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Numri i lëndës: 2018:014976 

Datë: 01.07.2019 

Numri i dokumentit:     00386863 

 

                                                                                                                          P.nr.146/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë,Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lëndën penale kundër të akuzuarit  R. A. Th. nga fshati C., për shkak të veprave 

penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion nganeni 241 par. 1 dhe ofrimi i lokaleve për 

prostitucion nga neni 242 par. 1 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.266/15 të dt. 24.02.2017, pas shqyrtimit  gjyqësor publik të mbajtur me dt.26.06.2019, në 

prezencē të PSH Shahedin Destani, të akuzuarit dhe mbrojtësit av. N. B. me daten 27.06.2019 

muarrë dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 01.07.2019 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 
 

I  akuzuari R. Th. nga i ati A., e ëma S., e  lindur  M.,  i lindur  me dt. 03.10.1968 nga 

fshati C.  ku dhe tani jeton,  ka të kryer  shkollën  e mesme,  i martuar,  i gjendjes së mesme 

ekonomike,  punëtor,  shqiptar  shtetas i Republikës  së Kosoves. 

 

Në kuptim të nenit 364 par. 1 nen par. 1.3 te KPP -së  

   

LIROHET NGA  AKUZA 

   

1.Se prej datës së pa vërtetuar e deri me dt. 21.08.2015 ne motelin “H.” e cila gjendet në 

fshatin G. Komuna e Suharekës,  i pandehuri duke  harmonizuar dhe koordinuar veprimet  

organizon, ndihmon të dëmtuarën A. G.,  që të merret  me prostitucion, në atë menyrë  duke venë 

në dispozicion lokalin në të cilën e dëmtuara punon si punëtore, duke i siguruar të njëjtës klient 

të ndryshëm në shumë prej  10 (dhjet) €, të kenë marrëdhënie seksuale,  e cila ulet neper  tavolina 

të klientëve e cila pas marrveshjes me të  njëjtit kryen marrëdhënie,  e cila  nga shuma e lartëcekur  

prej  7 (shtatë) € janë të pronarit  - të pandehurit dhe 3 (tre) € janë të dëmtuarës,  të cilat i ka 

fituar nga klientë  për të  kryer shërbime seksuale. 

   

   Me qka do të kryente  veprën penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion, nga neni  

241 par. 1 të  KP. 

  

  II.  Se me datë dhe  kohë të njejtë si ne dispozitivin  I të kësaj akuze,  i pandehuri e ofron 

lokalin e tij, motelin “H.” e cila  gjendet  në fshatin G. – Komuna e Suharekës,  i cili është pronar 

i lokalit,  të dëmtuarën A. G. e  cila punon si  punëtore, me qëllim të mundësimit të prostitucionit 

e cila në ketë lokal siguron klientë të ndryshëm duke kryer  shërbime seksuale në këbim të 

shumës prej  10 € (dhjet euro). 
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Me qka do të kryente veprën penale  ofrimi i lokaleve për prostitucion nga neni 242  par. 

1  të KP. 

 

Shpenzimet e procedurës  bien ne barre të bugjetit  te kësaj gjykate. 

A r s y e t i m 
 

1.Historiku i procedurës  

 

      PTH në Prizren me  aktakuzën  PP.II.nr. 266/15 të dt.24.02.2017, ka akuzuar R. A. Th. 

nga fshati C., për shkak të veprave penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 241 

par. 1 dhe ofrimi i lokaleve për prostitucion nga neni 242 par. 1 të KP,  

Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti për i përgjithëshem , duke vepruar në 

këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 10.05.2018, ku i akuzuari u 

deklarua i pafajshme, për veprat  penale që i vëhet në barr me propozim që qështja të shkoj në 

shqyrtim gjyqësor.  

