojnë me dijeninë e të pandehurit se brenda në kamion 

ka pasur njerëz, që nënkupton se nuk ekziston elementi i dashjes në kryerjen e veprës penale, 

pasi që nga veprimi i tij lidhur me momentin kur ka kuptuar se ka njerëz dhe mos kundërshtim 

e tij për lajmërimin e organeve të Drejtësisë, përkatësisht policisë, nënkuptohet fakti se i njëjti 

ka qenë bashkëpunues në definimin e rastit se përse ata persona janë gjendur në automjet. 

 

Bazuar mbi të lartcekurat, rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor konsiderojmë se akuza e 

prokurorisë është vërtetuar deri më tani sa i përket të mbrojturit tim, andaj propozojmë gjykatës 

që të akuzuarin konform dispozitave ligjore nga neni 364 par.1.3 të KPP-s ta lirojë nga akuza.

    

Dëshmitari S. T. ka deklaruar se si tregtar e bëjnë vetëm porosinë e mallit dhe porosinë 

e ngarkimit të trasnportuesit, më tutje vetëm i japin transportuesit agjencinë e shpedicionin 

doganor dhe më tutje nuk interesohen për mallin, vetëm e bëjnë pagesën kur vjen malli në 

terminal doganor dhe shpedicioni i lajmëron se ka ardh malli dhe duhet bërë pagesa. Atë ditë 

kishte qenë në zyre dhe kishte parë kur kamioni - shleperi kishte hyrë në oborrin e pllacit dhe i 

lajmëroi punëtorët që të shkojnë e ta shkarkojnë mallin si gjithmonë, në momentin kur i hapën 

dyert e rimorkios së shleperit, të cilët gjithnjë i hap shoferi, kishin parë se aty ishin 10 

refugjatë, dhe si u lajmërua menjëherë kishte shkuar te shleperi, duke i thënë atyre që mos të 

zbrisnin poshtë dhe rastin e kishte lajmëruar në polici, po ashtu edhe në firmën që e ka bërë 

transportin e mallit. Kur e vërejti se vozitësi ishte I. O. e pyeti se çfarë ishte duke ndodhur dhe 

se rasti duhej lajmëruar në polici me të cilin ishte dakord edhe I.. Tregon se ka biseduar me 

refugjatët të cilët kishin zbritur nga kamioni dhe e kishin të vështirë të ktheheshin në kamion 

edhe pse komunikimi me ta ka qenë i vështirë, mirëpo njëri nga ata dinte pak anglisht dhe i 

kishte thënë se po shkojnë në Gjermani, ndërsa ky i kishte pyetur se qfarë Gjermanie, kur ju 

ndodheni në Kosovë. Deklaron se kamioni ka qenë normal i bllombuar pasi që në doganë nuk 

ishte kontrolluar, por kur ky i kishte shkuar kamionit në pllac dyert e kamionit kanë qenë të 

hapura, kamioni nuk ishte kontrolluar në doganë gjë që ishte normale pasi që ishin transportuar 

ivericë dhe mediapan. Shoferi i kishte dorëzuar të gjitha shkresat lidhur me dorëzimin e mallit, 

pasi ishte i vetëm. Punëtorë që kishin shkuar të shkarkonin mallin ishin 4 a 5. Shoferi më herët 

nuk kishte sjell mall në kompani si shofer dhe se S. nuk kishte mundur t’i vërej reagimet e 

shoferit pasi edhe ata kishin një reagim të ashpër, por i kujtohet që edhe ai normal nuk ka pas 

një reagim të mirë.    

