
        Ap.nr.226/2011 
 
 
    NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine 
Mustafa, kryetare, Avdi Dinaj dhe Salih Toplica, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
bashkëpunëtores profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen 
penale kundër të akuzuarve A. Q. dhe K. Q., për shkak të veprave penale 
privimi i kundërligjshëm nga liria nga neni 162 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK 
dhe privimi i kundërligjshëm nga liria në ndihmë nga neni 162 par. 4 lidhur me 
par. 1 lidhur me nenin 25 të KPK, duke vendosur përkitazi me a ankesat e 
Prokurorit Publik të Qarkut Prizren, mbrojtësit të të akuzuarit A. Q. si dhe 
përfaqësuesit të palës së dëmtuar, të paraqitura kundër aktgjykimit të 
Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr. 198/2010 datë 3 maj 2011, në seancën e 
kolegjit të mbajtur konform dispozitë së nenit 410 të Kodit të Procedurës 
Penale të Kosovës (KPPK), më datë 14 mars 2012, mori këtë: 
 
 
    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut 
Prizren si dhe ajo e mbrojtësit të të akuzuarit A. Q., kurse aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr. 198/2010 datë 3 maj 2011,  vërtetohet. 
 
 Ankesa e përfaqësuesit të palës së dëmtuar hedhet si e palejuar. 
 
 
    A  r  s  y  e  t  i  m  i  
 
 
 Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr. 198/2010 datë 3 
maj 2011, i akuzuari A. Q. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale 
privimi i kundërligjshëm nga liria nga neni 162  (duhet te jete) par. 4 lidhur me 
par.1 të KPK, kurse i akuzuari K. Q. për veprën penale privimi i 
kundërligjshëm nga liria në ndihmë nga neni 162 par. 4 lidhur me par. 1 lidhur 
me nenin 25 të KPK dhe për këto vepra penale janë gjykuar; i akuzuari A. Q. 
me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin dënim i është 
llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej 24.09.2010 gjer më 21.10.2010, 
kurse i akuzuari K. Q. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajsh, 
në të cilin dënim iu është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej 
24.09.2010  gjer më 21.10.2010. I ka detyruar të akuzuarit që t’i paguajnë 
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës 
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dhe secili prej të akuzuarve shumën prej nga 100 € në afat prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të dëmtuarën për realizimin e kërkesës 
pasurore-juridike e ka udhëzuar në  kontest civil.  
 
 Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur: 
 
 -Prokurori Publik i Qarkut Prizren për shkak të vendimit për dënimin 
me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet të akuzuarve t’u 
shqiptohen dënime më të ashpra; 
 
 -mbrojtësi i të akuzuarit A. Q., E. G., av. nga Prizreni, për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për 
dënimin me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja t’i 
kthehet gjykatës së shkallës  së parë në rivendosje ose të ndryshohet, i 
akuzuari të lirohet nga akuza; 
 
 -përfaqësuesi i të dëmtuarës F. A.,  av. O. Z., për shkak të shkeljes së 
ligjit penal dhe vendimit për dënimin me propozim që aktgjykimi i ankimuar të 
ndryshohet, të akuzuarve t’u shqiptohen dënime më të ashpra. 
 
 Gjykata Supreme për seancën e kolegjit njoftoi Prokurorin e Shtetit të 
Kosovës, të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre. Në seancën e kolegjit morën 
pjesë të akuzuarit A. Q. dhe K. Q., av. V. B.,  sipas autorizimit zëvendësues 
dhe av. I. K., av. V. B., pasi sqaroi ca nga pretendimet që dalin nga ankesa 
ngeli pranë propozimeve të bëra në të. Mbrojtësi i të akuzuarit K. Q. av. l. K., 
propozoi që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut të refuzohet. Të akuzuarit 
përkrahën pretendimet e mbrojtësve të tyre. 
 
 Prokurori i Shtetit të Kosovës edhe pse i njoftuar nuk prezantoi në 
seancën e kolegjit, por me parashtresën PPA.nr. 226/2011 datë 27 qershor 
2011, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut Prizren si dhe ajo 
e përfaqësuesit të palës së dëmtuar të aprovohen kurse ajo e mbrojtësit të të 
akuzuarit të refuzohen.  
 
