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                                  Pml.nr.103/2019 

  

 

  NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 

Lushta, kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtorin 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit Z. A. për shkak të 

veprës penale privimi i kundërligjshëm i lirisë nga neni 196 par. 1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPPK), duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit 

të të dënuarit av. M. N. nga P., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti për të Mitur, PM.nr.241/2013 të datës 06.07.2018 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.560/2018 të datës 16.01.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 06.05.2019, mori këtë: 

 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit  Z. 

A., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për të 

Mitur, PM.nr.241/2013 të datës 06.07.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.560/2018 të datës 16.01.2019. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

       Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për të Mitur, me aktgjykimin 

PM.nr.241/2013 të datës 06.07.2018, të dënuarën D. D., për shkak të veprës penale trafikimi me 

njerëz nga neni 171 par.1 dhe par. 6 nën par. 6.1 dhe 6.4 të KPRK, Z. A. për shkak të veprës 

penale privimi i kundërligjshëm i lirisë nga neni 196 par. 1 të KPRK, K. B.  për shkak të veprës 

penale shërbime seksuale të viktimës së trafikimit nga neni 231 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK, 

I. S. për shkak të veprës penale mundësimi i prostitucionit nga neni 241 par. 1 të KPRK, L. M. 

për shkak të veprës penale mundësimi i prostitucionit nga neni 241 par. 1 të KPRK dhe E. L. për 

shkak të veprës penale sulm seksual nga neni 232 par. 2 pika 2.3 të KPRK i ka shpallur fajtorë 

dhe i ka gjykuar: të dënuarën D. D. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 

(gjashtë) muaj dhe me dënim me gjobë prej 300€ (treqind euro), në të cilin dënim do t’i llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 08.05.2013 deri me datën 18.07.2013 dhe prej datës 

05.03.2015 deri me datën 26.03.2015 dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 18.07.2013 

deri me datën 18.08.2013; të dënuarin Z. A.  me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti, në të cilin dënim i llogarite edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 15.07.2013 deri me 

datën 06.02.2014 si dhe arrest shtëpiak prej datës 09.05.2013 deri me datën 15.07.2013 dhe prej 
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datës 06.02.2014 deri me datën 06.04.2014 të dënuarin K. B. me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest 

shtëpiak nga data 03.05.2013 e deri me datën 02.08.2013. Konform nenit 47 të KPRK, me 

pëlqimin e të pandehurit K. B. dënimi me burgim i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë 

prej 1.800€ (njëmijetetëqind euro), nëse dënimi me gjobë nuk paguhet në mënyrë vullnetare nga 

ana e të pandehurit në afatin e paraparë, atëherë gjykata dënimin me gjobë në shumë prej 1.800€ 

(njëmijetetëqind euro) do ta shndërrojë në dënim me burg të përcaktuar si më lartë të dënuarin I. 

S. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj dhe 200 € (dyqind euro) gjobë. 

Konform nenit 47 të KPRK, me pëlqimin e të dënuarit I. S. dënimi me burgim i zëvendësohet me 

dënim me gjobë në shumë prej 1.200€ (njëmijedyqind euro), nëse dënimi me gjobë nuk paguhet 

në mënyrë vullnetare nga ana e të pandehurit në afatin e paraparë, atëherë gjykata dënimin me 

gjobë në shumë prej 1.200€ (njëmijedyqind euro) do ta shndërrojë në dënim me burg të 

përcaktuar si më lartë; dhe L. M. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj dhe 

200€ (dyqind euro) gjobë. Konform nenit 47 të KPRK, me pëlqimin e të dënuarit L. M., dënimi 

me burgim i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1.200€ (njëmijedyqind euro), nëse 

dënimi me gjobë nuk paguhet në mënyrë vullnetare nga ana e të pandehurit në afatin e paraparë, 

atëherë gjykata dënimin me gjobë në shumë prej 1.200€ (njëmijedyqind euro) do ta shndërrojë 

në dënim me burg të përcaktuar si më lartë. Ndaj të pandehurit E. L. konform dispozitës së nenit 

363 par. 1 pika 1.3 të KPPK është refuzuar akuza për shkak se ekzistojnë rrethana që e 

përjashtojnë ndjekjen penale pasi që ka kaluar afati kohor i hetimeve në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

viteve.  Të dëmtuarat - të miturat, Sh. M. dhe Shkurte R., për realizimin e kërkesës pronësore 

juridike janë udhëzuar në kontest të rregullt civilo-juridik.  

  

 Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.560/2018 të datës 16.01.2019, me aprovimin e ankesës së mbrojtëses së të dënuarës D. 

