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REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA APELIT
TIRANE

Nr. 491.Akti.                                       
Nr. 848. Vendimi 
                                         
“V E N D I M”
NE EMER TE REPUBLIKES

Gjykata e  Apelit  Tirane  e perbere nga:

     KRYESUES  :  LEFTER      JAHAJ
     ANETAR       :  GENTI        SHALA         
     ANETAR       :  SHKELQIM   MUSTAFA
          
Me sekretare gjyqësore Liljana  Xhani sot, më datë 24.04.2015, në seancë gjyqësore me pjesmarjen e prokurores  Fatjona Memçaj, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket:

            
E PANDEHUR: 	1. Irme Musaraj, e bija e Perparim  dhe e Rakibes e dt.   
                             19.05.1983, lindur  ne Gjirokaster e banuse 
                               ne Tirane rruga don Bosko e pa denuar,e divorcuar me 
                               aresim te larte,me avokat kryesisht Violeta Parruca.
 
AKUZUAR:         Per kryerjen e vepres penale te”Mashtrimit”parashikuar 
                              nga neni 143/1 te K.Penal.
                                    

I PANDEHUR:   2.Emil Kalimeri, i biri i Thetho dhe i Edibe,dl.1954, linde     
                             dhe banuse ne Tirane,me profesion Mjek,iv e me dy 
                             femije.
 
AKUZUAR:       Per kryerjen e vepres penale te “Perndjekja”,Neni 121/a/
                             K.Penal. 
 

Gjykata, rrethit gjyqsor Tirane me vendimin e saj nr.1322 date 26.05.2014 ka vendosur:
 Deklarimin fajtor te pandehurit Emil Kalimeri, akuzuar per kryerjen e vepres penale “Perndjekja“, parashikuar nga neni 121/a/1 i K.Penal dhe denimin e saj me  6 muaj burgim.

Ne aplikim te nenit 406/1 te K.Pr.Penale i ulet 1/3 e denimit duke e denuar perfundimisht te pandehurin Emil Kalimeri me 4 muaj burgim.
Deklarimin e pafajsise per te pandehuren Irme Musaraj, per kryerjen e vepres penale te “Mashtrimit”parashikuar nga nejni 143/1 te K.Penal.
Kunder ketij vendimi, ka bere ankim i pandehuri i cili ka kerkuar ndryshimin e vendimit dhe deklarimin e pafajshem per faktin se vepren e ka kryer vetem per te detyruar te pandehuren Irme per ti kerthyer leket qe ja kishte marre dhe me qene se ajo i eshte fshehur komunikimeve me te pandehurin eshte detyruar te komunikoje me te vetem nepermjet mesazheve.Keto mesazhe jane te viteve te shkuara dhe nuk duhet te mirren per baze.
Prokurori ne apelin e tij ka pretenduar se e pandehura Irme e ka krye vepren per te cilen ajo akuzohet dhe se duhet te deklarohet fajtore nga gjykata .Gjykata faktit i ka bere nje interpretim te gabuar provave ne favor te pandehures.Provat e administruara nga gjykata faktit, provojne fajesine e te pandehures.
Sa siper kerkojme deklarimin fajtor te pandehures dhe denimin sipas kerkeses se bere nga prokurori ne seance gjyqsore.

GJYKATA APELIT TIRTANE

pasi shqyrtoi aktet dhe e bisedoi çeshtjen ne teresi degjoi prokuroren Fatjona Memçaj, qe kerkoi ndryshimin e vendimit dhe deklarimin fajtore te pandehures Irme dhe denimin e saj me nje vit e 6 muaj burgim, dhe lenien ne fuqi te vendimit per te pandehurin Emil, degjoi avokaten Violeta Parruca, qe kerkoi lenien ne fuqi te vendimit,degjoi te pandehurin Emil qe kerkoi pafajsi,

V E R E N 

Nga materialet e çeshtjes, ka rezultuar se Prokuroria rrethit gjyqsor Tirane i ka derguar per gjykim gjykates rrethit gjyqsor Tirane çeshtjen penale ne ngarkim te pandehurve Irme Musaraj, duke akuzuar se ka kryer vepren penale te “Mashtrimit”te parashikuar nga neni 143/1 te K.Penal dhe te pandehurin Emil Klimeri, duke e akuzuar se ka kryer vepren penale te “Perndjekjes”te parashikuar nga neni 121/a/1 te k.penal.

