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GJYKATA THEMELORE PRISHTINË 

PKR. Nr. 488/14 (PPS 40/13) 

15 tetor 2015 

 

[Aktgjykimi i publikuar mund te mos jete i formës se prere dhe munde te jetë objekt i ankesës 

ne baze te ligjit te aplikueshëm] 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prishtinë, me trupin gjykues të përbërë nga Gjyqtarja e EULEX-it, 

Jennifer Seel si Kryetare e Trupit Gjykues, Gjyqtarja e Kosovës, Naime Krasniqi Jashanica 

dhe Gjyqtarja e EULEX-it, Katrien Gabriel Witteman, si anëtare e trupit gjykues, e asistuar 

nga Zyrtari Ligjor i EULEX-it, Laurentiu Dumitrica si procesmbajtëse, në rastin penal 

kundër:   

 

1) 

Emri:  S. 

Mbiemri: Q. 

Pseudonimi: C. 

Emri dhe mbiemri i 

babit: 

I.Q. 

Emri i nënës / mbiemri i 

vajzërisë: 

Sh. M. 

Shtetësia: Kosovar 

Data e lindjes: xxx 

Vendi i lindjes: xxx 

Gjinia: Mashkull 

Vendbanimi: xxx 

Statusi civil: xxx, xxx 

Profesioni: xxx 

Niveli i arsimimit: xxx 

  

 

I akuzuar me aktakuzë të Zyrës së Prokurorit Special të Republikës së Kosovës PPS 40/2013 

të datës 15 shtator 2014, e parashtruar në Gjykatën Themelore të Prishtinës më 18 shtator 

2014, (në tekstin e mëtutjeshëm “Aktakuza”) për akuzat si në vijim:  

 

Akuza 3: Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, në 

kundërshtim me nenin 283, paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës më 2012 dhe 

ishte e zbatueshme neni 274 paragrafët 1 dhe 2 të Kodit të vjetër Penal të 
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Kosovës më 2003, dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë 

(250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë (7) vjet. 

Akuza 4: Kontrabandë me imigrantë, në kundërshtim me nenin 170, paragrafët 1, 3, 4 

dhe 6 të Kodit Penal të Kosovës më 2012, dhe ishte i zbatueshëm neni 138 

paragrafët 1, 3, 4 dhe 6 të Kodit të vjetër Penal të Kosovës më 2003, e 

dënueshme me gjobë dhe me burgim deri jo më pak se pesë (5) vjet. 

Akuza 10: Dhënia e Ndihmës një personi tjetër në Pastrim të Parave, në 

kundërshtim me nenin 25 paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës (KPK), 

në lidhje me nenin 32 të Ligjit 03 / L-196 për Parandalimin e Pastrimit 

të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, e dënueshme me burgim deri 

në dhjetë vjet dhe me gjobë deri në tri herë të vlerës së pasurisë që është 

objekt i veprës penale. 

 

2) 

Emri  F. 

Mbiemri K. 

Pseudonimi M. 

Emri dhe mbiemri i 

babait 

A.K. 

Emri i nënës / mbiemri i 

vajzërisë  

A. H. 

Shtetësia: Kosovar 

Data e lindjes: xxx 

Vend i lindjes: xxx 

Gjinia: Male 

Vendbanimi: xxx, xxx 

Statusi civil: Xxx, xxx 

Profesioni: xxx 

Niveli arsimor: xxx 

  

 

I ngarkuar në aktakuzë me akuzat si në vijim: 

 

Akuza 3: Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, në 

kundërshtim me nenin 283, paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës më 2012 dhe 

ishte e zbatueshme neni 274 paragrafët 1 dhe 2 të Kodit të vjetër Penal të 

Kosovës më 2003, dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë 

(250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë (7) vjet. 
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Akuza 5: Kontrabandë me imigrantë, në kundërshtim me nenin 170, paragrafët 1, 3, 4 

dhe 6 të Kodit Penal të Kosovës më 2012, dhe ishte i zbatueshëm neni 138 

paragrafët 1, 3, 4 dhe 6 të Kodit të vjetër Penal të Kosovës më 2003, e 

dënueshme me gjobë dhe me burgim deri jo më pak se pesë (5) vjet si anëtar i 

grupit, në bashkë kryerje në pajtim me nenin 31 të KPK-së.  

3) 

Emri  L. 

Mbiemri M. 

Pseudonimi  

Emri dhe mbiemri i 

babait 

B. M. 

Emri i nënës / mbiemri i 

vajzërisë 

Sh. R. 

