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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji për të mitur i përbërë nga gjyqtarët: Emine 

Mustafa, kryetare, Nebojsha Boriçiq dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të të 

dënuarve: A. G. nga Komuna e Klinës, P. Ll. nga Komuna e Klinës dhe M. B. nga Komuna e 

Klinës, për shkak të veprave penale : trafikim me njerëz nga neni 139 par. 2 lidhur me par. 1 të 

KPK, dhe veprës penale keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16 vjeçar nga neni 198 

par. 1 të KPK, duke vendosur përkitazi me klërkesën për mrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit A. G., R. G, av. nga Prishtina, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore-Departamenti për të Mitur Pejë, P.nr.212/2012 datë 18.9.2015 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, PAKR.nr.624/2016 datë 24.3.2016, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më  30 nëntor 2016 , mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të  dënuarit 

A. G., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për të Mitur Pejë, 

P.nr.212/2012 datë 18.9.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

PAKR.nr.624/2016 datë 24.3.2016. 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për të mitur Pejë, P.nr.212/2012 

datë 18.9.2015 të dënuarit A. G., P. Ll. dhe M. B. janë shpallur fajtorë ; A. G. për veprën penale 

trafikim me njerëz nga neni 139 par. 2 lidhur me par .1 të KPK, P. Ll. për veprën penale trafikim 
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me njerëz nga neni 139 par. 6 lidhur me par. 5 të KPK, M. B. për veprën penale keqpërdorim 

seksual i personave nën moshën 16 vjeçare nga neni 198 par. 1 të KPK dhe për këto vepra penale 

janë gjykuar, i dënuari A. G. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 3 (tri) vitesh në të cilin  iu 

është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej 18.8.2010 gjer më 23.12.2010, P. Ll. me dënim 

burgu në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej 18.8.2010 gjer më 23.10.2010,  M. B. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej 18.10.2010 gjer më 

23.12.2010. Të dënuarit janë detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale, secili 

prej tyre ta paguaj shumën prej nga 200 € ndërsa në emër të shumës paushalle , secili prej tyre 

shumën prej nga 50 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 Të dëmtuarat G. M., V. M. dhe E. Q., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohen në kontest civil. Ndaj të dënuarit A. G. është refuzuar akuza për shkak të veprës 

penale mbajtja në pronësi, në kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga 

neni 328 par. 2 të KPK. 

 Ky aktgjykim është ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

PAKR.nr.624/2016 datë 24.3.2016, në mënyrën sa vijon: 

 “ I Me aprovimin e ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve A. G. dhe P. Ll., ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, P.nr.212/2012, i datës 18.9.2015, përkitazi me 

vendimin për dënimin, ashtu që gjykata e Apelit të akuzuarin, A. G. për veprën penale Trafikim 

me njerëz nga neni 139 par. 2 lidhur me par. 1 të KPK-së, për të cilën është shpallur fajtor, e 

gjykon me dënim burgu në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve e 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim do 

t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 18.8.2010 e deri më datën 23.12.2010, të 

cilin dënim do ta vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 Të akuzuarin P. Ll. për veprën penale Trafikim me njerëz nga neni 139 par. 6 lidhur me 

par. 5 të KPK-së, për të cilën është shpallur fajtor, e gjykon me dënim burgu në kohëzgjatje prej 

1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj burg, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 18.08.2010 e deri më datën 23.12.2010, të cilin do ta vuaj pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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 II Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit M. B. – Ndryshohet aktgjykimi i 

shkallës së parë përkitazi me vendimin mbi dënimin, ashtu që ndaj të akuzuarit M. B., në pajtim 

me nenin 363- par. 1 pika 1.2 të KPP-së. 

Refuzohet Akuza 

 Sepse me dt. 04.08.2010, rreth orës 24.00, në një nga dhomat e restorantit të tij “.....” në 

... K.Klinës, duke qenë në dijeni se e dëmtuara e mitur E.Q nga ..... K. Fushë Kosovë, është e 

mitur dhe viktimë e trafikimit ka pas marrëdhënie seksuale me të dhe atë 3 herë gjatë natës 

kritike, në atë mënyrën që natën kritike i pandehuri A. me automjetin e tij e dërgon të njëjtën në 

restorantin “.....” në ...., K. Klinës, duke e detyruar të njëjtën që në njërën nga dhomat e këtij 

hoteli të ketë marrëdhënie seksuale me të pandehurin M. B., ashtu që për këtë shërbim i 

pandehuri M. të dëmtuarës ia jep 50 €, të cilat të holla të nesërmen i pandehuri A. i merr nga e 

dëmtuara e mitur. 

