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                                                                                                                  P.nr.83/16 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për krime të rënda, 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi me anëtarët e trupit – gjyqtarët: Teuta Krusha 

dhe Vjollca Buzhala,  me proçesmbajtësen Sheqere Braha, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve S. K.  nga Prizreni, M. K. nga Nishi, për shkak të veprës penale pjesëmarrja 

ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.2 të KP lidhur me veprat 

penale trafikim me njerëz nga neni l7l par.2 lidhur me par.l të KP dhe mundësimi ose 

detyrimi në prostitucion nga neni 24l par.2.lidhur me par.l. të KP, B. M. nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga 

neni 283 par.2 të KP lidhur me veprat penale trafikim me njerëz nga neni l7l par.3 dhe 2 

lidhur me par.l të KP dhe mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 24l 

par.2.lidhur me par.l. të KP, H. L. nga fshati B. e M., G. M. nga Prizreni dhe A. R. nga 

Tirana, për shkak të veprës penale  pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të 

organizuar nga neni 283 par.l.lidhur me veprat penale trafikimi me njerëz nga neni l7l 

par.3.dhe 2.lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 

24l  par.2.lidhur me par.l. të KP, duke vendosur sipas aktakuzës së PPS.nr.77/14 të datës 

07.03.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e Prokurorit Special 

Abdyrrahim Islami, të akuzuarëve dhe mbrojtësve të tyre avokat F. J., B. E., R. K.,  Rr. 

K., M. Q. dhe S. M., më datën 29.05.2017, muarr dhe publikisht e shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

I. S. K.,  nga i  ati Sh. dhe e ëma F. – e lindur R., i lindur më ... në fshatin  

Komuna e Drenasit, jeton në Prizren, hotelier, i martuar – i ati i dy fëmijëve, apsolvent në 

fakultetin e metalurgjisë në Mitrovicë, i gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptar – 

shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim prej datës l5.07.2015. 

 

II. B. M., nga i ati A. dhe e ëma R. e lindur K., i lindur më ... në fshatin  Komuna 

e Malishevës, jeton në Prizren,  hotelier, i martuar – i ati i dy fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme të tregëtisë, i gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptar – shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim prej datës l5.07.2015. 

 

 

III. M. K., nga i ati A. dhe e ëma Z., e lindur  S., e lindur më  ... në Nish, ku edhe 

jeton,  shkrimtare, e divorcuar – e ëma e një fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, e 
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gjendjes së mesme ekonomike, serbe – shtetase e Republikës së Serbisë, ka qenë në 

paraburgim prej datës l5.07.2015. 

 

IV. H. L., nga i ati S. dhe e ëma V., e lindur M., i lindur më ... në fsh., komuna e 

Malishevës, jeton në Ferizaj, punëtor - gipser, i martuar, i ati i dy fëmijëve, ka të kryer 

shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka qenë në paraburgim prej datës 15.07.2015. 

 

V. G. M., nga i ati H. dhe e ëma Xh. , e lindur T., i lindur më ..., në Prizren, ku 

edhe  jeton, kamarier, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme teknike, i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim prej 

datës 15.07.2015. 

 

VI. A. R., nga i ati R. dhe e ëma H., e lindur H., i lindur më ... në Tiranë, ku edhe 

jeton, hotelier, i martuar, i ati i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mirë 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, ka qenë në paraburgim prej datës 

15.07.2015. 

 

 

            I 

 

 JANË FAJTOR 

 

 

 l. akuzuari S. K.: 

 

 

 Si pronar i lokalit “M.” të cilin objekt e merr me qira nga F. M., merr pjesë në 

trafikimin e njerëzve ashtuqë më datën 25.01.2013 nga lokali “A.” e regruton të 

dëmtuarën T. K., gjatë muajit prill – qershor 2015 në marrëveshje paraprake me M. K. i 

rekruton të dëmtuarat D. M. dhe J. Zh., si dhe nga Shqipëria i regruton të dëmtuarat R. K. 

dhe F. P., të gjitha me qëllim të shfrytëzimit seksual, ashtuqë lidhë me to kontrata pune si 

valltare – kamariere me pagë mujore prej 500 Euro,e cila kontratë asnjëherë nuk është 

respektuar, i strehon në “V. T.”, i obligon që brenda në lokalin “M. “ ti shoqërojnë 

klientet nëpër tavolina si dhe të kenë marrëdhënie seksuale me klientë, në motelin “M.”, i 

cili motel gjindet 328,81 metra nga shkolla fillore “A. F.”,  e që një orë për shërbime 

seksuale  kushton l00 Euro, si dhe mos të dalin në qytet pa lejen e tij. 

 

 

Këso dore ka kryer veprën penale të trafikimit nga neni l7l par.2.lidhur me par.l. 

të KP. 

2. E akuzuara M. K.:  
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Gjatë muajit prill – qershor 2015 merrë pjesë në trafikimin e njerëzve ashtuqë në 

marrëveshje paraprake me S. K. i regruton të dëmtuarat D. M. dhe J. Zh. me qëllim të 

shfrytëzimit seksual, i dërgon me veturën e saj të tipit “DAEWOO Matis” me nr. të 

targave xx-xx xx në motelin “M.” , i cili motel gjindet 328,8l metra,nga shkolla “A. F.”, 

duke iu gjetur klientë për marrëdhënie seksuale, duke i marrë 50% të çmimit për këto 

shërbime, poashtu 50% ka marrë edhe nga R. K. dhe F. P. kur iu ka gjetur klientë, i ka 

mbajtur nën kontroll D. dhe J., në atë mënyrë që nuk kanë pasur lëvizjen e lirë, por kanë 

mundur që të dalin  në qytet vetëm me M., i ka vënë në lajthim lidhur me pagën prej 500 

Euro të cilën pagë nuk e kanë marrë dhe ka përdorur forcë ndaj të dëmtuarës D. duke e 

goditur me shuplakë dhe duke e kanosur në Burgun e Lipjanit.  

Këso dore ka kryer veprën penale të trafikimit me njerzë nga neni l7l par.2. lidhur 

me par.l. të KP. 

Andaj, gjykata konformë dispozitave të nenit 7, l7, 4l, 43, 45, 46, 62, par.2.pika 

2.6, 73, 83 në lidhje me nenin  17l par.2.lidhur me par.l. të KP i    

 

 

    GJ Y K O N 

  

 

Të akuzuarin S. K.: 

 

Për veprën penale trafikimi me njerëz nga neni l7l par.2.lidhur me par.l. të KP, me 

dënim me gjobë në shumën prej 5000 /pesëmijë/ Euro si dhe me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 5 /pesë viteve, në të cilin dënim me burgim  do të  llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej datës l5.07.2015 gjerë në plotëfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

Të akuzuarën M. K.:  

 

Për veprën penale trafikimi me njerëz nga neni l7l par.2.lidhur me par.l. të KP me 

dënim me gjobë në shumën prej 2000 /dymijë/ Euro si dhe me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 /tri viteve e 6 /gjashtë/ muaj, në të cilin dënim me burgim do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës l5.07.2015 gjer në 

plotëfuqishmërinë e aktgjykimit. 

 

Obligohen të akuzuarit S. K. dhe M. K. që dënimin me gjobë ta paguajnë në afat 

prej l5 ditëve pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse nuk dëshirojnë ose nuk mund ta paguajnë gjobën atëherë gjykata do ta 

zëvendësoi dënimin me gjobë me dënim me burgim ashtuqë një ditë burgim do të 

llogaritet me 20 Euro gjobë. 
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Nga e akuzuara M. K. konfiskohet vetura e tipit “DAEWOO Matis” me nr. të 

targave xx xxx-xx me nr. serik .... si mjet i kryerjes së veprës penale. 

 

Të akuzuarës M. K. i kthehet një telefon IPHONE – 6 me nr. xxx – xxx-xxx. 

 

Të akuzuarit S. K. i kthehet telefoni i markës “SAMSUNG”  me nr. xxx – xxx-

xxx. 

 

Të dëmtuarat T. K., J. Zh., D. M., F. P. dhe R. K. për realizimin e kërkesës 

pasuroro-juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

Obligohen të akuzuarit S. K. dhe M. K. që në emër të paushalit gjyqësor  secili 

prej tyre të paguajnë shumën me nga 350 Euro, në afat prej l5 ditëve pas 

plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Konformë nenit 364 par.l.p.l.3. të KPP të akuzuarit S. K., B. M., M. K., H. L., G. 

M. dhe A. R. 

 

                                                        II 

 

   LIROHEN NGA AKUZA 

 

 

Se në fillim të vitit 2013 i akuzuari S. K. ka themeluar një grup kriminal të 

organizuar i përbërë nga B. M., H. L., G. M., ndërsa ky grup në fund të vitt 2014 është 

zgjeruar me A. R. dhe me M. K., në fund të prillit të vitit 2015, kështu që S. së bashku me 

B. dhe më vonë edhe me M. i kanë mbikëqyrur, menagjuar dhe drejtuar veprimtaritë 

kriminale, me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë të dobisë financiare, në atë mënyrë që 

së pari i pandehuri  B. sipas marrëveshjes paraprake me S. ka lëshuar me qirra objektin i 

cili gjendet në rrugën “G. T.” në Prizren për të punuar si klub nate i quajtur “M. – M”, i 

cili nga shkolla fillore “I. F.” në Prizren gjendet në largësi prej 344,07 metra, ndërsa më 

datën l7.01.2013 klubi “M. – M” sipas marrëveshjes është bartur në emër të akuzuari H., 

pastaj rekrutojnë femra nga Shqipëria, Sërbia dhe Rusia, me të cilat lidhin kontrata pune 

formale me D.P.H.”M.-M”, kinse si valltare apo kamariere, për një pagë mujore prej 500 

Euro, të cilat kontrata fare nuk janë respektuar, i kanë rekrutuar, ndihmuar dhe 

kontrolluar ato femra për qëllime të prostitucionit duke shkuar në motelin “M.” për të 

kryer marrëdhënie seksuale me persona të ndryshëm në këmbim në të holla, i cili motel 

gjindet 328,81 m, në largësi nga shkolla fillore “A. F.” në Prizren,  

 

- I akuzuari S. K. nga të akuzuarit të tjerë kërkon llogari për lokalin “M. –M”, që 

të njoftojnë lidhur me grumtullimin e të hollave, poashtu kërkon nga të gjitha femrat që të 

mbajnë shenime se sa herë janë dalë jashtë lokalit për të pasur shërbime seksuale me 

klient të ndryshëm në motelin “M.”, pastaj të ua merr përqindjen e të hollave që i takojnë 

të akuzuarit, kujdeset për femrat që të shkojnë me kohë me taxi në motelin “M.” apo “V. 

T.” për shërbime seksuale dhe kthimin e tyre, mos të dalin në qytet pa lejen e tij, 
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bashkëpunon me të akuzuarin B. M. si dhe me persona të tjerë nga Kosova, Shqipëria, 

Sërbia dhe vende të tjera, për sigurimin e femrave për të punuar në lokalin në fjalë kinse 

si valltare. 

 

-E akuzuara M. K. së pari sipas marrëveshjes me S. i ka rekrutuar të dëmtuarat D. 

M. dhe J. Z. duke i mashtruar që të punojnë në klubin “M.-M”, kinse si valltare, e pastaj 

ka propozuar që të merren me shërbime seksuale me klilent të ndryshëm, ku së pari ka 

aranzhuar takim me klientët brenda klubit, çmimin dhe kohën si dhe vendin ku do të kenë 

marrëdhënie seksuale, pastaj me veturën e saj me targa xx-xxx- xx i ka dërguar në 

motelin “M.”, ku kanë pasur marrdhënie seksuale me klientët duke marrë 50% prej 

çmimit për këto shërbime, gjithashtu këto 50% i ka marrur edhe nga F. P. dhe R. K., ka 

mbajtë nën kontroll J. Z. dhe D. M. në atë mënyrë që ato nuk kanë pasur lëvizje të lirë 

dhe kanë mund të dalin në qytet vetëm me M., i ka vënë në lajthitje J. dhe D. lidhur me 

pagën mujore prej 500.00 Euro kështuqë kurr nuk e kanë marrë atë pagë, ndërsa e 

akuzuara e ka përdorur forcën ndaj të dëmtuarës D. duke e goditur me shuplakë, ndërsa 

duke e kanosur në Burgun e Lipjanit, që ajo mos të deklarohet lidhur me veprimet e saja 

të kundërligjëshme. 

 

  

-I akuzuari B. M. kujdeset për lokalin “M. M” dhe për femrat që punojnë në atë 

lokal, a vijnë ato me kohë në punë, për mungesën e atyre, është kujdesur për pagesën e 

punëtorëve që kanë punuar në atë klub, komunikon me të akuzuarin A. R. lidhur me 

sjelljen e femrave nga Shqipëria dhe lidhur me vonesën e J. I., e cila ka punuar në atë 

lokal, jep leje për daljen e femrave në qytet, i cili më datën 08.08.2014 e ka përdorur 

forcën brenda lokalit në atë mënyrë që e ka goditur dy herë me shuplakë të dëmtuarën T. 

me ç rast nga këto goditje ka ra në tokë ku prezent ka qenë i akuzuari S. K. dhe i cili fare 

nuk ka reaguar. 

 

-I akuzuari H. L. nga data e lartëshenuar është pronar i klubit “M. M” duke 

regjistruar biznesin në emrin e tij, aktivsht merrë pjesë në veprimtarinë kriminale të 

grupit, kështuqë i njejti sipas marrëveshjes me të akuzuarin S., duke qenë në dijeni për 

shfrytëzimin seksual të femrave që kanë punuar në atë klub të cilat janë marrë me 

prostitucion në motelin “M.”, ka lidhur kontratë të punës me femra të huaja që kanë 

punuar kinse si valltare dhe kamariere, ua ka mundësuar rregullimin e dokumenteve të 

këtyre punëtoreve për të punuar në këtë klub, andaj, duke vepruar me dashje në mënyrë 

që nga organet kompetente me këto dokumente të fshehet trafikimi i femrave që kanë 

punuar në atë klub dhe që merren me prostitucion, ndrësa i akuzuari duke e shfrytëzuar 

rolin e tij si pronar i lokalit i ka thënë të dëmtuarës T. K. që të ketë marrëdhënie seksuale 

në vitin 2015 me shokët e të akuzuarit H. në dy raste pa pëlqimin e saj.  

 

-I akuzuari G. M. i cili punonte si banaker në lokalin “M.”, aktivisht merë pjesë 

në veprimtaritë kriminale të grupit, kështuqë sipas marrëveshjes që ka pasur me S. K. dhe 

B. M., me qëllim të shfrytëzimit seksual të femrave, bënë ndërmjetësime për shërbime 

seksuale mes klienteve dhe femrave që punojnë në atë lokal, pastaj një pjesë të pagesës 

për këto shërbime në shumën prej 20,00 Euro duhej të paguajshin tek ai, i raporton S. 
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lidhur me pagesat që i kanë bërë punëtoret në lokalin “M. M” për shërbime seksuale si 

dhe mos pagesën e puntoreve për këto shërbime. 

 

I akuzuari A. R. aktivisht merë pjesë në veprimtarinë kriminale të grupit, kështuqë 

komunikon me të akuzuarin S. K. dhe B. M. lidhur me sjelljen e femrave nga Shqipëria, 

për të punuar në lokalin “M. M”, kinse si valltare dhe pastaj me qëllim të shfrytëzimit 

seksual të këtyre femrave dhe me anë të mashtrimit dhe lajthitjes ndikon që të merren me 

shërbime seksuale me klientë të ndryshëm, ndërsa më l2.06.2015 dhe l3.06.2015 nga  

numri i telefonit xxx –xxx – xxx bisedon me një femër nga Shqipëria në numrin e saj të 

telefonit xxx xxxx xxxxx dhe nga e njejta kërkon që të vjen në Kosovë për të ofruar 

shërbime seksuale, poashtu i pohon asaj që ka nën kontroll edhe dy vajza që ofrojnë 

shërbime seksuale në këmbim të të hollave, pastaj me ato para që i ka fituar ka luajtur 

bixhoz. 