Shtetësia Kosovar 

Data e lindjes xxx 

Vendi i lindjes xxx, Kosovë 

Gjinia Mashkull 

Vendbanimi xxx, Kosovë 

Statusi Civil xxx), xxx, xxx 

Profesioni  xxx 

Niveli i arsimimit xxx 

  

 

I ngarkuar në aktakuzë sipas akuzave në vijim:  

 

Akuza 3: Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, në 

kundërshtim me nenin 283, paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës më 2012 dhe 

ishte i zbatueshëm neni 274 paragrafët 1 dhe 2 të Kodit Penal të Kosovës më 

2003, dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë (250.000) Euro dhe 

me burgim prej së paku shtatë (7) vjet. 

 

Akuza 6: Kontrabandë me imigrantë, në kundërshtim me nenin 170, paragrafët 1, 3, 4 

dhe 6 të Kodit Penal të Kosovës më 2012, dhe ishte i zbatueshëm neni 138 

paragrafët 1, 3, 4 dhe 6 të Kodit të vjetër Penal të Kosovës më 2003, e 

dënueshme me gjobë dhe me burgim deri jo më pak se pesë (5) vjet si anëtar i 

grupit, në bashkë kryerje në pajtim me nenin 31 të KPK-së.  

 

Akuza 10: Dhënia e Ndihmës një personi tjetër në Pastrim të Parave, në kundërshtim 

me nenin 25 paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës (KPK), në lidhje me nenin 

32 të Ligjit 03 / L-196 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit 
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të Terrorizmit, e dënueshme me burgim deri në dhjetë vjet dhe me gjobë deri 

në tri herë të vlerës së pasurisë që është objekt i veprës penale. 

4) 

Emri  S. 

 

Mbiemri S. 

 

Pseudonimi  

Emri dhe mbiemri i 

babait 

S. M. 

Emri i nënës/ mbiemri i 

vajzërisë  

F. Th. 

Shtetësia Kosovar 

Data e lindjes xxx 

Vendi i lindjes xxx, Kosovë 

Gjinia Male 

Vendbanimi xxx, Kosovë 

Statusi Civil xxx, xxx 

Profesioni xxx  

Niveli i Arsimimit xxx 

  

 

I ngarkuar në aktakuzë sipas akuzave në vijim:  

 

Akuza 3: Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, në 

kundërshtim me nenin 283, paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës më 

2012 dhe ishte i zbatueshëm neni 274 paragrafët 1 dhe 2 të Kodit Penal 

të Kosovës më 2003, dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë 

(250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë (7) vjet. 

 

Akuza 7: Kontrabandë me imigrantë, në kundërshtim me nenin 170, paragrafët 

1, 3, 4 dhe 6 të Kodit Penal të Kosovës më 2012, dhe ishte i zbatueshëm 

neni 138 paragrafët 1, 3, 4 dhe 6 të Kodit të vjetër Penal të Kosovës më 

2003, e dënueshme me gjobë dhe me burgim deri jo më pak se pesë (5) 

vjet si anëtar i grupit, në bashkë kryerje në pajtim me nenin 31 të KPK-

së.  

 

Akuza 10: Dhënia e Ndihmës një personi tjetër në Pastrim të Parave, në 

kundërshtim me nenin 25 paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës (KPK), 

në lidhje me nenin 32 të Ligjit 03 / L-196 për Parandalimin e Pastrimit 

të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, e dënueshme me burgim deri 
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në dhjetë vjet dhe me gjobë deri në tri herë të vlerës së pasurisë që është 

objekt i veprës penale. 

 

 

 

Pasi janë mbajtur seancat dëgjimore të shqyrtimit gjyqësor më: 

1, 2, 21, 23 prill 2015; 

2, 3, 4, 9, 10 qershor 2015; 

7, 21, 22, 23 korrik 2015; 

16, 17 shtator 2015; 

13 tetor 2015. 

 

 

Pas këshillim votimit që u mbajt më 14 dhe 15 tetor 2015; 

 

 

Në pajtim me nenin 359 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës,  me datën   15 tetor 2015, 

nxjerr dhe shpall publikisht dhe në prani të të pandehurve, avokatëve të tyre mbrojtës dhe 

prokurorit, si vijon: 

 

 

 

 

AKTGJYKIM 

 

 
 

I. Në pajtim me nenin 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, Nr. 04/L-123 në fuqi 

që nga 1 janari 2013, me poshtë “KPP”,  në lidhje me Akuzën 3 të aktakuzës, të 

pandehurit S.Q., F.K., L.M. dhe S.S janë gjetur: 

 

 

FAJTORË 

 

 