 

Duke analizuar dëshminë e dëshmitarit S. T. gjykata në tërësi ia fali besimin dëshmisë 

së tij nga e cila dëshmi është vërtetuar se i njëjti ka bërë porosinë e mallit dhe porosinë e 

transportuesit të mallit të cilit i japin agjencionin e shpedicionit doganorë i cili i njofton kur të 

vjen malli kur edhe duhet të bëhet pagesa. Ditën kritike kishte vërejtur kur kamioni  kishte 

ardhur në pllacin e tij për çka i kishte dërguar punëtorët për ta shkarkuar kamionin, dhe në 

momentin kur shoferi ( i akuzuari)i kanë hapur dyert e rimorkios kishin pa se aty ishin 10 

refugjat, e kishin lajmëruar punëtorët e tij dhe kur dëshmitari ka shkuar ju kishte thënë që të 

mos zbresin nga kamioni dhe rastin e kishte lajmëruar në polici për çka ishte dakorduar edhe 

shoferi-i akuzuari I. O., po ashtu e kishte lajmëruar edhe firmën që e ka bërë transportimin e 

mallit.  Dëshmitari kishte biseduar me njërin prej refugjatëve i cili dinte pak anglisht e i cili i 



 Numri i lëndës: 2018:010078 
 Datë: 20.07.2018 
 Numri i dokumentit: 00085710 
 

5 (10)  

   
2
0
1
8
:0
1
0
0
7
9

 

kishte thënë se janë duke shkuar në Gjermani ndërsa dëshmitari i kishte thënë se ju jeni në 

Kosovë.nga dëshmia e këtij dëshmitari është vërtetuar se kamioni ishte i bllombuar pasi që në 

doganë nuk ishte kontrolluar, ndërsa shoferi i kamionit( i akuzuari) ia kishte dorëzuar të gjitha 

shkresat lidhur me dorëzimin e mallit. 

 

I akuzuari I. O. në deklaratën e tij thekson se ishin nisur nga Shkupi dy kamiona per 

Turki – Ilegul Bursa, që të ngarkohen – transportojnë për të njejtën firmë “Euro pan color” nga 

Kosova – Prizreni. Ka qenë ditë e martë kur ishin nisur nga Shkupi, kishin mbëri ditën e enjte 

ku atë ditë në mbrëmje ishin ngarkuar kamionat dha janë nisur për në Bursa për të kryer 

doganimin, kishin shkaur në doganë ku të gjitha dokumentet ia kishte dhënë shpediterit i cili e 

ka kryer doganimin, iu kishte kthyer dokumentet dhe ishin nisur për Kosovë , sepse para se të 

bëhej doganimi e kishte hapur rimorkion e kamionit dhe brenda gjendej vetëm malli i cili duhej 

të transportohej dhe ishin nisur për Kosovë. Gjatë rrugës kishin fjetur në Gelibollu në një 

parking të një pompe benzine “Shell”. Në mëngjes ishin nisur për në Ipsall kufiri Turqi – 

Greqi, ku në atë pikë kufitare kamioni është vendosur në peshore dhe sipas peshores çdo gjë ka 

qenë në rregull sepse përndryshe do të bëhej një kontroll me rreze x  dhe pasi që kamioni ishte 

në rregull atëherë nuk e kanë dërguar në atë kontrollë. Pasi e kishin kryer kontrollimin e 

dokumenteve pastaj kishin kaluar në Greqi, i kishin përfunduar dokumentet te shpedicioni dhe 

ishin nisur sërish rrugës. Me të mbërritur në qytetin Ksanti në Greqi sërish kishin fjetur në 

parkingun e një pompe benzine “Shell” dhe në mëngjes pasi janë nisur e kaluan kufirin për në 

Maqedoni. Edhe në Maqedoni kishte peshore dhe i thanë se çdo gjë ishte në rregull. Pasi kishin 

mbërritur në Shkup te pllaci i A.- pronarit të firmës “Abena Trans”, ia kishte dorëzuar 

kamionin pronarit dhe kishte shkuar në shtëpi rreth orës 11,30 të ditës. Të nesërmen në 

mëngjes në ora 7,30 e kishte marrë kamionin nga pllaci  dhe ishte nisur për në Kosovë ku gjatë 

rrugës në pikën kufitare në Elez Han ishte bërë kontrollimi i kamionit nga policia ku i kishin 

thënë se cdo gjë është në rregull pastaj ishin nisur në doganë për të bërë doganimin në 

shpedicionin “Gurina” të cilët e kishin kryer zhdoganimin ia kishin dhënë dokumentet dhe 

ishte nisur për në Prizren që ta shkarkojë mallin. Kur kishte mbërritur në Prizren fillimisht 

kishte shkuar në një firm tjetër pasi që nuk e dinte saktë adresën e firmës ku duhej të shkonte, 

të cilët më pas i kishin treguar se ku duhet të shkonte. Me të shkuar në objektin e firmës 

