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                                P.nr.1005/2017 

 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Naxhis Sharani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarës Xh.M. , nga Prizreni, për shkak të 

veprave penale ngacmim nga neni 186 par.1 të KP-ës, veprës penale mashtrim nga neni 335 

par.1 të KP-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.1227-1/2017 të datës 

06.05.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren 

Fatos Ajvazi, të akuzuarës, mbrojtësit të saj, avokat B.B., me date 01.06.2017 morri dhe 

publikisht shpalli  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 E akuzuara: 

 

XH.M., nga i ati M. dhe nëna I. e lindur A., e lindur me datë “i lindur me ...” në Pejë, tani 

jeton në Prizren, rruga “..... ......”, nr. .. , ka të kryer shkollën e mesme, frizere,  e pa martuar, 

nënë e një fëmiju, e gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

 

Ë SH T Ë   FA J T O R E 

 

 I.Me datë 24.04.2017, rreth orës 13,00 deri në ora 13,30 minuta, në Prizren, në rrugën “.. 

....” saktësisht në barnatoren “ ....... . ”, përfshihet në sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të 

pa dëshirueshme ose komunikon me qëllim të ngacmimit ose ke vë tjetrin në vezhdim me qëllim 

të ngacmimit, frikësimit, dhe gjatë këtyre veprimeve e vë atë person nën frik të arsyeshme ose 

nën shqetësim të madh emocional – të dëmtuarën A.M. , në atë mënyrë e pandehura duke 

përdorë persona të ndryshëm me qëllim për ti ofruar shërbime seksuale nga persona të ndryshëm 

merr para në shuma të ndryshme prej 20 deri në 50 euro, personat e tillë i drejton tek e dëmtuara 

A.M. , me qëllim që ajo të ofroj shërbime seksuale për persona të ndryshëm të cilët e pandehura i 

vë në lajthim duke përfituar nga këta shuma të ndryshme të parave, pa dijeninë e të dëmtuarës, 

persona të ndryshëm hynë në barnatore ku nga e dëmtuara kërkojnë që e dëmtuara të del me 

persona të ndryshëm të panjohur për të dëmtuarën, me të cilat veprime tek e dëmtuara shkakton 

frik dhe shqetësim të madhe emocional,  

 

            - këso dore ka kryer veprën penale ngacmim nga neni 186 par.1  të KP-së.  

 

 II.Me datën 01.05.2017, rreth orës 21,00 minuta në Prizren, saktësisht në barnatoren 

“....... .”, përfshihet në sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të pa dëshirueshme ose 

komunikon me qëllim të ngacmimit ose e vë tjetrin në vëzhgim me qëllim të ngacmimit, 

frikësimit, dhe gjatë këtyre veprimeve e vë atë person nën frik të arsyeshme ose nën shqetësim të 

madh emocional – të dëmtuarën A.M., në atë mënyrë e pandehura duke përdorë persona të 
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ndryshëm me qëllim për ti ofruar shërbime seksuale nga persona të ndryshëm merr para në 

shuma të ndryshme prej 20 deri në 50 euro, peronsat e tillë i drejton tek e dëmtuara A. M., me 

qëllim që ajo të ofroj shërbime seksuale për persona të ndryshëm  të panjohur për të dëmtuarën, 

të cilët persona e pandehura i vë në lajthim duke përfituar nga këta shuma të ndryshme të parave, 

pa dijeninë e të dëmtuarës, persona të ndryshëm, në ato momente para barnatores ndalet një 

veturë me ngjyrë të zezë e pa identifikuar për të dëmtuarën, nga vetura dalin tre persona të 

gjinisë mashkullore, hynë në barnatore ku nga e dëmtuara kërkojnë që e dëmtuara të del me këta 

persona të panjohur për të dëmtuarën, me të cilat veprime tek e dëmtuara shkakton frik dhe 

shqetësim të madhe emocional,  

 

            - këso dore ka kryer veprën penale ngacmim nga neni 186 par.1  të KP-së.  