Për veprën penale të pjesëmarrjes në grup të organizuar kriminal, në shkelje të nenit 283, 

paragrafët 1 dhe 5 të Kodit Penal të Kosovës të vitit  2012, 

 

Sepse 
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S.Q. nga  1 nëntori 2012 deri  9 dhjetor  2013, F.K. nga 15 nëntori 2012 deri  9 dhjetor 2013, 

L.M. nga 26 nëntori  2012 deri  9 dhjetor 2013 dhe  S.S. nga 18 dhjetori 2012 deri 9 dhjetor 

2013, në territorin e Kosovës dhe Serbisë,  kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në aktivitetet e 

një grupi të organizuar kriminal të përbërë nga ata vetë, bashkë kryesi i dënuar S.Q. dhe 

bashkë kryesit ndaj të cilëve nuk është ngritur aktakuza si A.H., Z.V., A.H.S., A.J. O., M.L., 

I.B., A.L., R.R., E.P.S., Z.N., P.S., S.O., N.N. (“N.”), “V.G.K., (“V.”), A.C., G.I. dhe M.P., të 

cilët kanë vepruar në territorin e Kosovës, Serbisë, Hungarisë, Austrisë dhe Italisë, me 

synimin dhe me njohuri për qëllimin dhe veprimtaritë e përgjithshme të grupit të organizuar 

kriminal ose me synimin për të kryer një ose më shumë vepra penale të cilat janë të 

dënueshme  me burgim prej se paku katër vjet, pikërisht kontrabandimin e migrantëve në 

kundërshtim me nenin 170 të Kodit Penal të Kosovës duke e ditur se pjesëmarrja e tillë do të 

kontribuonte në arritjet e veprimtarive kriminale të grupit,  dhe kanë kryer krimin e rëndë në 

fjalë  si pjesë e grupit të organizuar kriminal, me qëllim që të siguronin në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë përfitime financiare ose përfitime të tjera materiale.   

 

 

 

 

II. Në pajtim me nenin 365 të KPP-së, në lidhje me Akuzën 4 të aktakuzës, i pandehuri 

S.Q. është gjetur: 

 

 

FAJTOR 

 

Për veprën penale të kontrabandimit të migrantëve si anëtar i grupit, në vazhdimësi, në 

shkelje të nenit 170, paragrafët 1 dhe 6 dhe nenit 81 të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2012, 

 

Sepse 

 

Prej rreth 23 janarit deri  25 nëntor 2013, S.Q., në territorin e Kosovës, është angazhuar në 

kontrabandimin e migrantëve duke ua mundësuar personave të cilat nuk janë shtetas ose 

banorë të përhershëm të një shteti të caktuar që të kalojnë kufirin pa përmbushur kushtet  për 

të hyrë e qëndruar në mënyrë të ligjshme në shtetin e caktuar pa përfillur kushtet e nevojshme 

ligjore  për qëndrim me anë të mjeteve të deklaruara më parë ose me anë të mjeteve të tjera të 

paligjshme, për veprimet individuale në vijim në lidhje me personat e shënuar më poshtë: 

 

 

(1) Kontrabandimin i migrantëve më ose rreth 23-24 janarit 2013, në lidhje me një grup prej 

shtatëmbëdhjetë (17) shtetasve të Kosovës, nga Kosova përmes Serbisë në Hungari, të 

cilët u arrestuan më 24 janar 2013 në Bácsalmás, Hungari për hyrje pa dokumente ligjore: 

B.M. (i lindur më xxx), B.B (lindur më xxx), M.A ( lindur më xxx), U.H.( ( lindur më 
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xxx), A.A. ( lindur më xxx), D.S. (lindur më xxx), J.I (lindur më xxx), B.M.1 ( lindur më 

xxx), Z.A (lindur më xxx), N.T.( (lindur më xxx), A.S.( (lindur më xxx), H.Z.( lindur më 

xxx), N.M (lindur më xxx), M.B.M (lindur më xxx), B.T (lindur më xxx), A.B (lindur më 

xxx), dhe N.A (lindur më xxx), me vend mbërritje të  mëtejshme të synuar si Vjena, 

Austri, e kryer si pjesë  e grupit me S.Q1., A.H.S., R.R., F.K. dhe bashkë kryes të tjerë 

ndaj të cilëve nuk është ngritur aktakuza; 

 

(2) Kontrabandimin i migrantëve mes 20 dhe 28 qershorit 2013, në lidhje me njëmbëdhjetë 

(11) shtetas të Kosovës, pikërisht  S.D. (lindur më xxx), Nr. letërnjoftimi xxx)), D.J 