 Me çka kishte me kryer veprën penale keqpërdorim seksual nën moshën 16 vjeçare nga 

neni 198 par. 1 të KPK-së.” 

 Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit A. G., për shkak të shkeljes 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 në rivendosje. 

 Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit të 

Kosovës, i cili me parashtresën KMLP.II.nr. 120/2016 datë 28.6.2016 ka propozuar që kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitave të 

nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK-së, dhe pas shqyrtimit të shkresave të çështjes, gjeti se: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 Në kërkesën e ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit theksohet se i dënuari A. G. është 

shpallur fajtor për të njëjtat veprime inkriminuese sikurse edhe i dënuari P. Ll. sa i përket të 

dëmtuarës E. Q. dhe atë për faktet e rekrutimit, kërcënimit dhe punësimit  duke theksuar se e 
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kanë  mbajtur të mbyllur, ndërsa të njëjtit nuk janë shpallur fajtorë si bashkëkryes në kryerjen e 

veprës penale. 

 Mëtutje, në kërkesë thekson se si gjykata e shkallës së parë e po ashtu edhe gjykata e 

shkallës së dytë e marrin si të besueshme deklaratën e të dënuarit A. G. ,se e mitura E. Q. ka 

qenë e lirë të vendosë vetë për fatin e saj kurse në anën tjetër thekson se i dënuari e ka detyruar 

dhe mbajtur të miturën  nën kontroll, që këto kundërthënie kushtëzojnë anulimin e aktgjykimeve 

të kundërshtuara. Edhe përkundër faktit se nga ana e mbrojtësit është propozuar që E. Q. të 

dëgjohet në cilësinë e dëshmitares, një propozim i tillë është refuzuar edhe përkundër faktit se 

tani ajo është e moshës madhore, ndërsa me rastin e administrimit të provave mbrojtësit të 

dënuarit nuk i është mundësuar që i dënuari dhe mbrojtësi i tij të parashtrojnë pyetje të 

drejtpërdrejta andaj i konsideron si prova të papranueshme. 

 Sa i përket shkeljes së Ligjit penal, në kërkesë mbrojtësi pretendon se i dënuari  është 

shpallur fajtor për vepra penale për të cilën nuk e ka kryer. 

 Pretendimet e mësipërme nga kërkesa për mbrojtjen të ligjshmërisë nuk janë të bazuara 

nga këto arsye: 

 Nga shkresat e çështjes nuk janë kontestuese rrethanat se i dënuari M. ka poseduar 

restorant “.....” në ....., Komuna e Klinës. Po ashtu,  nga shkresat e çështjes vërtetohen rrethanat 

se lokali ka punuar prej orës 16 gjer në orën 24. Nuk janë kontestuese rrethanat se në të ka 

punësuar kamerierë, kuzhinierë, shankistë, këngëtare, valltare ndërsa në mesin e valltareve ka 

qenë edhe e dëmtuara – e mitura  E. Q. së bashku me të dëmtuarat G. M. dhe V. M.. Po ashtu, i 

dënuari nuk i konteston rrethanat se gjatë muajit gusht të vitit 2010, i dënuari P. Ll. i sjell të 

miturën E. Q. të dënuarit M. në lokal, të cilën e strehon edhe përkundër faktit se e njëjta nuk ka 

poseduar kurrfarë dokumentacioni identifikues. Po ashtu, nga shkresat e çështjes vërtetohet se e 

dëmtuara ka punuar si valltare prej orës 20 gjer në orën 24 pa ndonjë kontratë pune. Nga shkresat 

e çështjes vërtetohet se më 4.8.2010 i dënuari me valltaret e në mesin e tyre edhe me të miturën 

