GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË
PKR.Nr.488/14 (PPS 40/13)
03 qershor 2015

NË EMËR TË POPULLIT
Gjykata Themelore e Prishtinës, në trupin gjykues të përbërë nga Gjykatësja e EULEX-it
Jennifer Seel, si Kryetare e Trupit Gjykues, Gjyqtarja Naime Krasniqi Jashanica dhe Gjyqtari
I EULEX-it Vladimir Mikula, si anëtarë të trupit gjykues, me ndihmën e procesmbajtësit
Nuhi Shala në rastin penal kundër:
1)
Emri
Mbiemri
Nofka
Emri dhe mbiemri i babait
Emri dhe mbiemri i vajzërisë së
nënës
Numri identifikues personal
Kombësia
Shtetësia
Data e lindjes
Vendi i lindjes
Gjinia
Vendbanimi
Statusi familjar
Profesioni
Niveli i arsimimit
Statusi i masave kufizuese

S
Q
S
I.Q.
Sh.M.

Kosovar - Shqiptar
Kosovë
____________
Fshati
,
, Kosovë
Mashkull
Fshati
,
, Kosovë
I martuar, 1 fëmijë
Ish kuzhinier
Shkolla e mesme
Në paraburgim që nga 10 dhjetor 2013.

Akuzuar në aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, me numër reference
40/2013 të datës 15 shtator 2014, e paraqitur në gjykatë më 18 shtator 2014 me akuza në
vijim
PIKA 1:

Organizimi, mbikëqyrja, menaxhimi ose drejtimi i aktiviteteve të një grupi të
organizuar kriminal, në kundërshtim me nenin 283, paragrafi 2 të Kodit Penal
të Kosovës të vitit 2012, dhe ku është e aplikueshme, neni 274 paragrafët 1
dhe 3 i Kodit të vjetër Penal të Kosovës të 2003,

PIKA 2:

Kontrabandimi me migrantë, në kundërshtim me nenin 170, paragrafi 1, 2, 3,
4, 5 dhe 6 të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2012, dhe aty ku aplikohet neni 138

paragrafët 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të vjetër Kodi Penal i Kosovës dënohet me gjobë
deri në pesëqind mijë (500.000) euro,
PIKA 9:

Shpëlarja e parave, në kundërshtim me nenin 32 të Ligjit 03/L-196 për
Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit,

Duke pranuar një marrëveshje mbi pranimin e fajësisë hyrë në mes të pandehurit dhe
prokurorisë 8 maj 2015;
Pas mbajtjes së një seance dëgjimore në përputhje me nenin 233 (14) të Kodit të Procedurës
Penale të Republikës së Kosovës nr 04 / L-123 (në tekstin e mëtejmë "KPP"), më 21 maj
2015 dhe pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë;
Pas ndarjes së rastit kundër të pandehurit të lartë shënuar;
Pas dëgjimit të parashtresave nga të dyja palët lidhur me dënimin më 3 qershor 2015;
Pas shqyrtimit dhe votimit që u zhvillua më 3 qershor 2015;
Në prani të të pandehurit, mbrojtësit të tij dhe prokurorit, në pajtim me nenin 359 paragrafi 1
të KPP, në një seancë publike më 3 qershor 2015 shpall këtë:

AKTGJYKIM
I. Në pajtim me Nenin 365 KPK-së, lidhur me Pikën 1 të aktakuzës, i pandehuri S.Q
shpallet:
FAJTOR
Sepse
Nga 1 nëntor 2012 deri më 9 dhjetor 2013, S.Q, në territor të Kosovës, Sërbisë, Hungarisë,
Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë, ka organizuar, mbikëqyrur, menaxhuar dhe drejtuar
veprimtari të një grupi të organizuar kriminel të përbërë nga
S.Q, A.H, Z.V, A.H-S, A.J.O, M.L, I.B, A.L, R.R, E.P.S, Z.N, R.S, P.S, S.O, N.N, e njohur si
“N”, “V.G, i njohur si “V””, “C”, “R”, “A”, “A”, A.C, G.I, M.P, J.D, “Z”, “D”, S.Q, F.K,
L.M, S.Sdhe M.F me qëllim dhe me njohuri të qëllimit dhe veprimtarisë së përgjithshme të
grupit të organizuar kriminal ose synimin e tij për të kryer një ose më shumë vepra penale të
cilat janë të dënueshme me burgim prej së paku katër vjet, përkatësisht kontrabandimit të
emigrantëve në kundërshtim me nenin 170 të Kodit Penal e Kosovës, dhe ka kryer krimin e
rëndë në fjalë, si pjesë e grupit të organizuar kriminal, në mënyrë që të përfitojë
drejtpërsëdrejti ose tërthorazi dobi financiarë apo të dobi tjetër pasurore.