Nga shqyrtimi gjyqesor i ceshtjes i bere me procedure te shkurtuar ne gjendjen qe jane aktet  ka rezultuar se, 

Gjate gjithe shqyrtimit gjyqesor, per gjykimin e kesaj ceshtje penale,  organi ia, ka pretenduar se, ndermjet dy shtetasve te pandehur ne kete procedim penal:  Irme Musaraj dhe Emil Kalimeri, gjate periudhes 2008 – 2010, ka ekzistuar nje marredhenie e afert e cila i ka kaluar pragjet/ limitet e nje marredhenie (thjesht) shoqerore apo miqesore mes tyre.

Gjate kesaj kohe i pandehuri Emil Kalimeri, punonte si mjek prane Klinikes Qeveritare, pas “Presidences” Tirane (ku dhe punon aktualisht). Krejt aty prane, e pandehura, ka qene e punesuar si kamariere. Pikerisht ne keto rrethana te pandehurit jane njohur dhe jane afruar gradualisht me njeri-tjetrin.
Organi i akuzes, bazuar ne kallezimin e bere dhe ne te gjitha pretendimet e ngritura nga i pandehuri Emil Kalimeri, ka pretenduar ne gjykim se, ne daten 20.01.2010, e pandehura Irme Musaraj, nderkohe qe punonte (tashme) ne nje kazino, prane Stadiumit “Qemal Stafa” Tirane, i ka kerkuar dhe i ka marre te pandehurit Emil Kalimeri 300 Euro, me shpjegimin se, nje shoku i saj, i quajtur Pavlin Delia, (i cili se bashku me Irme Musaraj, punonin njekohesisht dhe ishin pjese e INTERPOL-it; kjo gjithmone sipas shpjegimeve dhe pretendimeve te paleve ne proces), ishte “dekonspiruar” si pjestar ne misionet e Interpolit.

Ne keto kushte, pretendohet (nga i pandehuri Emil Kalimeri dhe nga prokurori ne gjykim) se, i pandehuri Emil,  ka shkuar tek nje miku i tij, i cili quhet  Gavrosh Pogace,  (qe ka nje agjensi turistike), dhe ka prere nje bilete per mikun e Irmes “agjentin e pretenduar te Interpolit”,  Pavlin Delia. 

Ky pretendim eshte ngritur si i tille (nga i pandehuri Emil Kalimeri dhe nga Prokurori), por pa u shpjeguar, argumentuar dhe pa u provuar para Gjykates, qofte edhe nepermjet deshmive perkatese me deshmitar (te administruara ne fashikullin e prokurorit), shkaku i prerjes se kesaj bilete, lloji i biletes, itinerary i kesaj bilete, printimi i kesaj bilete, faturimi i kesaj bilete, koha ekzakte dhe rrethanat konkrete te ketij “udhetimi” te pretenduar ne palet ne kete gjykim. 

Deshmitari Gavrosh Pogace, mik, shok, i njohur prej vitesh me te pandehurin Emil Kalimeri, i pyetur nga Organi i Akuzes, gjate fazes se hetimit paraprak, ka sqaruar faktin se, “ … Emil Kalimeri, kishte njohur nje vajze me emrin Irme, duke i kerkuar mikut te tij per ta punesuar ne agjensine turistike te drejtuar prej tij (shtetasit Gavrosh Pogace). Deshmitari ne deklarimet e tij, ka sqaruar se kjo vajzeiI ishte kthyer Emilit ne mani, dhe ai e kishte perjetuar shume keq kete njohje. …”.

Ne asnje moment, apo fraze, apo rresht te deklarimit te kryer nga shtetasi Gavrosh Pogace (mik i vjeter i te pandehurit Emil Kalimeri), i pyetur nga oficeri i policise gjyqesore, gjate fazes se hetimit paraprak, nuk permendet, dhe as nuk pretendohet qe ky shtetas te kete diskutuar me te pandehurin Emil, dhe te kete prere per te, nje  apo dy bileta (te çfaredo lloji) per llogari te Irme Musaraj dhe Pavlin Delia. Dhe as nuk rezulton te kete sqaruar detaje, a te dhena, qe te lidhen konkretisht me kete “episod”, apo me kete fakt te pretenduar ne gjykim nga i pandehuri, mbi te cilin organi i prokurorise,  ka ngritur akuzen perkatese kunder te pandehures Irme Musaraj.
Me tej, pretendohet se rreth muajit shkurt 2010, Irme Musaraj i ka kerkuar dhe i ka marre te pandehurit Emil Kalimeri, 12.000 leke per te paguar faturat e energjise elektrike te baneses ku ajo jetonte me qera.