 

-Këso dore të akuzuarit  S. K. dhe M. K.  kishin për të  kryer veprën penale 

pjesëmarrja dhe organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.2 të KP 

.lidhur me veprën penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 24l 

par.2.lidhur me par.l. të KP, i akuzuari B. M. kishte për të kryer veprën penale 

pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal nga neni 283 par.2. lidhur me veprat penale 

trafikimi me njerëz nga neni l7l par.3 dhe 2 lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose 

detyrimi në prostitucion nga neni 24l par.2.lidhur me par.l. të KP si dhe të akuzuarit H. 

L., G. M. dhe A. R., kishin për të  kryer veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit 

kriminal të organizuar nga neni 283 par.1 të KP lidhur me veprat penale trafikimi me 

njerëz nga neni l7l par.3 dhe 2 lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose detyrimi në 

prostitucion nga neni 24l par.2.lidhur me par.l. të KP. 

 

Të akuzuarit A. R. i kthehet vetura e tipit “Opel Astra” me ngjyrë hiri me nr. të 

rregjistrimit xx xxx xx si dhe një telefon “SAMSUNG”  dhe një IPHONE si dhe SIM 

kartela e Vodafonit me nr. xxxx. 

 

Të akuzuarit B. M. i kthehet telefoni i markës “SAMSUNG”. 

 

Të akuzuarit G. M. i kthehet telefoni i markës “NOKIA” me nr.serik .... dhe një 

SIM kartel e Z.Mobile me nr. xxx – xxx-xxx. 

 

Konformë nenit 454 par.l. të KPP shpenzimet procedurale bijnë në barrë të 

mjeteve buxhetore. 

 

 

 

      A r s y e t i m  

 

 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në Prizren kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PPS.nr.77/14 të datës 07.03.2016, kundër të akuzuarve S. K.  nga 
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Prizreni, B. M. nga Prizreni dhe M. K. nga Nishi, për shkak të veprës penale pjesëmarrja 

ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.2 të KP lidhur me veprat 

penale trafikim me njerëz nga neni l7l par.3.dhe 2. lidhur me par.l të KP dhe mundësimi 

ose detyrimi në prostitucion nga neni 24l par.2.lidhur me par.l. të KP, H. L. nga fshati ... , 

G. M. nga Prizreni dhe A. R. nga Tirana, për shkak të veprës penale  pjesëmarrja ose 

organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.l.lidhur me veprat penale 

trafikim me njerëz nga neni l7l par.3.dhe 2.lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose 

detyrimi në prostitucion nga neni 24l  par.2.lidhur me par.l. të KP. 

 

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor Prokurori Special Abdyrrahim Islami në fjalën 

përfundimtare  të dorëzuar në formën e shkruar e të cilën e ka elaboruar edhe verbalisht 

ka theksuar se nga provat e grumbulluara gjatë hetimit është vërtetuar se ky grup kriminal 

ka qenë i struktuar mirë dhe i përbërë prej personave -të pandehurëve nga Kosova, Sërbia 

dhe Shqipëria dhe se secili anëtar i grupit i ka ditur dhe i ka zbatuar detyrat e caktuara 

nga kryesuesi i grupit – i akuzuari S. K. i cili e kishte rolin kryesor së bashku me të 

akuzuarin B. M. dhe M. K. e i cili grup si qëllim kryesor kanë pasur përfitimin e 

drejtpërdrejtë të dobisë financiare me ç rast edhe kanë kryer veprat penale të dënueshme 

me burgim më së paku 4 vjetë. Nga provat e administruara sidomos nga deklaratat e të 

dëmtuarave – dëshmitareve D. M., J. Zh., F. P., R. K. dhe T. K. u vërtetua se të gjitha 

kanë lidhur marrëveshje për pagën mujore prej 500 Euro, mirëpo, asnjëra nga ato nuk e 

kanë marrë asnjëherë  pagën e plotë por janë paguar në bazë të përqindjeve pasiqë kanë 

patur për obligim që ti shoqërojnë klientët në tavolinë dhe se gjatë shoqërimit të klientëve 

janë marrë vesh për kryerjen e shërbimeve seksuale për çmimin prej l00 Euro. Në rastet 

kur M. iu ka gjetur klientë D., J. dhe R. i kanë paguar nga 50 Euro. Të gjitha të dëmtuarat 

marrëdhëniet seksuale i kanë kryer në motelin “M.” dhe se sipas të dëmtuarave D. dhe J. 

ato kanë mundur që të dalin për tu shetitur vetëm në shoqëri të M.  

 

Poashtu, edhe nga deklaratat e dëshmitarëve O. J. dhe S. Y. të cilët kanë punuar 

në radio-taxi “O.” është vërtetuar se kanë patur thirrje nga lokali “M.”, zakonisht femra të 

cilat kanë kërkuar që ti transportojnë deri në motel “M.” dhe anasjelltas. Nga deklaratat e 

dëshmitarëve S. Th., H. H. dhe A. Xh. u vërtetua se si kanë lidhur marrëveshje për 

marrëdhënie seksuale, shuma e përcaktuar prej l00 Euro për një orë dhe vendi – motel 

“M.”. Pohimet e të akuzuarëve se nuk kanë qenë në njohuri se femrat kanë kryer edhe 

marrëdhënie seksuale me para nuk qëndrojnë pasiqë nga deklarata e të dëmtuarave të 

dhëna në hetimin e veçantë në shumë raste përmenden veprimet inkriminuese të 

akuzuarëve, e poashtu kjo vërtetohet edhe nga transkriptet dhe tekstet e mesazheve. 

Andaj, konsideron se në veprimet e të akuzuarëve janë manifestuar elementet esenciale të 

figurave konkrete të veprave penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të 

organizuar nga neni 283 par.2.lidhur me veprat penale trafikimi me njerëz nga neni l7l 

par.3. dhe 2 lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 

24l par.2.lidhur me par.l. të KP, për të akuzuarit S. K., B. M. dhe M. K., ndërsa për të 

akuzuarit H. L. G. M. dhe A. R. veprat penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit 

kriminal të organizuar nga neni 283 par.l. të KP lidhur me veprat penale trafikimi me 

njerëz nga neni l7l par.3 dhe 2. lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose detyrimi në 
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prostitucion nga neni 24l par.2.lidhur me par.l. të KP. Andaj, ka propozuar që të akuzuarit 

gjykata ti shpallë fajtor dhe ti dënoi sipas ligjit.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit S. K. avokat F. J. në fjalën përfundimtare gjykatës të 

paraqitur në formën e shkruar,e të cilën e ka elaboruar edhe verbalisht, ka theksuar se 

dispozitivi i aktakuzës është në kundërshtim me vetveten dhe arsyet e dhëna lidhur me 

faktet vendimtare. Aktakuza të gjithë të akuzuarit i ngarkon për pjesëmarrje në grup të 

organizuar kriminal. Kjo vepër penale nuk është vërtetuar sepse të akuzuarit paraprakisht 

nuk janë marrë vesh, nuk kanë përpiluar plan dhe nuk janë bashkuar me qëllim të kryerjes 

së veprave penale. Dispozitivit të aktakuzës i mungon figura e veprës penale e krimit të 

organizuar pasiqë krimi i organizuar ka struktur koherente, ka status, lista emrash, të 

ardhura, skema e tjerë. Mbrojtja konsideron se nuk ka prova që janë paraqitur gjatë 

shqyrtimit gjyqësor që të vërtetohet se i mbrojturi i tij të ketë themeluar një grup kriminal 

të organizar. Andaj, propozon që në bazë të nenit 364 p.3. të KPP të lirohet nga akuza.Me 

pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe i akuzuari S. K. duke shtuar se  nuk ka asnjë 

provë të bazuar nga të cilat do të vërtetoheshin veprat penale që i vihen në barrë me 

aktakuzë, organizimi i grupit kriminal të organizuar, trafikimi me njerëz dhe mundësimi i 

prostitucionit. Andaj, ka kërkuar që të administrohen provat në mënyrën më të mirë të 

mundshme dhe në fund trupi gjykues të merr një verdikt të drejtë, të paanshëm dhe të 

shpallet i pafajshëm.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B. M. avokat B. E. në fjalën përfundimtare të dorëzuar në 

formën e shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor  ka theksuar se Prokurori i 

Prokurorisë Speciale nuk ka paraqitur asnjë provë të vetme që do ta kishin bërë 

përgjegjës B. M. për veprën penale të krimit të organizuar të paraparë sipas nenit 283 të 

KPRK, nga fakti se nuk janë plotësuar konditat ligjore për veprën penale të krimit të 

organizuar  nga fakti se nëse i referohemi Konventës së Kombeve të bashkuara kundër 

organizimit të  kriminalitetit transnacional të cilën Kosova e ka pranuar dhe aprovuar, për 

tu ngarkuar personi me veprën penale krimi i organizuar duhet ti ketë këto veçori: 

struktura organizative e fortë, profesionalizmi i lartë, hierarkia midis anëtarëve të grupit, 

disiplina e rreptë, dëgjueshmërija dhe lojaliteti i pakundërshtueshëm, fitimi financiar, 

korrupcioni si formë e veprimit për të përfituar zyrtarët e lartë shtetrorë të të gjitha 

strukturave dhe niveleve, lidhja farefisnore – familjare dhe përdorimi i dhunës 

etj.Prokuroria nuk tregon se çfarë pozite ka pasur në heriarkinë si anëtar i grupit kriminal 

të organizuar i akuzuari, se a ka përfituar materialisht vetëm edhe një cent të vetëm e që 

është pjesa më vitale e një grupi kriminal të organizuar, përfitimi pasuror. Asnjëra prej 

dëshmitareve – të dëmtuarave në hetimin e veqantë nuk e përmend B. M. ti ketë dhënë 

përqindje për kryerjen e marrëdhënies seksuale. Gjatë hetimit të veçantë e poashtu edhe 

gjatë shqyrtimit gjyqësor me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari B. M. ka 

përdorur dhunë ndaj ndonjë personi të punësuar në lokalin “M.” nga se në kohën kur 

pretendon prokuroria se B. M. ka përdorur dhunë ndaj T., është paraqit alibia e fortë që  

në atë kohë ka qenë në Turqi dhe se për këtë gjykatës i është ofruar edhe pasaporta. 

 

Vepra penale e trafikimit me njerëz nga neni l7l par.3. dhe 2.lidhur me par.l. e cila 

i vehet në barrë të akuzuarit B. M., për tu konsumuar kjo vepër penale ligjdhënësi ka 
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paraparë veprimet e personit, e që janë regrutimi, transferimi, strehimi ose pranimi i 

personave të trafikuar me qëllim të shfrytëzimit të tyre. Të dëmtuarat T. K., F. P., R. K., 

D. M., D. Zh. dhe J. I. në deklaratat e tyre të dhëna në polici, prokurori dhe në hetimin e 

veçantë  nuk kanë deklaruar se të janë regrutuar, transferuar, strehuar apo ti ketë detyruar 

që të ketë marrëdhënie seksuale me klientet e lokalit “M.” në këmbim të parave i 

akuzuari B. M. Poashtu, edhe sa i përket veprës penale të mundësimit apo detyrimit në 

prostuticion nga neni 24l të KPK prokuroria nuk ka arritur që të ofroi prova dhe që të 

tregoi veprimet konkrete të B. M., se cilës i ka mundësur apo cilën e ka detyruar të merret 

me prostitucion. Andaj, nga të gjitha të lartëcekurat ka propozuar që i akuzuari B. M. të 

shpallet i pafajshëm konformë dispozitës së nenit 364 të KPPK. Me pohimet e mbrojtësit 

është pajtuar edhe i akuzuari B. M.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarës M. K. avokat R. K. në fjalën përfundimtare të parashtruar 

në formën e shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se konstatimi i 

prokurorit për krim të organizuar nuk mbështetet me asnjë dispozitë ligjore, nga se është 

bërë praktikë për Prokurorinë Speciale kur në një vepër penale marrin pjesë me shumë 

persona, kualifikmi i parë është krimi i organizuar.Që dikush të jetë anëtarë i krimit të 

organizuar në Kosovë të çfarëdo niveli duhet të ketë një mbrojtje politike. E mbrojtura e 

tij nuk mund të jetë anëtare e krimit të organizuar sepse nuk kishte krim të organizuar, ajo 

ka veç një “faj” sepse ka qenë e dashura e S. K. dhe S. K. ka qenë halë në sy për një pjesë 

të Policisë së Prizrenit. Prokurori fare nuk thotë se për këtë lokal ka një leje e cila është 

lëshur nga organi kompetent i Komunës së Prizrenit dhe se M. K. ka punuar në këtë lokal 

më pak se dy muaj. M. K. është akuzuar se kinse paska regrutuar të dëmtuarat D. M., J. 

Zh., R. K. dhe të njëjtave u paska gjetur klientë dhe nga shërbimet seksuale që i ka kryer 

me klient të ndryshëm 50% të parave të fituara kanë qenë të obliguara që të ia japin M., 

madje e njëjta në burg e paska rrahur me shuplakë dhe D. M. Deklaratat e tyre ku kanë 

thënë se 50% të fitimit kanë qenë të detyruara që të ia japin M.,  nuk duhet që të mirren 

seriozisht pasiqë këto deklarata i kanë dhënë sepse kanë qenë të burgosura dhe se ndaj 

tyre ka qenë në zhvillim e sipër një procedur për një vepër penale shumë të rëndë. Andaj, 

ka propozuar që gjykata të merrë aktgjykim lirues dhe që të akuzuarës M. K. të ia kthej 

automjetin e konfiskuar. Me pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe e akuzuara M. K.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H. L. avokat Rr. K. në fjalën përfundimtare të parashtruar 

në formën e shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se shqyrtimi i të 

gjitha provave nuk provoi asnjë fakt se i akuzuari H. L. me cilin do qoftë veprim të ketë 

vepruar me qëllim të veprimtarisë të ndonjë grupi kriminal të organizuar, pasiqë nuk 

është provuar ekzistimi i grupit kriminal të organizuar. Nuk është vërtetuar se cili ishte ai 

grup, çka veproi dhe si ishte i organizuar. Në të vërtet u vërtetua e kundërta, se klubi “M. 

M”, i regjistruar në emër të H. L. është biznes legal i rregjistruar në Agjensinë e 

rregjistrimit të bisneseve të Kosovës dhe se të gjitha punëtorët kanë punuar me kontrata të 

rregullta të punës. Punëtorët të cilat kanë qenë nga vendet jashtë Republikës së Kosovës 

kanë kaluar nëpër procedurat e organit kompetent të migracionit, kanë pasur leje 

qëndrimi dhe leje pune. E dëmtuara T. K. ka punuar legalisht me dokumentacion të 

rregulltë edhe të qëndrimit edhe të punës. Kryerja e marrëdhënieve seksuale nga ndokush 

për kundërshpërblim material me vet dëshirë nuk e bënë askend as të dëmtuar e as të 
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trafikuar, andaj, nga kjo shihet qartë se nuk është përmbushur asnjë element i ekzistimit 

të grupit kriminal të organizuar. Poashtu, nuk është provuar me asnjë provë se i akuzuari 

H. L. të ketë kryer veprën penale të trafikimit me njerëz nga neni l7l par.3. dhe 2.lidhur 

me par.l. të KPRK. Poashtu, me asnjë provë dhe asnjë dëshmi gjatë gjithë shqyrtimit 

gjyqësor nuk është vërtetuar se i akuzuari H. L. të ketë qenë i implikuar në kryerjen e 

veprës penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 24l pr.2.lidhur me par.l. 

të KPRK.Andaj, i ka propozuar trupit gjykues që në mungesë të provave të merr 

aktgjykim lirues. Me pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe vet i akuzuari.  