(lindur më xxx), Nr. letërnjoftimi xxx)), V.G (lindur më xxx), Nr. letërnjoftimi xxx)), S.H 

(lindur më xxx), Nr. letërnjoftimi xxx)), M.R (lindur më xxx), Nr. letërnjoftimi xxx)), P.H 

(lindur më xxx), ID xxx)), L.H (lindur më xxx)), E.H (lindur më xxx)),  L.H (lindur më 

xxx)), A.H (lindur më xxx)) dhe A.D (lindur më xxx)), nga Kosova përmes Serbisë në 

Hungari, me vend mbërritje të  mëtejshme të synuar si Vjena, Austri, e kryer si pjesë  e 

grupit me S.Q1., M.L., I.B dhe bashkë kryes të tjerë ndaj të cilëve nuk është ngritur 

aktakuza;   

 

(3) Kontrabandimin i migrantëve mes 16 korrikut 2013 dhe 10 gushtit 2013 në lidhje me një 

grup të shtetasve të Kosovës  përfshirë R.R.,, (lindur më xxx)), nga Kosova përmes 

Serbisë në Hungari dhe më tej në Vjenë, Austri, dhe Udine, Itali, e kryer si pjesë  e grupit 

me S.Q1., L.M dhe bashkë kryes të tjerë ndaj të cilëve nuk është ngritur aktakuza; 

 

(4) Kontrabandimin i migrantëve mes 19 dhe  26 shtatorit 2013, në lidhje me një numër të 

pacaktuar të shtetasve të Kosovës përfshirë B.B.H., D.M (lindur më xxx), F.R (lindur më 

xxx), T.R (lindur më xxx) dhe R.K (lindur më xxx), nga Kosova përmes Serbisë në 

Hungari dhe më tej në Vjenë, Austri, i  kryer si pjesë  e grupit me S.Q1., F.K., L.M., S.S 

dhe bashkë kryes të tjerë ndaj të cilëve nuk është ngritur aktakuza;    

 

(5) Kontrabandimin i migrantëve mes 7 dhe 25 nëntorit 2013, në lidhje me një grup prej katër 

(4) shtetasve të Kosovës përfshirë Sh.H (lindur më xxx në  xxx), E.H (lindur më xxx në  

xxx) dhe Sh.O. (lindur më xxx në xxx), të cilët u arrestuan në Hungari më 24/25 nëntor 

2013, nga Kosova përmes Serbisë në Hungari, me vend mbërritje të  mëtejshme të synuar 

si Vjena, Austri, të kryer si pjesë  e grupit me S.Q1., F.K., L.M., S.S., N.N i njohur si 

“N”, “V.G.K. e njohur si  “V” dhe bashkë kryes të tjerë ndaj të cilëve nuk është ngritur 

aktakuza. 

 

III. Në bazë të nenit 365 të KPPK, në lidhje me Akuzën 5 të aktakuzës, i pandehuri  

F.K. është gjetur: 

 

 

FAJTOR  
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Për veprën penale të Kontrabandimit me migrantë  si anëtar,  të nenit  170, paragrafi 1 dhe 

6 dhe neni  81 i Kodit Penal të Kosovës të 2012, 

 

Pasi që   

 

Nga data prej 23 janarit 2013 deri më 9 dhjetor  2013, F.K., në territor të Kosovës dhe 

Serbisë, i përfshirë në kontrabandimin me migrantë duke i mundësuar personave të cilët  nuk 

janë shtetas apo banor të përhershëm për të qëndruar në shtetin në fjalë, pa i përfillur kushtet 

e domosdoshme ligjore për qëndrim, me mjetet e lartëpërmendura ose me çfarëdo mjetesh 

tjera të paligjshme, mbi veprimet individuale dhe në lidhje me personat e poshtë shënuar: 

 

(1) Kontrabandimi me migrantë rreth datave 23-24 janar 2013, në lidhje me një grup prej 

shtatëmbëdhjetë (17) shtetasve të Kosovës, nga Kosova përmes Serbisë në Hungari, të 

cilët ishin arrestuar më 24 janar 2013 në  Bácsalmás, Hungari për hyrje pa dokumente të 

ligjshme: B.M. (i lindur më 21/09/1982), B.B (i lindur më  17/05/1990), M.A (i lindur më 

09/07/1985), U.H (i lindur më  20/12/1981), A.A (i lindur më 22/04/1971), D.S. (i lindur 

më  18/12/1992), J.I (i lindur më 22/08/1995), B.M.1(i lindur më  15/08/1990), Z.A (i 

lindur më 04/09/1990), N.T (i lindur më  20/06/1977), A.S (i lindur më 15/01/1980), H.Z 