“Europan color” fillimisht e kishte këputur plumbin e rimorkios, sajlla ishte e këputur por 

kishte qenë e lidhur me një gjilpërë të gjatë që ashtu qëndronte, kur i hapi dyert e rimorkios e 

kishte parë një person në rimorkio dhe për këtë arsye i kishte afruar dyert, ku njërit prej 

punëtorëve të kësaj firme i cili ishte aty afër iu drejtua që ta thirrtë pronarin sepse kishte 

persona të Sirisë në kamion, punëtori kishte filluar të fliste turqisht me një motorollë dhe pas 5 

minutash kishte ardhur edhe pronari i firmës duke i bërtitur I., ku ky i kishte thënë që ta 

lajmërojn policinë, ndërsa pronari në fillim kishte refuzuar duke i thënë që ti largonte me 

kamion e ti lëshonte diku rrugës këta persona pastaj t’ia sillte mallin për ta shkarkuar, ku ky 

nuk e kishte pranuar, pas kësaj një person tjetër e kishte thirr policinë. Policia kishte arritur 

shumë shpejt me dy kombi duke i marrë këta persona, të cilët i zbritën nga kamioni, ndërsa 

këtij i kishin kërkuar dokumentacionin që e kishte me veti, të cilat ia dorëzoi policisë. 

Kamionin e kishte kontrolluar kur kishte qenë në Turqi, para se të vëhej bllomba e plumbit, kjo 

kishte ndodhur në Bursa në doganë, ndërsa prej momentit kur ishte vendosur bllomba nga 

shpediteri po në atë pikë doganore më nuk e kishte kontrolluar kamionin për shkak se nuk 

mundet ta kontrollojë, pasi që edhe bllomba kishte qenë në rregull, ndërsa se si kishin ardhur 

këta persona në kamion nuk e dinte. Rimorkio kishte ceradë dhe nuk kishte vërejtur se ka 

ndonjë shqyerje në ceradë. Ishte ndalur në Shkup në firmën “Abena” sepse ishte e Diel dhe 

kishte shkuar në shtëpi, pasi që të dieleve nuk punonte as dogana në Kosovë. Po ashtu thekson 

se të dëmtuarit nuk ishin vendosur në kamion në bursa, të cilin e voziste i njejti dhe se nuk e 

kishte vërejtur asnjërin prej të dëmtuarve, nuk ishin parë sy më sy me njërin prej tyre kur ishte 
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afruar që ta vëzhgojë pjesën e prerë të ceradës. Në pikën kufitare të Elez Hanit gjatë kontrollit 

të policisë, policia ishin sjell rreth e rreth kamionit, duke i tërhequr sajllat e ceradës së 

rimorkios në të dy pjesët anësore të kamionit dhe çdo gjë kishte qenë në rregull dhe kishte 

kaluar nëpër doganë, ku nuk ishte bërë ndonjë kontroll i detajuar. Në pikat e tjera kufitare 

Turqi- Greqi dhe Greqi- Maqedoni nuk ishte kryer ndonjë kontroll i rimorkios së kamionit pasi 

aty kamioni ishte vendosur në peshore. Gjilpëra që e mbante të ngjitur sajllën e këputur 

thekson ishte e vendosur në derën e krahut të djathtë të rimorkios dhe se nuk i kishte parë këta 

persona se si kanë hipur në kamion vetëm se i kishte parë pasi e kishte hapur kamionin në 

Kosovë dhe se kishte deklaruar se ishin të Sirisë nga fakti e ishin të zinj.  