E. kanë shkuar tek restorani i të dënuarit  M. B. i quajtur “.....” ku pas qëndrimit të miturën e lenë 

në lokalin e të dënuarit. Po ashtu, i dënuari nuk i konteston rrethanat se në lokalin e tij e mitura 

ka punuar 7-8 ditë duke ia siguruar edhe strehimin. 
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 Nga deponimet e të miturës vërtetohen rrethanat se përmes të dënuarit P. Ll. e njëjta është 

punësuar në lokalin e të dënuarit A. se e kanë ditur se e njëjta ishte e moshës 15 vjeçare ndërsa 

sipas vet të miturës të dënuarit A. i thotë se është kinse e moshës 17 vjeçare me ç’rast me rastin e 

punësimit nga i dënuari A., e mitura është njoftuar se çfarë duhet të punojë, se e njëjta duhet të 

ulet me mysafirë në tavolinat por jo pa dijeninë e tij, se strehimi i saj do të bëhet në katin e dytë 

të të njëjtit lokal. Nga deponimi i të miturës vërtetohet se të nesërmen në lokal ka ardhur i 

dënuari P. Ll., i cili e merr të miturën dhe e dërgon në Prizren në një hotel ku ka pasur 

marrëdhënie seksuale ndërsa me të njëjtën ka shkuar sipas urdhrit te denuarit A. Po ashtu, e 

mitura vërteton rrethanat se me të dënuarin A. dhe valltaret G. M. dhe V. M. kanë shkuar në 

restorantin “.....” ndërsa sipas urdhrit të të dënuarit A., i cili i thotë të miturës se duhet të flesh  

me M., nga frika e të dënuarit Abaz njashtu edhe ka vepruar me ç’rast i dënuari M. ia jep të 

miturës 50 € të cilat ia merr i dënuari A. Po ashtu nga deponimet e saj vërtetohen edhe rrethanat 

se pa dijeninë e të dënuarit A., nuk kanë guxuar të largohen nga lokali. Këto rrethana përveç 

deponimeve të të miturës, janë vërtetuar edhe nga deponimet e të dëmtuarave G. M., e cila në të 

njëjtën kohë ka punuar dhe banuar në të njëjtin lokal në cilësinë e valltares tek i dënuari A., se 

nga i njëjti ka qenë e rrahur dhe e maltretuar, me të cilin ka pasur edhe marrëdhënie seksuale, se 

pa dijeninë e tij nuk kanë guxuar të largohen nga lokali kurse për daljen në qytet është dashur të 

shkojnë vetëm së bashku me të dënuarin A. Qëndron fakti se e mitura nuk është dëgjuar në 

cilësinë e dëshmitares në shqyrtimin gjyqësor pranë gjykatës së shkallës së parë edhe përkundër 

propozimit nga  mbrojtësi i të dënuarit, mirëpo, këto rrethana janë arsyetuar në aktgjykimet e 

kundërshtuara ngase konform dispozitës së nenit 147 par. 2 të KPDM e mitura nuk ka mund të 

merret më shumë se dy herë në pyetje . 

 Qëndron fakti se në mes të dispozitiveve të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ka 

ngjashmëri por kjo nuk e bënë aktgjykimin e shkallës së parë të pa qartë dhe kundërthënës siç 

pretendon mbrojtësi i të dënuarit në kërkesë për faktin se edhe vet zhvillimi i ngjarjes në mes të 

dënuarve është i gërshetuar dhe i ndërlidhur në veprimet e secilit prej tyre, mirëpo, gjykata e 

shkallës së parë në mënyrë të detajuar si në dispozitivet e aktgjykimit të kundërshtuar e po ashtu 

edhe në arsyetime në mënyrë të detajuar ka dhënë arsye për veprimet inkriminuese nga secili  i 

dënuar. 
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 Duke pasur parasysh këtë gjendje të çështjes, kjo Gjykatë vlerëson se aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë dhe ai i shkallës së dytë është i drejtë dhe i ligjshëm andaj konform 

dispozitës së nenit 437 të  KPPK-së, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar dhe 

është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

PML.nr. 165/2016 datë 30 nëntor 2016 

 

Procesmbajtëse,        Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha          Emine Mustafa 

 
 
  

  

 

 

 

  