(i lindur më  20/03/1974), N.M (i lindur më 01/04/1972), M.B.M (e lindur më  

06/09/1982), B.T (i lindur më  30/11/1983), A.B (e lindur më  16/06/1979), dhe N.A (i 

lindur më  06/08/1974), me vazhdim më tutje në Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të grupit 

me S.Q1., A.H.S., R.R., S.Q,  dhe bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(2) Kontrabandimi me migrantë në apo rreth 9 prillit 2013, në lidhje me pesë  (5) shtetas të 

Kosovës nga Kosova përmes Serbisë në Hungari, të cilët ishin arrestuar më 09 prill 2013 

në Kunbaja, Republikën e Hungarisë për hyrje pa dokumente të ligjshme: B.M.1(xxx), 

V.J.( (xxx) dhe 3 të tjerë, me vazhdim të mëtejshëm në Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të 

grupit me  S.Q1., P.S.,, dhe bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(3) Kontrabandimi me migrantë në mes  të  19 dhe 26 shtatorit 2013, në lidhje me një numër 

të shtetasve Kosovar, të cilët janë dyshuar se kanë përfshirë B., B.H., D.M, (lindur më 

xxx), F.R (lindur më  xxx) dhe  T.R (lindur më xxx), R.K (lindur më xxx), nga Kosova 

përmes Serbisë në Hungari dhe më tutje në Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të grupit me 

S.Q1., “A.”, S.Q., L.M., S.S., dhe bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(4) Kontrabandimi me migrantë në mes të  7 dhe  25 nëntor 2013, në lidhje me një grup prej 

katër personash (4) shtetas të Kosovës duke përfshirë Sh.H (lindur më  xxx, xxx), E.H. 

(lindur më  02/5/1988 Plluzhine) dhe Sh.O. (lindur më  05/3/1997 Izbice), të cilët janë 

arrestuar në Hungari më 24/25 nëntor 2013, nga Kosova përmes Serbisë në Hungari , me 

vazhdim më tutje në Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të grupit me S.Q1., S.Q., L.M., S.S., 

N.N të njohur si “N”, “V.G.K. të njohur si “V”, dhe bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(5) Kontrabandimi me migrantë në mes të 29 nëntorit dhe  9 dhjetorit  2013 në lidhje me një 

grup të shtetasve të Kosovës , nga  Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tutje në 
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Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të grupit me  S.Q1., L.M., S.S. dhe  bashkë kryesit e tjerë 

të pa akuzuar. 

 

 

 

 

IV. Në bazë të nenit 365 të KPPK, në lidhje me Akuzën 6 të aktakuzës, i pandehuri  

L.M. është gjetur: 

 

 

FAJTOR 

 

 

Për veprën penale të Kontrabandimit me migrantë  si anëtar të një grupi, në vazhdimësi, në 

shkelje të nenit 170, paragrafi 1 dhe 6 dhe neni 81 të Kodit Penal të Kosovës 2012, 

 

Pasi që   

 

Nga data prej 7 qershorit 2013 deri më 9 dhjetor 2013, L.M., në  territor të Kosovës dhe 

Serbisë, i përfshirë në Kontrabandimin me migrantë duke i mundësuar personave të cilët  

nuk janë shtetas apo  banor të përhershëm për të qëndruar në shtetin në fjalë, pa i përfillur 

kushtet e domosdoshme ligjore për qëndrim, me mjetet e lartpërmendura ose me çfarëdo 

mjetesh tjera të paligjshme, mbi veprimet individuale dhe në lidhje me personat e poshtë 

shënuar:   

 

(1) Kontrabandimi me migrantë  në mes të datës  7 dhe 19 qershor  2013, në lidhje me katër  

(4) grupe të shtetasve të Kosovës duke përshirë emrin  A.R (lindur më  xxx,letërnj. xxx), 

Sh.S (lindur më xxx, letërnjoftim xxx) dhe R.S (lindur më  xxx, letërnj xxx), grupi i parë 

është kontrabanduar në apo rreth 7 qershorit 2013, duke përfshirë N.M (lindur më  xxx), 

grupi i dytë i kontrabanduar në ose rreth datave 13-14 qershor 2013, duke përfshirë N.A 

(lindur më xxx), grupi i tretë i kontrabanduar në ose rreth  17 qershorit 2013 dhe grupi i 

katërt i kontrabanduar në ose rreth datës 18 qershor 2013, duke përfshire  F.K (lindur më 

xxx), nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tutje në Vjenë, Austri dhe Udine, 

