REPCBLlKA E KOSOY!,S - PEnyli.'1IIKA KOCOBO - REPUBLIC OF KOSOVO

GJYKATA KUSHTETUESE
YCTABHlf CYLI.
CONSTITUTIONAL COURT
Prishtine, me 09 mars 2012
Nr. ref.: RK202/12

Aktvendim per papranueshmeri
ne
Rastin Nr. Kl59/u
Parashtrues
Zyfer Sahitolli
Ne lidhje me kushtetutshmerine e Aktgjykimit te nxjerre nga Gjykata
Supreme e Kosoves, SeA 15/07, te 26 dhjetorit 2007

Gjykata Kushtetuese, e perbere nga:

Enver Hasani, Kryetar
Kadri Kryeziu, Zevendeskryetar
Robert Carolan, gjyqtar
Altay Suroy, gjyqtar
Almiro Rodrigues, gjyqtar
Snezhana Botusharova, gjyqtare
Ivan Cukalovic, gjyqtar
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe
Iliriana Islami, gjyqtare

Parashtruesi i kerkeses

1.

Parashtrues eshte
Lipjan, Kosove.

Objekti i eshtjes

z.

Zyfer Sahitolli, me vendbanim ne Qendren Korrektuese ne

2.

Parashtruesi e konteston Aktgjykimin e Gjykates Supreme, Nr. 15/07, te 26
dhjetorit 2007, me te cilin konfirmohet Aktgjykimi i Gjykates se Qarkut ne
Prishtine, Nr. 297/2004, i 15 shtatorit 2006, per krim te vrasjes se rende ne
kundershtim me nenin 147, paragrafin 1, nenparagrafin 11, te Kodit Penal te
Republikes se Kosoves, dhe per perdorim te paautorizuar te armes ne
kundershtim me nenin 328, paragrafin 2, te Kodit Penal te Republikes se
Kosoves. Ai u denua me 12 vjet burgim prej 2 marsit 2004.

3.

Parashtruesi deshiron qe Gjykata Kushtetuese te gjeje shkelje te te drejtes se tij
per gjykim te drejte dhe t'i mundesohet gjykim i ri dhe/apo qe denimi i tij per
vrasJe me paramendim te zvogelohet ne vrasje me gjendje te c;rregulluar
mendore.

Baza juridike

4.

Neni 113.1 dhe 7 i Kushtetutes, neni 20 i Ligjit dhe rregulli 36 i Rregullores se
punes.

Procedura ne Gjykate

5.

Parashtruesi e dorezoi kerkesen ne Gjykate me 29 prill 2011.

6.

Me 3 maj 2011, Kryetari i Gjykates e caktoi gjyqtarin Robert Carolan Gjyqtar
raportues dhe Kolegjin shqyrtues te perbere nga gjyqtaret Altay Suroy
(kryesues), Ivan Cukalovic dhe Kadri Kryeziu.

7.

Me 27 korrik 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykaten e Qarkut ne Prishtine
dhe Gjykaten Supreme per parashtrimin e kerkeses nga parashtruesi. Gjykata
Kushtetuese gjithashtu kerkoi nga Gjykata Supreme te paraqiste prova qe atij ia
kishte dorezuar Aktgjykimin e vet.

8.

Me 29 qershor 2011, Gjykata i shkroi parashtruesit dhe kerkoi daten kur
Aktgjykimi i Gjykates Supreme i ishte dorezuar atij.

9.

Gjykata nuk ka marre asnje pergjigje per kete korrespondence.

Permbledhje e fakteve

10. Gjykata e Qarkut ne Prishtine e denoi parashtruesin per vrasje me paramendim
dhe posedim te paligjshem te armes me 15 shtator 2006.
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11.

Me 26 dhjetor 2007, Gjykata Supreme e Kosoves e konfirmoi aktgjykimin e
Gjykates se Qarkut ne Prishtine me te cHin e denoi parashtruesin per vrasje me
paramendim dhe posedim te paligjshem te armes. Megjithate, Gjykata Supreme
e modifikoi denimin qe ia kishte shqiptuar parashtruesit duke e ngritur ate ne 17
vjet qe nga 2 marsi 2004.