Në këtë mënyrë, i pandehuri, sipas rikualifikimit juridik të bërë nga gjykata, ka kryer veprën
penale të Organizimit, mbikëqyrjes, menaxhimit apo drejtimit të veprimtarive të një grupi të
organizuar kriminal, në kundërshtim me nenin 283, paragrafi 2 të Kodit Penal të Kosovës të
vitit 2012.
***

II. Në pajtim me Nenin 365 të KPP-së, lidhur me Pikën 2 të aktakuzës, i pandehuri S.Q
shpallet:
FAJTOR
Sepse

Nga 1 nëntor 2012 deri më 9 dhjetor 2013, si vepër në vazhdimësi, S.Q, në territorin e
Kosovës, dhe Serbisë, Hungarisë, Austrisë, Gjermanisë dhe Italisë, ka organizuar, drejtuar
dhe kryer veprën penale të Kontrabandimit me migrantë duke u angazhuar në kontrabandim;
prokurimin dhe furnizimin me dokumente të rrejshme të udhëtimit me qëllim të mundësimit
të kontrabandimit për përfitim financiar apo dobisë tjetër pasurore; dhe mundësimin e
personave që nuk janë banorë të Kosovës të hyjnë në Kosovë, ose personat të cilët nuk janë
shtetas apo rezidentë të përhershëm të kalojnë kufirin pa respektuar kërkesat për hyrjen e
ligjshme për të qëndruar në shtetin në fjalë pa i respektuar kërkesat e nevojshme ligjore për të
qëndruar me mjetet e cekura më lart apo mjete të tjera të paligjshme; dhe më e rëndësishmja,
duke organizuar dhe drejtuar persona të tjerë për të kryer të njëjtën gjë, duke përfshirë
migrantët e mëposhtëm:

(1) Kontrabandë me migrantë në fund të nëntorit 2012, duke përfshirë një grup të shtetasve
Kosovarë përmes Serbisë në Hungari dhe Austri, kryer si pjesë e një grupi me A.H, Z.V,
A.H-S, R.R, S.Q, F.K, L.M, M.F, S.O dhe të tjerët
(2) Kontrabandë me migrantë më apo rreth datës 21 dhjetor 2012, duke përfshirë një grup
prej 8 shtetasve të Kosovës nga Kosova përmes Serbisë për në Hungari dhe Austri, kryer
si pjesë e një grupi me A.H, Z.V, A.H-S, R.R, S.O, S.Q, F.K, L.M, S.S, dhe të tjerët
(3) Kontrabandë me migrantë më apo rreth datës 8 janar 2013, duke përfshirë edhe 5 shtetas
të Kosovës nga Kosova nëpër Serbi në Hungari, të cilët u arrestuan më 9 janar 2013, në
afërsi të Ăsotthalom, Republikës së Hungarisë, për hyrje pa letra: L.XH(15/10/1987),
L.XH(20/02/1989), A.I(1978/11/06), B.L(24/04/1984) dhe A.B(1985/2/10), me qëllim që
më tej të shkojnë në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e një grupi me A.H, Z.V, A.H-S, R.R,
E.P.S, dhe të tjerët