 

Duke analizuar mbrojtje e të akuzuarit I. O. gjykata ia fali besimin mbrojtjes së tije, 

pasi që në tërësi përputhet me provat materiale si dhe me dëshmitë e dëshmitarit S. T. e në 

pjesën më të madhe përputhet edhe me dëshmitë të dëmtuarve. Në të vërtetë nga mbrojtja e të 

akuzuarit gjykata ka vërtetuar se i njëjti si shofer ka vozitur kamionin e Firmës “ Abena Trans 

“ nga Maqedonia, ishte nisur nga Shkupi për në Turqi në Ilegul Bursa që të transportonte mall 

për firmën “ Euro-Pan Color” nga Kosova-Prizreni. Me të mbi në Bursa në  mbrëmje e kishin 

ngarkuar mallin, e kishte hapur rimorkion e kamionit e kishte kontrolluar kamionin deri sa 

ishte në Turqi para se ti vihej bllomba e plumbit dhe brenda gjendej vetëm malli i cili duhej të 

transportohej dhe prej këtij momenti kur ishte vendosur bllomba nga shpediteri më nuk e kishte 

kontrolluar kamionin pasi që nuk mund të kontrollohet, e pastaj ishte nisur për Kosovë, pastaj 

ka kryer procedurën e doganimit. Gjatë rrugës kishte kaluar në kufirin Turqi-Greqi ku në këtë 

pikë kufitare kamioni ishte vendosur në peshore dhe çdo gjë ishte në rregull për çka edhe nuk 

është bërë kontrolli me rreze X, ka kryer procedurën e dokumentacionit dhe sërish ka vazhduar 

rrugën, gjatë rrugës ishte ndalur në qytetin Ksanti në Greqi ku kishte fjetur, pastaj në mëngjes 

ka vazhduar rrugën kur edhe kanë kaluar pikën kufitare Greqi-Maqedoni ku edhe aty e kishin 

vendosur kamionin në peshore dhe kishin thënë se çdo gjë është në rregull. Pastaj kishte 

vazhduar rrugën deri në pllacin e firmës “Arbena-Trans” dhe kishte shkuar në shtëpinë e tij, të 

nesërmen në mëngjes kishte marr kamionin dhe ishte nisur për në Kosovë ku është ndalur në 

pikën kufitare “Han i Elezit” ku ishte bërë kontrollimi i kamionit nga ana e policisë të cilit i 

kishin thënë se çdo gjë është në rregull, pastaj ka kryer zhdoganimin e mallit në shpedicionin 

Gurina të cilët pasi kanë kryer zhdoganimin ja japin dokumentet dhe i akuzuari niset për 

Prizren që të shkarkojë mallin. Me të shkuar në objektin e firmës “Euro pan color” në Prizren i 

akuzuari i kishte hapur dyert e rimorkios dhe aty kishte pa një person në rimorkio kurse njërit 

nga punëtorët e firmës i kishte thënë që ta thirrtë pronarin dhe pas 5 minutash pronari i firmës 

kishte ardhur duke i bërtitur të akuzuarit e që i njëjti kishte thënë që të lajmëronte policinë, të 

cilët pastaj vijnë në pllacin e firmës, nga i akuzuari kishin kërkuar dokumentacionit që i kishte 

me vete, ndërsa nuk i kishte parë se si kishin hipur në kamion këta persona vetëm se i kishte 

parë kur e kishte hapur derën e rimorkios kur kishte mbërri në Kosovë, e që ishin nga Siria 

kishte deklaruar sepse ishin të zinj.  

 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor janë administruar edhe provat materiale dhe atë është bërë:  

 

-leximi i procesverbalit mbi mundësinë hetuese të veçantë të datës 19.05.2017  

-shiqimi ne CD me nr. 2017- YW- 112  

-shiqimi në foto dokumentacion  

-leximi i shkresës e Ndërmarrjes EURO AG 

-leximi i dudid doganor 
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Nga procesverbali i mundësisë hetuese të veçantë të datës 19.05.2017 është vërtetuar se gjykata 

përmes mundësisë hetuese të veçantë ka ndëgjuar dëshmitarët – të dëmtuarit A. H., Sh. T. A. 