 

 III.Me datë, kohë dhe vende të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin II të Aktakuzës, me 

anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për ti shkaktuar dëm 

material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një 

person që të kryer apo të mos kryer një veprim në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë i dëmtuari 

Xh.Q. deri sa ishte duke e drejtuar automjetin e markës “.... ..” me ngjyrë të zezë, me targa të 

regjistrimit ...-..-... , ndalohet nga e pandehura e cila ofron shërbime seksuale me para në shumën 

prej 50 euro, dhe e drejton në barnatoren “....... .”, me qëllim që femra e cila punon aty do të ju 

ofroj shërbime seksuale, nga i dëmtuari pranon 50 euro para, në momentin kur i dëmtuari 

paraqitet në barnatore e kupton që nga e pandehura është vënë nën lajthim dhe është mashtruar,  

 

            - këso dore ka kryer veprën penale mashtrim nga neni 335 par.1  të KP-së.  

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 43 al.1 pika 1.2, 45,  73, 74, 75, 76, 186 par.1 dhe 

nenit 335 par.1 të KP-ës, te akuzuarës i shqipton:  

 

Për veprën penale ngacmim nga neni 186 par.1 të KP-ës, të përshkruar si nën pikën I. të 

aktakuzës,  

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti 

 

Për veprën penale ngacmim nga neni 186 par.1 të KP-ës, të përshkruar si nën pikën II. të 

aktakuzës,  

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, dhe  

 

Për veprën penale mashtrim nga neni 335  par.1 të KP-ës, të përshkruar si nën pikën III. 

të aktakuzës,  

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 7 (shtatë) muaj, dhe  

 

Dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro,  
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Komform nenit 80 par.1 dhe 2 pika 2.2 dhe 2.3 të KP, gjykata të akuzuarës i 

shqipton dënimin unik, dhe ate: 

 

 

    DENIM ME BURGIM 

 

Në kohëzgjatje prej 3 (tre) viteve e 6 (gjashtë) muajve, në të cilin dënim do të 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, dhe  

 

Dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro, të cilën shumë e akuzuara është e 

obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë aktgjykimit, nëse dënimi i 

shqiptuar nuk mund të ekzekutohet, i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burg duke 

llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, respektivisht 15 ditë burg.  

 

 

Obligohet e akuzuara qe ti paguaj shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore shumen 

prej 20,00 Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari Xh.R.Q., nga fshati ...... , Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës 

pronësore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil 

 

 

    A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP.nr.1227-

1/2017 të datës 06.05.2017, të akuzuarës Gj.M. , nga Prizreni, për shkak të veprave penale 

ngacmim nga neni 186 par.1 të KP-ës, veprës penale mashtrim nga neni 335 par.1 të KP-ës.  

 

Prokuroi i shtetit Fatos Ajvazi ne fjalën e tij përfundimtare deklaron: nga vete pranimi i 

fajësisë nga ana e të akuzuarës  dhe provave qe gjindet ne shkesat e lendes, vërtetojnë se e 

akuzuara ka kryer veprat penale të cilat i vihen ne bare , andaj propozoj qe e  njëjta të shpallet 

fajtore dhe te dënohet sipas ligjit,  

 

E dëmtuara A.M., nga babai A. dhe nëna D. e lindur B., e lindur me datën “e lindur me 

...”, në Prizren, ku edhe jeton, rruga “.......”, nr. ... ,  e njëjta ne fjalën e saj përfundimtare shton qe 

si pale e dëmtuar nuk parashtron kërkese pronësore juridike.  