(4) Kontrabandë me migrantë më apo rreth datës 15 janar 2013, duke përfshirë edhe 7 shtetas
të Kosovës nga Kosova nëpër Serbi në Hungari, të cilët u arrestuan më 16 janar 2013, në
Bácsalmás, Republikës së Hungarisë për hyrje pa letra: SH.SH(DOB 03/03 / 1989),
G.I(data e lindjes 18/06/1992), SH.I(1968/08/07), V.H(1979/07/11), R.A(1986/07/12),
G.L(01/08 / 1988) dhe Kallamaku Faton, me qëllim që më tej të shkojnë në Vjenë-Austri,
e kryer si pjesë e një grupi me A.H, Z.V, A.H-S, R.R, E.P.S dhe të tjerët
(5) Kontrabandë me migrantë më apo rreth datës 23-24 janar 2013, duke përfshirë 17 shtetas
të Kosovës nga Kosova nëpër Serbi në Hungari, të cilët u arrestuan më 24 janar 2013 në
Bácsalmás, Republikës së Hungarisë për hyrje pa letra: B.M (21/09/1982), B.B
(17/05/1990), M.A (09/07/1985), U.H (20/12/1981), A.A (22/04/1971), D.S
(18/12/1992), J.I (22/08/1995), B.M(15/08/1990), Z.A (04/09/1990), N.T (20/06/1977),
A.S (15/01/1980), H.Z (20/03/1974), N.M (01/04/1972), M.B.M (06/09/1982), B.T
(30/11/1983), A.B (16/06/1979), and N.A (06/08/1974), me qëllim që më tej të shkojnë
në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e një grupi me A.H, Z.V, A.H-S, R.R, E.P.S, “C”, “R”,
“A”, S.Q, F.K, S.S, M.Fdhe të tjerët
(6) Kontrabandë me migrantë më apo rreth datës 9 April 2013, duke përfshirë 5 shtetas të
Kosovës nga Kosova nëpër Serbi në Hungari, të cilët u arrestuan më 09 prill 2013 në
Kunbaja, Republikës së Hungarisë për hyrje pa letra: B.M(15/08/1990), V.J(05/08/1986)
dhe 3 të tjerë, me qëllim që më tej të shkojnë në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e një grupi
me A.H-S, P.S, F.K, S.S, dhe të tjerët
(7) Kontrabandë me migrantë në mes 7 dhe 19 qershor 2013, duke përfshirë katër grupe të
shtetasve të Kosovës, duke përfshirë por pa kufizuar me A.R(data e lindjes 10/1/1991),
SH.S(data e lindjes 31/1/1988,) dhe R.S(data e lindjes 03/5/1985,), grupi i parë i
kontrabanduar më apo rreth datës 7 korrik 2013, duke përfshirë N.M (data e lindjes
01/4/1972), grupi i dytë i kontrabanduar më apo rreth datës 13-14 qershor 2013, duke
përfshirë N.A(data e lindjes 023/1990), grupi i tretë i kontrabanduar më apo rreth datës 17
qershor 2013 dhe grupi i katërt i kontrabanduar më apo rreth datës 18 qershor 2013, duke
përfshirë F.K (data e lindjes 18/08/1981), nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më
tej në Vjenë-Austri dhe Udine-Itali, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, M.L, I.B,
A.L, G.I, M.P, S.Q, S.S, L.M, M.Fdhe të tjerët.
(8) Kontrabandë me migrantë midis datave 16 dhe 19 qershor 2013, duke përfshirë 8 shtetas
të Kosovës A.S(data e lindjes 15/2/1979), N.K (data e lindjes 10/11/1989), L.TH(data e
lindjes 25/7/1978), L.TH(data e lindjes 26/11/2009), A.M(data e lindjes 20/7/1985,),
F.M(data e lindjes 072/1985,), K.B(data e lindjes 10/4/1990, dhe A.N(data e lindjes
15/6/1993) nga Kosova përmes Serbisë në Hungari, me qëllim që më tej të shkojnë në
Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, M.L, I.B, S.S, M.Fdhe të tjerët.
(9) Kontrabandë me migrantë më apo rreth datës 20 qershor 2013, duke përfshirë një grup
prej 8-9 personave (7 të rritur dhe një fëmijë) me shtetësi të Kosovës, duke përfshirë
K.B(data e lindjes 10/4/1990 Rahovec) dhe A.N(data e lindjes 15/6/1993 Gjinoc) nga