12. Me 2 mars 2004, parashtruesi dhe i ndjeri, Kadri Krasniqi, dhe vellai i tij, Sabri
Krasniqi, u takuan ne ndertesen e postes ne fshatin Lipjan. Gjate ketij takimi
filloi nje perleshje ndermjet parashtruesit dhe vellezerve Krasniqi per shkak se
ata mendonin qe parashtruesi i kishte thirrur disa here ne telefon dhe i kishte
fyer. Gjate kesaj perleshjeje, Kadri Krasniqi e kishte qelluar disa here me grusht
parashtruesin.
13. Me vone, me 2 mars 2004, parashtruesi u kthye ne rrugen Adem Jashari ne
Lipjan dhe, gjate nje konfrontimi me Kadri Krasniqin, shkrepi dy plumba ne
trupin e Kadriut, i cili vdiq nga humbja e gjakut.
14. Pasi parashtruesi e qelloi Kadri Krasniqin, ai me pas e ndoqi Sabri Krasniqin, i
cHi ishte duke ikur ne drejtim te stacionit te policise, dhe shtiu disa here ne
drejtim te tij, por nuk e qelloi me asnjerin nga plumbat e shkrepur.
15.

Parashtruesi nuk kishte leje per perdorim ose posedim te armes, nje revole
Helvan 9mm, me numer te serise 1052235, qe e perdori per ta vrare Kadri
Krasniqin dhe qe e perdori per te shtene ne drejtim te Sabri Krasniqit.

16. Parashtruesi i njihte edhe me pare te ndjerin dhe vellane e tij. Ne te vertete,
parashtruesi kishte dale me pare me bashkeshorten e Sabri Krasniqit para se ajo
te martohej me Sabriun.
17.

Disa deshmitare te vrasjes, si dhe psikiatri dr. Nazmije Musliu, deshmuan gjate
gjykimit. Dr. Musliu deshmoi ne lidhje me gjendjen mendore te parashtruesit ne
kohen e vrasjes.

18. Gjykata e Qarkut me kujdes i shqyrtoi te gjitha deshmite e deshmitareve dhe me
pas konkludoi se provat tregonin qe parashtruesi e kishte vrare te ndjerin Kadri
Krasniqi. Ajo konkludoi qe vrasja nuk ishte bere ne vetembrojtje dhe se nuk ishte
produkt

i gjendjes psikologjikisht

te

<;rregulluar

mendore.

Ajo

gjeti

qe

parashtruesi ishte ne gjendje te largohej nga vendi i konfrontimit dhe me tej
konkludoi qe parashtruesi kishte ndermend ta vriste jo vetem te ndjerin, por
edhe vellane e tij duke e ndjekur ate dhe duke shkrepur plumba ne drejtim te tij
kur ai ishte duke ikur ne drejtim te stacionit policor.
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19.

Gjykata Supreme me kujdes i shqyrtoi gjetjet dhe aktgjykimin e Gjykates se
Qarkut. Ajo konkludoi qe parashtruesi dhe viktimat e ketij krimi njiheshin qe me
pare dhe se kishte pasur grindje te vazhdueshme ndermjet tyre, se ne diten e
vrasjes kishte pasur konfrontim fizik ndermjet parashtruesit dhe viktimes dhe
se, me vone gjate asaj dite, parashtruesi perseri ishte konfrontuar me viktimat,
por kesaj radhe ishte i pajisur me arme pa leje.

20.

Gjykata Supreme me tej konkludoi qe, si c;eshtje e ligjit, mbrojtja lehtesuese e
"gjendjes se c;rregulluar mendore" eshte mbrojtje e jashtezakonshme qe zbatohet
vetem ne ato situata ne te cilat trupi i kryesit te vepres eshte ne rrezik apo i
lenduar dhe ne te cilat kryesi i vepres nuk e provokon sulmin ndaj trupit te tij.
Gjykata Supreme gjeti qe parashtruesi ne kete rast e kishte shqetesuar palen e
demtuar dhe e kishte krijuar konfrontimin qe rezultoi ne vdekjen e Kadri
Krasniqit dhe ne perpjekjen per ta vrare Sabri Krasniqin. Gjykata Supreme
konkludoi qe ky nuk eshte veprim qe do te lejonte qe parashtruesi te pohonte se
ishte duke vuajtur nga nje gjendje e c;rregulluar psikologjike ne kohen e vrasjes.