 

2.Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimi i palëve  

 

Në shqyrtimin gjyqësor Prokurori i Shtetit Shahedin Destani , në fjalën përfundimtare 

ka ngeluar në tërsi pran aktakuzës me pretendimin se në tërsi është vërtetuar gjendja faktike si 

në aktakuzë dhe se fajësia e të akuzuarit është provuar me provat material –sms dhe bisedat 

telefonike  por edhe me provat personale të administruara në shqyrtim gjyqësor posaqerisht nga 

deklarata e të dëmtuares e cila ka pohuar se ka punuar në lokalin  e të akuzuarit dhe aty ka 

gjetur klient me të cilet ka pasur mardhënje seksuale e pjësrisht nga mbrojtja e të akuzuarit i 

cili ka pohuar se biznesi i tij pa femra nuk ka punë.  

 

 Mbrojtësi i te  akukzuari av. N. B.  ne  seancë ka deklaruar se nga dëgjimi i të 

dëmtuares  ne cilësi te dëshmitares dhe deshmitarve  A. K. dhe  H.  B., nuk është vërtetuar 

asnjë  veprim i kundërligjshëm i te mbrojturit tim R.  Th., ne anën tjetër  PSh me asnjë provë të 

vetme  nuk ka mund te provoi se i akuzuari te kete koridinuar,  organizuar,  e detyruar te 

dëmtuarën te merret me prostitucion e as qe te kete ofruar lokalet e tij per prostitucion, me 

propozim qe ne mungese te provave i akuzuari te lirohet nga  akuza. 

I akuzuari nuk e ka paranuar fajsinë ,gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ka 

ushtruar biznes të ligjshem me restoran live ka pasur të punësuar 7-10 punëtor të cilet kanë pas 

punën e tyre këngëtare dhe valltare e në asnjë mënyr nuk kan ushtruar prostitucion aty.  

 

3.Provat materiale dhe dëshmitë e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor,  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor pasi që i akuzuari nuk kanë pranuar fajësinë, gjykata ka bërë 

administrimin e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur 

reciprokisht në mes tyre,vërtetoi gjendjen faktike tjetër faktike nga ajo  paraqitur në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

Gjendjen faktike gjykata e ka vërtetuar përmes provave dhe dëshmive të prezentuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë:  

 

- ka dëgjuar të dëmtuarën  A. G.,  
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- dëshmitaret A. K. dhe H. B.,  

- ka bërë leximin në  aktvendimi i gjykatës për kundërvajtje P.nr.9120-23/15 të dt. 15.09. 

2015,  

-në masat e fshehta teknike te bisedave telefonike (sms)  të dt. 13.01.2015 dhe shkresat  

tjera të cilat i janë bashkangjitur akuzës. 

 

 E dëmtuara  A.  G. në seancë ka deklaruar  se kam punuar  në motelin “H.” ne fshatin G. 

Komuna e Suharekës. Punën e kam gjetur vete dhe  vetë ,jam punsuar aty pa ndërmjetësim. 

Pronar i motelit  është  R. Th., aty kam punuar  dy deri në tre muaj por  ka kaluar  kohë e gjte  

por  nuk e di saktësisht  sa kam punuar,  në punë kam qenë bashkë me  5-6 apo edhe me shumë 

puntor pasi që numri ka ndryshuar  vazhdimisht. Punën që kam bërë kam qenë valltare  - balerinë 

dhe ate  nga ora  21 deri në orën 3 te mëngjesit dhe  për  çdo mbrëje  per punën që  kam bërë 

jamë paguar  nga  10 €. Gjate asaj kohe  unë edhe  jamë ulur në shoqëri me klient  nepër tavolina, 

me klient  ka ndodhur edhe të kem pasur mardhënje  seksuale por gjithmonë me dëshirën time 

pa asnjë detyrim nga askush.  Këto mardhenje  i kemi bërë  në motelet e ndryshme  por  jo edhe  

në motelin “H.” pasi  qe  aty nuk ka pas  hapsire  per kete  pune,  ne  hotel ka pasur  vete banim 

per  familjaret. Marrveshjet  me klient  zakonisht i kemi bere  duke i këmbyer  numrat e telefonit  

përmes  telefonit kemi angazhuar  mënyrën, kohen dhe vendin ku do te kryheshim mardhenje 