 

Mbrojtësi e të akuzuarës Xh.M. , avokat B.B. ne fjalën e saj  përfundimtare deklaron: pasi 

që e mbrojtura ime e pranoi fajësinë dhe ate sipas të tre pikave të aktakuzës, mua si mbrojtje e saj 

nuk më mbetet asgjë tjetër të deklarohem lidhur me gjendjen faktike. Por i propozoj gjykatës që 

pranimin e fajësisë, rrethanat familjare në të cilat jeton, vepron e mbrojtura ime, është e ve, nënë 

e vajzës shtatë vjeçare, për kujdesin e të së cilës kujdesen prindit e të mbrojturës ime, kërkim 

falja publike sot para gjykatës të dëmtuarës këtu prezent, pendimi i thellë i saj, premtimi që në të 

ardhmen do të jetë më e kujdesshme dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla, të gjitha këto 
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rrethana konsiderojmë dhe i propozojmë gjykatës që ti merr si rrethana lehtësuese me rastin e 

marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

E akuzuara Xh.M. ne fjalën e saj përfundimtare deklaron. Pajtohem ne tërësi me fjalën 

përfundimtare te mbrojtësit tim avokat B.B. dhe për momentin nuk kam tjetër çka te shtoj.  

    

 Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

I.Me datë 24.04.2017, rreth orës 13,00 deri në ora 13,30 minuta, në Prizren, e akuzuara 

në rrugën “.. ....” saktësisht në barnatoren “....... .”, përfshihet në sjellje të vëmendjes së 

vazhdueshme dhe të pa dëshirueshme ose komunikon me qëllim të ngacmimit ose ke vë tjetrin 

në vezhdim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, dhe gjatë këtyre veprimeve e vë atë person nën 

frik të arsyeshme ose nën shqetësim të madh emocional – të dëmtuarën A. M., në atë mënyrë e 

pandehura duke përdorë persona të ndryshëm me qëllim për ti ofruar shërbime seksuale nga 

persona të ndryshëm merr para në shuma të ndryshme prej 20 deri në 50 euro, personat e tillë i 

drejton tek e dëmtuara A.M., me qëllim që ajo të ofroj shërbime seksuale për persona të 

ndryshëm të cilët e pandehura i vë në lajthim duke përfituar nga këta shuma të ndryshme të 

parave, pa dijeninë e të dëmtuarës, persona të ndryshëm hynë në barnatore ku nga e dëmtuara 

kërkojnë që e dëmtuara të del me persona të ndryshëm të panjohur për të dëmtuarën, me të cilat 

veprime tek e dëmtuara shkakton frik dhe shqetësim të madhe emocional,  

 

 II.Me datën 01.05.2017, rreth orës 21,00 minuta në Prizren, saktësisht në barnatoren 

“....... .”, përfshihet në sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të pa dëshirueshme ose 

komunikon me qëllim të ngacmimit ose e vë tjetrin në vëzhgim me qëllim të ngacmimit, 

frikësimit, dhe gjatë këtyre veprimeve e vë atë person nën frik të arsyeshme ose nën shqetësim të 

madh emocional – të dëmtuarën A.M., në atë mënyrë e pandehura duke përdorë persona të 

ndryshëm me qëllim për ti ofruar shërbime seksuale nga persona të ndryshëm merr para në 

shuma të ndryshme prej 20 deri në 50 euro, peronsat e tillë i drejton tek e dëmtuara A. M., me 

qëllim që ajo të ofroj shërbime seksuale për persona të ndryshëm  të panjohur për të dëmtuarën, 

të cilët persona e pandehura i vë në lajthim duke përfituar nga këta shuma të ndryshme të parave, 

pa dijeninë e të dëmtuarës, persona të ndryshëm, në ato momente para barnatores ndalet një 

veturë me ngjyrë të zezë e pa identifikuar për të dëmtuarën, nga vetura dalin tre persona të 

gjinisë mashkullore, hynë në barnatore ku nga e dëmtuara kërkojnë që e dëmtuara të del me këta 

persona të panjohur për të dëmtuarën, me të cilat veprime tek e dëmtuara shkakton frik dhe 

shqetësim të madhe emocional,  

 

 III.Me datë, kohë dhe vende të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin II të Aktakuzës, me 

anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për ti shkaktuar dëm 

material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një 

person që të kryer apo të mos kryer një veprim në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë i dëmtuari 