Faktet e kontestuara dhe te pakontestuara

21.

Nuk ka fakte te pakontestuara. Megjithate, konkluzionet qe duhet te nxirren nga
faktet jane te kontestuara.

Argumentetjuridike te paraqitura nga parashtruesi

22.

Parashtruesi pohoi qe nuk ka pasur gjykim te drejte, duke aluduar ne shkelje te
nenit 31, paragrafit 2, te Kushtetutes se Republikes se Kosoves. Ai vec;anerisht
pohon qe gjykatat nuk kane pasur prova te mjaftueshme per ta shpallur ate fajtor
per vrasje me paramendim.

23.

Parashtruesi gjithashtu pohoi qe bashkeshortja e viktimes, Sabri Krasniqit, nuk
u lejua te deshmonte apo qe kunati i tij te deshmonte qe femijet e tij ishin ne
shtepine e vjehrrit te tij. Ai gjithashtu pohoi qe as bashkeshortja e tij nuk u lejua
te deshmonte lidhur me planin e veprimtarive te tij per t'i regjistruar femijet e tij
ne diten e vrasjes se Kadri Krasniqit.

24.

Parashtruesi gjithashtu pohoi qe aktakuza e ngritur nga prokurori dhe e
miratuar nga gjykata ishte e pavend sepse ai fillimisht nuk ishte marre ne pyetje
nga prokurori.

25.

Parashtruesi gjithashtu u ankua qe nuk i ishte lejuar t'i bente pyetje babait te
viktimes dhe ishte nderprere disa here gjate marrjes ne pyetje te deshmitarit
Sabri Krasniqi.
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Vleresimi i pranueshmerise se kerkeses
26. Neni 31, paragrafi 2, i Kushtetutes percakton:

"9dokush gezon te drejten per shqyrtim publik te drejte dhe te paanshem
lidhur me vendimet per te drejtat dhe obligimet ose per cilendo akuze penale
qe ngrihet kunder saj/tij brenda nje afati te arsyeshem, nga nje gjykate e
pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj."
27. Neni 6 i Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut percakton:

1.

9do person ka te drejte qe eshtja e tij te degjohet drejtesisht, publikisht dhe
brenda nje afati te arsyeshem nga nje gjykate e pavarur dhe e paanshme, e
krijuar me ligj, e cila do te vendose si per mosmarreveshjet ne lidhje me te
drejtat dhe detyrimet e tij te natyres civile, ashtu edhe per bazueshmerine e
do akuze penale ne ngarkim te tij. Vendimi duhet te jepet publikisht, pOl'
prania ne sallen e gjykates mund t'i ndalohet shtypit dhe publikut gjate tere
procesit ose gjate nje pjese te tij, ne interes te moralit, te rendit publik ose
sigurise kombetare ne nje shoqeri demokratike, kur kjo kerkohet nga
interesat e te mituroe ose mbrojtja e jetes private te paleve ne proces ose ne
shkallen qe mohet teper e nevojshme nga gjykata, kur ne rrethana te
ve anta publiciteti do te demtonte interesat e drejtesise.

2.

9do person i akuzuar per nje veper penale prezumohet i pafajshem, derisa
fajesia e tij te provohet ligjerisht.

3.