Ne mars te 2010, e pandehura, pretendohet (nga i pandehuri Emil Kalimeri & prokurori) qe t’i kete rrefyer Emilit, ne lidhje me “humbjen e pistoletes se punes”, duke i kerkuar atij serisht 100.000 leke. 
Bazuar ne keto fakte dhe rrethana, organi i akuzes, ka pretenduar se, e pandehura  Irme Musaraj, duke perfituar nga marredhenia shoqerore dhe mirebesimi i krijuar mes saj dhe te pandehurit Emil Kalimeri, i ka marre atij duke e mashtruar, ne total shumen rreth 150.000 leke, duke mos ia kthyer me.
Te gjitha keto pretendime, parashtrohen dhe argumentohen si te tilla, bazuar ne kallezimin dhe pretendimet e ngritura nga I Pandehuri Emil Kalimeri. 
Nderkohe, ne asnje prove, fakt, apo rrethane tjeter, ne asnje prove me deshmitar, ne asnje prove shkresore, apo te cfaredo forme tjeter, nuk u provua dhe nuk u argumentuar/ bazua fakti/faktet e pretenduara nga i pandehuri Emil Kalimeri per te cilat ai ka kryer kallezimin kunder te pandehures Irme Musaraj.

I pandehuri Emil Kalimeri, rezulton qe, bazuar ne pretendimin e tij se eshte ndjere i “mashtruar” nga e pandehura Irme Musaraj (bazuar ne sa me siper), ka bere kallezim penal kunder saj. 
Por sa kaq, nuk eshte mjaftuar. Ai (I pandehuri Emil), ka vijuar pandalshmerisht, ne menyre thuajse sistematike, ta survejoje, ta ngacmoje, ta ndjeke te pandehuren “kemba kembes”, hap pas hapi, ne çdo ambjent dhe vend ku ajo shkonte dhe frekuentonte, madje edhe duke qene e shoqeruar me persona te tjere (miq, shoke, te njohur te saj), disa prej te cileve jane pyetur gjate fazes se hetimit paraprak para O.P.Gj. dhe kane dhene deklarimet e shpjegimet e tyre ne lidhje me kete fakt (p.sh:  deklarimet e shtetasve: Elton Ndoci, Florinda Mingla, Perparim Kola, etj, te cilet kane  sqaruar qartazi faktin se, gjate gjithe kohes e ne menyre sistematike, shtetasi Emil Kalimeri ka ndermarre veprime “perndjekese” ndaj shtetases Irme Musaraj, kudo ajo ndodhej, e me kedo te ishte e shoqeruar). 
Madje rezulton qe palet te jene shoqeruar edhe ne Komisariat, disa here, ku eshte dukur sikur jane sqaruar, qetesuar i pandehuri Emil ka kerkuar ndjese, duke premtuar se nuk do te perserise me veprime te tilla ndaj Irme Musaraj.
Pjese e fashikullit te prokurorit, (pjese e provave te marra, te shqyrtuara e te administruara nga gjykata ne gjendjen ne te cilen jane paraqitur nga akuza, kjo me kerkese te vete te pandehurve dhe mbrojtesve te tyre ligjore, ne kuader te gjykimit te shkurtuar), jane edhe procesverbalet per kqyrjen dhe marrjen e dokumenteve, shoqeruar nga zbardhja e mesazheve elektronike, ndodhur ne posten personale te se pandehures Irme Musaraj, te derguara ne vazhdimesi dhe me intensitet nga i pandehuri Emil Kalimeri ne drejtim te saj. 

Permbajtja e ketyre mesazheve, te zbardhura e te administruara ne kete gjykim me cilesine e proves shkresore, pasqyron nder te tjera, ecurine e komunikimit te ndjekur nga i pandehuri Emil Kalimeri ndaj Irme Musaraj.