Itali, kanë kryer veprën si anëtar të grupit me S.Q1., M.L., I.B, dhe me bashkë kryesit e 

tjerë të pa akuzuar; 

 

(2) Kontrabandimi me migrantë  në mes të 16 qershorit dhe  10 gushtit  2013, në lidhje me 

një grup të shtetasve të Kosovës të dyshuar duke përfshirë R.R, (lindur më xxx), nga 

Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tutje në Vjenë, Austri  dhe Udine, Itali, të 

kryer si anëtar të grupit me S.Q1., S.Q.,, dhe me bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(3) Kontrabandimi me migrantë  në mes të datës 4 dhe 19 shtator  2013, në lidhje me një grup 

të shtetasve të Kosovës duke përfshirë F.G. dhe  A.S, nga Kosova përmes Serbisë në 



10 

 

Hungari dhe më tutje në Vjenë, Austri , të kryer si anëtar të grupit me S.Q1., A.H.S.,  dhe 

me bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(4) Kontrabandimi me migrantë  në mes të datës 19 dhe  26 shtator 2013 në lidhje me një 

numër të shtetasve Kosovar të dyshuar duke përfshirë B., B.H., D.M (lindur më xxx), F.R 

(lindur më xxx) dhe  T.R (lindur më xxx), R.K (lindur më xxx), nga Kosova përmes 

Serbisë në Hungari dhe më tutje në Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të grupit me S.Q1., 

S.Q., F.K., S.S, dhe me bashkë kryesit e tjerë të pa akuzuar; 

 

(5) Kontrabandimi me migrantë  në mes të datës 29 shtator dhe 2 tetor 2013, në lidhje me një 

grup të shtetasve të Kosovës,  nga Kosova përmes Serbisë në Hungari dhe më tutje në 

Vjenë, Austri, të kryer si anëtar të grupit me S.Q1. dhe me bashkë kryesit e tjerë të pa 

akuzuar; 

 

(6) Kontrabandimi me migrantë  në mes të 3 dhe 14 tetorit 2013, në lidhje me shtetasit e 

Kosovës A.S. dhe  Q.S dhe grupet e shtetasve të Kosovës të arrestuar në Hungari më 8 

tetor 2013, siç janë   M.Th (lindur më  xxx), L.U (lindur më  xxx), F.M (lindur më  xxx), 

H.S (lindur më  xxx), A.I (lindur më  xxx xxx) dhe A.I..1(lindur më  xxx xxx) dhe më 9 

tetor 2013, siç janë  L.U (lindur më  xxx) dhe F.M (lindur më  xxx),  nga  Kosova përmes 

Serbisë për në Hungari, dhe kur ishin të suksesshëm, më tej në Vjenë, Austri, e kryer si 

pjesë e një grupi me S.Q1, dhe bashkë kryes të tjerë të pa- akuzuar; 

 

(7) Kontrabandimi me migrantë mes datave 7 dhe 25 nëntor 2013, në lidhje me një grup prej 

katër (4) qytetarëve të Kosovës duke përfshirë Sh.H (i lindur me 17/2/1987 në Plluzhinë), 

E.H (i lindur me 02/5/1988 në Plluzhinë) dhe Sh.O (i lindur me 05/3/1997 në Izbicë),  të 

cilët qenë arrestuar në Hungari me datë 24/25 nëntor 2013, nga Kosova përmes Serbisë 

për në Hungari, si qëllim destinacioni duke pasur Vjenën në Austri, e kryer si pjesë e një 

grupi me S.Q1., S.Q., F.K., S.S., A.C., N.N. të njohur si “N.”, “V.G.K.,, e njohur si “V”, 

dhe bashkë kryes të tjerë të pa-akuzuar; 

 

(8) Kontrabandimi me migrantë mes datave 29 nëntor 2013 dhe 9 dhjetor 2013 në lidhje me 

një grup të qytetarëve të Kosovës, nga Kosova përmes Serbisë për në Hungari dhe më tej 

në Vjenë, e kryer si pjesë e një grupi me S.Q1., F.K., S.S dhe bashkë kryes të tjerë të pa-

akuzuar; 

 

 

 

V. Në bazë të nenit 365 të KPP-së, në lidhje me Pikën 7 të aktakuzës, I pandehuri S.S 

është gjetur: 

 

FAJTOR 
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për veprën penale të Kontrabandimit me migrantë si pjesëtar i një grupi, në vazhdim, në 

shkelje të nenit 170, paragrafi 1 dhe 6 dhe neni 81 i Kodit Penal të Kosovës, të vitit 2012, 

 

Sepse 

 

