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        Pml.nr.139/2016 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha Boriçiq, 

kryetar, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve S. K. 

për shkak të veprës penale trafikimi me njerëz nga neni 139 par. 1 dhe 2 të KPK,  A. K. dhe I. 

Th., secili veç e veç për shkak të veprës penale mundësimi në prostitucion nga neni 201 par. 3 

të KPK, N. K., për shkak të veprës penale sulm seksual nga neni 195 par. 1 të KPK, A. B. dhe 

A. C., për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psiko-tropike nga neni 229 par. 2 lidhur me nenin 

23 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarës S. K. dhe të dënuarit A. K., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore Prizren – Departamenti për të Mitur, P.nr. 71/2013 datë 06.08.2015 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës – Kolegji për të Mitur Prishtinë,  

PAKR.nr.590/2015 datë 09.02.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27 korrik 2016, mori 

këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësve të të 

dënuarve S. K. dhe A. K. të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prizren – 

Departamenti për të Mitur, P.nr. 71/2013 datë 06.08.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës – Kolegji për të Mitur Prishtinë,  PAKR.nr.590/2015 datë 09.02.2016. 
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A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prizren – Departamenti për të Mitur, P.nr. 

71/2013 datë 06.08.2015, të dënuarit S. K.është shpallur fajtor për veprëbn penale trafikimi 

me njerëz nga neni 139 par. 1 dhe 2 të KPK ndërsa A. K. për shkak të veprës penale 

mundësimi në prostitucion nga neni 201 par. 3 të KPK dhe për këto vepra penale janë gjykuar  

dhe atë S. K. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj, në të 

cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 18.11.2010 gjer më 

27.06.2011, ndërsa A. K. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin 

dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 18.11.2010 gjer më 

27.06.2011. Me të njëjtin aktgjykim janë dënuar i dënuari I. Th. me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, N. K. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajsh, 

A. B. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajsh dhe dënimin me gjobë në 

shumë prej 500 € dhe A. C. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, me 

kusht për 2 (dy) vite dhe me dënim me gjobë në shumë prej 500 €. Në dënimet e shqiptuara, të 

dënuarve I. Th., N. K. dhe A. B., iu është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 

18.11.2010 gjer më 27.06.2011. Janë detyruar që të paguajnë të gjitha shpenzimet 

procedurale, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën prej nga 100 €, të 

gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të dëmtuarat J. C. dhe B. A., 

për realizimin e kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil.  Sipas pikës II të të 

njëjtit aktgjykim në pajtim  me dispozitën e nenit 390 par. 1 të KPK janë liruar nga akuza të 

pandehurit A. K. dhe H. H., për shkak të veprës penale keqpërdorim seksual i personave nën 

moshën 16 vjet nga neni 198 par. 1 të KPK, ndërsa S. K. për shkak të veprës penale trafikimi 

me njerëz nga neni 139 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK. Kurse sipas pikës III ndaj të 

pandehurit N. K. është refuzuar akuza për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, në 

kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1 të KPK, 

ngase kjo vepër është përfshirë me amnisti. Është vendosur që në këtë pjesë shpenzimet e 

procedurës penale të bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  

 Ky aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosvoës – 

Kolegji për të Mitur, PAKR. nr. 590/2015 datë 09.02.2016.  
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 Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarës S. K., V. O., avokat nga Prizreni, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim 

dhe, mbrojtësi i të dënuarit A. K.,  B. N., avokat nga Prizreni, për shkak të shkeljes së ligjit 

penal në dëm të të dënuarit, me propozim që kërkesa të aprovohet, aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr. 100/2016 datë 

13.06.2016, ka dhënë përgjigjen në kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar që të 

njëjtat të refuzohen si të pabazuara.  

 Gjykata Supreme  e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e 

çështjes në kuptim me dispozitën e nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve nga kërkesat ka gjetur se: 

 Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk janë të bazuara. 

 Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarës S. K., pretendon se aktgjykimet e kundërshtuara 

janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 

pika 12 të KPPK, sepse dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë është në kundërshtim me 

vetveten dhe arsyet e dhëna, në të nuk janë dhënë arsyet për faktet vendimtare ndërsa ato pak 

që janë dhënë janë të paqarta dhe në kundërshtim të konsiderueshme me përmbajtjen e 

shkresave dhe aktgjykimit të shkallës së dytë. Theksohet se vlerësimi i provave nga të dy 

gjykatat nuk është bërë në pajtim me ligjin ndërsa, aktgjykimet bazohen vetëm në deklaratën e 

të dëmtuarës B. A. por nuk precizon cilën (e dëmtuara ka dhënë disa deklarata) duke theksuar 

se ato janë në kundërshtim me vetveten dhe e cila deklaratë nuk mund të merret si kredibile 

meqë e dëmtuara B., nuk ka ditur që të tregoj as datën e lindjes.   

 Për sa i përket paqartësisë në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë, potencohet 

fakti se i njëjti është kontradiktor dhe i pakuptimtë ngase në të është konstatuar se e akuzuara 

S. K. “gjatë periudhës kohore të vitit 2009 deri në muajin nëntor 2010 merr pjesë në trafikimin 

me njerëz duke rekrutuar, strehuar dhe duke pasur nën kontroll personat e tjerë me qëllim të 

shfrytëzimit të prostitucionit të personave tjerë, në rastin konkret të dëmtuarën J. C. dhe B. A. 
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...”, për të theksuar se ky dispozitiv është në kundërshtim të plotë me deponimin e të 

dëmtuarës B. A., e cila në seancën e shqyrtimit gjyqësor më datë 19.01.2015 ka pohuar se 

është strehuar në banesën e të dënuarës S., pasi që është larguar nga shtëpia, mirëpo gjatë 

qëndrimit në këtë shtëpi njëherë është kthyer në  shtëpinë e saj për ca ditë dhe, përsëri është 

kthyer në banesën e të dënuarës me arsyetim se “jam kthyer se kam menduar se do të bëhet 

më mirë”, nga kjo rezulton se e dëmtuara ka pasur lëvizjet e lira.  Paqartësia tjetër e 

dispozitivit  sipas pretendimeve në kërkesë, konsiston në atë se nuk është e qartë koha e 

kryerjes së veprës penale sepse në dispozitiv theksohet se “Gjatë periudhës kohore të vitit 

2009 gjer në muajin nëntor të vitit 2010”.   

 Mbrojtësi i të dënuarit A. K., në kërkesën e paraqitur nuk e ka specifikuar bazën 

ligjore të këtij mjeti juridik ndërsa, nga referati i kërkesës rezulton se aktgjykimet 

kundërshtohen për shkak të shkeljes së ligjit penal në dëm të dënuarit A., e cila shkelje 

konsiston në atë se në rastin konkret i dënuari është shpallur fajtor në bazë të dispozitës së 

nenit 203 par. 3 të KPPK, e cila dispozitë si element të kësaj vepre penale nuk e parashikon 

varësinë ekonomike të viktimës se  ky element në rastin konkret me asnjë provë nuk është 

vërtetuar, për të theksuar se në këto rrethana i dënuari nuk ka mundur të shpallet fajtor.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë nga 

këto arsyera:  

Aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.12 lidhur me nenin 370 të KPPK, për faktin se 

aktgjykimi i shkallës së parë dhe ai i shkallës së dytë janë të qartë dhe konkret. Në dispozitivin 

I. që i referohet të dënuarës S. K., është dhënë përshkrimi i plotë duke precizuari të gjitha 

veprimeve inkriminuese të cilat i ka ndërmarrë e dënuara S. K., pra koha e kryerjes së veprës 

penale, mënyra se si janë detyruar të dëmtuarat në marrëdhënie seksuale me persona të tjerë të 

specifikuar në këtë dispozitiv si dhe shuma e përfituar e të hollave, kurse  dispozitivi II. që i 

referohet të dënuarit A. K., po ashtu është i qartë dhe konkret në të  është dhënë përshkrimi i 

veprimeve konkrete të të dënuarit i cili përshkrim faktik i veprës penale, është në përputhje të 

plotë me cilësimin juridik.  
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 Qëndron fakti se në dispozitivin I. është konstatuar periudha kohore prej vitit 2009 e 

gjer në muajin nëntor të vitit 2010, mirëpo ky konstatimi në asnjë mënyrë nuk paraqet 

paqartësi të dispozitivit në kuptim të pretendimeve nga kërkesa. Për më tepër, nuk ka qenë 

kontestues fakti se brenda kësaj periudhe kohore të dëmtuarat kanë qenë të strehuara në 

banesën e të dënuarës S. K. dhe, se e dënuara brenda kësaj periudhe i ka trafikuar të 

dëmtuarat. 

