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                                                                                                                                 Pml.nr.28/2020 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                  

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji  i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta,  

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarve A.Sh, për shkak të veprës penale 

trafikim me njerëz nga neni 139 par.1 të KPK dhe D.D, për shkak të veprës penale trafikim me 

njerëz nga neni 139 par.5 të KPK, secili veç e veç duke vendosur lidhur me kërkesat për mbrojtje 

të ligjshmërisë të të dënuarve, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë PKR.nr.242/2017 të datës 28.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.396/2019 të datës 22.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 18.02.2020, 

mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

        Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të të dënuarve A.Sh dhe 

D.D, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.242/2017 të 

datës 28.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.396/2019 të datës 

22.10.2019. 

 

                                                                 A r s y e t i m 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr. 242/2017  të datës 28.06.2019  

i dënuari A.Sh, është shpallur fajtor për veprën penale trafikim me njerëz nga neni 139 par.1 të 

KPK dhe për këtë vepër është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest 

shtëpiak prej datës 06.12.2012 deri më datë 18.06.2014 ndërsa i dënuari D.D, është shpallur 

fajtor për veprën penale trafikim me njerëz nga neni 139 par.5 të KPK dhe i është shqiptuar 

dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 06.12.2012 e deri më datën 25.03.2013. Të dënuarit janë 

obliguar që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris përfundimtare të gjykatës 
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ndërsa në emër të shpenzimet e paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën prej nga 150 €, si dhe 

shumën prej 50 € në emër të kompensimit të Viktimave të Krimit. 

 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.396/2019 e 

datës 22.10.2019, i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të dënuarve A.Sh dhe D.D, 

dhe ankesën e të dënuarit A.Sh, kurse aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 

      - I dënuari A.Sh, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljes së ligjit penal, me propozim që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e 

bazuar dhe aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rivendosje.  

 

      - I dënuari D.D, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljes së ligjit penal, me propozim që të aprovohet si e bazuar kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë dhe të ndryshohen aktgjykimet e kundërshtuara ose të anulohen dhe çështja të 

kthehet në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë.  

 

       Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KPML.nr.18/20 e datës 28.01.2020, ka 

propozuar që kërkesat për mbrojtjen të ligjshmërisë të të dënuarve të refuzohen si të pabazuara. 

      

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

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1  të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin 

nga kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 

       - kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të pabazuara. 

 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të dënuarit A.Sh, pretendohet se aktgjykimi i 

shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 

të KPPK, sepse në shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale ka marrë pjesë gjyqtari i njëjtë i 

cili në procedurën e rigjykimit ishte në cilësinë e kryetarit të trupit gjykues. 
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       Pretendimi tjetër i të dënuarit qëndron në atë se gjatë marrjes së provave gjatë shqyrtimit 

paraprak hetimor të njëjtit asnjëherë nuk i është komunikuar vendimi për aplikimin e masave të 

fshehta të vëzhgimit dhe hetimit të zbatuara nga policia, së këndejmi provat e tilla paraqesin 

prova të papranueshme dhe vendimi i gjykatës është i bazuar në prova të papranueshme. Po 

ashtu, në kërkesë theksohet se në kuadër të administrimit të provave nuk është bërë ekzaminimi 

mjekësor i të dëmtuarës përmes të cilit ekzaminim do të konfirmohej se ai asnjëherë nuk ka pasur 

marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën. 

 

       Në pjesën tjetër të kërkesës i dënuari i referohet vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike duke e kundërshtuar deklaratën e të dëmtuarës të cilën ajo e ka dhënë në gjykatë 

me të cilën i ka përshkruar veprimet e të dënuarit të ndërmarra ndaj saj. 

 

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e lartcekura të të dënuarit 

janë të pabazuara. Te dy aktgjykimet janë të qarta, të kuptueshme dhe të bazuara në ligj, 

aktgjykimet e kundërshtuara janë në harmoni me vetveten dhe me arsyetimin, mbështeten në 

prova të administruara dhe drejt të vlerësuara.  

 

       Nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se gjykata e shkallës së parë 

fillimisht me aktgjykimin PKR.nr.76/2013 të datës 20.09.2016 të dënuarit A.Sh dhe D.D,  i ka 

shpallur fajtor, e cila çështje me aktvendimin e Gjykatës së Apelit  PAKR.nr.295/2017 të datës 

20.07.2017, i është kthyer gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. Në procedurën e 

rivendosjes sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.242/2017 të datës 

28.06.2019, në gjykimin e çështjes së njëjtë, në cilësinë e kryetarit të trupit gjykues ka gjykuar 

gjyqtari i njëjtë, e që është në pajtim me dispozitën e nenit 39 të KPPK, dhe nuk paraqet bazë për 

përjashtimin e gjyqtarit nga gjykimi i çështjes, prandaj, pretendimi i të dënuarit mbi këtë bazë se 

në gjykimin e çështjes nuk ka pasur të drejtë të marr pjesë gjyqtari i njëjtë është i pabazuar, dhe 

nuk bëhet fjalë për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale siç pa të drejt 

pretendohet nga i dënuari. 