Per sa siper, Gjykata,faktit pasi ka shqyrtuar objektivisht, te gjitha faktet, rrethanat dhe provat e administruara ne seance gjyqesore,  arrin ne arsyetimin se:

	Në lidhje me pandehuren Irme Musaraj, Gjykata faktit drejte, ka konsatuar se akuza në ngarkim të saj, nuk është e provuar. 
	Gjatë gjykimit të cështjes, provat e paraqitura nga organi i akuzës, nuk arritën të plotësojnë standartin e kërkuar për provueshmërinë e akuzës tej cdo dyshimi të arësyeshem,  sipas parashikimeve të K. Pr. Penale. 
	Gjykata vëren se, faktet në ngarkim të të pandehures Irme Musaraj, janë të pamjaftueshme, te pambeshtetura ne prova dhe ne ligj, mbi te cilat Organi i Prokurorisë  ka pretenduar se, e pandehura Irme Musaraj,  ka kryer veprën penale të “Mashtrimit” parashikuar nga neni 143/1  i Kodit Penal.


	Gjykata faktit drejte ka arritur ne konkluzionin se, jo vetem ekzistenca e nje prove te vetme nuk mund te argumentoje bindshem fajesine e nje personi lidhur me kryerjen e nje vepre penale per te cilen ai mund te akuzohet (Vendimi Nr. 976, dt. 21.12.2005, i Gjykates se Larte), por ne rastin konkret, Gjykates nuk i relatohet, nuk i paraqitet asnje prove reale, konkrete, direkte, aq me pak disa te tilla,  qe ne harmoni te plote me njera-tjetren te mund te krijojne per gjykaten bindjen e thelle te bazuar ne prova lidhur me provueshmerine e akuzes perkatese ndaj te pandehures Irme Musaraj.


Organi i Prokurorisë, arriti vetëm të krijojë një dyshim se e pandehura,  mund të jetë  përfshirë në konsumimin e nje “mashtrimi”, por ky dyshim nuk mjafton për të bindur Gjykatën në fajësinë e  të pandehures, aq më tepër që në zbatim të nenit 4 të K.Pr.Penale, cdo dyshim duhet të intrerpretohet në favor të të pandehurit. 

Sa më sipër,me te drejte Gjykata faktit ka konkluduar se e pandehura Irme Musaraj, duhet te deklarohet e pafajshme sipas parashikimeve të nenit 388/1 germa d të K.Pr.Penale, i cili parashikon se “Gjykata merr vendim pafajësie kur … nuk provohet se i pandehuri ka kryer veprën që akuzohet”.
Në lidhje me akuzën e “Perndjekja”, parashikuar nga neni 121/a/1 I K. Penal, në ngarkim të të pandehurit Emil Kalimeri, Gjykata faktit drejte, ka krijuar bindjen se, provat janë të plota, të harmonizuara dhe krijojnë bindjen se i pandehuri, e ka kryer këtë vepër penale,  (ne dem te shtetases Irme Musaraj). 

Gjykata, pasi ka shqyrtuar objektivisht, të gjitha faktet, rrethanat dhe provat e administruara në seancë gjyqësore, arrin në arsyetimin se jemi përpara konsumimit të elementëve të veprës penale të parashikuar nga neni 121/a/1 i Kodit Penal, autori i të ciles provohet të jetë i pandehuri Emil Kalimeri.
Neni 121/a/1 i K.Penal
“Kercenimi ose ngacmimi i personit me anen e veprimeve te perseritura, me qellimin per t’i shkaktuar nje gjendje te vazhdueshme dhe te rende ankthi apo frike per sigurine vetjake, te nje te afermi ose te nje personi, me te cilin ka lidhje shpirterore, apo per ta detyruar te ndryshoje menyren e tij te jetes, denohet me burgim nga gjashte muaj gjer  ne kater vjet.”