 Aktgjykimet e kundërshtuara nuk mbështeten vetëm në deponimin e të dëmtuarës B. 

A. por, përkundrazi aktgjykimet bazohen edhe në një mori të provave tjera të administruara në 

shqyrtimin gjyqësor, në radhë të parë nga listingu i hyrje daljeve të bisedave telefonike dhe 

sms-ve të realizuar midis të dënuarve dhe personave tjerë, transkriptet e përgjimeve të 

telekomunikimeve, monitorimi i fshehtë të bisedave, prova këto të siguruara me anë të masave 

të fshehta teknike të hetimit, pastaj  dëshmive të dëshmitarëve të dëgjuar M. G., J. C., B. A. si 

dhe provave tjera materiale dhe formale siç është paraqitur në aktgjykimet e kundërshtuara.  

 Në aktgjykimet e kundërshtuara, në veçanti në atë të shkallës së parë janë dhënë arsye 

të plota dhe të qarta përkitazi me të gjitha faktet që kanë të bëjnë me veprimet e të dënuarve S. 

dhe A. K., për dashjen e tyre për të kryer këto vepra penale siç është paraqitur në faqen 11-18 

të aktgjykimit të shkallës së parë respektivisht në faqen 5, 6 dhe 7 të shkallës së dytë. Ndërsa, 

vlerësimi i provave të administruara në veçanti mbrojtjes së të dënuarës S. dhe deklaratës të 

dëmtuarës B. A., është bërë në përputhje të plotë me dispozitën e nenit 370 par. 7 të KPPK. 

Kështu gjykata e shkallës së parë deklaratën e të dëmtuarës B. A., e ka vlerësuar si kredibile 

meqë e njëjta në të gjitha fazat e procedurës penale me dallime të pakta ka qenë konsistente 

lidhur me faktet relevante që kanë të bëjnë me veprimet konkrete të ndërmarra nga e dënuara 

S., ndërsa nga ana tjetër ato pjesërisht përputhen edhe me mbrojtjen e të dënuarës si dhe prova 

tjera të administruara në radhë të parë ranskriptet e përgjimeve telefonike dhe sms-ve nga të 

cilat rezulton se e dënuara S. ka pasur kontroll të plotë mbi të dëmtuarat J. C. dhe B. A., se ka 

shfrytëzuar gjendjen e tyre të varësisë ekonomike dhe, të njëjtat i ka detyruar që të merren me 

ofrimin e shërbimeve seksuale për “klientët” të cilët iu kishte siguruar vetë e dënuara e në 

këmbim të përfitimit material.  

 Pohimi i të dënuarës S. se të dëmtuarat i ka mbajtur në shtëpinë e saj nga mëshira del 

jo real dhe i palogjikshëm për faktin se duke pasur parasysh se ajo  është e divorcuar nga 
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bashkëshorti, se jeton me 5 fëmijët e saj nga një asistencë sociale dhe lëmosha e dy vajzave të 

saj, prandaj në këto kushte t’i mbash dy vajza edhe një fëmijë, nuk ka asnjë justifikim tjetër 

pos interesit material e që nuk ka dyshim se në rastin konkret e dënuara e ka realizuar, duke i 

shfrytëzua dhe detyruar këto vajza që të  merren me prostitucion.  E dënuara, madje nuk e ka 

mohuar faktin se të akuzuarit të tjerë kanë frekuentuar banesën e saj ku jetonin së bashku me 

të dëmtuarat si dhe faktin se  në këtë banesë J. C. ka pasur marrëdhënie seksuale me X. (të 

dënuarin A. B.) dhe se periodikisht kishte marrë të holla nga disa prej të dënuarve të tjerë, por 

ka mohuar se ato janë marr si kompensim për shërbimet seksuale të ofruara nga të dëmtuarat 