K. dhe A. M.. 

 

Dëshmitari A. H. gjatë mundësisë hetuese të veçantë ka deklaruar se nga Afganistani kishte 

ardhur në Stamboll 15 ditë para nisjes, janë nisur nga Stambolli për në Kosovë dhe i ka paguar 

6000 euro për të shkuar në Gjermani personit me emrin A. me prejardhje nga A. i cili ishte i 

lindur dhe jetonte në Turqi. Ishin nisur nga Stambolli dhe destinacioni i tyre ishte që të shkonin 

në Gjermani. Me vozitësin nuk ishin takuar në Stamboll, për herë të parë e kishte takuar në 

Kosovë, ndërsa nuk e dinte se kur i kishin futur në kamion përveç se i kishin marrë me 4 vetura 

të vogla dhe i kishin futur në kamion, ndërsa të hollat(paratë) për transportimin e tyre nga 

Stambolli për në Berlin ia kishte dhënë personit Turk të quajtur A. i cili sipas dëshmitarit ka 

qenë në kontakt me vozitësin e kamionit sepse kanë bashkëpunuar një kohë të gjatë. Nga 

Stambolli kishin udhëtuar me kamion, udhëtimi i tyre kishte zgjatur 4 ditë dhe gjatë gjithë 

kohës kishin qëndruar në kamion, përveç një herë kur kishin mbri në Maqedoni ka zbritur nga 

kamioni, në ato momente ishte natë dhe nuk e kishin vërejtur vozitësin, dy prej tyre e kishin 

pre mbulojën e kamionit kanë dal nga kamioni dhe kanë marr ujë, në mëngjes shoferi i 

kamionit e kishte pa se mbuloja ishte e prerë por nuk kishte reaguar. Në vazhdim dëshmitari ka 

deklaruar se shoferin e kamionit këtu të akuzuarin nuk e njihte, kontakti i parë me vozitësin 

ishte në Kosovë, në fabrikë aty ku kishin qenë edhe dy persona tjerë nga Turqia, ka shtuar se i 

akuzuari nuk ju kishte kërkuar para përveç se ju kishte thënë të ikin dhe i njëjti nuk është dukur 

i befasuar, mirëpo dëshmitari kishte insistuar që të paraqiteshin në polici.  

 

Dëshmitari Sh. T. A. K. gjatë mundësisë hetuese të veçantë ka deklaruar se, 8-9 muaj para këtij 

rasti nga Pakistani kishte shkuar në Turqi dhe për të udhëtuar nga Turqia për në Gjermani 

kishin kontaktuar me personin i cili ju ishte prezantuar si A., të cilit ia kishte paguar 6000 euro 

për udhëtimin Turqi-Gjermani. Prej Stambollit deri në Kosovë kishin udhëtuar 3 netë e 4 ditë 

dhe gjatë udhëtimit ishte ndalur në Maqedoni në një terminal për tu furnizuar me ujë, ka dalur 

nga kamioni për një kohë të shkurtër vetëm ka marr ujë dhe është kthyer në kamion, vozitësi – 

i akuzuari  nuk e ka vërejtur por se vozitësi në një moment tjetër e ka pa mbulesën e kamionit 

të preme ka shikuar se çfarë po ndodh aty dhe në ato momente e kanë pa njëri tjetrin. 

Dëshmitari ka shtuar se mendoj se shoferi-i akuzuari e ka ditur që ne jemi aty, pasi që në 

kamion kanë qenë disa persona, ka qenë kohë e gjatë e  udhëtimit, kanë biseduar, kanë 

kënduar, kanë qeshur, kanë bërë shaka, kanë biseduar me zë të lartë. Kur kanë mbërri në 

Kosovë kur është ndalur kamioni dhe i akuzuari e kishte hapur ceradën e kamionit. Dëshmitari 

ka shtuar se destinacioni i tyre i fundit ishte Gjermania dhe se i akuzuari nuk ju kishte kërkuar 

para atyre e as që i kishin ofruar ato para. 

 

 Dëshmitari  A. M. gjatë mundësisë hetuese të veçantë ka deklaruar se ishte nisur nga 

Stambolli dhe destinacioni i tyre ka qenë Gjermania, ka udhtëuar me kamion dhe kishin 

udhëtuar 4 ditë, për këtë udhëtim kishte paguar 6000 euro personit me emrin A..  Gjatë 

udhtëimit pas dy dite ishin ndalur në Maqedoni, derën e kamionit e kishte hapur i akuzuari të 

cilin për herë të parë e kishte pa përmes vrimës së mbulesës së kamionit kur ishin ndalur në 

Maqedoni, mirëpo me të nuk ishin ballafaquar. Kur kishin arritur në kosovë derën e kamionit e 

kishte hapur i akuzuari e të njejtin e kishte pa ku i kishte vendosur dorëzat në duar dhe e kishte 

hapur derën e kamionit aty kishin parë 3-4 persona dhe e dinte se shoferi ishte i akuzuari pasi 

që të njejtin kur ishin ndalë në Maqedoni e kishte vërejtur nga vrima e mbulojës së kamionit. 