Nga ose rreth datës 16 qershor 2013, e gjer më 9 dhjetor 2013, S.S, në territorin e Kosovës 

dhe Serbisë, është angazhuar në kontrabandimin e migrantëve duke u mundësuar personave 

që nuk janë shtetas apo banorë të përhershëm të një shteti të caktuar për të kaluar kufirin, pa 

përputhje me kërkesat për hyrje të ligjshme dhe të mbeten në shtetin në fjalë pa përmbushur 

kushtet e domosdoshme ligjore për të qëndruar nga mjetet më parë të cekura apo me mjete të 

tjera të paligjshme, në lidhje me veprimet e individëve dhe në lidhje me personat e dhënë si 

në vijim: 

 

(1) Kontrabandimi me migrantë mes datave 16 dhe 19 qershor 2013, në lidhje me tetë (8) 

qytetarë të Kosovës A.S (i lindur me xxx, nr. i letërnjoftimit xxx), N.K.  (i lindur me xxx, 

nr. i letërnjoftimit xxx), L.Th. (e lindur me xxx, nr. i letërnjoftimit xxx), L.Th.1(i lindur 

me xxx), A.M ( e lindur me xxx, nr. i letërnjoftimit xxx), F.M (i lindur me xxx, nr. i 

letërnjoftimit xxx), K.B ( i lindur me xxx nr. i letërnjoftimit xxx dhe A.N (i lindur me 

xxx, nr. i letërnjoftimit xxx) nga Kosova, përmes Serbisë, për në Hungari, me destinacion 

të synuar Vjenën,  në Austri, e kryer si pjesë e një grupi me S.Q1., M.L., I.B, dhe bashkë 

kryes të tjerë të pa-akuzuar; 

 

(2) Kontrabandimi me migrantë mes datave 19 dhe 26 shtator 2013, në lidhje me qytetarët e 

Kosovës, që dyshohet të përfshijë të ashtuquajturin B., B.H., D.M.( (i lindur me xxx), F.R 

(i lindur me xxx), T.R. (i lindur me xxx), dhe R.K (i lindur me xxx), nga Kosova, përmes 

Serbisë, për në Hungari, me destinacion  të synuar Vjenën në Austri, e kryer si pjesë e një 

grupi me S.Q1., S.Q., F.K., L.M, dhe bashkë kryes të tjerë të pa-akuzuar; 

 

(3) Kontrabandimi me migrantë mes datave 7 dhe 25 nëntor 2013 në lidhje me një grup prej 

katër (4) qytetarë të Kosovës, duke përfshirë Sh.H (i lindur me 17/2/1987 në Plluzhinë), 

E.H.( (i lindur me 02/5/1988 në Plluzhinë) dhe Sh.O. (i lindur me 05/3/1997 në Izbicë),  

të cilët qenë arrestuar në Hungari me datë 24/25 nëntor 2013, nga Kosova, përmes 

Serbisë, për në Hungari, me destinacionin e synuar Vjena në Austri, e kryer si pjesë e një 

grupi me S.Q1., S.Q., F.K., L.M., A.C., N.N të njohur si “N.”, V.G.K, e njohur si “V.”,  

dhe bashkë kryes të tjerë të pa-akuzuar; 

 

(4) Kontrabandimi me migrantë mes datave 29 nëntor dhe  9 dhjetor 2013, në lidhje me një 

grup të qytetarëve të Kosovës, nga Kosova, përmes Serbisë për në Hungari dhe më tej në 

Vjenë, e kryer si pjesë e një grupi me S.Q1., F.K., L.M. dhe bashkë kryes të tjerë të pa-

akuzuar. 
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VI. Në bazë të nenit 364 (1.3) të KPP-së , në lidhje me Pikën 10 të Aktakuzës, të 

pandehurit S.Q., L.M., F.K. and S.S. përmes kësaj 

 

 

LIROHEN 

 

 

nga kryerja e veprës penale të; Ndihma e dhënë një personi tjetër për pastrimin e parave, 

e dënueshme me nenin 25, paragrafi 1 i KPK-së in në lidhshmëri me nenin 32 të Ligjit nr. 

03/L-196 mbi parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit,  

 

 

Sepse 

 

 

nuk është provuar se të pandehurit e kanë kryer veprën me të cilën ata kanë qenë të akuzuar 

në aktakuzë. 