 Gjykata Supreme e Kosovës, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e 
kësaj çështjeje penalo-juridike, studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me 
dispozitën e nenit 415 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në 
ankesa, gjeti se: 
 
 Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut si dhe ajo e mbrojtësit të të 
akuzuarit nuk janë të bazuara, kurse ajo e përfaqësuesit të palës së dëmtuar 
është e palejuar.  
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 Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit pretendohet se aktgjykimi i 
ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 
neni 403 par. 1 pika 12 të KPPK, sepse dispozitivi i tij është i pakuptueshëm, 
kundërthënës në brendinë e tij, se në të nuk janë paraqitur arsye për faktet 
vendimtare, kurse disa nga arsyet e paraqitura në masë të konsiderueshme 
janë në kontradiktë në mes asaj çka paraqitet në arsyet e aktgjykimit dhe 
përmbajtjes së provave, pa i precizuar se ku qëndrojnë këto shkelje.  
 
 Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e mësipërme nuk 
qëndrojnë e as që ka shkelje tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat 
kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare, e të cilat kishin me kushtëzuar 
anulimin e tij. Kështu, aktgjykimi i ankimuar, pra edhe dispozitivi, është i 
qartë, i kuptueshëm dhe konkret, nuk përmban kundërthënie me vetveten ose 
me arsyet e paraqitura. Përshkrimi i dhënë në dispozitiv i përmban të gjitha 
arsyet për faktet relevante të kësaj çështjeje penalo-juridike, kështu që në 
asnjë mënyrë nuk paraqitet si kundërthënës ose dubioz. Aktgjykimi i ankimuar 
përmban arsye të duhura faktike dhe juridike mbi të gjitha faktet relevante të 
kësaj çështjeje penalo-juridike e të cilat arsye si të drejta dhe të ligjshme i 
mbështet edhe kjo Gjykatë, sepse kanë mbështetje në provat e 
administruara. 
 
 Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 
faktike në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit A. Q. kontestohet vetëm 
mënyra e vlerësimit të provave të administruara, duke pretenduar se gjykata 
e shkallës së parë nuk është dashtë që aktgjykimin e ankimuar ta mbështesë 
kryesisht në deponimet e të dëmtuarës F. A., sepse deponimet e saja nuk 
janë konsekuente, ngase sipas transkriptove të siguruara nga Posta dhe 
Telekomi i Kosovës, vërtetohen raportet dashurore në mes të akuzuarit A. 
dhe të dëmtuarës F., se ndalja e saj ditën kritike, hyrja në automjet dhe 
shkuarja e saj në shtëpinë e pabanuar të axhës së të akuzuarit në fshatin S., 
është me pëlqimin e të dëmtuarës.  
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet e mësipërme 
ankimore nuk qëndrojnë nga këto arsye: 
 
 Nuk janë kontestuese rrethanat se e dëmtuara, të akuzuarit i ka njohur 
vetëm nga fakti se tezen e ka të martuar në shtëpinë e të akuzuarve, ndërsa 
ditën kritike si dhe më parë me autobus ka udhëtuar nga fshati P., komuna e 
Suharekës, për në Prizren ku vijon mësimet, ndërsa në fshatin V. takohet 
edhe me shoqet e saja A. M. dhe R. Ll., me të cilat ka zbritur nga autobusi  në 
Prizren dhe nisen në drejtim të shkollës.  
 
 Nga provat e administruara – deponimet e të dëmtuarës, të 
dëshmitarëve A. M., R. Ll. dhe G. Th., vërtetohen rrethanat se i akuzuari A. e 
ka kapur për krahu të dëmtuarën gjatë shkuarjes në shkollë, se edhe 
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përkundër kundërshtimeve të saja, ku në ato çaste vie i akuzuari K. me 
automjetin e tij të markës “Reno”, duke e futur me dhunë të dëmtuarën në 
automjet, të cilën e dërgojnë në fshatin S., komuna e Malishevës, me ç’rast 
nga babai i të akuzuarit A. merr çelësat e shtëpisë së pabanuar, ku qëndrojnë 
gjer në orët e mbrëmjes.  
 