 

Mbrojtësja e të akuzuarit G. M. avokatja M. Q., në fjalën përfundimtare të 

dorëzuar në formën e shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se i 

akuzuari G. M. e ka kryer punën e kamarierit dhe kohë pas kohe ka punuar si punëtor në 

ndërtimtari. Asnjëra prej të dëmtuarave në procesverbalin e mundësisë hetuese të veçantë 

nuk e inkriminon G. M., respektivisht veprimet e tija nuk u konkretizuan se ishin në 

kuadër të veprimeve kundërligjore ashtu siq e ka ngarkuar akuza. Numri i telefonit xxx – 

xxx-xxx  duke u bazuar në përgjimet telefonike  e sipas raportit të Drejtorisë për hetime 

të trafikimit me qenje njerëzore “nuk ka pasur biseda inkriminuese”. Ndërsa numri xxx – 

xxx-xxx sipas ndëgjimit të bisedave telefonike është përdor nga N. B., ish punëtor i kafe-

barit “M.”, poashtu  nuk ka pasur biseda inkriminuese sipas raportit të datës 06.02.2016 

të Drejtorisë për hetime të trafikimit me qenje njerëzore. Andaj, ka propozuar që gjykata 

të merr aktgjykim lirues pasiqë nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprat penale të 

cilat i vehen në barrë. Me pohimet e mbrojtëses është pajtuar edhe i akuzuari. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A. R. avokat S. M. në fjalën përfundimtare të parashtruar 

në formën e shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se po të 

analizohet dispozitivi i aktakuzës vihet në konkludim se i akuzuari A. R. nuk ka marrë 

pjesë në veprimtarinë kriminale të grupit, nuk ka komunikuar me të akuzuarit S. dhe B. 

lidhur me veprimtarinë kriminale, nuk ka sjellur femra nga Shqipëria për të punuar si 

valltare e pastaj për tu shfrytëzuar seksualisht me mashtrim dhe lajthitje dhe nuk e ka 

punësuar askend në lokalin në fjalë. Të gjithë të akuzuarit që janë marrë në pyetje në 

veçanti të akuzuarit S. dhe B. nuk e inkriminojnë të akuzuarin A. që të ketë ndërmarrë 

ndojë veprim në kryerjen e këtyre veprave penale. Poashtu, asnjë nga dëshmitaret nuk e 

njeh të akuzuarin A. R. dhe nuk kanë pasur punë me të dhe në asnjë mënyrë nuk e 

inkriminojnë. I vetmi person që ka pasur lidhje dhe ate lidhje dashurije me të akuzuarin 

A. R. është J. I., shtetase e Republikës së Shqipërisë e cila nga ana e prokurorisë nuk 

është marrë në pyetje në çfarëdo cilësie edhepse ka punuar në lokalin “M.” si valltare. I 

akuzuari të njejtën e ka patur dashnore, disa herë ka ardhur në Kosovë, është takuar me 

te, e ka vizituar lokalin ku punon, ka fjetur në hotelin “V. T.” dhe se  ajo asnjëherë dhe 

askund nuk është ankuar në sjelljet e të akuzuarit A. Prokuroria thirret në transkriptet dhe 

thirrjet telefonike që ai i ka patur me J., mirëpo, kjo është gjë normale pasiqë e ka patur 

dashnore dhe se nga këto biseda nuk rrjedhë asnjë inkriminim dhe veprim për kryerjen e 

ndonjë nga veprat penale për të cilat akuzohet. Andaj, ka propozuar që në mungesë të 

provave i akuzuari të lirohet nga akuza. Me pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe vet i 

akuzuari.   
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Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje gjykata  

gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 29.09.2016 ka ndëgjuar dëshmitarin O. J. i cili ka 

deklaruar se deri para një viti e gjysëm ka punuar si taksist në “Taxi O.” në Prizren, 

ndërsa tani qe një vit e gjysëm punon në telefonata. Ka njohuri se kafe bari “M.” gjendet 

rreth rrugës, nuk e din se me çka mirret dhe se ka pas thirrje edhe nga punëtorët e “M.” 

por me emër nuk i njeh. Ka pas raste kur punëtoret kanë shkuar në pishina, prej “M.” i ka 

marrë dhe i ka dërguar te “E. Gj.” dhe se një herë apo dy herë ka dërguar një femër prej 

“M.” tek motel “M.”. 

 

Dëshmitari H. H. në procesverbalin e datës së lartëcekur ka deklaruar se në kafe – 

barin “M.” ka qenë dy – tri herë, ku ka pasë femra ku kanë punuar – kanë shërbyer si 

kamariere, me njerën prej tyre ka ra në muhabet dhe ka pasë raporte të mira. E njejta ka 

qenë si kamariere e cila edhe e ka shërbyer e pastaj pasiqë e ka vizituar dy tri herë e ka 

bërë shoqe dhe ndonjëherë edhe janë argëtuar dhe se është quajtur J. I. Të njejtës nuk i ka 

paguar të holla për marrëdhënie seksuale veçse i ka ndihmuar, i ka dhënë 200 – 300 Euro 

që e njejta ta ndihmoi familjen dhe se marrëdhëniet seksuale i kanë kryer tek “vila” duke 

shkuar për në Gjakovë mirëpo emrin nuk e din.  Poashtu ka shtuar se një herë ka qenë së 

bashku edhe me një shokë të tij i cili quhet D. K. dhe se atë ditë kur ai ka patur 

marrëdhënie seksuale me J. ka patur edhe shoku i tij D. Të akuzuarën M. K. nuk e njeh, i 

akuzuari G. M. i është kujtuar si kamarier i cili ka shërbyer në atë kohë.  

 

Dëshmitari S. Th. në procesverbalin e shqyrtimit të njejtë ka deklaruar se ka 

njohuri për kafe barin “M.” dhe se në atë kafe-bar ka qenë vetëm njëherë ku edhe ka 

qendruar një orë, është shoqëruar me një femër e cila ka ardhë në tavolinë ia ka marrë 

numrin e telefonit dhe pas një jave apo tri katër dite e njejta e ka thirrë që të takohen. Me 

të njejtën ka patur marrëdhnie seksuale, sa i kujtohet është quajtur J. Për marrëdhënie 

seksuale ia ka paguar l00 Euro dhe ate pas kryerjes së marrëdhënieve seksuale.  

 

Dëshmitari A. Xh. në shqyrtimin gjyqësor të datës 09.ll.2016 ka deklaruar se ka 

njohuri për lokalin “M.” ku edhe ka qenë dy herë dhe se herën e parë ka qenë para tri 

viteve, ka shkuar diku rrethë orës 2l:00, është ulur dhe ka porositur një pije ku ka 

qendruar l5 minuta, aty në banak kanë qenë vajzat duke punuar, e ka ftuar njerën e cila 

është ulur me te,i është prezentuar me emrin R., kanë shkëmbyer numrat e telefonit dhe 

janë marrë vesh që të takohen nesër. Pas dy ditëve e njejta e ka thirrë, kanë dal së bashku 

dhe se kur e ka pyetur se pse merret me këtë punë që punon në lokal i është përgjegjur se 

nuk ka bukë që të hanë në shtëpi dhe se këtë e bënë për shkak të nevojës. Derisa ka dalë 

me te i ka blerë dhurata, ndonjë parfem, rroba dhe i ka dhënë edhe ndonjë Euro për me 

pasë me ble bukë. Marrëdhëniet seksuale i kanë kryer në motelin “M.” dhe se ato kanë 

qenë marrëdhënie orale. Përpos me R. marrëdhënie orale ka patur edhe me J. dhe atë dy 

herë, në të njejtin vend në motelin “M.”. Poashtu, edhe J. i ka blerë çizme, maica, parfem, 

i ka dhënë të holla që të pinë kafe dhe për bukë.Poashtu, ka shtuar se ka paguar edhe J. 

edhe R. nga l00 Euro, pas kryerjes së marrëdhënieve seksuale. 

 

Në procesverbalin e shqyrtimit të datës së lartcekur dëshmitari S. I. ka deklaruar 

se në vitin 20l3 ka punuar si taksist me automjetin e tij dhe se në të njejtën kohë ka 
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punuar si dispeqer në bazë në taxin “O.” prej orës 24:00 deri në ora 06:00 në mëngjez. 

Derisa ka punuar në atë kohë si dispeqer thirrje ka patur nga lokali “M.” por nuk e din se 

kush ka thirrë, ka mundur që të thirrë edhe dikush tjetër nga lagja por zakonisht atyre si 

orijentim e japin – u thojnë “T. P.” ose te “M.”. Zakonisht thirrjet kanë qenë edhe nga 

femrat edhe nga mashkujt edhe ate në interval kohor prej 0l:00 deri në 00:02 pas mesnate. 

Poashtu  ka pas raste kur taksistat e kanë lajmëruar bazën se kanë marrë klientin para 

lokalit “M.” dhe po e dërgojnë në lokal “M.”, ndërsa sa i përket lokalit “T.” nuk i 

kujtohet.  

 

Në procesverbalin e datës së njejtë në dëshminë e vet dëshmitari M. M. ka 

deklaruar se në vitn 20l3 ka patur njohuri për lokalin “M.” i cili lokal është i hapur me 

vite dhe se ai  shumë rrallë ka qenë në atë lokal, ndoshta l0 herë.E din që pronar i lokalit 

ka qenë S. K. mirëpo, më detalisht nuk din dhe se si në çdo lokal tjetër aty ka patur pije, 

si dhe muzikë, jo muzikë të gjallë por prej kompjuterit. Ka cekur se e ka njohur T. K. dhe 

se një kohë e ka ruajtur çunin e saj por se çka ka punuar ajo nuk e din. Derisa ka qenë në 

lokal, aty e ka takuar edhe T. e cila ka qëndruar në një karrikë afër banakut, nuk ka 

punuar asgjë. Çunin e saj e ka ruajtur në mënyrë shoqërore, mirëpo ajo i ka dhënë edhe të 

holla, l00 apo 200 Euro.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor në procedurën e provave është lexuar edhe 

procesverbali i mundësisë hetuese të veçantë, ku në cilësi të dëmturës – dëshmitares, 

është ndëgjuar J. Zh.,  e cila ka deklaruar se ka ardhur në lokalin “M.” ku edhe ka punuar 

prej datës l0.06.deri më 29.06.2015 dhe se detyra e saj ka qenë që të pijë pije me myshteri 

nga e cila ka patur edhe përqindje,si dhe të punoi edhe si valltare. Para se të vjen në 

Kosovë ka komunikuar nëpërmjet Face-book me M. K. dhe se ajo i ka propozuar që të 

vjen në Kosovë dhe të punon në këtë lokal. I ka thënë se puna e saj do të jetë vetëm që të 

pijë pije me myshterit. M. K. në atë lokal ka qenë si menagjere. Pas 5-6 ditëve pasiqë ka 

arritur në lokalin “M.” ka patur edhe marrëdhënie seksuale me myshterit për çka takimet 

ia ka caktuar M. dhe se  me automjetin e vet e ka dërguar tek hotel “M.”. Për shërbime 

seksuale me klientë një orë ka qenë l00 Euro dhe se pagesa – gjysma e shumës është 

marrë përpara dhe se atë shumë ia ka dhënë M. ndërsa pjesën tjetër të hollave i ka marrë 

në hotel. Çdo herë kur ka patur marrëdhënie seksuale gjysmën e të hollave ia ka dhënë M. 

dhe se këtë e kanë bërë edhe femrat tjera- D. M. E din që M. ka patur marrëdhënie  intime 

me S., të akuzuarin B. M. e ka parë në klubin “M.” i cili gjatë gjithë natës ka qenë i ulur 

në banak pranë kompjuterit, të akuzuarin H. L. nuk e njeh, të akuzuarin G. M. nuk e njeh 

personalisht por e din që ka qenë kamarier në klubin “M.”. Me T. K. ka qenë  një kohë të 

shkurtë në klub, ajo është ulur në banak dhe se edhe puna e saj ka qenë që të pijë pije me 

mysafir. R. K. ka qenë valltare ndërsa D. M. njejtë ka kryer marrëdhënie seksuale me 

klientë.Nuk e ndijen vehten si viktimë por si të manipuluar, pasiqë M. i ka thënë se do të 

fiton shumë para, poashtu nuk ka kërkuar damshpërblim. Gjatë kohës sa ka qëndruar në 

Kosovë ka patur vetëm dokumentet e Sërbisë, nuk ka patur telefon personal, nuk e ka 

patur lirinë e lëvizjes, ka mundur që të lëviz vetëm me M. nga se ajo ashtu i ka thënë.  

 

Dëshmitarja – e dëmtuara F. P. në procesverbalin e mundësisë hetuese të veçantë 

ka deklaruar se  në Kosovë ka ardhur nëpërmjet J. I. të cilën e ka patur shoqe dhe e cila 
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më parë ka punuar në “M.” dhe se nga ajo ka kërkuar punë por  pa e ditur se çka do të 

punoi dhe  ajo i ka thënë se do të punoi si valltare në lokalin “M.”. Përpos kësaj është 

ulur edhe në tavolinë me klientët që të pijj pije me ta dhe se J. e ka udhëzuar që të shkoi 

me klientët për të kryer marrëdhënie seksuale. Poashtu J. i ka thënë se rroga do të jetë 

500 Euro mirëpo ajo nuk ia ka paguar rrogën 500 Euro,ashtu siq edhe ia ka premtuar dhe 

se është detyruar që për të holla të kryejë marrëdhënie seksuale pasiqë kishte nevoj për të 

holla për shkak të vajzës së sëmur dhe se edhe vajzat tjera i kanë kryer ato punë. J. i ka 

gjetur klientë dhe se për një orë klienti është dashur që të paguajë l00 Euro për 

marrëdhënie seksuale dhe se gjysmën e këtyre të hollave ia ka dhënë J. Marrëdhëniet 

seksuale zakonisht i ka kryer në motelin “M.”. Kur M. K. ia ka gjetur klientët ajo e ka 

marrë përqindjen, 50% - 50 Euro. Tek hoteli “M.” zakonisht ka udhëtuar me taxi, mirëpo, 

kur klientë kanë pasur D. dhe J. kanë udhëtuar me makinën e M. Menagjere në klubin 

“M.” ka qenë M. ndërsa pronari ka qenë S..  B. M. ka qenë pronar i objektit ndërsa të 

akuzuarin H. L. e njeh, e ka parë shpesh në klub i njejti nuk ka punuar por e din se ka 

qenë pronar i lokalit, ashtu i kanë thënë. I akuzuari G. M. ka punuar aty si kamarier 

ndërsa A. R. e njeh nëpërmjet J., si i dashuri i J. Ka shtuar se zakonisht në qytet ka dalur 

me J. nga se nuk i ka dijtur rrugët. Derisa ka qëndruar në Burgun e Lipjanit ka patur 

kërcënime nga M. kur e njejta i ka thënë:”ti nuk mund të flasësh asgjë, e din shumë mirë 

çka mund të bëjë unë”. 

 

Poashtu, nga deklarata e lexuar – procesverbali i mundësisë hetuese të veçantë e 

D. M. vërtetohet se në Prizren ka ardhur së bashku me M. dhe se e ka takuar  një mik të 

S. dhe se në bisedë e sipër ka ndëgjuar se në barin “M. M” do të ketë nevojë për punëtore 

për të punuar në banak, si kamariere. Në mbrëmje kanë shkuar së bashku në lokalin “M. 