J. C.  dhe B. A.   ndërsa, me A. K. i ka pasur raportet e mira meqë atë e ka kushëri. Nga ana 

tjetër, edhe pse i dënuari A. K. është mbrojtur në heshtje, mbi bazën e provave të 

administruara, gjykatat me pa mëdyshje kanë vërtetuar se ai të dënuarës S. dhe J. C., iu kishte 

gjetur klientët për të ofruar shërbimet seksuale me pagesë. Po ashtu, nuk ka dyshim se i 

dënuari A. fare mirë ka ditur për gjendjen e J. C. dhe B. A. e krejt kjo për shkak se ai ka qenë 

në kontakt permanent me  të dënuarën S. dhe, ka pasur dijeni se ato janë pa strehë,  pa punë, 

pra në një gjendje të vështirë, madje e dëmtuara J. me një fëmijë rreth një vjeç dhe, në këto 

rrethana kanë qenë në varësi të plotë ekonomike për shkak të problemeve familjare sepse ishin 

të  braktisura nga familjet e tyre. 

 Pjesa tjetër e kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë, kanë të bëjnë me shkelje të ligjit 

penal të cilat shkelje sipas pretendimeve të mbrojtësit të të dënuarës S. konsistojnë në atë se 

me asnjë provë nuk është vërtetuar se e dënuara ka trafikuar të dëmtuarat sepse vetë e 

dëmtuara B. A. ka deklaruar se është strehuar te ajo me dëshirën e saj dhe se ajo ka qenë tërë 

kohën e lirë, i përket gjendjes së fakteve për çfarë nuk mund të ushtrohet ky mjet juridik. 

Megjithatë, kjo Gjykatë vlerëson se në këtë çështje penale me asgjë nuk mund vihet në 

dyshim përgjegjësia penale e të dënuarës pra, veprimet inkriminuese të ndërmarra si dhe 

cilësimi juridik i veprës penale siç është elaboruar më lartë në këtë aktgjykim.  

 Përfundimi i gjykatës së shkallës së parë të cilin e ka konfirmuar edhe ajo e shkallës së 

dytë, lidhur me zhvillimin e ngjarjes dhe cilësimin juridik të veprës penale në raport me të dy 

të dënuarit, është rezultat i provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor prandaj drejt është 

aplikuar edhe ligji penal. 
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 Edhe  pretendimin e  mbrojtësit të të dënuarit A., lidhur me shkeljen e ligjit penal, kjo 

Gjykatë e vlerëson si të pabazuar. 

 Vlen të theksohet se sipas dispozitës së nenit 201 par. 3 të KPK, është paraparë se kush 

do me dhunë, me kërcënim se do ta përdor dhunën ose  duke mbajtur personin tjetër në situatë 

të varësisë personale a ekonomike e detyron personin tjetër të merret me prostitucion dënohet 

me burgim prej 1 (një) deri në 8 (tetë) vjet. Kjo dispozitë ka dhënë disa alternativa të kësaj 

vepre penale e njëra nga to është edhe mbajtja personit tjetër në varësi personale a ekonomike 

me qëllim që  personi tjetër të detyrohet të merret me prostitucion. 

 Siç rezulton nga shkresat e çështjes, nuk ka dyshim siç drejt ka konstatuar gjykata e 

shkallës së parë siç edhe siç u elaborua më sipër se i dënuari A.,  duke qenë se është kushëriri i 

të dënuarës S., se ata kanë qenë në kontakt permanent  në mes veti si dhe me viktimat, 

rezulton se i dënuari A. ka qenë në dijeni për pozitat e të dy dëmtuarave të cilat ishin pa 

strehë, pa të ardhura financiare madje e dëmtuara J. më një fëmijë rreth një vjeç dhe,  situatën 

e varësisë të plotë ekonomike e ka shfrytëzuar për të kryer veprën penale për të cilën është 

shpallur fajtor, prandaj drejtë është aplikuar ligji penal. 

 Nga arsyet e cekura më lartë, kjo Gjykatë refuzoi kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë 

dhe në pajtim me dispozitën  e nenit 437 të KPPK, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr.139/2016, më 27 korrik 2016 

 

Procesmbajtësja,                          Kryetari i kolegjit, 

  Mirlinda Mejzini                 Nebojsha Boriçiq 