9do i akuzuar per nje veper penale ka te drejtat minimale te meposhtme:
a. te informohet brenda nje afati sa me te shkurter, ne nje gjuhe qe ai e
kupton dhe ne menyre te hollesishme, per natyren dhe per shkakun e
akuzes qe ngrihet ndaj tij;
b. t'i jepet koha dhe lehtesite e pershtatshme per pergatitjen e mbrojtjes;
c. te mbrohet vete ose te ndihmohet nga nje mbrojtes i zgjedhur prej tij,
ose ne qofte se ai nuk ka mjete te mjaftueshme per te shperblyer
mbrojtesin, t'i mundesohet ndihma ligjore falas kur kete e kerkojne
interesat e drejtesise;
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d. te pyese ose te kerkoje qe te merren ne pyetje deshmitaret e akuzes dhe
te kete te drejten e thirrjes dhe te pyetjes te deshmitareve ne favor te
tij, ne kushte te njejta me deshmitaret e akuzes;
e. te ndihmohet falas nga nje perkthyes ne qofte se nuk kupton ose nuk
flet gjuhen e perdorur ne gjyq.
28. Sa u perket deshmitareve qe parashtruesi deshironte te thirreshin apo te
merreshin ne pyetje me gjeresisht gjate gjykimit, parashtruesi nuk ofron fakte
lidhur me ate se e;fare provash do te mund te nxirreshin nga ata deshmitare e qe
do te ishin relevante per ndonje e;eshtje apo per mbrojtjen qe parashtruesi do te
mund ta parashtronte ndaj aktakuzes. Natyrisht, gjykata mund dhe duhet ta
trajtoje ate qe eshte dhe ate qe nuk eshte relevante ne nje rast. Parashtruesi nuk
ka treguar para kesaj Gjykate apo para Gjykates Supreme se ate prova do te ishin
relevante.
29. Nuk kishte prova per ta mbeshtetur pretendimin qe te drejtat e parashtruesit ne
perputhje me

Kushtetuten e

Republikes se

Kosoves apo me

Konventen

Evropiane per te Drejtat e Njeriut jane shkelur.
30. Rregulli 36.2 kerkon qe Gjykata ta refuzoje nje kerkese si qartazi te pabazuar
nese kerkesa nuk arsyetohet

prima facie,

ose kur parashtruesi nuk deshmon ne

menyre te mjaftueshme pretendimin e tij.
31. Gjykata i referohet:

a.

Rregullit 36 (1) (a) dhe (c) te Rregullores se punes: Gjykata mund t'i
shqyrtoje kerkesat vetem nese jane shteruar te gjitha mjetet juridike efektive
te percaktuara me ligj dhe kerkesa eshte qartazi e bazuar.

b. Rregullit 36 (2) (b) dhe (d): Gjykata do te refuzoje nje kerkese si qartazi te
pabazuar nese bindet se faktet e paraqitura nuk e arsyetojne pretendimin
per shkeljen e nje te drejte kushtetuese, ose kur parashtruesi nuk deshmon ne
menyre te mjaftueshme pretendimin e tij.
32. Ne kete drejtim, parashtruesi nuk e ka mbeshtetur me prova pohimin e tij per te
sqaruar si dhe pse eshte bere shkelja, dhe nuk ka ofruar prova per te deshmuar
se eshte shkelur e drejta e garantuar me Kushtetute.
33. Pervee; kesaj, kerkesa nuk tregon qe Gjykata Supreme ka vepruar ne menyre
arbitrare apo te padrejte. Fakti i thjeshte se parashtruesi eshte i pakenaqur me
rezultatin e rastit nuk mund te ngreje nje kerkese te argumentueshme per
shkelje te Kushtetutes. Ne keto rrethana, nuk mund te konsiderohet qe
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parashtruesi i ka permbushur kriteret e percaktuara per pranueshmeri te
permendura me siper.
34. Nuk ka prova per ta mbeshtetur pretendimin e parashtruesit.

PER KETO ARSYE
Pas shqyrtimit te mbajtur me 29 nentor 2011, ne mbeshtetje te nenit 113.7 te Kushtetutes,
nenit 20 te Ligjit, dhe rregullit 56.2 te Rregullores se punes, Gjykata Kushtetuese njezeri

VENDOSI
I.

TA HEDHE POSHTE kerkesen si te papranueshme;

II.

Ky Vendim do t'i komunikohet parashtruesit; dhe

III.

Ky Vendim do te publikohet ne pajtim me nenin 20 (4) te Ligjit per Gjykaten
Kushtetuese dhe hyn ne fuqi menjehere.

Kryetari i Gjykates Kushtetuese

Gjyqtari raportues

-
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