M”, ku kanë qëndruar diku një orë, pastaj janë kthyer në “V. T.”, ku tri ditë kanë 

qendruar në Prizren. Pas kësaj ka vendos që të punoi në lokal ku ka punuar edhe në 

banakë, ka pirë pije me mysafirët ku edhe ka marrë përqindje. Sipas dëshirës ka pas seks 

me djem dhe se marrëdhëniet seksuale i ka kryer në këmbim me të holla dhe ate në 

motelin “M.”. Në motelin “M.” disa herë ka shkuar me taxi ndërsa disa herë e ka dërguar 

M. dhe atë me automjetin e vet. Përpos saj ka qenë edhe J. Zh. dhe se nga klientët ka 

marrë përafërsisht 70, njëherë 80 dhe në rastet tjera edhe l00 Euro. Gjysmën e shumës 

çdoherë ia ka dhënë M., ndërsa  gjysma tjetër i ka ngelë për vehte e poashtu kështu ka 

vepruar edhe J. Pas arrestimit M. disa herë e ka kërcënuar dhe një nga kërcënimet ka qenë 

edhe ajo se “do të flutoroi në ajër”. Derisa ka qenë duke punuar në lokalin “M. M”, nuk 

ka dal vet, kanë dalë bashkë qe të tria – së bashku me M. dhe J. dhe se njëherë M. edhe e 

ka goditur me flakaresh duke e sulmuar verbalisht duke menduar që ajo dhe Jovana pa 

dijenin e saj dëshirojnë që të shkojnë dikund, ka dashur që të dinte marrëveshjet mes 

mashkujve me to, me ç rast i ka thënë që të mos i ndrojnë numrat e telefonave por që 

marrëveshjet të shkojnë ndërmjet saj. M. ka qenë si menagjere, i ka kontrolluar hyrje – 

daljet e pijeve dhe i ka ftuar vajzat nga Sërbia që të vijnë dhe të punojnë si valltare – 

kamariere. Paga është dashur që të jetë 500 Euro në muaj mirëpo, pasiqë nuk ka punuar 

një muaj nuk e ka marrë këtë pagë. 

 

Poashtu, në procesverbalin e mundësisë hetuese të veçantë deklaratën e ka dhënë 

edhe e dëmtuara – e ndëgjuar në cilësi të dëshmitares R. K. e cila ka deklaruar se në 
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Prizren ka ardhur nëpërmjet shoqes A. C. e cila e ka ftuar që të vjenë në Kosovë të punon 

si valltare në lokalin “M. M”. Një kohë më vonë A. i ka ndihmuar edhe që të gjej klientë, 

myshteri që vinin në bar dhe se pas orarit të punës ka shkuar me klient në motelin “M.” 

ku edhe ka patur marrëdhënie seksuale. Arsyeja pse është marrë me marrëdhënie seksuale 

ka qenë sepse e ka patur nënën e sëmur dhe edhepse ka qenë e paraparë që të paguhej me 

500 Euro në muaj atë pagë kurrë nuk e ka marrë, ndërsa ka marrë fitim nga pijet kur është 

ulur  me myshterit. Zakonisht para se të shkonte me klient në lokalin “M.”, pagesa është 

bërë gjysma në lokal ndërsa gjysma tjetër në motelin “M.”. Poashtu, gjysmën e pagesës 

nga shërbimet e kryera seksuale ia ka paguar edhe M. kur ajo i ka gjetur klient dhe se 

kështu kanë vepruar edhe J. dhe D. J. dhe D. deri te moteli “M.” kanë ardhur me makinën 

e M. e cila vet e ka vozitur automjetin e saj dhe gjithëmonë i ka pritur para hotelit – në 

pompën e benzinës “H. P.”. Poashtu,ka njohuri që edhe F. është marrë me prostitucion. 

Pronar i lokalit ka qenë S. ndërsa H. ka qenë pronar me letra. B. M. asnjëherë nuk e ka 

detyruar e as që e ka kanosur që të  merret me prostitucion.Nuk ka refuzuar që të ia jep 

përqindjen nga klientët M., kur ajo i ka gjetur klient për arësye se e ka patur nënën të 

sëmur.  

 

E dëmtuara T. K. në procesverbalin e mundësisë hetuese të veçantë ka deklaruar 

se në lokalin “M. M”, ka filluar që të punoi më 25.01.2013 dhe se pronari i lokalit ka 

qenë H. L., menagjer S. dhe se është konsideruar si lokali i tij. Është marrë me 

prostitucion, në motelin “M.” dhe se poashtu në këtë motel e ka pa edhe F. dhe J. Poashtu 

njëherë ka parë që J. Zh. i ka dhënë para S. K., e cila më parë ka qenë e ulur me një njeri 

në tavolinë dhe menjëherë pasi është ngritur ka shkuar dhe ia ka dorëzuar të hollat S. në 

shumën prej 50 Euro. Me B. M. ka patur një problem kur një ditë nuk ka mundur për 

shkak të ditëlindjes të shkonte në punë, ka shkuar ditën tjetër dhe kur ka filluar që ti 

spjegoi S. se pse nuk ka ardhur në punë, B. ka filluar që ti bërtas, ta shajë, e ka goditur 

me shuplakë, ka ra në tokë dhe është ngritur në këmbë, e që krejt këto i ka parë edhe S. 

por fare nuk ka reaguar. Kjo ka ndodhë më datën 08.08.2014. H. L. është kujdesur për 

dokumentacion, nuk ka ardhur shpesh por zakonisht ka ardhë në mbrërmje në orën 2l:00. 

Nuk ka banuar në lokalin “M. M” por në qytet me qira dhe se poashtu ka qenë edhe e 

keqtrajtuar  në vitin 2015 nga ana e një shokut të tij. 

 

Nga provat materiale të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor vërtetohen 

pohimet e të dëmtuarës R. K. se ka kryer shërbime seksuale në shkëmbim për të holla.Kjo 

vërtetohet nga transkriptet e mesazheve të R. K. me klientin që posedon numrin e 

telefonit xxx – xxx-xxx, me datën l9.12.2013 në ora 0l:34 minuta klienti i shkruan 

mesazh “dy veta jemi a po vish, karshi teje jemi për 50 Euro, “po ose jo kallxom, “ data 

l9.12.2013 ora 0l:37 minuta. Data l9.12.2013 ora 0l:39 minuta R. i përgjigjet: “nuk flas 

pa pije unë po nuk më ftove në tavolinë dhe mos më shkruaj më në tel”.  

 

Mesazhet e shkruara nga R. K. me nr. të telefonit xxx – xxx-xxx me klientin që 

posedon numrin e telefonit xxx – xxx-xxx, data l9.12.2013 ora 2l:50 minuta, “a bon me 

zbrit pak çmimin me l20, me gumicë”, data l9.12.2013 ora 2l:44 minuta, l9.12.2013 ora 

2l:55 minuta “për l20 a ban”, l9.12.2013 22:04 minuta përgjigja e R. “me gumicë jo pa 

gumicë”, në ora 22:l9 minuta “veq një orë kam kohë a ban l20 a jo trego”, ora 2l:44  
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minuta përgjigja e R. “OK”. Data l8.01.2014 në ora 20:46 minuta klienti i shkruan R.”R. 

fol me atë shoqen me flokë kaqurela a mund me dalë pasnesër në ora l2:00”, ora 20:47 

minuta përgjigja e R. “tjetër ditë dalim unë edhe ti zemër”. 

 

Nga raporti i policit i datës 02.07.2014 vërtetohet se me datën 0l.07.2014 oficerët 

e Policisë së Kosovës kanë shkuar në lokalin “M.”, ku pastaj në tavolinë i ka shoqëruar 

një femër e quajtur M. nga Kazakistani ku gjatë bisedës iu ka thënë që nëse dëshirojnë që 

të kenë marrëdhënie seksuale duhet që ti paguajnë l00 Euro. 

 

Nga raporti  i oficerit më datë 05.06.2015 vërtetohet se oficerët e Policisë së 

Kosovës më datën  04.06.2015 në zbatim të urdhëresës së lëshuar nga gjykata kanë 

shkuar në lokalin “M.” në Prizren ku në të njejtin lokal vallzonin tri vajza të veshura 

shumë provokative dhe se njëra nga vajzat e cila është prezentuar nga Tirana është ulur 

me ta  dhe i ka pyetur se a janë të interesuara për marrëdhënie seksuale dhe se çmimi për 

një orë është l00 Euro dhe se nëse vendosin që të kenë marrëdhënie seksuale me të apo 

me ndonjërën nga vajzat tjera duhet që të japin një shumë të parave (20 apo 30) Euro në 

formë të  kaparit që të sigurohen se e kanë terminin e rezervuar e më pas duhet që të 

shkojnë dhe ti presin në hotelin “M.” në Prizren dhe të iu tregojnë me SMS ose ata ose 

recepcionisti se në cilën dhomë të hotelit janë duke i pritur. 

 

Nga raporti i oficerit i datës l5.07.2015 vërtetohet se oficerët e Policisës së 

Kosovës e kanë zbatuar urdhëresën – masën e fshehtë blerje e simuluar e ndonjë sendi 

duke u bazuar në urdhëresën e lëshuar nga Gjykata Themelore në Prizren dhe se me datën 

l4.07.2015 oficerët e policisë rrethë  orës 22:45 minuta kanë shkuar në lokalin “M.” ku 

kanë vërejtur 7 femra që kanë qenë duke vallëzuar dhe që kanë qenë të veshura me veshje 

shumë provokative dhe se pasi janë ul e kanë ftuar njërën nga femrat e cila është 

prezentuar me emrin D. (F.) dhe se i ka treguar se nëse dëshiron që të ketë marrëdhënie 

seksuale me te një orë kushton l00 Euro, 20 Euro duhet të jepen kapar në atë moment 

ndërsa  pjesa tjetër në motel, e që moteli është i caktuar, motel “M.”. Aty duhet që të 

shkon dhe ta rezervon një dhomë dhe pastaj në ora 02:00 me SMS ta njofton se në cilën 

dhomë është i vendosur e që më pas e njejta do të vjen. Oficeri i Policisë së Kosovës 

ashtu edhe ka vepruar ia ka paguar 20 Euro të kaparit, të cilat të holla më parë kanë qenë 

të caktuara për simulim, kanë qenë të kopjuara paraprakisht dhe të vulosura, ka shkuar në 

motel “M.” e ka rezervuar dhomën nr.4, e ka paguar 30 Euro, poashtu me paratë e 

caktuara për blerje të simuluar në orën 02:00 i ka dërguar një SMS D. në numrin e 

telefonit që ia ka dhënë xxx –xxx-xxx dhe i ka treguar se është vendosur në dhomën nr.4, 

dhe se rrethë orës 02:10 dhe 02:l5 ka ardhur D. ka hyrë në dhomë dhe menjëherë ka 

kërkuar edhe shumën tjetër të parave 80 Euro, ka  filluar që të zhveshet, oficeri i policisë 

ia ka dhënë l00 Euro nga parat e caktuara ka shkuar në banjo dhe e ka njoftuar ekipin e 

Policisë së Kosovës. 

 

Nga raporti i oficerit i datës l5.07.2015 në ora l0,30 minuta vërtetohet se më datën 

l4.07.2015 oficerët e Policisë së Kosovës kanë qenë në lokalin e natës “M. M”, me qëllim 

të zbatimit të masës së fshehtë blerje e simuluar e ndonjë sendi dhe se rrethë orës 22,45 

minuta kanë hyrë në lokalin e lartëcekur dhe pastaj kur janë ulur në tavolinë e kanë ftuar 



 16 

një femër e cila është prezentuar me emrin D. nga Serbia dhe kanë biseduar me të njejtën 

rrethë mundësisë së kryerjes së aktit seksual e që e njejta është përgjegjur se ka disa 

rregullta, duhet që në fillim ti ipet kapari në shumën prej 30 Euro, më pas të rezervohet 

një dhomë në motelin “M.” dhe se pas orës 02:00 ajo do të vjen në motelin e cekur dhe 

do ta pyes recepcionistin se në cilën dhomë është vendosur e që pastaj në motel duhet ti 

jipet edhe shuma prej 70 Eurove, pasiqë marrëveshja për një orë marrëdhënie seksuale ka 

qenë l00 Euro. Zyrtari i Policisë së Kosovës në ora 0l,55 minuta ka shkuar në motelin 

“M.” është vendosur në dhomën nr.5, motelin e ka paguar 30 Euro në ora 02:l0 minuta ka 

ardhur D. dhe ka hyrë në dhomë të cilës ia ka dhënë shumën e të hollave prej 70 Eurove, 

pasiqë paraprakisht në emër të kaparit ia ka paguar 30 Euro e që pastaj e ka informuar me 

SMS Policinë e Kosovës që të reagoi dhe të ndërhynë. 

 

Nga raporti i oficerit i datës l5.07.2015 në ora ll:30 minuta vërtetohet se oficerët e 

Policisë së Kosovës me datën l4.07.2015 kanë qenë në lokalin e natës “M. M”, me qëllim 

të zbatimit të masës së fsheht blerje e simuluar e ndonjë sendi dhe se pas hyrjes në lokal e 

kanë ftuar njerën nga femrat e cila është prezentuar me emrin D. nga Tirana e cila iu ka 

treguar se një orë marrëdhënie seksuale me te kushton l00 Euro, 20 Euro duhet që ti jep 

në emër të kaparit ndërsa pjesën tjetër në motel. Moteli është i caktuar nga ta e që është 

motel “M.”, duhet që të shkonë atje dhe ta rezervon një dhomë e që pastaj në ora 02:00 ta 

njofton me SMS se në cilën dhomë është vendosur e pastaj ajo do të vjen dhe do ta kryen 

aktin seksual. Ashtu edhe ka vepruar oficeri i policisë rrethë orës 0l,55 minuta ka shkuar 

në motelin “M.” është vendosur në dhomën 4, për dhomë ka paguar shumën prej 30 Euro 

në ora 02:00 i ka dërguar një SMS D. “F.” në numrin e telefonit të cilin ajo ia ka dhënë 

xxx-xxx-xxx i ka treguar se është i vendosur në dhomën nr.4, rrethë orës 02:l0 - 02:l5 

minuta ka ardhur D. dhe menjëherë ka kërkuar shumën tjetër të parave – 80 Euro, është 

zhveshur tërësisht ndërsa oficeri i policisë ka shkuar në banjo dhe i ka telefonuar policisë 

që të ndërhynë pasiqë është kryer blerja e simuluar. 

 

Nga raporti i oficerit me nr. të rastit 2015-DHTQNJ-92 të datës l6.07.2015 i orës 

ll:00 vërtetohet se më datën l5.07.2015 rrethë orës 02,20 minuta oficerët e policisë së 

Kosovës e kanë bërë kontrollimin e objektit motel “M.” që gjendet në rrugën e ... në 

Prizren, dhe se pas kontrollimit të dhomës nr.3, kanë gjetur personin e quajtur D. M. e 

cila ishte e zhveshur tërësisht dhe aty ka qenë zyrtari policor i cili ka qenë duke e zbatuar 

urdhëresën e masës së fshehtë blerje e simuluar e ndonjë sendi ndërsa në dhomën nr.4, 

është gjetur femra e quajtur F. P. e cila poashtu ka qenë e zhveshur tërësisht dhe aty ka 

qenë zyrtari policor i cili ka qenë duke zbatuar urdhëresën e masës së fshehtë blerje e 

simuluar e ndonjë sendi. Të hollat të cilat i kanë marrë nga klienti personat e lartcekur i 

kanë patur në çantat e tyre e të cilat kanë qenë të holla të kopjuara dhe të vërtetuara me 

vulë për masën e fshehtë blerje e simuluar e ndonjë sendi. Në recepcion janë gjetur dhe 

sekuestruar një telefon, dy kartmonedha njëra prej 50 Euro dhe njëra kartmonedhë prej l0 

Euro të cilat para kanë qenë të fotokopjuara dhe të vërtetuara me nënshkrim, para të cilat 

ishin paguar për dhoma nga zyrtarët policor, dy USB, një libër për evidentimin e 

klientëve, një fletore për evidentim të pastrueseve, ndërsa në dhomën e pronarit të motelit 

“M.” janë gjetur dhe sekuestruar 3 CD-ja. 
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Nga raporti njoftues i datës 27.07.2015 vërtetohet se është zbatuar urdhëresa e 

gjykatës që ka të bëjë me mbylljen e lokalit DPH “M. M” dhe se lokali është mbyllur,ku 

prezent ka qenë F. M., me ç’rast është përpiluar  edhe procesverbali për inspektimin e 

kryer në lidhje me mbylljen e lokalit si dhe janë bashkangjitur fotografitë e lokalit. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve vërtetohet se në lokalin 

“M.” nga G. M. është sekuestruar një kartëmonedhë prej l0 Euro, 20, Euro, poashtu nga 

G. M. është sekuestruar një telefon “Nokia”, një SIM kartel e Z.Mobile me nr.xxx-xxx-

xxx, kartmonedha prej l00 Euro, 50 Euro, 20, Euro l0 Euro dhe 5 Euro.  