Elementet bazike te kesaj vepre penale te konsumuar nga ky I pandehur konsistojne ne:	
Objektin e vepres penale; Duke prekur mardheniet juridike te vendosura per te siguruar te drejtat dhe lirite personale/themelore te individit, paprekshmerine e tyre, te mbrojtura posacerisht nga legjislacioni yne penal nga veprimet ose mosveprimet kriminale.
Anen objektive. I pandehuri vepren penale, e ka kryer me ane veprimeve aktive, me ngancime dhe veprime te perseritura, duke e survejuar e shoqeruar te demtuaren ne ambjentet ku ajo frekuentonte dhe levizte ne jeten e saj te perditshme; nepermjet mesazheve te perseritura dhe insistuese ne poste elektronike, ne facen e rrjetit social facebook. Duke i shkaktuar keshtu te demtuares gjendje te vazhdueshme ankthi, pasigurie, besdisje, nderhyrje ne aktivitetin e saj te perditshem, si dhe duke I cenuar rende moralin dhe dinjitetin e saj. 
	Subjekti; I pandehuri ka mbushur moshen per pergjegjesi penale dhe eshte i pergjegjshem para ligjit.
Anen Subjetive; I pandehuri vepren penale te mesiperme e ka kryer me dashje te drejteperdrejte.

Lidhur me caktimin e llojit dhe mases se denimit, per te pandehurin, Emil Kalimeri:  
·	Gjykata, cmon se, duhet  marre ne konsiderate fakti, qe  i pandehuri Emil Kalimeri, gjate fazes se hetimeve paraprake si dhe gjate gjykimit, ka mbajtur qendrim mohues lidhur me vepren penale per te cilen ai akuzohet, si dhe ai nuk shprehet te jete apo te duket i penduar lidhur me veprimet e kundraligjshme te kryera prej tij.
·	I pandehuri, bazuar ne aktin e deshmise se penalitetit, administruar ne cilesine e proves shkresore ne fashikullin e gjykates, rezulton te jete i pa-denuar me pare, e nuk  provohet te kete precedente penale.
·	Demin e shkaktuar.
·	Parashikimin e dispozites materialo-penale, neni 121/a/1 i K. Penal.
·	Faktin qe i pandehuri, eshte ne nje moshe te caktuar, 60 vjec.
·	Eshte baba i dy femijeve te rritur, njeri 25 dhe tjetri 30 vjec.
·	I pandehuri eshte i ve, kohe me pare ka humbur gruan e tij.
·	I pandehuri eshte me arsim te larte, me profesion mjek, prane Klinikes Qeveritare.
·	
Bazuar sa siper me te drejte gjykata faktit, e ka denuar te pandehurin Emil Kalimeri sipas neni 121/a/1 te K.Penal.

 Gjykata Apelit Tirane, duke para ne teresi çeshtjen rrethanat e kryerjes se saj personalitetin shume te mire ta pandehurit faktin se ai eshte intelektual mjek ne kliniken qeveritere,faktin se eshte i ve me dy femije, gjendjen e dobet emocionale te koheve te fundit, si dhe ne nje fare mase pendimin e çfaqur ne gjykaten e apelit ne lidhje me vepren e kryer prej tij, çmon se ka vend aplikimi i nenit 59 te K.Penal  ne favor te pandehurit Emil Kalimeri, duke i pezulluar ekzekutimin e denimit per nje periudhe prej 18 muajsh dhe detyrimin e te pandehurit te mbaje kontakte me sherbimin e proves.

Persa i perket pretendimit te bere ne apelin e tij nga prokurori nuk i merren ne konsiderate nga ana e ketij keshilli me argumentimin sa me lart.Ne seance gjyqsore pervec thenieve te bere nga i pandehuri Emil, nuk ka asnje prove tjeter qe te mgarkoje me faj te pandehuren Irme dhe per pasoje vendimi i gjykates faktit per kete te pandehur duhet te lihet ne fuqi.

 PER KETO ARSYE:

    Gjykata Apelit Tirane ne baze te nenit 428/a dhe b te K.Pr. Penale,
 
V E N D O S I :

Lenien ne fuqi te vendimit nr.1322 date 26.05.2014, te Gjykates Rrethit Gjyqsor Tirane me kete ndryshim:
Ne aplikim te nenit 59 te K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit te denimit me burgim duke e vene ne prove te pandehurin per nje periudhe prej 18 muajsh.
Detyrohet i pandehuri Emil Kalimeri, te mbaje kontakte me sherbimin e proves Tirane.

Tirane,me 24.04.2015

    ANETAR                        ANETAR                    KRYESUES
SH.MUSTAFA                   G.SHALA                     L.JAHAJ
         d.v                                   d.v.                                d.v.
Vertetohet njesia me Origjinalin

                                                    KANCELAR

                                               ARBER KUSHE

 