D. dhe mbrojtësit të të dënuarit Z. A. e ka ndryshuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me 

vendimin për dënimin me burgim, ashtu që të dënuarës D. D., i shqipton dënimin me kusht duke 

i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet po qe se e dënuara në afatin e verifikimit në kohëzgjatje prej 3 (tre) viteve nuk 

kryen vepër të re penale. Në dënimin e shqiptuar me kusht i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 08.05.2013 deri me datën 18.07.2013 si dhe koha e kaluar nën masën e 

arrestit shtëpiak nga data 18.07.2013 deri me datën 18.08.2013. Të dënuarit Z. A., i shqipton 

dënimin me kusht duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim 

nuk do të llogaritet po qe se i dënuari në afatin e verifikimit në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve nuk 

kryen vepre të re penale. Në dënimin e shqiptuar me kusht i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 15.07.2013 deri me datën 06.02.2014 si dhe arrest shtëpiak prej datës 

09.05.2013 deri me datën 15.07.2013 dhe prej datës 06.02.2014 deri me datën 06.04.2014. 

Ankesa e  Prokurorisë Themelore në Prishtinë është refuzuar si e pabazuar. Në pjesët tjera 

aktgjykimi ka mbetur i pandryshuar.  

 

 Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit Z. A. av. M. N. për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljeve të ligjit penal, me propozim që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të aprovohet s 

e bazuar, të ndryshohen aktgjykimet e kundërshtuara dhe i akuzuari Z. A. të lirohet nga akuza në 

mungesë të provave ose aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe lënda të kthehet në 

gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje.  
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 Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.76/2019 të datës 02.04.2019, ka propozuar 

që të refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të akuzuarit.  

 

       Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet nga kërkesat për 

mbrojtje të ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

  

 Mbrojtësi i të dënuarit në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë thekson se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par. 1 nën par. 1.8, 1.19 dhe 1.12 të KPPK lidhur me nenin 370 par. 6, 7 dhe 8 të KPPK për 

shkak se të dy gjykatat në arsyetim nuk kanë paraqitur arsyet që kanë të bëjnë me të dënuarin Z. 

A. si dhe nuk kanë paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 

konsiderojnë të vërtetuara. Nuk kanë vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse si dhe arsyet 

në të cilat janë bazuar me rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit si dhe zbatimin e ligjit penal ndaj tij. Shkelja e ligjit penal qëndron në atë 

se elementet e veprës penale nuk janë përmbushur dhe nuk është vërtetuar asnjë veprim 

inkriminues i të dënuarit. I dënuari ka bashkëjetuar me tani të dëmtuarën Sh. dhe kanë qenë në 

lidhje serioze dhe me pëlqimin e të dyve kanë marrë banesë me qira në P., e dëmtuara ka pasur 

telefon e ka pasur çelësin e banesës dhe ka hyrë e ka dal kur ka dashur.   

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e mbrojtësit të dënuarit, të paraqitura në 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë lidhur me shkeljet e theksuara janë të pabazuara, meqenëse 

në rastin konkret nuk ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga 

neni 384 par. 1 nën par. 1.8, 1.19 dhe 1.12 të KPPK lidhur me nenin 370 par. 6, 7 dhe 8 të 

KPPK, për faktin se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë i kanë vlerësuar provat 

në pajtim ne dispozitat e KPPK dhe si rezultat i këtij vlerësimi kanë dhënë arsyetim se cilat fakte 

dhe për çfarë arsye janë marrë si të provuara ose si të paprovuara, duke bërë vlerësimin e tyre. 

Ato kanë bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe lidhur me to kanë paraqitur konkludime të qarta, ndërsa faktet vendimtare të 

çështjes janë vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë. Qasja e tyre ndaj fakteve vendimtare ka 

qenë e drejtë dhe e ligjshme sepse ka mbështetje në provat e administruara. E dëmtuara Sh. R. ka 

deklaruar se nga ana e të dënuarit Z. A., është mbajtur e mbyllur për tri javë në mënyrë të 

kundërligjshme në banesën e tij në Prishtinë dhe nuk e ka lënë të dalë jashtë banesës duke ia 

marr çelësin e banesës dhe telefonin, derisa të njëjtës i është dhënë rasti që të largohet dhe të ik 

në drejtim të pa njohur. Përveç me deklaratën e të dëmtuarës kjo është vërtetuar edhe në bazë të 

provave materiale edhe nga transkripti i përgjimeve i datës 29.04.2013 dhe 01.05.2013. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, po ashtu vlerëson se ligji penal drejtë është aplikuar kur në 

veprimet e të dënuarit Z. A. është konstatuar se qëndrojnë elementet e veprës penale privim i 

kundërligjshëm i lirisë nga neni 196 par.1 të KPRK, prandaj, pretendimi i mbrojtësit se 

aktgjykimet janë përfshirë me shkelje të ligjit penal janë të pabazuara, ngase aktgjykimet e 

kundërshtuara mbështeten në prova të administruara. 

 

         Nga arsyet e dhëna më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe në kuptim të dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit.  
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.103/2019, me datë 06.05.2019 

 

B.Profesional,                     Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                             Nesrin Lushta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