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve në lokalin “M. M” nga T. K. është 

sekuestruar përkohësisht telefoni Samsung me nr.xxx-xxx-xxx dhe një tjetër telefon 

“Samsung” me nr. të IPKO-s. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve vërtetohet se në lokalin 

“M. M” nga R. K. janë sekuestruar tri kartmonedha prej 50 Euro, një kartmonedhë prej l0 

Euro dhe një telefon Samsung me ngjyrë të zezë me nr. të telefonit xxx-xxx-xxx. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve vërtetohet se nga këtu i 

akuzuari B. M. është sekuestruar një kartmonedhë prej 5 Euro, një telefon “Samsung” 

dhe një kartmonedhë prej l0 Eurove. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve në lokalin “M.” nga 

këtu e akuzuara M. K. është sekuestruar një veturë DEWOO MATIS, poashtu nga M. K. 

në lokalin “M.” është sekuestruar një kartmonedhë prej l0 Euro, një kartmonedhë prej l0 

Euro, një kartmonedhë prej 5 Euro, një kartmonedhë prej 5 Euro dhe një telefon “IPHON 

6”, me nr.xxx-xxx-xxx. Poashtu nga M. K. në motel “T.” është sekuestruar pasaporta dhe 

shënimet bankare në 4 faqe, të “Raiffeisen Bank”. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve vërtetohet se në “V.  T.” 

nga A. R. është sekuestruar një telefon celular i markës “Samsung”, SIM kartela e IPKO-

s me nr.xxx-xxx-xxx, një telefon celular “IPHON-e” dhe një SIM kartelë e Vodafonit. 

Poashtu nga A. R. sipas vërtetimit mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve në Prizren 

në parkingun e motelit “V. T.” është konfiskuar vetura “Opel Astra” me nr. të regjistrimit 

xx-xxx-xx. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve në motel “M.” në 

Prizren nga F. P. është konfiskuar një kartmonedhë prej 50 Euro, në kuletën e së njejtës, 

një kartmonedhë prej 50 Euro, dy pako kondoma, një kartmonedhë prej l0 Eurove në 

kuletën e së njejtës, një kartmonedhë prej l0 Eurove në  motel “M.” një vërtetim për 

pranimin për leje, një vërtetim për qëndrim të përkohshëm për vazhdimin e lejes, polisa e 

sigurimit shëndetësor, një telefon “Nokia “ RM-96l me nr.serik CE 0l68 pasaporta 

shqiptare xxx, pasaporta e Shqipërisë xxx- e dëmtuar. 

 



 18 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve vërtetohet se në motel 

“M.” nga D. M. është konfiskuar telefoni celular “Lenova”, kartmonedha prej 50 Euro, 

20 Euro, pasaporta me nr.serik .... si dhe 2 kondoma. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve vërtetohet se në motel 

“T.” nga J. Zh. është konfiskuar telefoni celular “Nokia” me ngjyrë të bardhë, 

kartmonedha preje 50 Euro, l0 Euro dhe 3 kartmonedha prej 5 Eurove të cilat janë gjetur 

tek e njejta.  

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve në motel “M.” nga N. 

H. është sekuestruar telefoni “Samsung”, në recepcion një USB, në motel “M.”, një USB 

4 GB, kartmonedha prej 50 Euro, kartmonedha prej l0 Euro si dhe në zyrën e pronarit një 

CD me ngjyrë të portokalt, një CD me ngjyrë të gjelbërt në të bardhë, një CD me ngjyrë 

të zezë, ndërsa nga recepcioni është marrë fletorja e punës së pastruesve, libri i fjetjes i 

motelit, data 0l.03.2015. 

 

Nga procesverbali mbi kontrollimin e shtëpisë, banesës, lokaleve tjera dhe 

personave vërtetohet se më dtën l5.07.2015 rrethë orës 02:l0, është bërë kontrolli në 

motel “M.” në Prizren me pronar M. Sh. dhe se gjatë kontrollit janë konfiskuar l00 Euro, 

2 x 50 Euro nga F. P., 20 Euro, 2 x l0 Euro, një pako kondoma “Love plus”, dy copë 

kondoma “Love plus” si dhe dy kartmonedha nga l0 Euro. Tek recepcionisti N. H. janë 

konfiskuar një telefon samsung i firmës në USB 4 GB, një USB D-Link si dhe 3 CD-ja 

me ngjyrë të zezë, portokalt dhe ngjyrë të xhelbërt në të bardhë që janë gjetur në zyrën e 

pronarit, një fletore për punën e mastrueeve dhe një fletore e fjetjes së motel “M.” 

 

Nga raporti i bastisjes i datës l5.07.2014 vërtetohet se rrethë orës 02:30 minuta në 

katin e dytë të motel “M.” në dhomën nr.5, është gjetur D. M. së bashku me oficerin 

policor i cili e ka bërë simulimin e rastit dhe se në qantën e saj është gjetur pasaporta në 

emër të D. M., patent shoferi, kondomat mbi tavolinë, kartmonedha prej 20 Euro në 

portofolin e D. M., një telefon me ngjyrë të zeze me mbishkrim “Lenovo” mbi tavolinë. 

 

Rreth orës 02:55 minuta të datës së njejtë në dhomën nr. 4, të motel “M.”  është 

hasur F. P. së bashku me oficerin policor i cili e ka bërë simulimin e rastit dhe se janë 

gjetur dëshmit dhe ate një kondom “Love Plus” poshtë shtratit një pako kondoma “Love 

plus” dhe një kondom tjetër mbi tavolinë, letërnjoftimi shqipëtar në emër të F. P., telefoni 

“Nokia” me ngjyrë të zezë në qantën e së njejtës, dy pasaporta shqiptare në emër të F. P., 

dy kartëmonedha në vlerë prej 50 Euro të gjetura në portofolin e F. P. numrat serik të të 

cilave kanë qenë të kopjuara dhe të përdorura për simulim të rastit nga policia, 2 

karetmonedha në vlerë prej l0 Euro të gjetura në portofolin e F. P. numrat serik të të 

cilave kanë qenë të kopjuara dhe të përdorura për simulimin e rastit, një dokument nga 

MPB e RKS, polisa e sigurimit në emër të F. P. 

 

Rreth orës 03:35 minuta është kaluar në recepcion të motelit “M.” dhe është gjetur 

një kartmonedhë prej 50 Euro në dollap të recepcionit, kartmonedha prej l0 Euro poashtu 

në dollap të recepcionit 3 CD me ngjyrë të portokallt,  me ngjyrë të gjelbërt dhe të bardhë 
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dhe me ngjyrë të zezë që janë gjetur në recepcion te motel “M.2 libri i fjetjes me 

mbishkrim “Motel M.” Prizren – 0l.03.2015, një fletore me mbishkrim “FLOWERS” e 

gjetur në recepcionin e motel “M.”, një telefon “Samsung” me ngjyrë të zeze dhe dy 

USB. 

 

Nga lista e dëshmive të marra në motel “M.” në Prizren më datën l5.07.2014 

vërtetohet se janë marrë gjësendet dhe ate katëmonedha prej 50 Euro në dhomën  nr.5, në 

protofol të D. M., pasaporta Serbe të D. M., dy kondoma në dhomën nr.5, kartmonedha 

prej 20 Euro në dhomën nr. 5, nga portofoli i D. M., telefoni Lenovo me ngjyrë të zezë, 

një kondom në motel “M.” në dhomën nr. 4, një pako kondom në motel “M. “ nr.4, 

telefoni me ngjyrë të zezë në çantë të F. P., dy pasaporta shqiptare në emër të F. P. në 

çantën e së njëjtës, dy kartmonedha prej 50 Euro në qantën e F. P., dy kartmonedha nga 

l0 Euro në portofol tek  F. P.,  dokumentet nga MBP në çantë të F. P., polisa e sigurimit 

në çantë të F. P., kartmonedha prej 50 Euro, kati i dytë të motel “M.” në fiok të 

recepcionit, kartmonedha prej 50 në fiok të recepcionit të motel “M.”, 3 CD në recepcion, 

libri i fjetjes me mbishkrim motel M. në Prizren Ol.03.2015, fletore me mbishkrim 

“Flowers” poashtu në recepcion të marrë, telefon  “Samsusng” me ngjyrë të zezë dhe  2 

USB. 

 

Nga fotoalbumi bashkangjitur shkresave të lëndës dt.l5.07.2015 shihen pamjet e 

motelit “M.”, dhomave, pastaj pamja e D. M., dëshmitë e gjetura dhe të sekuestruara, 

kartmonedhat në vlerë prej 20 Euro, 50 Euro, portofoli i D. M. nga janë marrë të hollat, 

telefoni i gjetur përmbi tavolinë. Pastaj fotot e dhomës nr.4, ku shihen pamja e dëshmive 

të lartëcekura të sekuestruara, foto e F. P. e cila ka qenë në dhomën nr.4, si dhe dëshmitë 

e sekuestruara të lartëcekura nga kjo dhomë, kartmonedhat e sekuestruara prej 50, l0 

Euro. Pamjet e recepcionit të motel “M.” si dhe gjësendet e sekuestruara të lartëcekura 

nga recepcioni.  

 

 

Nga procesverbali mbi kontrollin e shtëpisë, banesës, lokaleve tjera dhe personave 

vërtetohet ses më datën l5.07.2015 në ora 04:25 minuta është bërë kontrolli i motel “V. 

T.” i pronarit N. G. që gjendet në rrugën Prishtinë-Prizren ku janë kontrollur dhomat, 

304, 3ll, 3l2 dhe 303, janë gjetur disa persona të dyshuar dhe janë sekuestruar telefona, 

para në cilësi të provave materijale. 

 

Nga raporti i bastisjes i motel “V. T.” vërtetohet se më datën l5.07.2015 është 

bërë bastisja e që së pari është bërë bastisja e “M. N. C.” me pronar H. L. dhe menagjer 

S. K. e pastaj është bërë edhe bastisja në motel “V. T.”.  

 

Nga lista e dëshmive e datës l5.07.2015 vërtetohet se në dhomën nr.303 të motelit 

“V. T.” janë sekuestruar 4 telefona (dy Ifone dhe 2 Samsung)., në dhomën nr.304 janë 

sekuestruar kartmonedha prej l00 Euro, 50 Euro dhe l0 Euro si dhe kartmonedha në lekë 

në apoena prej 2000 Lekë dhe l000 Lekë, poashtu në dhomën 304 janë sekuestruar 4 

telefona, dy “Samsung dhe dy Nokia” , ndërsa në dhomën 3ll një telefon Nokia. 
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Nga fotoalbumi i datës l5.07.2015 shihen pamjet e motel “T.” -  pamjet e 

dhomave 303, 304 si dhe gjësendet e sekuestruara në dhomat e lartëcekura. Poashtu nga 

fotodokumentacioni shihen edhe pamjet e veturës “Opel” me targa xx –xx-xxx-xx, si dhe 

pamjet e veturës “Opel” me targa xx-xx-xxx-xx. 

 

Nga procesverbali  mbi kontrollin e shtëpisë, banesës lokaleve tjera dhe personave 

të datës l5.07.2015 vërtetohet se është bërë kontrolli në clubin “M.” rrethë orës 02:l5 

minuta, e që janë konfiskuar gjësendet e lartëcekura si në vërtetimet mbi sekuestrimin e 

përkohshëm të sendeve. 

 

Nga raporti i bastisjes me nr. të dosjes 2015 – DHTQNJ-92 vërtetohet se më datën 

l4.07.2015 dhe l5.07.2015 janë bërë bastisjet në Klubin “M. N. C.” dhe janë sekuestruar 

gjësendet e cekura si në vërtetimet mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve. 

 

Nga lista e dëshmive të klubit “M. N. C.” vërtetohet se janë marrë dëshmitë 

kartmonedha prej 20 Euro, në shankun e lokalit, kartëmonedha në apoena l00 Euro, 50 

Euro, 4 x 20 Euro, 7 x  l0 Euro dhe 9 x 5 Euro nga G. M. (mbi shankun e lokalit) 

kartëmonedha prej 4 x 20 Euro, l x l0 Euro, 4 x 5 Euro dhe monedha të metalit l x l Euro, 

3 x 0.5 Euro dhe 6 x 0.2 Euro nga S. K. (në dysheme të lokalit), pastaj kartëmonedha në 

apoena prej l x 5 Euro dhe një monedhë l x 0.l. Euro nga B. M. (në dysheme të lokalit), 

kartmonedha prej l x l0 Euro nga M. K. si dhe kartmonedha l x l0 euro, l x 5 Euro, l x 5 

Euro, një fletë e formatit A-4, me paratë e fotokopjuara që përputheshin me to e që janë 

marrë në lokalin në fjalë, kartmonedha x 50 Euro dhe l x l0 nga R. K. si dhe 5 telefona, ( 

3 Samsung, një Nokia dhe një Iphone) të marra në lokalin në fjalë. 

 

Nga fotoalbumi i datës l5.07.2015 shihen pamjet e lokalit “M. N. C.”, - dëshmitë 

e fotografuara të lartëcekura – kartmonedhat dhe telefonat.  

 

Nga kërkesa për kthimin e parave të Fondit të fshehtë të datës 29.07.2015 

vërtetohet se më datën l5.07.2015 lidhur me rastin 2015 – DHTQNJ-92 të koduar në 

emrin “M. 2” është zbatuar urdhëresa e Gjykatës Themelore të Prizrenit në lidhje me 

blerjen e simuluar të një sendi për çka janë përdorur paratë nga Fondi i fshehtë i policsë 

së Kosovës, e që pas zbatimit të masës së lartëcekur si dëshmi janë sekuestruar edhe 

paratë nga Fondi i fshehtë e që me këtë kërkesë është kërkuar që ti kthehen Fondit të 

fshehtë të policisë, e që kanë të bëjnë me kartmonedhat prej 20 Euro, l0 Euro, 50 Euro të 

cilat janë përdorur me rastin e zbatimit të masave të fshehta (blerja e simuluar e një 

sendi). 

 

Sipas raportit njoftues  të datës 06.08.2015 vërtetohet se paratë e përdorura për 

masën e fshehtë blerja e simuluar e ndonjë sendi pasiqë janë konfiskuar me rastin e 

bastisjes së lokaleve të lartëcekura i kthehen Fondit të fshehtë.  

 

 Në mbrojtjen e vet i akuzuari S. K.i në shqyrtim gjyqësor të datës l0.11.2016  dhe 

29.12.2015 ka deklaruar se pronar i lokalit “M.” është F. M. me të cilin edhe ka lidhë 

kontratën me qirra në mars të vitit 2008, për l0 vjet ndërsa qirraja mujore e lokalit ka 
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qenë l000 Euro. Lokali ka qenë lokal nate që do të thotë vallëzim dhe se për këtë ka 

siguruar licencën nga Ministria e industrisë dhe tregtisë nga Komuna e Prizrenit dhe 

Inspektorati komunal i Prizrenit. Prej vitit 2008 deri në fillim të vitit 20l3 lokali ka qenë 

në emrin e tij nën firmën “M.” ndërsa prej vitit 20l3 deri në l5.07.2015 lokali ka qenë në 

emër të H. L. Gjatë periudhës kohore 2008-2013 të gjitha punëtorët që kanë punuar në 

lokal kanë banuar në katin e tretë të lokalit mirëpo, pasiqë nga shiu janë shkatërruar 

dhomat ashtuqë dy femra nga Shqipëria të cilat kanë jetuar me dashnorët e tyre, J. I., A. 