 

 Nga dëshmia e dëshmitarëve A. H., Sh. T. A. K. dhe A. M. gjykata ka vërtetuar se secili 

prej tyre i kishin paguar nga 6000 euro personit me emrin A. i cili ishte me prejardhje nga 
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Afganistani por i lindur dhe jetonte në Turqi, për të shkuar në Gjermani, udhëtimi i tyre kishte 

zgjatur 3 ditë e 4 natë, ishin nisur nga Stambolli me kamionin të cilin e ka vozitur i akuzuari I. 

dhe Destinacioni i tyre ishte Gjermania. Gjatë udhëtimit të njejtit vetëm një herë dhe atë pas 2 

dite kur kanë arritur në Maqedoni 2 prej tyre kanë zbritur nga kamioni dhe janë furnizuar me 

ujë. Pastaj kanë vazhduar rrugën dhe kanë mbërri në Kosovë në fabrikë ku pasi që i akuzuari I. 

O. e hap ceradën(mbulesën)  e rimorkios së kamionit të njëjtit i shohin 3-4 persona ku në mesin 

e tyre ishte edhe i akuzuari të cilin dëshmitarët e kanë identifikuar si personi i cili e ka vozitur 

kamionin, i cili sipas dëshmitarëve ju kishte thënë që të ikin  nga aty por dëshmitarët kanë 

insistuar që të ftohet policia. Nga deklarata e të dëmtuarve gjykata ka vërtetuar se të njëjtit nuk 

e kanë njohur dhe nuk e kanë takuar asnjëherë të akuzuarin I. O., sipas dëshmitarëve i akuzuari 

nuk ju kishte kërkuar të holla (para) atyre e as që i kishin ofruar para të akuzuarit.  

 

 

Deklaratat e dëshmitarëve lidhur me faktin se a e dinte apo se a i kishte vërejtur i 

akuzuari të njëjtit se gjinden në kamion apo jo ishin kundërthënëse në mes tyre, në të vërtetë 

dëshmitari A. H. në dëshminë e tij deklaron se kur kishin mbërri në Maqedoni dy prej tyre 

kishin zbritur nga Kamioni në ato momente ishte natë dhe nuk e kishin vërejtur vozitësin(të 

akuzuarin) duke shtuar se në mëngjes shoferi e kishte vërejtur se mbuloja ishte e prerë por nuk 

kishte reaguar, ndërsa nga ana tjetër po i njëjti i dëmtuar deklaron se të akuzuarin nuk e njeh 

për herë të parë e kishte parë në Kosovë, gjithashtu po ky dëshmitarë deklaron se personit Turk 

të quajtur A. i cili sipas dëshmitarit ka qenë në kontakt me vozitësin e kamionit sepse kanë 

bashkëpunuar një kohë të gjatë pa e dhënë as edhe një fakt apo dëshmi se si ka qenë ky 

bashkëpunim në çfarë forme, mënyre apo në cilën kohë kanë komunikuar apo bashkëpunuar. 

Gjithashtu edhe i dëmtuari A. M. deklaron se shoferin për herë të parë e kishte parë përmes 

vrimës së mbulesës së kamionit kur ishin ndalur në Maqedoni mirëpo me të nuk ishin 

ballafaquar. Ndërsa i dëmtuari  Sh. T. A. K. në dëshminë e tij deklaron se për tu furnizuar me 

ujë, ka dalë nga kamioni për një kohë të shkurtër vetëm ka marr ujë dhe është kthyer në 

kamion, vozitësi – i akuzuari  nuk e ka vërejtur por se vozitësi në një moment tjetër e ka pa 

mbulesën e kamionit të preme ka shikuar se çfarë po ndodh aty dhe në ato momente e kanë pa 

njëri tjetrin. Dëshmitari ka shtuar se mendoj se shoferi-i akuzuari e ka ditur që ne jemi aty, pasi 

që në kamion kanë qenë disa persona, ka qenë kohë e gjatë e  udhëtimit, kanë biseduar, kanë 

kënduar, kanë qeshur, kanë bërë shaka, kanë biseduar me zë të lartë, pra ky dëshmitarë vetëm 

jep mendimin e tij lidhur me atë se i akuzuari ka mund të dijë se të njëjtit gjenden në kamion. 

