
P.nr.345/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Teuta Krusha me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Myrvete Përdibuka procesmbajtëse, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit Xh. H. nga Prizreni, për shkak të veprës penale mundësimi ose detyrimin në 

prostitucion nga neni 241 par.1 të KPK, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – 

Departamentit të Përgjithshëm nën numrin PP/II.nr.418/2015 të datës 27.02.2015, pas mbajtjes së 

seancës fillestare në praninë e Prokurorit të Shtetit në Prizren Sahide Sefa, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij avokatit R. K. nga Prizreni, me datë 16.03.2015 publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

     A K T G J Y K I M  

    

 I akuzuari: 

 

XH. H. me nofkën Xh., nga i ati N. dhe e ëma S. e lindur S., i lindur më datë “data e 

lindjes ...” në fshatin ... Komuna e Dragashit, tani me banim në Prizren rruga “ .. .. ” pa nr. ka të 

kryer shkollën e mesme, taksist, i martuar baba i dy fëmijëve, me numër personal .......... , 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Me datë 26.02.2015 rreth orës 11:30 minuta, në Prizren H. “......” rekruton dhe organizon 

personin tjetër për qëllime prostitucioni, në atë mënyrë që zyrtari i policisë shkon në H. “.......” 

bisedon me të akuzuarin për gjetjen e klientës për shërbime seksuale, për të cilin shërbim nga 

zyrtari i policisë kërkon 50 €, ashtu që i thërret në telefon klientën Sh. F. dhe së bashku me 

zyrtarin policor shkon në dhomë me qëllim të kryerjes së marrëdhënies seksuale.   

 

Kësodore ka kryer veprën penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 241 

par.1 të KPK. 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 41, 45, 46, 73, 83 dhe nenit 241 par.1 të KPK i shqiptoj: 

 

DËNIM ME BURGIM 

 

Në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 26.02.2015 e gjerë më datën 16.03.2015. 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Në lartësi prej 500 € (pesëqind) euro, të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk 

ekzekutohet në afatin ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 25 (njëzet e pesë) ditë dënim burgu 

duke llogaritur për 20 € një ditë burg. 

 



I akuzuari obligohet të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 

gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 € në afat prej 15 ditëve 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzën 

me numër PP/II.nr.418/2015 të datës 27.02.2015, kundër të akuzuarit Xh. H. nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale mundësimi ose detyrimin në prostitucion nga neni 241 par.1 të KPK. 

 

Në seancën fillestare në prezencën e palëve pasi që u lexua aktakuza nga ana e Prokurorit 

të Shtetit, gjykata shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha provat materiale në të cilat mbështetet 

aktakuza e parashtruar. I akuzuari pas konsultimit me mbrojtësin e tij deklaroj se nuk e 

kundërshton asnjë provë në të cilën mbështetet aktakuza. I akuzuari i vetëdijshëm për pasojat e 

pranimit të fajësisë, paraparë në nenin 248 të KPPK, në mënyrë vullnetare ka pranuar fajësinë për 

veprën penale me të cilën ngarkohet. 

 

 Gjykata në seancën fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 Ditën kritike me datë 26.02.2015 në mesditë rreth orës 11:30 minuta, në Prizren në ..... 

....... konkretisht në H. “ ...... ”, i akuzuari Xh. H. rekruton dhe organizon klient për qëllime 

prostitucioni, ashtu që bënë marrëveshje me personin, për gjetjen e një klientës për shërbime 

seksuale, për të cilin shërbim nga ai kërkon 50 €. Pas arritjes së marrëveshjes, i akuzuari thërret 

në telefon klientën Sh. F. të cilën edhe më parë kishte njohur, ajo vjen në hotel dhe së bashku me 

personin – i cili në rastin konkret ishte zyrtari policor dhe kishte simuluar rastin, shkon në dhomë 

me qëllim të kryerjes së marrëdhënies seksuale. Por me të shkuar në dhomë dhe pas marrjes së 

shpërblimit për shërbimin e kryer, sqarohet rasti dhe i akuzuari zihet në flagrancë. 

 

Gjykata para se të hap senacën fillestare – paraprakisht pas shiqimit të shkresave të 

lëndës, analizës së deponimeve të akuzuarit, raportit të zyrtarit me rastin e simulimit të rastit, 

procesverbali me numër ../..-..-..-..-.... në të cilën janë shënuar kartmonedhat për blerjen e 

shërbimeve të simuluar dhe foto dokumentacionit si edhe gjatë seancës fillestare, ka ardhë në 

përfundim se i akuzuari para se të kryej veprën penale, është pregaditur ka zgjedhur kohën dhe 

vendin e volitshëm, me ç’rast ka arritur marëveshje me personin tjetër duke ndërmjetusar në 

gjetjen e klientes. Të gjitha këto veprime janë bërë me qëllim të kryerjes së shërbimeve seksuale 

nga e cila rezulton se veprimet e këtilla ka kryer me dashje direkte, sepse ka qenë i vetëdijshëm 

për veprimet e veta dhe ka dëshiruar kryerjen e saj. Pra në rastin konkret gjykata në këtë mënyrë 

edhe ka vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. Nga kjo del se në veprimet e akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 241 

par.1 të KPK.  
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike ka vërtetuar nga pranimi vullnetar i fajësisë nga e 

akuzuarit për veprimet e tij të përshkruar si në përshkrimin faktik të aktakuzës, me ç’rast edhe 

nuk ka administruar provat, pasi që nuk ka ndonjë provë të papranueshme, po ashtu në tërësi 

është vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën 

penale me të cilën ngarkohet dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht. Pranimi i 

fajit mbështet në fakte që përmban aktakuza nga se i akuzuari prej fillimit të hetimeve ka qenë i 

njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës të cilat prova 



i akuzuari asnjëherë nuk i ka kundërshtuar. Po ashtu gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i 

fajësisë nga ana e akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe ka ardhur 

në përfundim se në veprimet e akuzuarit formohen të gjitha elementet e qenësore të veprës penale 

të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpalli 

fajtor dhe të gjykoj në bazë të ligjit, duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPK, të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata nuk gjeti 

asnjë rrethanë rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese morri parasysh faktin se ka pranuar fajësinë 

dhe ka tregu bashkëpunimi me organet e drejtësisë, sjellja korrekte e akuzuarit gjatë zhvillimit të 

procedurës, pendimi i tij për kryerjen e veprës penale, premtimin se në të ardhmen do të 

përmbahet nga veprimet e këtilla kundërligjore, është i gjendjes së dobët ekonomike, gjer më tani 

asnjëherë nuk ka ardhur ndesh me ligjin, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i shqiptoj dënimin 

si në shqiptim të këtij aktgjykimi, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së 

përgjegjësisë së tij dhe se me këtë do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të përmbahet 

nga veprimet e tilla, me bindje se është proporcionale me peshën e veprës penale për të cilën i 

akuzuari është shpallur fajtor. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.345/2015 të datës 16.03.2015   

                                                                                                                                                                                      

 Procesmbajtësja                                                Gjyqtarja  

 Myrvete Përdibuka                                                                                                  Teuta Krusha          

 

 

 

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

pre15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  

kësaj gjykate. 