C. dhe F. P. kanë jetuar në motelin “V. T.” e poashtu kur kanë ardhur edhe  M. K. dhe D. 

M. kanë banuar në atë hotel. Të akuzuarin B. M. e njeh prej vitit l989 dhe se në gjysmën 

e vitit 20l4 e ka thirrë që ti ndihmoi në lokal për shkak të gjendjes së tij të rëndë 

shëndetësore. M. K. ka punuar si menagjere në lokalin “M. M” prej muajit prill të vitit 

2005 deri më 26.06.2015 me pagë mujore prej 500 Euro. Në lokalin “M.” kanë qenë të 

punësuara femrat nga Shqipëria dhe ate J. I., R. K. dhe F. P.,  nga Serbia M. K. dhe D. M. 

dhe nga U. T. K. Femrat nga Shqipëria një kohë i ka sjellë A. C., kurse F. P. e ka sjellë J. 

I., ndërsa nga Serbia i ka sjellë M. K. Ka shtuar se H. L. ka figuruar si pronar vetëm në 

dokumente e asgjë tjetër kurse i njejti ka qenë edhe pronar edhe menagjer dhe se arsyeja 

pse e ka angazhuar B. M. ka qenë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore pasiqë në atë 

kohë mosprezenca e tij në lokal ka bërë që punëtorët të jenë të pakënaqur, se vëllau i tij F. 

M. i ka thënë se borgji i lokalit – qirraja ka arritur në l2.000  Euro dhe se ka qenë në 

pyetje edhe që ta liroi lokalin dhe kjo ka qenë arsyeja që e ka lut B. M. si shokun e tij më 

të besueshëm që të vjen dhe të ndihmoi që të ia kthejë të hollat, paret e rrymës dhe 

detyrimet tjera ndaj shtetit.  

 

Prej vitit 2013 deri në vitin 2015 pagesa e punëtorëve ka qenë sipas përqindjes, 

pasi që punëtoret kanë hjekë dorë nga paga fikse mujore dhe pagesa ka qenë ditore, për 

çdo natë i kanë marrë të hollat. Punëtoret janë ulur me klient pasiqë kanë pasë përqindjet 

e tyre dhe se kjo ka qenë dëshira e tyre dhe se nëse klienti ka paguar një lëngë çmimi ka 

qenë 7 Euro dhe nga ato punëtorja i ka marrë 2 Euro, nëse klienti ka marrë alkohol çmimi 

ka qenë l5 Euro dhe punëtorja ka marrë 5 Euro. Gjatë orarit të punës – prej orës 2l:00 deri 

në ora 02:00  nuk ka ndodhë asnjëherë që punëtoret të ofrojnë qëllime seksuale ndërsa 

pas orarit të punës ato kanë qenë të lira. I njejti ka qenë në lidhje dashurije me M. K. e 

cila i ka siguruar punëtoret nga Serbia, ndërsa ai së bashku me H. L. pastaj iu kanë 

rregulluar dokumentacionin. Prej vitit 2004 deri në fillim të vitit 2013 të gjitha punëtorët i 

ka sjellë vet në mënyrë ligjore nga Moldavija, Ukraina dhe Rusia, kurse prej vitit 20l3 

kur firma “M.” prej tij ka kaluar tek H. L. në firmën “M. M”, kontratat i kanë lidhë 

bashkë. M. K. ka ardhur në mënyrë legale në Kosovë, ka qenë e lajmëruar, është pajisur 

me leje pune dhe letërnjoftim të përkohshëm të Republikës së Kosovës për një vit, e ka 

pasur cilësinë e menagjeres së lokalit që do të thotë se është kujdesur për pije, për mall 

dhe çka duhet tjetër në lokal, ta lajmëroi sa ka qenë pazari dhe a ka patur ndonjë problem 

apo jo. G. M. në lokalin e tij ka punuar si kamarier prej orës 2l:00 deri në ora 02:00 dhe 

është paguar l0 Euro, ndërsa me A. R. nuk ka komunikuar asnjëherë as përmes telefonit 

as drejtëpërdrejtë.  

 

Në mbrojtjen e vet në shqyrtimin gjyqësor të datës 29.12.2016 i akuzuari B. M. ka 

deklaruar se objekti ku gjendet lokali “M. M” është i babës dhe pasiqë i njejti tani nuk 
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është gjallë me menagjimin e tij mirret vëllau i tij F. M. Në periudhën kohore 20l3-2015 

këtë lokal F. M. ia ka lëshuar me qira S. K. dhe se qiraja mujore ka qenë l000 Euro.Ka 

shkuar në lokal pasiqë S. i ka patur borgj përafërsisht l2.000 Euro dhe ka shkuar që të ia 

kërkoi të hollat. Roli i tij në lokalin “M.” ka qenë vetëm puna e qirrasë dhe se kur ka 

ndodhur ndonjë prishje që ta shiqoi dhe ta rregulloi. G. M. e njeh pasiqë është vëllau i 

bashkëshortes së tij, A. R. nuk e njeh, J. I. nuk e njeh, e poashtu nuk e njeh as M. K., J. 

Zh., as T. K. Kurrë nuk ka patur problem me ndonjë punëtore të “M. “ as që e ka goditur 

me shuplakë ndonjerën prej punëtoreve.  

 

Në mbrojtjen e vet e akuzuara M. K. në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të 

datës 29.12.2016, ka deklaruar se  me S. K. është njoftuar nëpërmes një shoqe e cila është 

nga Nishi dhe jeton në Prizren dhe se ka qenë data 22.04.2014 kur kanë ardhë së bashku 

me D. Më së shumti është shoqëruar me D., T. dhe J. Vajzat tjera që kanë punuar në lokal 

kanë pas për obligim shoqërimin e mysafirëve, kjo ka qenë pjesë përbërëse e punës 

mirëpo, ajo kurrë nuk iu ka propozuar vajzave që të futen edhe në marrëdhënie intime me 

klientët në atë lokal. Poashtu asnjëherë nuk ka pranuar kurrfarë shpërblimi nga vajzat 

nëse ato kanë kryer marrëdhënie seksuale me ndonjë klient për para. Nuk i ka dërguar me 

veturë D. dhe J. tek moteli “M.”, pasiqë nuk ka patur patentshofer, automjeti është i nënës 

së saj, automjetin e ka vozitur D. dhe se ajo - e akuzuara nuk e ka vozitur asnjëherë. Sipas 

dokumenteve ka qenë menagjere por puna e saj ka qenë ekskluzivisht rregjistrimi i 

pijeve, hyrjet dhe daljet si dhe të ulet me mysafir në tavolinë kur e ftojnë. Sa i përket B. 

M. ai ka qenë pronar i ndërtesës, ka ndejtur në lokal në banak pranë kompjuterit, 

ndonjëherë jo gjithmonë, vajzave iu ka dhënë të hollat dhe se edhe asaj personalisht ia ka 

dhënë të hollat e pijeve – atë natë kur ka pirë me mysafirët. Vajzat kanë qenë të lira që të 

dalin vet dhe se asnjëherë nuk ka ndikuar tek ato që të kenë marrëdhënie seksuale me 

dikend. Poashtu, nuk ka ndikuar as tek J. që të ketë marrëdhënie seksuale me dikend. Në 

fillim kur ka ardhur S. i ka thënë se rroga do të jetë 500 – 600 Euro sipas kontratës, për 

valltare ka qenë rroga 600 Euro ndërsa për ato që e bëjnë regjistrimin e pijeve dhe i 

shoqërojnë mysafirat në tavolinë 500 Euro. Ka thënë se kjo është rroga fikse por edhe se 

në pajtim me mundësitë e tija do ta paguajë si ditore apo në fund të muajit, plus të gjitha 

vajzat i kanë përqindjet nga pijet të cilat do ti pijnë me mysafirët dhe se kjo pagesë është 

bërë menjëherë natën e njejtë. Ka deklaruar se kurrë nuk ka kërkuar 50% të shumës së 

realizuar nga marrëdhëniet seksuale nga R., J. dhe D. pasiqë J. dhe D. kanë qenë shoqe të 

saja. Me D. ka qenë 5 muajë në paraburgim në një dhomë ndërsa me R. nuk ka pasur 

kurrfarë kontakti asnjëherë. Ka shtuar gjithashtu se S. ka ushtruar presion seksual dhe 

nuk e ka lejuar që ta le punën në “M.” edhepse ka dashur shumë herë, dhe se për këtë 

arsye edhe e ka dërguar tek psikiatri. E din se si kamarier në lokal ka punuar G. dhe se 

kamarieri ka mbajtur evidencën e pijeve dhe se kanë qenë vetëm dy lloje të pijeve të cilat 

kanë mundur që ti porosisin dhe është ditur çmimi, 7 Euro ka qenë çmimi i ujit dhe se 

nga ky çmim 2 Euro ka qenë përqindja e vajzave, lëngu ka kushtuar l5 Euro, 5 Euro ka 

qenë përqindja e vajzave ndërsa l0 Euro e lokalit. 

 

I akuzuari H. L. në mbrojtjen e vet në shqyrtimin gjyqësor të datës l6.02.2017 ka 

deklaruar se S. K. e ka shokë, e njeh që tri – katër vite në bazë të nipit. Pasi që S. ka patur 

disa probleme, nuk ka mundur që ta rregjistroi çertifikatën e biznesit, - firmën në emrin e 
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vet, janë dakorduar që ta rregjistroi në emrin e tij, mirëpo, nuk ka ekzistuar kurrfarë 

marrëveshje për përfitimet dhe se ai nuk ka patur kurrfarë përfitim material, përndryshe 

shumë rrallë e ka vizituar lokalin “M. M” dhe se ka qenë vetëm pronar me letra. Të gjitha 

dokumentet e vajzave që nevojiten për punë i ka rregulluar S. ndërsa ai vetëm i ka 

nënshkruar. Kurrfarë ndikimi nuk ka patur te ndonjë punëtore e lokalit “M. M”, asnjëherë 

nuk e ka keqtrajtuar ndonjerën prej punëtoreve e as T. K. e as që e ka detyruar T. që pa 

pëlqimin e saj të ketë marrëdhënie me shokët e tij.  

 

I akuzuari G. M. në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 20.02.2017 ka 

deklaruar se në lokalin “M.” ka filluar punën në vitin 20l3, si kamarier dhe pastrues dhe 

se orari i punës ka qenë prej orës 2l:00 deri në ora 02:00 dhe se për këtë orar është paguar 

l0 Euro çdo natë nga S. K. Kur ka shërbyer si kamarier me pije femrat kur i kanë 

shoqëruar myshterit në tavolina, ato kanë patur emrin e shënuar në listë dhe nëse është 

konsumuar pije prej 7 Eurove është shenuar e poashtu nëse është konsumuar pije prej l5 

Eurove poashtu është shenuar në paragon-bllok si dhe në listën e cila ka qenë në shank të 

cilën e ka shënuar shankisti.Ka qenë në lidhje dashurie me R. dhe se ajo ka patur 

dokumentacion të rregullte. Të akuzuarin B. M. e ka dhëndër- burrë të motrës dhe se ai  

ka ardhur në lokal pasiqë është objekti i familjes M., është interesuar për inventarin dhe 

rrethë gjërave të shtëpisë, uji, rryma, agregati etj.Në lokal kanë punuar 7  punëtore, D., J. 

dhe M. kanë qenë nga Serbia, T. nga Rusia, ndërsa R., F. dhe J. I. nga Shqipëria, mirëpo 

se kush i ka sjellë ato në lokal nuk din. Lokali gjithsejt ka patur l3 tavolina mirëpo, nuk 

kanë qenë të mbushura çdo natë. Sa i përket të akuzuarës M. K. e din se si të gjitha femrat 

tjera është ulur në tavolinë, ka qëndruar në shank dhe nuk ka bërë asnjë punë tjetër dhe se 

a ka ushtruar prostitucion M. nuk e din, poashtu nuk din se femrat tjera të lartëcekura a 

kanë ushtruar ndonjëherë prostitucion. Sa i përket H. L., ka ardhur rrallë në lokal dhe se 

ka qëndruar me S. A. R. nuk e njeh por si figurë e ka parë që ka qenë 4-5 herë në lokal. 

 

 I akuzuari A. R. në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 20.02.2017 në 

mbrojtjen e vet ka deklaruar se J. I. e ka pas të dashur dhe se ajo në Kosovë – në Prizren 

ka ardhur me shoqen e vet A. C. dhe ka punuar si kërcimtare në lokalin “M.”.Ka mohuar 

se është marrë me ndërmjetësimin dhe punësimin  e ndonjë vajze  nga Shqipëria në 

lokalin “M.”. Deri vonë nuk e ka ditur se kush është pronar i lokalit dhe se këtë e ka 

kuptuar dy muaj para arrestimit. B. M. e njeh, nuk ka njohuri se ku ka punuar dhe se me 

të është njoftuar në një lokal ku kanë ngrënë bukë. Është e vërtet që më datën l3.06.2015 

në ora l9:09:l6 ka zhvilluar një bisedë me të akuzuarin B. M. lidhur me J. dhe se ka 

lajmëruar se J. do të vonohet pak se është pa qef dhe i ka thënë se: “a mund të vijë më 

vonë”, këtë e ka kërkuar nga ai J., që ta lajmëroi B. që do të vonohet.  

 

Në bazë të lartëcekurave pas vlerësimit të secilës provë një nga një dhe në 

lidhshmëri me njëra tjetrën gjykata ka vertetuar këtë gjendje faktike sa i përket të 

akuzuarit S. K., se i njëjti si pronar i lokalit “M.” të cilin objekt e merr me qera nga F. M., 

merr pjesë në trafikimin e njerëzve ashtuqë më datën 25.01.2013 nga lokali “A.” e 

regruton të dëmturën T. K.,  gjatë muajit prill – qershor 2015 në marrëveshje paraprake 

me M. K. i rekruton të dëmtuarat D. M. dhe J. Zh. , si dhe nga Shqipëria i regruton të 
dëmtuarat R. K. dhe F. P., të gjitha me qëllim të shfrytëzimit seksual, ashtuqë lidhë me to 
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kontrata pune si valltare – kamariere me pagë mujore prej 500 Euro, e cila kontratë 

asnjëherë nuk është respektuar,  i strehon në “V. T.”, i obligon që brenda në lokalin “M.x 

“ ti shoqërojnë klientet nëpër tavolina si dhe të kenë marrëdhënie seksuale me klientë, në 

motelin “M.”, i cili motel gjindet 328,81 metra nga shkolla fillore “A. F.”,  e që një orë 

për shërbime seksuale  kushton l00 Euro,si dhe mos të dalin në qytet pa lejen e tij. 

 
 Gjendjen e këtillë faktike gjykata e vërtetoi nga deklaratat e të dëmtuarave – të 

ndëgjuara në cilësi të dëshmitareve F. P., D. M., R. K., T. K. dhe J. Zh., të cilat në 

procesverbalin e mundësisë hetuese të veçantë kanë deklaruar  se në lokalin “M.” kanë 

ardhur kinse që të punojnë si kamariere – valltare, pronari S. K. me to ka lidhur kontrata 

pune me pagë mujore prej 500 Euro, të cilën pagë nuk e kanë marr kurrë,i ka obliguar që 

të ulen në tavolinë me klientë dhe që të pinë pije me ta dhe se gjatë uljes në tavolinë me 

klientë kanë caktuar edhe takimet për shërbime seksuale me klientë të cilat kryesisht i 

kanë kryer në motelin “M.”, motel i caktuar nga ta. Një orë për shërbime seksuale ka 

kushtuar l00 Euro dhe se së pari klienti ka qenë i obliguar që një shumë ta paguajë në 

lokal në emër të kaparit e pastaj pjesën tjetër në motel “M.”. Mvarësisht se cilës vajzë 

kush ia ka gjetur klientët kanë qenë të obliguar që të ia paguajnë edhe përqindjen. Kur M. 