 

Gjykata me asistencën e Njësisë së Forenzikës të stacionit policor në Prizren ka bërë 

edhe shikimin e kamionit me targa të regjistrimit numri i targës... me rimorkio SK 3177-AL të 

cilin kamion ditën kritike e ka drejtuar i akuzuari I. O. dhe nga shikimi në kamionin është 

vërtetuar se kamioni ishte i tipit “Man” me ngjyrë të kaltër, gjithashtu edhe rimorkio ishte me 

ngjyrë të kaltër ku edhe ka reklama të ndryshme në mbulojën ceradën e rimorkios. Në 

mbulesën e rimorkios në vendet të ndryshme shihej se mbuloja –Cerada ishte e shqyer por ishte 

e rregulluar-sanuar. Gjithashtu shihej se konopi(sajlla) e anës së djathtë në pjesën ku duhet të 

lidhet në pjesën tjetër ishte e këputur.  

 

Nga -shiqimi ne CD me nr. 2017- YW- 112 si dhe në foto dokumentacion shihen të 

dëmtuarit A. H., Sh. T. A. K. dhe A. M. dhe disa persona tjerë të cilët gjenden brenda në 

rimorkion e kamionit.  

 

Nga shkresa e Ndërmarrjes EURO AG vërtetohet se me datën 15.05.2017 është 

transportuar kamioni MAN i kaltërt me targa numri i targës.... 
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Nga dudi doganor vërtetohet se nga Kompania STRAWOOD-Turqi janë ngarkuar në 

Kamionin MAN i kaltërt me targa numri i targës... ky mall është transportuar për kompaninë 

S.H.P.K EUROPAN COLOR në Kosovë-Prizren Pllakë paneli i formuar nga grimcat të 

imazhuara nga Melamini, lloji i mallit Euro e Bardhë 18mm280/210 Goldstar i ndritshëm sasia 

25 si dhe 16mm 210/280  1.K.Starwood sasia 300.  

 

Në rastin konkret gjykata konstatoi se nuk është kontestuese dhe në tërësi është 

vërtetuar se i akuzuari I. O. si shofer me kamionin MAN me targa të regjistrimit numri i 

targës... i kompanisë ARBENA Trans nga Maqedonia ishte nisur nga Shkupi për në Turqi që të 

ngarkonte mallin të cilin duhet ta transportonte për në Kosovë në Firmën EUROPAN COLOR 

në Prizren. Po ashtu nuk është kontestuese se pasi që malli ishte ngarkuar ka kryer procedurën 

e doganimit ka pregaditur dokumentacionin e nevojshëm kishte kontrolluar mallin para se 

rimorkio të bllombohej dhe ishte nisur për në Kosovë përkatësisht për në Prizren në Firmën 

EUROPAN COLOR.  Gjatë rrugës kishte fjetur në Gelibollu në një parking të një pompe 

benzine “Shell”. Në mëngjes ishin nisur për në pikën kufitare Ipsall kufiri Turqi – Greqi, ku 

kamioni është vendosur në peshore dhe çdo gjë ka qenë në rregull. Pasi kishte kaluar në Greqi, 

i kishte përfunduar dokumentet te shpedicioni kishte vazhduar rrugën dhe kur ka mbërri në 

qytetin Ksanti në Greqi ishte ndalur për të fjetur në parkingun e një pompe benzine “Shell”. Në 

mëngjes është nisur e ka kaluan kufirin për në Maqedoni ku edhe aty çdo gjë ishte në rregull. 