Xh.Q. deri sa ishte duke e drejtuar automjetin e markës “.... ..” me ngjyrë të zezë, me targa të 

regjistrimit ...-..-... , ndalohet nga e pandehura e cila ofron shërbime seksuale me para në shumën 

prej 50 euro, dhe e drejton në barnatoren “....... .”, me qëllim që femra e cila punon aty do të ju 

ofroj shërbime seksuale, nga i dëmtuari pranon 50 euro para, në momentin kur i dëmtuari 

paraqitet në barnatore e kupton që nga e pandehura është vënë nën lajthim dhe është mashtruar,  
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Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarës, e cila në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë provë 

e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se e akuzuara ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i fajit është bërë 

në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështete në fakte dhe prova materiale të cilat janë 

paraqitur në aktakuzë, për të cilat e akuzuara ka qenë e njoftuar me të gjitha provat materiale. 

Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës është bërë në pajtim 

me neni 248 të KPP-ës dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e akuzuarës formohen të 

gjitha elementet e veprës penale tregti e ndaluar nga neni 305 të KP-ës, dhe për këtë gjykata të 

akuzuarën e shpalli fajtore dhe i shqiptoj dënimin me kusht, paraprakisht duke e vërtetuar 

përgjegjësinë e saj penalo juridike. 

 

  Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarës gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat në 

kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-ës të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, si rrethana rënduese është marrë fakti duke pasur parasysh peshën dhe natyrën e veprave 

penale si dhe rrethanat dhe mënyrat e kryerjes së tyre, e njëjta me veprimet e veta nga ngacmuar 

dhe mashtruar palët e dëmtuara, e duke pasur parasysh karakteristikat e saj personale, e cila është 

recidiviste e veprave penale, fakt ky që vërtetohet nga edhe nga të dhënat e lëndëve pranë kësaj 

gjykate ku e njëjta është e gjykuar në çështjet penale dhe atë: P.nr.1513/14, P.nr.182/12, 

P.nr.686/12, P.nr.845/2011, P.nr.313/11 dhe P.nr.217/08 si dhe lëndët në çështjet penale të cilat 

janë në vijim e sipër, ku e pandehura është e akuzuar, nga të gjitha të cekura gjykata konstaton 

dhe vie në përfundim që tek e njëjta ka prirje dhe karakteristika të cilat karakterizojnë një 

personalitet e vendosur për kryerjen e veprave penale të kësaj natyre apo të ngjashme,  e si 

rrethanë lehtësuese është marrë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës, sjellja korrekte pas 

kryerjes së veprës penale, pendimi i thellë,   konform nenit 74 gjykata mori si rrethanë lehtësuese 

rrethanat personale edhe karakterin e personit të dënuar, moshën e të njëjtës, bashkëpunimin e 

përgjithshëm të personit të gjykuar në gjykatën, bashkëpunimin vullnetar të personit të dënuar në 

hetimin dhe ndjekjen penale, pranimin e fajësisë, keq ardhjen e shfaqur nga ana e personit të 

dënuar, mosha e të akuzuarës në momentin e kryerjes së veprës penale, sjellja e saj pas konfliktit, 

është nënë e një fëmiu, andaj gjykata i shqiptoi dënimin unik për tre veprat penale të cekura në 

dispozitiv të aktgjykimit, dhe ate dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) viteve e 6 

(gjashtë) muaj, duke llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim, si dhe dënimin me gjobë në 

shumë prej 300 euro, për veprën penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KP-ës, të përshkruar 

më gjerësisht nën pikë III të dispozitivit,  paraprakisht duke i shqiptuar dënimet për secilën vepër 

penale veç e veç, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së saj  

dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më e kujdesshme 

dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.  

   

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim 

te nenit 450 dhe 451 të KPP. 

 

Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civilë gjykata e bazoi në 

kuptim te nenit 463 të KPP  
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Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1005/2017 me datë 01.06.2017 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Naxhis Sharani                                                                                                        Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate. 