K. ka gjetur klientë për J. Zh., D. M. dhe F. P. 50% - 50 Euro ia kanë dhënë asaj. Kur J. i 

ka gjetur klientë F. ajo ka qenë e obliguar që gjysmën e shumës të ia paguaj asaj.  

 
 Të dëmtuarat  nuk e kanë patur lirinë e lëvizjes, nuk kanë guxuar që të dalin vet 

në qytet por, zakonisht J. edhe D. kanë dalë me M. Poashtu, R. ka deklaruar se është 

marrë me shërbime seksuale pasiqë e ka patur nënën e sëmur dhe se kjo ka qenë edhe 

arsyeja se pse nuk ka kundërshtuar për tia dhënë gjysmën e të hollave M. Ndërsa F. P. 

poashtu ka qenë e detyruar që të ofroj shërbime seksuale në shkëmbim për të holla,sepse 

e ka patur vajzën e sëmur dhe rrogën e premtuar prej 500 Euro kurrë nuk e ka marrë.  

 
Gjendja e lartëcekur faktike është vërtetuar edhe nga dëshmitarët e ndëgjuar si H. 

H., i cili ka deklaruar se ka patur marrëdhënie seksuale me J. dhe atë tek “V.” duke 

shkuar për në Gjakovë,  të njejtës i ka ndihmuar ashtuqë i ka dhënë 200-300 Euro që e 

njejta ta ndihmoi familjen, duke shtuar se atë ditë kur ka patur marrëdhënie seksuale me 

J. ka patur edhe një shokë i tij i quajtur D. K. Poashtu, edhe dëshmitari A. Xh. ka 

deklaruar se ka qenë në lokalin “M.”,ka patur marrëdhënie seksuale edhe me R. edhe me 

J. – marrëdhënie orale dhe se pagesat i ka bërë pas kryerjes së marrëdhënieve. Edhe 

dëshmitari S. Th. ka deklaruar se për marrëdhënie seksuale të kryera me J. i ka paguar l00 

Euro dhe ate pas kryerjes së marrëdhënies seksuale.Të gjitha vajzat në fillim kanë qenë të 

strehuara në dhomat përsipër lokalit,mirëpo pasiqë janë dëmtuar nga shiu, i akuzuari S., 

si pronar i ka strehuar te “V. T.”. Këtë fakt e ka pohuar vet i akuzuari në mbrojtjen e vet. 

Poashtu në mbrojtjen e vet i akuzuari S. ka theksuar se në lokalin “M.” kanë qenë të 

punësuara femrat nga Shqipëria dhe ate J. I., R. K. dhe F. P.,  nga Sërbia M. K. dhe D. M. 

dhe nga Ukraina T. K. Femrat nga Shqipëria një kohë i ka sjellë A. C., kurse F. P. e ka 

sjellë J. I., ndërsa nga Sërbia i ka sjellë M. K., e që ky pohim përputhet edhe me 

deklaratat e të dëmtuarave – J. dhe D. të cilat kanë deklaruar se kanë ardhur nëpërmjet M. 

K., F. ka ardhur nëpërmjet J. I., R. K. ka ardhur nëpërmjet A. C.  
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Mirëpo, është mendimi i gjykatës se të gjitha këto femra kanë ardhur me dijeninë 

dhe me pëlqimin e S. K. pasiqë ai ka qenë pronar i lokalit,ka lidhur kontrata me to dhe i 

ka paguar. Pohimet e të akuzuarit S. K. se të njejtat kanë qenë të lira – që të dalin dhe të 

qarkullojnë lirisht janë të pabaza pasiqë vet e akuzuara M. K. në mbrojtjen e vet ka 

deklaruar se nuk e ka patur lirinë e lëvizjes sepse S. ka thënë se është më mirë mos të 

dalin jashtë – për mos me i humb klientët as ajo as D. e as J. Poashtu, S. ka qenë në dijeni 

se të gjitha punëtoret kryejnë shërbime seksuale në shkëmbim me të holla pasiqë e  

akuzuara M. K. në mbrojtjen e vet ka deklaruar se S. ka ditur se punëtoret kanë lidhur 

marrëveshje për shërbime seksuale, andaj, edhe gjykata pjesës së mbrojtjes së të 

akuzuarit në këtë drejtim nuk ia fali besimin.Poashtu gjykata nuk ia fali besimin 

mbrojtjes së të akuzuarit S. se femrat kanë qenë të lira,pasiqë e kundërta është vertetuar 

nga deklaratat e të dëmtuarave-se nuk kanë qenë të lira që të lëvizin.Këtë fakt e ka pohuar 

edhe e akuzuara M. e cila në mbrojte ka deklaruar se S. ka ushtruar presion seksual dhe 

nuk e ka lejuar që ta le punën në “M.” edhepse ka dashur shumë herë.  
 
 Poashtu, gjendja e këtillë faktike është vërtetuar edhe nga raportet e lartëcekura 

mbi zbatimin e masave të fshehta – simulimi i blerjes ku personat zyrtar kanë kontaktuar 

me femrat e lartcekura në lokal, janë marrë vesh për çmimin se sa do të paguhen për këto 

shërbime dhe se vendi ku do të kryhen shërbimet seksuale ka qenë i caktuar nga ato-

motel ”M.”. Poashtu femrat kanë thenë se së pari duhet që të paguhet një kapar dhe pjesa 

tjetër në motel,gjithësejt shuma prej 100 Euro për një orë të shërbimeve të ofruara 

seksuale. Të hollat që i kanë përdorur zyrtarët policor janë marrë nga fondi i fshehtë,të 

cilat të holla janë rregjistruar,e që jnaë përdorur me rastin e simulimit dhe se këto të holla 

gjaatë bastisjes së kryer janë gjetur në motel ”M.”tek e dëmtuara D. M. dhe  F. P. e që kjo 

është vërtetuar nga raporti i bastisjes i datës l5.07.2014 rrethë orës 02:30 minuta ku në 

katin e dytë të motel “M.” në dhomën nr.5, është  gjetur D. M. së bashku me oficerin 

policor i cili e ka bërë simulimin e rastit, ndërsa rreth orës 02:55 minuta të datës së njejtë  

në dhomën nr. 4, të motel “M.” është hasur F. P. së bashku me oficerin policor i cili e ka 

bërë simulimin e rastit. 

 

Konformë nenit l7l par.2.lidhur me par.l. të KP kushdo që merrë pjesë në 

trafikimin e njerzëve dënohet me gjobë dhe me burgim prej 2 deri në 5 vjetë, ndërsa 

vepra penale nga par.l. kryhet në një perimetër prej 350 metra nga shkolla apo mjedisi 

tjetër i cili përdoret nga fëmijët kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 deri në l5 

vjetë.  

 
 Veprimet me të cilat kryhet vepra penale e trafikimit janë regrutimi, transferimi, 

strehimi ose pranimi i personave të trafikuar me qëllim të shfytëzimit seksual, dhe ate me 

anë të kërcënimit, përdorimit të dhunës apo me forma të tjera të detyrimit apo 

keqpërdorimit të pushtetit, të pozitës ose të një pozite të ndijeshme  për të arritur pëlqimin 

e personit që ka kontroll  mbi personin tjetër me qëllim të shfrytëzimit. Shprehja 

shfrytëzim përfshinë ndër të tjera shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave  

të tjera për shfrytëzimin seksual.  
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Andaj, nga kjo rrjedhë se në veprimet e të akuzuarit S. K. formohen elementet 

qenësore të veprës penale të lartcekur pasiqë ai ka regrutuar femrat F. P., D. M., D. Zh., 

R. K. dhe T. K., i  ka strehuar së pari në dhomat që kanë qenë përmbi lokal, e pastaj në 

“V. T.”, i ka punësuar në lokalin e vet “M.”, ka lidhur kontrata pune si kamariere – 

valltare, me pagë kinse mujore prej 500 Euro, të cilën pagë kurrë asnjëra nuk e ka marrë 

sipas kontratës, i ka detyruar që të ulen me klientë dhe të pijnë pije dhe që të caktojnë 

takime me ta për kryerjen e marrëdhënive seksuale në shkëmbim me të holla. 

Marrëdhëniet seksuale punëtoret e lokalit i kanë kryer kryesisht në lokalin “M.” i cili 

lokal ka qenë paraprakisht i caktuar nga to e i cili lokal është në largësi prej 350 metra 

nga shkolla “A. F.”. Poashtu, marrëdhëniet seksuale i kanë kryer edhe në “V. T.”. Të 

njejtat nuk e kanë patur lirinë e lëvizjes pasi që i akuzuari S. K. nuk i ka lënë që të dalin 

ditën me arsyetim se kështu do të humbin klientët – të cilët vijnë në mbrëmje. I akuzuari 

S. K. poashtu ka shfrytëzuar edhe gjendjen e tyre të vështirë materiale, pasi që R. K. e ka 

patur nënën e sëmur dhe ka qenë e obliguar që të kryejë marrëdhënie seksuale në 

shkëmbim me të holla, nga fakti se pagën kurrë nuk e ka marrë ashtu siq ka qenë e cekur 

në kontratë. E poashtu edhe F. ka qenë e obliguar që të kryejë marrëdhënie seksuale për 

shkak të kushteve të vështira dhe gjendjes shëndetësore të vajzës, pasi që e ka patur 

vajzën e sëmur.  

 
 Andaj, nga të lartëcekurat gjykata edhe gjeti se në veprimet e të akuzuarit S. K. 

formohen elementet e veprës penale të trafikimit me njerëz nga neni l7l par.2.lidhur me 

par.l. të KP, për çka edhe të njejtin e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin me gjobë dhe 

me burgim si në dispozitiv të aktgjykimit pasiqë paraprakisht vërtetoi se është penalo-

juridikisht përgjegjës.  

 

Poashtu gjykata vërtetoi se e  akuzuara M. K. gjatë muajit prill – qershor 2015, 

merrë pjesë në trafikimin e njerëzëve ashtuqë në marrëveshje paraprake me S. K. i 

regruton të dëmtuarat D. M. dhe J. Zh. me qëllim të shfrytëzimit seksual,i dërgon me 

veturën e sajë të tipit “DAEWOO Matis” me nr. të targave xx-xxx xx në motelin “M.” , i 

cili motel gjindet 328,8l metra,  nga shkolla “A. F.”, duke iu gjetur klientë për 

marrëdhënie seksuale duke i marrë 50% të çmimit për këto shërbime, poashtu 50% ka 

marrë edhe nga R. K. dhe F. P. kur iu ka gjetur klientë, i ka mbajtur nën kontroll D. dhe 

J., në atë mënyrë që nuk kanë pasur lëvizjen e lirë, por kanë mundur që të dalin  në qytet 

vetëm me M., i ka vënë në lajthim lidhur me pagën prej 500 Euro të cilën pagë nuk e 

kanë marrë dhe ka përdorur forcë ndaj të dëmtuarës D. duke e goditur me shuplakë dhe 

duke e kanosur në Burgun e Lipjanit.  

Gjendjen e këtillë faktike e vërtetoi  në bazë të deklaratës së të dëmtuarës – 

dëshmitares D. M. të dhënë në procesverbalin e mundësisë hetuese të veçant e cila ka 

deklaruar se në Prizren ka ardhur së bashku me M., ka kryer marrëdhënie seksuale me 

klientë në motelin “M.” dhe se secilën herë M. ia ka dhënë gjysmën e shumës prej l00 

Eurove dhe se ndonjëherë në motel ka shkuar me taxi apo e ka dërguar M. me automjetin 
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e vet. Poashtu, edhe e dëmtuara – dëshmitarja J. Zh. ka ardhur në “M.”, nëpërmjet M. dhe 

se pas 5 – 6 ditëve ka patur marreëdhënie seksuale me myshterit, të cilët ia ka caktuar M. 

dhe se me automjetin e vet e ka dërguar deri te motel “M.” dhe secilën herë gjysmën e 

shumës prej l00 Euro, aq sa ka kushtuar një orë marrëdhënie seksuale ia ka dhënë M. 

Poashtu, gjendja e lartëcekur është vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitares – të 

dëmtuarës R. K. e cila ka deklaruar se ka qenë e obliguar kur M. i ka gjetur klientë që të 

ia jep gjysmën e shumës së të hollave ashtu siq kanë vepruar dhe D. dhe J. dhe ka parë që 

J. dhe D. deri te moteli “M.” i ka vozitur M. me automjetin e vet. Poashtu, edhe F. P. ka 

qenë e obliguar që gjysmën e shumës prej l00 Euro të ia dorëzoi M. kur  ajo i ka gjetur 

klientë.  

 

Mbrojtja e të akuzuarës M. K. se ajo asnjëherë nuk ka ndërmjetësuar në gjetjen e 

klientëve për të dëmtuarat e lartcekura, për gjykatën është e papranueshme pasi që këtë 

fakt e kanë pohuar katër të dëmtuarat e lartcekura, e që deklaratat e tyre përputhen në mes 

vedi, e që vërtetohen edhe me provat materiale – raportet e oficerëve policor të cilët i 

kanë zbatuar masat e fshehta-simulimi i blerjes nga ana e zyrtarëve policor dhe raportet e 

bastisjes ku të dëmtuarat D. dhe R. janë gjetur në dhomë në motel “M.” me personat – 

zyrtarët policor të cilët e kanë bërë simulimin e rastit. Poashtu, gjykata nuk ia fali besimin 

pjesës së deklaratës së të akuzuarës M. K. kur ka deklaruar se nuk e ka vozitur 

automjetin- nuk ka leje, pasiqë ky fakt është vërtetuar me deklaratat e D., J. dhe R.  

 

Andaj, bazuar në të lartëcekurat gjykata edhe vërtetoi se në veprimet e të 

akuzuarës M. K. formohen elementet qenësore të veprës penale të trafikimit me njerëz 

nga neni l7l par.2.lidhur me par.l. të KP pasiqë e ka regrutuar J. Zh. dhe D. M. në lokalin 

“M.”  duke i premtuar se do të punojnë si kamariere – valltare me pagë mujore prej 500 

Euro.Mirëpo, më vonë i ka shfrytëzuar  ato për shërbime seksuale, ashtuqë iu ka gjetur 

klientë  për kyerjen e marrëdhënieve seksuale dhe se gjysmën e të hollave nga shërbimet 

e kryera nga të dëmtuarat i ka marrë e njejta, e gjithashtu me automjetin e vet i ka 

transportuar deri te motel “M.” ku edhe i kanë kryer marrëdhëniet seksuale. Poashtu, D. 

M. dhe D. Zh. nuk kanë qenë të lira që të dalin  dhe të lëvizin lirshëm pasiqë Milena këtë 

nuk  iu ka lejuar,  kanë dal zakonisht bashkë në qytet. Poashtu, M. edhe e ka goditur me 

flakareshë D. Zh. – ka ushtruar dhunë, ka dashur që ti dijë marrëveshjet mes mashkujve 

dhe tyre dhe se i ka thënë edhe që të mos ti ndrrojnë numrat e telefonave dhe se të gjitha 

marrëveshjet të shkojnë nëpërmjet saj.  