qyteti Gyor- Hungari me destinacion Vjenën dhe Lincin-Austria, para se të ndalohen nga
Policia Austriake, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, T.G, S.T i njohur so “S.T, i
njohur si “H””, S.Q dhe të tjerët
(10) Kontrabandë me migrantë midis datave 20 dhe 28 qershor 2013, duke përfshirë 11
shtetas të Kosovës S.D (data e lindjes 259/1983), D.J (data e lindjes 12/3/1990), V.G
(data e lindjes 30/10/1985), S.H (data e lindjes 08/09/1981), M.R (data 266/1986), P.H
(data e lindjes 22/10/1981), L. H (data e lindjes 06/4/2008), E.H (data e lindjes
14/11/2002), L.H (data e lindjes 26/10/2010), A.H (data e lindjes 11/3/2006) dhe A.D
(data e lindjes 2/10/2012) prej Kosovës përmes Serbisë në Hungari, me qëllim që më tej
të shkonin në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, M.L, I.B, S.T, i
njohur si “H”, A.L, G.I, M.P, S.Q, S.S, M.Fdhe të tjerët
(11) Kontrabandë me migrantë midis datave 16 korrik dhe 10 gusht 2013, duke përfshirë
një grup të shtetasve të Kosovës që dyshohet se e kanë përfshirë edhe R.R, (data e lindjes
24/10/1982), nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tej në Vjenë-Austri dhe
Udine-Itali, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, M.L, I.B, A.L, G.I, M.P, S.Q, F.K,
L.M dhe të tjerët
(12) Kontrabandë me migrantë midis datave 10 dhe 13 gusht 2013, duke përfshirë një grup
të shtetasve të Kosovës që dyshohet se është përfshirë edhe E.N (data e lindjes
31/08/1975), nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tej në Vjenë - Austri dhe
Udine-Itali, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, M.L, I.B, A.L, G.I, M.P, M.Fdhe të
tjerët
(13) Kontrabandë me migrantë midis datave 14 dhe 17 gusht 2013, duke përfshirë një grup
prej 3 shtetasve të Kosovës, përkatësisht R.A (data e lindjes 10/01/1991 Polac), S.
Sh(data e lindjes 31/01/1998 Abri e Eperme) dhe një person tjetër, të arrestuar më 17
gusht në Morahalom-Republika e Hungarisë për shkak të hyrjes pa letra nga Kosova,
përmes Serbisë në Hungari me qëllim që më tej të shkojnë në Vjenë-Austri, e kryer si
pjesë e grupit e A.H-S, A.J.O, M.L, I.B, A.L, G.I, Z.N, M.Fdhe të tjerët
(14) Kontrabandë me migrantë midis 4 dhe 19 shtator 2013, duke përfshirë një grup të
shtetasve të Kosovës, përfshirë por jo kufizuar në F.G dhe A.S, nga Kosova përmes
Serbisë në Hungary dhe më tej në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.C,
J.D, “Safet”, S.Q, L.M, M.Fdhe të tjerët
(15) Kontrabandë me migrantë midis datave 19 dhe 26 shtator 2013, duke përfshirë
shtetasit e Kosovës që dyshohet se janë përfshirë por nuk kufizohen në B, B.H, D. M
(data e lindjes 30/9/1991), F.R (data e lindjes 08/04/1996) dhe T.R (data e lindjes
23/5/1992), R.K (data e lindjes 25/01/1974), nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe
më tej në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e grupit me A.H-S, A.J.O, “A”, S.Q, F.K, L.M,
S.S, M.Fdhe të tjerët