 Po ashtu, nga deponimet e të dëmtuarës vërtetohen rrethanat se pasi 
që njoftohen organet policore për rastin e ndodhur, i akuzuari A. si dhe 
prindërit e tij janë munduar që ta bindin të dëmtuarën se ajo që ka ndodhur 
është me pëlqimin e saj. 
 
 Nga arsyet  e sipër cekura më lartë nuk janë aprovuar pretendimet 
ankimore se gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të 
plotë të gjendjes faktike. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, provat e 
administruara drejtë dhe në mënyrë të plotë kanë vërtetuar të gjitha faktet 
relevante të kësaj çështjeje penalo-juridike në bazë të të cilave ka nxjerrë 
konkluzione të drejta dhe të ligjshme. Andaj, arsyet të cilat i ka dhënë ajo 
gjykatë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar si të drejta dhe të ligjshme në 
tërësi i aprovon edhe kjo Gjykatë. Në ankesën e ushtruar me asgjë nuk sjellët 
gjendja e fakteve të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë.  
 
 Duke e vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin Gjykata 
Supreme gjen se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore. Në ankesën e 
Prokurorit Publik të Qarkut Prizren, duke i mbështetur si drejt të konstatuara 
të gjitha rrethanat lehtësuese, konsideron se është dashur që të merren si 
rrethana rënduese pesha dhe rrezikshmëria shoqërore e veprës penale si 
dhe vetë mënyra e privimit nga liria e të dëmtuarës, andaj konsideron se 
është dashur që të akuzuarve t’u  shqiptohen dënime më të ashpra.  
 
 Ndërkaq, në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit theksohet se meqë 
aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, ndërsa edhe gjendja faktike nuk është vërtetuar drejt dhe 
në mënyrë të plotë çdo dënim i shqiptuar të akuzuarit  A. është i paligjshëm.  
 
 Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së 
dënimit si rrethana lehtësuese të akuzuarve u janë marrë se janë të moshës 
së re, se i akuzuari K. është i martuar, babë i një fëmije të mitur, se i akuzuari 
A. ka treguar sjellje korrekte ndaj të dëmtuarës gjatë kohës së kryerjes së 
veprës penale të privimit nga liria, naivitetin e tij i cili pasqyrohet me dëshirë 
që kërkesat e tij t’i realizoj në mënyrë të kundërligjshme, se të akuzuarit kanë 
pasur sjellje korrekte pranë gjykatës, janë penduar me premtim se në të 
ardhmen nuk do të bie ndesh me ligjin duke mos gjetur rrethana rënduese.  
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, gjykata e shkallë së parë me 
rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit jo vetëm që drejt dhe 
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plotësisht i ka konstatuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e 
dënimit, por të njëjtat edhe drejt i ka vlerësuar. Prandaj, duke i pasur 
parasysh të gjitha rrethanat e sipër cekura si dhe rrethanat e rastit konkret, 
mënyrën dhe rrethanat nën të cilat është kryer vepra penale, atëherë del se 
dënimi i shqiptuar të akuzuarve nga ana e gjykatës së shkallës së parë është 
i drejt dhe i ligjshëm, është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të 
të akuzuarve si ekzekutor dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të 
vlerës së mbrojtur, andaj, në praninë e këtyre rrethanave nuk ka pasur vend 
që të akuzuarve t’u shqiptohet ndonjë dënim më i rëndë siç pa bazë 
pretendon ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut Prizren ose të një dënimi më 
të butë siç pretendon mbrojtësi i të akuzuarit.  
 
 Ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, hidhet si e 
palejuar  ngase konform dispozitës së nenit 399 par. 3 të KPPK, pala e 
dëmtuar për këtë vepër penale nuk ka të drejtë të paraqes ankesë. 
 
 Nga sa u tha më lartë e konform dispozitës së nenit 423 të KPPK, u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 
 
              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË 
    AP.nr.226/2011, më 14 mars 2012  
 
 
 
 
 
Procesmbajtësja,                  Anëtarët e kolegjit,              Kryetare e kolegjit, 
Qefsere Berisha                   1.________________            Emine Mustafa 
                     Avdi Dinaj 
      2.________________ 
            Salih Toplica 
 
  