 

Andaj, duke u bazuar në pohimet e lartëcekura gjykata edhe gjeti se e akuzuara 

M. K. është fajtore për veprën e lartëcekur penale dhe  e dënoi me dënim me gjobë dhe 

me burgim si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Sa i përket veprës  penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të 

organizuar nga neni 283 par.2. të KP gjykata në mungesë të provave e liroi nga akuza të 

akuzuarin S. K. dhe M. K. pasiqë kjo nuk është vërtetuar nga ana e prokurorisë me asnjë 

provë bindëse. Kjo nga fakti se në rastin konkret prokuroria nuk ka arritur që të provoi që 

kemi të bëjmë me një grup të struktuar i cili ekziston për një kohë të caktuar dhe i cili 

vepron në bashkëpunim me qëllim të kryerjes së një ose më shumë krimeve të rënda. 
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Poashtu, nuk ka mundur që të vërtetoi rolin e të akuzuarëve në organizimin, formimin, 

mbikëqyrjen apo drejtimin e veprimit të grupit kriminal të organizuar. Konformë 

dispozitave të KP por edhe bazuar në Konventën e Kombeve të bashkuara kundër 

organizimit të kriminalitetit transnacional, grupi i organizuar kriminal është grup i 

përbërë me më së paku tre persona i cili ekziston për një kohë të caktuar dhe vepron në 

mënyrë të organizuar me qëllim të kryerjes së një apo më shumë veprave të rënda penale 

e me qëllim të përfitimit financiar apo përfitimeve tjera në mënyrë direkte apo indirekte. 

Poashtu, duhet që patjetër të dihet se cilët janë anëtarët e grupit kriminal, të dihen dhe të 

përshkruhen veprimet konkrete kryese të secilit anëtarë për të përcaktuar se cili është 

kontributi i tyre në kryerjen e veprave penale në rastin konkret. Duke marrë parasysh që 

prokuroria nuk ka ofruar asnjë provë për vërtetimin e këtyre fakteve  gjykata edhe  i liroi 

të akuzuarit e lartëcekur për këtë vepër penale. 

 

Poashtu, gjykata i liroi nga akuza të akuzuarin S. K. dhe M. K. për shkak të 

veprës penale të mundësimit të prostuticionit nga neni 24l par.3. të KP pasiqë elementet e 

kësaj vepre penale janë konsumuar në veprën penale tafikimi me njerëz nga neni l7l par.2 

lidhur me par.1  të KP,për çka gjykata i shpalli fajtor. Kjo nga fakti pasiqë kemi të bëjmë 

me përkufizimin e njejtë të disa veprimeve me të cilat përmbushen elementet e veprës 

penale të trafikimit nga neni l7l dhe veprimeve të veprës penale mundësimi i 

prostutucionit nga neni 24l të KP. Mirëpo, tek vepra penale mundësimi i prostitucionit, 

personi ushtron prostitucionin por nuk është viktimë e trafikimit, ndërsa prostitucioni tek 

veprat penale të trafikimti me njerëz ushtrohet për shkak të detyrimit në forma të 

ndryshme dhe se kryesi e din se personi i tillë është viktimë e tafikimit. Andaj, në rastin 

konkret pasiqë të dëmtuarat në fjalë janë viktimat e trafikimit gjykata edhe të akuzuarit S. 

K. dhe M. K. i shpalli fajtor për veprën penale të trafikimit nga neni l7l par.2 lidhur me 

par.1 të KP. 

 

Gjykata e liroi nga akuza të akuzuarin B. M., për shkak të veprës penale 

organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 par.2.lidhur me veprat penale 

trafikimi me njerëz nga neni l7l par.3. dhe 2. Lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose 

detyrimi në prostutucion nga neni 24l par.2.lidhur me par.l. të KP, si dhe të akuzuarit H. 

L., G. M. dhe A. R. për shkak të veprës penale organizimi i grupit kriminal të organizuar 

nga neni 283 par.1.lidhur me veprat penale trafikimi me njerëz nga neni l7l par.3. dhe 2. 

Lidhur me par.l. të KP dhe mundësimi ose detyrimi në prostutucion nga neni 24l 

par.2.lidhur me par.l. të KP, pasiqë nuk është provuar se në veprimet e të akuzuarëve 

formohen elementet qenësore të veprave penale të lartëcekura.  Prokuroria nuk ka qenë 

në gjendje që me asnjë provë bindëse të vërtetoi se cili ka qenë roli i të akuzuarve B. M., 

H. L., G. M. dhe A. R., në organizimin, formimin, mbikëqyrjen apo drejtimin e veprimit 

të grupit kriminal të organizuar, ashtu si kërkohet konformë dispozitës së lartëcekur të KP 

dhe Konventës së Kombeve të bashkuara kundër organizimit të kriminalitetit 

transnacional. Cilat kanë qenë veprimet konkrete të tyre kryese, cili ka qenë kontributi i 

tyre në kryerjen e veprave penale dhe përfitimi material. Këto fakte nuk janë vërtetuar me 

asnjë provë bindëse. Poashtu, kjo nuk është vërtetuar as nga deklaratat e të dëmtuarave, 

pasiqë  asnjëra prej të dëmtuarave të lartëcekura të ndëgjuara në procesverbalin e 

mundësisë hetuese të veçantë nuk i ka inkriminuar të akuzuarit e lartëcekur për ndonjë 
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veprim. Aq më tepër asnjëra prej tyre nuk ka ditur  që të tregon se çfarë roli kanë patur të 

akuzuarit B. M., H. L., G. M. dhe A. R. 

 

 Asnjëra nuk e ka inkriminuar B. M. se e ka regrutuar, strehuar apo i ka gjetur 

klientë për kryerjen e marrëdhënieve seksuale. B. M. vetëm e kanë parë në lokal – në 

banak pranë kompjuterit. Për të akuzuarin H. L. të gjitha të dëmtuarat kanë deklaruar se i 

nëjti ka qenë pronar në letra, i akuzuari G. M. ka qenë kamarier dhe pastrues, ndërsa A. 

R. i dashuri i J. Andaj, nga këto pohime gjykata nuk ka mund që të vërtetoi se cilat janë 

ato veprime inkriminuese të cilat i kanë kryer të akuzuarit e lartëcekur e që do të mund të 

formoheshin elementet e veprave penale të cilat i vehen në barrë me aktakuzën e 

Prokurorisë Speciale.  

 

Sipas aktakuzës prokuroria e akuzon të akuzuarin B. M. se komunikon me A. R. 

në lidhje me vonesën e J. I. dhe se më datën 08.08.2014 përdor forcën në atë mënyrë që e 

godet me shuplakë në prani të akuzuarit S. K. të dëmtuarën T.. J. është e dashura e A. R., 

të cilën në Kosovë nuk e ka sjellë A. e as B. M., por ajo ka ardhë në Kosovë nëpërmjet A. 

C.. Është fakt se A. e lajmëron për vonesën e J. në punë, mirëpo ajo ka qenë punëtore në 

“M.” dhe ka patur një kontratë pune dhe se nga kjo bisedë nuk është provuar asgjë 

inkriminuese. Prokuroria nuk ka arritur që të vërtetoi me asnjë provë se cilat janë 

veprimet inkriminuese të B. M. në këtë rast. Se me veprimet e lartëcekura të akuzuarit a 

formohen elementet qenësore të veprës penale për të cilat akuzohet ashtu siq parashohin 

dispozitat ligjore. Në këtë drejtim prokuroria nuk ka mundur që të provoi këtë fakt. I 

akuzuari B. M. me datën 08.08.2014 ku sipas aktakuzës akuzohet se ka përdorur forcë 

ndaj të dëmtuarës T., ka alibi dhe se gjykatës si provë ia ka dorëzuar pasaportën nga e 

cila vërtetohet se më datën 08.08.2014 i akuzuari nuk ka qenë në Kosovë.  

Sa i përket të akuzuarit H. L. sipas aktakuzës akuzohet se ka lidhur kontrata me 

punëtoret duke qenë në dijeni për shfrytëzimin seksual të femrave. Është fakt që i 

akuzuari H. L. “si pronar në letra” në mënyrë të ligjshme iu ka rregulluar dokumentet 

punëtoreve, mirëpo, në veprimet e tija nuk kemi asnjë element inkriminues të veprës 

penale për të cilën akuzohet pasiqë prokuroria në këtë drejtim nuk ka ofruar asnjë provë. 

Poashtu të akuzuarit H. L. i vihet në barrë që në vitin 2015 i ka thënë T. K. që të ketë 

marrëdhënie seksuale me shokët e tij në dy raste pa pëlqimin e saj. Edhe po të ishte kjo 

ashtu, prokuroria në këtë drejtim nuk ka ofruar kurrfarë prove, kush janë ata shokë, 

mungojnë emrat e personave, ku dhe kur ka ndodhur kjo – nëse ka ndodhur dhe se në 

çfarë mënyre e ka detyruar të dëmtuarën në marrëdhënie seksuale , me përdorimin e 

forcës, kanosjes apo në ndonjë mënyrë tjetër dhe se a është kompenzuar me të holla për 

këtë shërbim. Nëse janë kryer marrëdhëniet seksuale  në cilin vend janë kryer ato 

marrëdhënie dhe sa është paguar e njejta për këtë shërbim. Të gjitha këto fakte kanë ngelë 

të paprovuara nga ana e prokurorisë. Poashtu, deklarata e të dëmtuarës në lidhje me këtë 

fakt është mjaft konfuze pasiqë e njejta në deklaratën e dhënë në procesverbalin e 

mundësisë hetuese të veçantë deklaron se “është dashur që ta bëjë këtë”, mirëpo, nuk ka  

treguar se përse është dashur që ta bëjë këtë dhe se në çfarë mënyre është detyruar ta bëjë 

këtë për çka edhe gjykata nuk ia fali besimin pjesës së deklaratës në këtë drejtim. Andaj, 

nga e gjithë kjo rrjedhë që akuza nuk ka mundur që të provoi me asnjë provë bindëse se 

në veprimet e të akuzuarit formohen elementet qenësore të veprave penale të cilat i vehen 
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në barrë me aktakuzë. Kjo nga fakti se asnjëra prej të dëmtuarave nuk e ka përmendur të 

akuzuarin H. L. të ketë ushtruar ndonjë lloj presioni apo kërcënimi ndaj tyre. Përkundrazi 

kanë pohuar se rrallë e kanë parë në lokal dhe se ai ka qenë pronar me letra i lokalit.  

 

Sa i përket të akuzuarit G. M. poashtu të gjitha të dëmtuarat e lartëcekura në 

deklaratat e tyre të dhënuna në cilësi të dëshmitareve në procedurën e mundësisë hetuese 

të veçantë kanë deklaruar se ka qenë kamarier dhe pastrues. Asnjëra prej femrave nuk e 

ka përmendur se ai ka ndërmjetësuar ndonjëherë mes klientëve të tyre për shërbime 

seksuale.Asnjëra prej të dëmtuarave të ndëgjuara nuk ka përmendur se të akuzuarit G. M. 

i kanë dhënë nga 20 Euro. Andaj, edhe në këtë drejtim, sa i përket këtij të akuzuari në 

mungesë të provave gjykata e  liroi nga akuza pasiqë prokuroria nuk ka vërtetuar me 

asnjë provë bindëse veprimet inkriminuese të akuzuarit sa i përket veprave penale për të 

cilat është akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Speciale.  

 

Gjykata, poashtu në mungesë të provave e liroi nga akuza të akuzuarin A. R. 

Aktakuza e ngarkon se komunikon me të akuzuarin S. dhe të akuzuarin B. lidhur me 

sjelljen e femrave dhe pastaj me anë të mashtrimit dhe lajthitjes ndikon që të merren me 

marrëdhënie seksuale me klient të ndryshëm. Mirëpo, akuza në këtë drejtim nuk ka ofruar 

kurrfarë prove se cilat janë ato femra të cilat i akuzuari A. i ka sjellur, nëse i ka sjellë 

atëherë emrat e tyre dhe se në çfarë mënyre ka ndikuar tek ato që të kryejnë mrrëdhënie 

seksuale me klient të ndryshëm pasiqë në lidhje me këto fakte nuk kemi asnjë provë dhe 

se të gjitha këto kanë ngel vetëm supozime - në mungesë të provave. Sa i përket 

transkripteve telefonike me datën l2.06.2015 dhe l3.06.2015 është fakt se i akuzuari 

bisedon me një femër nga Shqipëria dhe nga ajo kërkon që të vjen në Kosovë për të 

ofruar shërbime seksuale. Mirëpo, gjykatës në këtë drejtim nuk i është ofruar asnjë provë 

e cila do ta vërtetonte këtë fakt, se kush është ajo femër, a ka ardhur në Kosovë apo jo, 

apo thjesht kjo ka ngelë vetëm një bisedë e zhvilluar me një kërkesë të tillë dhe se a është 

realizur ardhja e saj kjo nuk është provuar. Poashtu, nuk është provuar edhe fakti se i 

akuzuari A. i ka në kontrollë edhe dy femra tjera ashtu si i vehet në barrë me dispozitiv të 

aktakuzës, pasiqë nuk dihet se kush janë ato femra,nuk i kemi emrat e personave dhe se a 

ka ndikuar i akuzuari tek ato që të kryejnë shërbime seksuale në shkëmbim me të holla. 

Kjo nga fakti se asnjëra prej të dëmtuarave nuk e ka cekur një fakt të tillë, ndërsa J. ka 

qenë e dashura e A. Andaj, bazur në pohimet e lartëcekura gjykata edhe e liroi nga akuza 

pasiqë nuk është provuar se ka kryer veprat penale sipas aktakuzës.  

 

Andaj, në bazë të lartëcekurave gjykata të akuzuarit B. M., H. L., G. M. dhe A. R. 

i liroi nga akuza për të gjitha pikat e aktakuzës pasiqë nuk është provuar se  kanë kryer 

veprat penale për të cilat janë akuzuar.  

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin për të akuzuarit S. K. dhe M. K. 

konformë nenit 73 të KP, përkitazi me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në të njejtën duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të 

gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zbutjen apo rritjen e dënimit, shkallën e 

përgjegjësisë,motivet nga të cilat është kryer vepra penale dhe se prej rrethanave 

lehtësuese morri parasysh qëndrimin korrekt të tyre gjatë gjykimit, se janë familjar, i 
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akuzuari S. K. është i martuar dhe ka dy fëmijë, ndërsa e akuzuara M. K. është e 

shkurorëzuar dhe nënë e një fëmije.Ndërsa prej rrethanave rënduese motivet e kryerjes së 

veprës penale – për përfitim material, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, 

andaj, është mendimi i gjykatës që dënimi i shqiptuar do ta arrijnë qëllimin e vet 

konformë nenit 41 të KP,se dënimi i shqiptuar është në harmoni me intenzitetin e 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur,si dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarëve 

dhe se do të mundësoj një balans të drejtë në mes të kërkesave që të akuzuarve ti 

mundësohet risocializimi dhe kërkesës së shoqërisë që ai dënim me peshën e tij të ketë 

karakter të përgjithshëm parandalues nga kryerja e veprave penale.Gjykata është e 

mendimit se dënimi i shqiptuar të akuzuarëve është në shërbim të preventivës së 

përgjithshme,posaqërisht të asaj të posaçme,se do të ndikoj në forcimin e moralit të 

shoqërisë,përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe se me këtë dënim do të mund të 

arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KP në të gjitha segmentet e tij. Dënimi 

i shqiptuar për kah lloji dhe lartësia është në harmoni me rrethanat e rastit,i nevojshëm 

dhe i mjaftueshëm për tu arritur qëllimi i dënimit konform dispozitës së lartëcekur. 

Dënimi i shqiptuar të akuzuarve sipas gjetjes së gjykatës është në harmoni dhe në 

baraspeshë me peshën e veprës së kryer  penale dhe se kur të mirret parasysh shkalla e 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur,mënyra dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale,dënimi i 

këtillë paraqitet si i domosdoshëm me qëllim të arritjes së qëllimit të dënimit,me to 

shprehet gjykimi i shoqërisë për shkak të veprës së kryer penale dhe forcohet obligimi i 

respektimit të ligjit. 

 

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konformë nenit 450 par.2 pika 

2. 6 në lidhje me nenin 453 par.l.  dhe nenin 454 par.l. të KPP.  
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KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej l5 dite, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.   