 

 

VII. Pas aktgjykimeve me të cilat janë shpallur fajtorë, si më sipër, në bazë të nenit 

365, paragrafi 1.3 i KPP-së, Gjykata, me anë të kësaj, cakton DËNIMET, si në 

vijim: 

 

 

S.Q për kryerjen e veprës penale të Pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në lidhje 

me kontrabandimin e migrantëve, si një anëtar i një grupi, në vazhdim, në shkelje të nenit 

283, paragrafët 1 dhe 5, neni 170, paragrafët 1 dhe 6 dhe nenit 81, të Kodit Penal të Kosovës 

të vitit 2012, me anë të kësaj, dënohet me katër (4) vjet burgim dhe me një gjobë prej 

njëmijë (1.000) Eurosh.  

 

F.K. për kryerjen e veprës penale të Pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në lidhje 

me kontrabandimin e migrantëve, si një anëtar i një grupi, në vazhdim, në shkelje të nenit 

283, paragrafët 1 dhe 5, neni 170, paragrafët 1 dhe 6 dhe nenit 81, të Kodit Penal të Kosovës 

të vitit 2012, me anë të kësaj, dënohet me katër (4) vjet burgim dhe me një gjobë prej 

njëmijë (1.000) Eurosh.  

 

L.M për kryerjen e veprës penale të Pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në lidhje 

me kontrabandimin e migrantëve, si një anëtar i një grupi, në vazhdim, në shkelje të nenit 

283, paragrafët 1 dhe 5, neni 170, paragrafët 1 dhe 6 dhe nenit 81, të Kodit Penal të Kosovës 

të vitit 2012, me anë të kësaj, dënohet me katër (4) vjet burgim dhe me një gjobë prej 

njëmijë (1.000) Eurosh.  
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S.S. për kryerjen e veprës penale të Pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në lidhje 

me kontrabandimin e migrantëve, si një anëtar i një grupi, në vazhdim, në shkelje të nenit 

283, paragrafët 1 dhe 5, neni 170, paragrafët 1 dhe 6 dhe nenit 81, të Kodit Penal të Kosovës 

të vitit 2012, me anë të kësaj dënohet me tre (3) vjet burgim dhe me një gjobë prej 

pesëqind (500) Eurosh.  

 

 

VIII. Në bazë të nenit 115 të KPP-së, e lexuar në lidhshmëri me nenin 112, paragrafi 1 i 

KPP-së, gjësendet si në vijim konfiskohen përgjithmonë si gjësende të cilat kanë 

mundësuar kryerjen e veprës penale:  

 

- Sekuestruar përkohësisht nga i akuzuari S.Q: një  (1) telefon celular Nokia, një (1) 

telefon celular  I Phone 5 së bashku me SIM kartelën e bashkangjitur; 

- Sekuestruar përkohësisht nga i akuzuari L.M.:: katër (4) telefona celular Nokia dhe 

një (1) telefon celular Vodafone, me tre (3) kartela SIM të bashkangjitura dhe një (1) 

kartelë SD; 

- Sekuestruar përkohësisht nga i akuzuari S.S: një (1) telefon celular Sony Ericsson, dy 

(2) telefona celular Samsung, së bashku me kartelën SIM të bashkangjitur në to; 

- Sekuestruar përkohësisht nga i akuzuari F.K: dy (2) telefona celular Nokia, një (1) 

telefon celular Samsung, një (1) telefon celular AEG, katër (4) SIM kartela, dhjetë 

(10) karta telefoni dhe katër (4) libra kartelash. 

 

 

IX. Në bazë të nenit 83 (1) të KPK-së, koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak, 

do të përfshihet në dënimet me burg. 

 

 

X. Në bazë të neneve 365 (1.6), 450 (2) dhe 453 (1) të KPP-së të pandehurit janë të 

detyruar të paguajnë shpenzimet e procedurës penale në shumën totale prej 

tetëqind (800) Eurosh, të ndarë në shuma të barabarta prej dyqind (200) Eurosh 

për t'u paguar nga secili nga të pandehurit në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 

pas shpalljes së aktgjykimit final. 

 

 

 

_______________________ 

Jennifer Seel, 

Kryetare e trupit gjykues 

 

 

_______________________     _______________________ 

    Naime Krasniqi Jashanica,           Katrien Gabriel Witteman, 

    Gjyqtare e Kosovës                        Gjyqtare e EULEX-it 
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_______________________ 

Laurentiu Dumitrica 

Procesmbajtëse e EULEX-it  

 

KËSHILLË LIGJORE:  Personat e autorizuar (i pandehuri, prokurori dhe pala e 

dëmtuar) mund të paraqesin ankesë kundër këtij aktgjykimi, në 

Gjykatën e Apelit, përmes kësaj gjykate. Ankesa mund të dorëzohet 

brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita kur kopja e aktgjykimit me 

shkrim, u është dorëzuar palëve. 