 

       Po ashtu, nuk qëndron pretendimi nga kërkesa e të dënuarit se gjykata e shkallës së parë e ka 

bazuar aktgjykimin në prova të papranueshme, ngase të dënuarit asnjëherë nuk i është 
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komunikuar vendimi për aplikimin e masave të fshehta të vëzhgimit dhe hetimit të zbatuara nga 

policia. Sipas shkresave të çështjes dhe aktgjykimeve të kundërshtuara rezulton se gjykata e 

shkallës së parë në procedurën paraprake, ndaj të dënuarit i ka aplikuar masat e fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, zbatimi i këtyre masave 

ndaj të dënuarit nga gjykata e shkallës së parë, është bërë plotësisht në pajtim me ligjin sipas 

dispozitës ligjore nga neni 88 të KPPK, ku me urdhrin e gjykatës ndaj të dënuarit mund të 

zbatohen masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, e për zbatimin e të cilave i 

dënuari nuk duhet të njoftohet.  

 

      Pretendimi tjetër i të dënuarit se gjykata është dashtë të bëjë ekzaminimin mjekësor të 

dëmtuarës për të vërtetuar se a ka pasur i dënuari marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën është i 

pabazuar. Kjo gjykatë, vlerëson se është në diskrecionin e gjykatës të vlerësoj se cilat prova janë 

relevante për vërtetimin e çështjes, e cilat prova jo relevante  e në rastin konkret për gjykatën e 

shkallës së parë ka qenë jo relevante kjo provë, sepse gjykata e shkallës së parë me 

administrimin e të gjitha provave të nevojshme të cilat i ka vlerësuar secilën veç e veç dhe në 

lidhshmëri me njëra tjetrën, e ka vërtetuar gjendjen e fakteve dhe ka konstatuar se i dënuari e ka 

kryer veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, e që nuk ka pasur nevojë për ndonjë 

ekzaminim mjekësor, këtë konkludim të gjykatës së shkallës së parë të cilin e ka mbështetur edhe 

gjykata e shkalës së dytë e pranon edhe kjo Gjykatë, andaj pretendimi nga kërkesa është i 

pabazuar.  

 

       Lidhur me pretendimin e të dënuarit në një pjesë të kërkesës për konstatimin e gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike, kjo Gjykatë nuk është lëshuar në vlerësimin e kësaj shkelje, për 

faktin se në nenin 432 par.2 të KPPK, është përcaktuar se “ kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk mund të ushtohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, andaj 

kërkesa e ushtruar për këtë bazë, është e palejuar. 

 

      I dënuari D.D, në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka theksuar se aktgjykimi i shkallës 

së parë është i përfshirë me shkelje esenciale nga neni 384 të KPPK, të cilat konsistojnë në faktin 

se aktgjykimi dënues nuk mbështetet në përmbajtjen e shkresave të lëndës. Më tutje në kërkesë 

thuhet se konstatimi i gjykatës së shkallës së parë se ky së bashku me të dënuarin A.Sh, ka qenë i 

implikuar në kryerjen e veprës penale trafikimi me njerëz nuk është i drejt pasi që nuk bazohet 



5 

 

në fakte dhe nuk është mbështetur në dëshmi të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor. Provat e 

paraqitura në shqyrtimin gjyqësor nuk e provojnë se ai e ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë e as nuk ka pas asnjë dijeni se e dëmtuara është viktimë e trafikimit. Më tej në kërkesë 

pretendohet  sa i përket ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale, në këtë rast nuk janë 

përbush elementet e veprës penale  nga neni 139 par.5 të KPK. 

 

       Gjykata Supreme vlerëson se pretendimet e të dënuarit D.D, janë të pabazuara. Aktgjykimet 

e kundërshtuara janë të qarta të kuptueshme dhe gjykatat kanë dhënë arsye të qarta dhe të plota 

lidhur me faktet vendimtare rreth vërtetimit të kryerjes së veprës penale nga i dënuari. Në 

aktgjykimin e shkallës së parë janë paraqit të gjitha faktet vendimtare lidhur me veprimet 

inkriminuese të dënuarit A.Sh, i cili është shpallur fajtor për veprën penale trafikimi me njerëz 

nga neni 139 par.1 të KPK dhe për të dënuarin D.D, i cili është shpallur fajtor për veprën penale 

trafikimi me njerëz nga neni 139 par.5 të KPK. Gjykata e shkallës së parë drejt ka vërtetuar se i 

dënuari D.D, ka pasur tri herë marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën A.M, duke e ditur se e 

dëmtuara është nën kontrollin e të dënuarit A.Sh, dhe e ka ditur se është viktimë e trafikimit, 

edhe përkundër saj ai ka pasur marrëdhënie seksuale pa dëshirën e të dëmtuarës A. 

 

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

veprimet e të dënuarit A.Sh, është konstatuar se qëndrojnë elementet e veprës penale trafikimi 

me njerëz nga neni 139 par.1 të KPK, ndërsa në veprimet e të dënuarit D.D, elementet e veprës 

penale trafikimi me njerëz nga neni 139 par.5 të KPK, prandaj, pretendimet e të dënuarve se 

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

kundërshtuara mbështeten në prova të administruara. 

 

      Nga arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është refuzuar si të 

pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

 

                               GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                           Pml.nr.28/2020, më datë 18.02.2020  

 

  Procesmbajtësi,                                                                                           Kryetarja e kolegjit, 

     Bujar Balaj                              Nesrin Lushta     