(16) Kontrabandë me migrantë midis datave 26 dhe 29 shtator 2013, duke përfshirë 4
shtetas të Kosovës nga Kosova, përmes Serbisë në Hungari dhe më tej në Vjenë-Austri,
me qëllim të shkojnë në Itali, e kryer si pjesë e grupit me L.M, M.Fdhe të tjerët
(17)
Kontrabandë me migrantë midis datave 29 shtator dhe 2 tetor 2013, duke përfshirë
një grup të shtetasve të Kosovës nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tej në
Vjenë-Austria, e kryer si pjesë e grupit me L.M dhe të tjerët
(18) Kontrabandë me migrantë midis datave 3 dhe 14 tetor 2013, duke përfshirë shtetasit e
Kosovës A.Sdhe Q.Sdhe grupet e shtetasve të Kosovës të arrestuar në Hungari më 8 tetor
2013, përkatësisht M.Th (data e lindjes 30/6/1979), L.U(data e lindjes 08/2/1989), F.M
(data e lindjes 12/10/1985), H.S (data e lindjes 04/1/1980), A.I (data e lindjes 14/3/2004
Pejë) dhe A.I (data e lindjes 10/10/2006 Pejë) dhe më 9 tetor 2013, përkatësisht L.U (data
e lindjes 08/2/1989) dhe F. M (data e lindjes 12/10/1985), nga Kosova përmes Serbisë në
Hungari dhe, varet sa ishin të suksesshëm, më tej në Vjenë -Austri, e kryer si pjesë e
grupit me Z.N, R.S, “Z”, F, L.M, S.S, M.Fdhe të tjerët
(19) Kontrabandë me migrantë midis datave 7 dhe 25 nëntor 2013, duke përfshirë një grup
prej 3-4 shtetasve të Kosovës, duke përfshirë Sh.H (data e lindjes 17/2/1987 Plluzhine),
E.H (data e lindjes 02/5/1988 Plluzhine) dhe Sh.O (data e lindjes 05/3/1997 Izbicë), të
cilët ishin arrestuar në Hungari më 24/25 nëntor 2013, nga Kosova përmes Serbisë në
Hungari, me qëllim që më tej të shkojnë në Vjenë-Austri, e kryer si pjesë e grupit me S.Q,
F.K, L.M, S.S, A.C, N.N e njohur si “N”, “V.G, e njohur si “V””, G.I dhe të tjerët
(20) Kontrabandë me migrantë midisa datave 29 nëntor dhe 9 dhjetor 2013, duke përfshirë
një grup të shtetasve të Kosovës nga Kosova përmes Serbisë, në Hungari dhe më tej në
Vjenë, Itali, e kryer si pjesë e grupit me A.J.O, R.R, “D”, “S”, A.C, S.Q, F.K, L.M,
S.Sdhe të tjerët

Në këtë mënyrë i pandehuri, sipas rikualifikimit ligjor të gjykatës, ka kryer veprën penale të
Kontrabandës me migrantë, në shkelje të nenit 170, paragrafët 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të
Kodit Penal të Kosovës së vitit 2012, në bashkëkryerje sipas nenit 31 të KPK-së.

***

III. Në pajtim të nenit 363 (1.1) të KPPK-së, në lidhje me Pikën 9 të aktakuzës, akuza:
REFUZOHET
Sepse:

Prokurori ka hequr dorë nga kjo pikë në pajtim me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë e
arritur me të pandehurin.

***

Prandaj, gjykata shqipton dënimin si në vijim:
S.Q
- Për veprën penale nën Pikën I të këtij Aktgjykimi, dënohet me burgim prej katër (4) vjet
dhe me gjobë prej pesë mijë (5,000) Euro.
- Për veprën penale nën Pikën II të këtij Aktgjykimi, dënohet me burgim prej tre (3) vjet.
Prandaj, i pandehuri S.Q, në pajtim me nenin 80, paragrafët 1 dhe 2.2 të KPK-së dënohet me
dënim unik prej katër (4) vjet dhe gjashtë (6) muaj burg dhe me gjobë prej pesë mijë
(5,000) Euro.
***
IV. Koha e kaluar në paraburgim është llogaritur në dënim.
***
V. Në pajtim me nenin 450 (2) dhe 453(1) të KPP-së, i pandehuri është i obliguar të paguaj
shpenzimet e procedurës penale në shumën prej dy qind (200) Euro që do të paguhen
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita kur Aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm.
***
VI. Vetura e markës BMWqë është konfiskuar me rastin e bastisjes së shtëpisë së S.Q t
konfiskohet në mënyrë të përhershme sepse përfaqëson përfitim material nga kryerja e
veprave penale.
_______________________
Jennifer Seel,
Kryetarja e Trupit Gjykues, Gjyqtare e EULEX-it

_______________________
Naime Krasniqi Jashanica,
Gjyqtare

_______________________
Vladimir Mikula,
Gjyqtar i EULEX-it

_______________________
Nuhi Shala
Procesmbajtës

MJETI JURIDIK:

(21)

Personat e autorizuar kanë të drejtë të paraqesin ankesë në pajtim me
dispozitat përkatëse të Kodit së Procedurës Penale të Kosovës Gjykatës
së Apelit përmes kësaj Gjykate. Ankesa duhet të paraqitet brenda
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita kur kopja e Aktgjykimit në formë
të shkruar iu është dorëzuar palëve.