Ku kishte mbërri në Shkup në Pllacin e pronarit të firmës “Abena Trans”, ia kishte dorëzuar 

kamionin pronarit dhe kishte shkuar në shtëpi. Të nesërmen në mëngjes në ora 7,30 e kishte 

marrë kamionin nga pllaci  dhe ishte nisur për në Kosovë ku gjatë rrugës në pikën kufitare në 

Elez Han ishte bërë kontrollimi i kamionit nga policia ku i kishin thënë se cdo gjë është në 

rregull pastaj në doganë tek shpedicioni “Gurina” e kishin kryer zhdoganimin ia kishin dhënë 

dokumentet dhe ishte nisur për në Prizren që ta shkarkojë mallin. Kur kishte mbërritur në 

Prizren fillimisht kishte shkuar në në objektin e firmës “Europan color” fillimisht e kishte 

këputur plumbin e rimorkios, kur i hapë dyert e rimorkios i kishte parë personat në rimorkio, 

dikush e kishte lajmëruar policinë. Policia kishte arritur shumë shpejt me dy kombi duke i 

marrë këta persona, të cilët i zbritën nga kamioni, ndërsa këtij i kishin kërkuar 

dokumentacionin që e kishte me veti, të cilat ia dorëzon policisë. Kontestues ishte fakti se nëse 

i akuzuari kishte ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar me qëllim të kontrabandimit të të 

dëtmuarve e për qëllim të përfitimit të drejtpërdrejt ose të tërthorët të një dobie financiare ose 

të një dobie tjetër pasurore. 

 

Bazuar në dispozitat e nenit 170 paragrafi 8 pika 8.1 shprehja “kontrabandim me 

migrant” nënkupton çdo veprim me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejt ose të tërthorët të një 

dobie financiare ose të një dobie tjetër pasurore nga hyrja e paligjshme e personit në 

Republikën e Kosovës, i cili nuk është shtetas i Republikës së Kosovës........   

 

Që të tre të dëtmuarit kanë deklaruar se, në Turqi i kanë paguar secili nga 6000 euro 

personit të quajtur A. dhe se destinacioni i tyre ishte Gjermania dhe se asnjëri nuk ka deklaruar 

ti ketë paguar ndonjë shumë të caktuar të akuzuarit I. O. për udhëtimin e tyre po ashtu të 

dëmtuarit kanë deklaruar se në Stamboll nuk janë takuar me të akuzuarin, po ashtu nuk 

ekziston asnjë provë që tregon se i akuzuari ka qenë në çfarëdo forme qoftë në kontakt çoftë 

fizik apo të ketë komunikuar apo të ketë marrë ndonjë shumë të caktuar të hollash nga personi i 

quajtur A. i cili i kishte marrë të hollat nga të dëmtuarit. Gjithashtu nga provat e administruara 

sikurse edhe nga deklaratat e të dëmtuarve gjykata ka vërtetuar se nuk ekziston as edhe një 

provë e vetme që i ndërlidhë veprimet e të akuzuarit I. O. me kontrabandimin e migrantëve 

përkatësisht që e ndrlidhë të njëjtin me ndonjë përfitim qoftë të drejtpërdrejtë qoftë të tërthortë 

të ndonjë dobie financiare ose të një dobie tjetër pasurore nga hyrja e paligjshme e të 
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dëmtuarve në Republikën e Kosovës. Po ashtu që të tre të dëmtuarit kanë deklaruar se 

Destinacioni i tyre ishte Gjermania ndërsa Kamioni në të cilin janë gjetur e të cilin e ka vozitur 

i akuzuari kishte për destinacion Kosovën që vërteton faktin se i akuzuari nuk kishte të bënte 

fare me udhëtimin e të dëmtuarve. 

Nga të gjitha të lartpërmendurat gjykata konstatoi se nga provat e administruara gjatë 

shqyrtimit kryesorë e sidomos nga deklarata e vet të dëmtuarve me asnjë provë nuk është 

vërtetuar se i akuzuari I. O. ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë me aktakuzë. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 454 të KPP-

së.  

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TËRËNDA 

Pkr.nr.92/17 me datë 23.05.2018 

 

 

 

Procesmbajtësja,        Kryetari i trupit gjykues, 

Birsen Kume        Skender Çoçaj 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 