seksuale. Per këto mardhenje me këta  klient  nuk  ka pasur  asnjë pagesë, të gjitha kanë qenë 

vetëm si rezultat i dëshirës të pa shtyer  dhe detyruar  nga askush. Pronari i restoranit R.  Th. nuk 

ka ditur  per këto mardhenje, i njëjti asnjëherë  nuk me ka detyruar te shkoi me klient, asnjë here 

nuk me ka ofruar  mardhënje seksuale me pagese. E ballafaquar  me deklaratën e dhene ne polici 

me dt. 25.08.2015  ku kishte thene  se “klienti me emrin A.  me kathene se  do ti jap  50 €nese 

do te beja seks  me ty” dhe keni pranuar kete ofert  ka deklaruar se  jo une  nuk kam marre para,  

zakonisht me ata persona  kam hanger  drekë, më kanë blere  dhurata por per shërbimin seksual 

të ofruar  kurrnjehere  nuk me kan paguar. Ballafaquar me thenjen tjetër  se  eshte  A. P.  ai qe ta 

ka gjetur  punën, ndërsa  ne  seancë thue vetë, ka deklaruar se  punën e kam vetë, A. ndoshta me 

ka informuar  punën por une jam marre veshë vetë me pronarin. Ka mohuar te kete marre para  

nga klientët  dhe diqka prej atyre parave ti ketë dhene R., R. nuk e ka ditur  as  kur dal, e as  me 

kan dal, por  per pijet  qe janë sherbyer  ne tavolina kur jam ulur  me klient  une kam pas per 

provizionin dhe janë paguar shtesë. Ka mohuar që ndonjëherë  të ketë kryer  mardhenje seksuale 

gjate orarit te punës duke deklaruar se  gjithë here mardhenjet i ka pasur  gjate kohës se lirë jashtë 

orarit te punës. Ne pytjen se  a ke pasur  mrdhenje  me klientët  A. K., N. N. dhe  H.  B. është 

përgjigjur  se  une  nuk e kuptoi se qka është fjala  klient, une kam bere seks  me deshire,  me ta  

kam dal, kam hanger, kam pire,  me kan  blere  gjësende por kjo ka qene dashuri dhe nuk e kam 

bere  per para. Ka mohua te jete e dëmtuar në ketë procedurë pasi qe asnjëherë  nuk ka qene e 

detyruar  te kryej mardhenje  seksuale me asnjë klient  te restoranit H. duke u deklaruar se vete  

i kam zgjetur ata  pesona dhe kur  nuk kam pas nevoj i kam braktisur ata, kështu  qe edhe  si e  

dëmtuar  nuk ka parashtruar kerkese pasurore  per demin. 

 

Si e dëmtuar  ka deklaruar se nuk parashtroi kërkese për dëmin pasi që nuk jamë e 

dëmtuar  në këtë qështje. 

 

Dëshmitari A. K. ne  seancë ka deklaruar  se A.  G. e ka takuar  në vitin  2015  duke pritur 

tek stacioni i autobusëve, të njëjtën e kam marre në kerr dhe me tha se po shkonte  ne punë. Ate 

dite e kam dërguar  ne punë në fshatin G. dhe me të njëjtën kam pasur mardhenje seksuale  nje 

herë  ne motel në fshatin  G., kërkesa per mardhenje  seksuale ka qene e imja, por  per ketë 

mardhenje  nuk kam paguar asgjë. Ka deklaruar se e din ku është hoteli “H.” dhe e njef pronarin 

e saj por ka mohuar të jete myshteri i rregullt i ati lokali. Nga i akuzuari R.  Th. kurrnjehere  nuk 
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ka kërkuar  e  as  nuk i është siguruar  klient per mardhenje  seksuale. Ka mohuar që në motelin  

ku  ka punuar  e demtuara  te kete dhoma te fjetjes  per klient. 

 

Dëshmitari H. B. në seancë ka deklaruar se të akuzuarin  e njef  prej kohesh pasi qe ka 

punuar  si elektricist  me të njëjtin ka nejtu edhe herave te tjera  ne restorantin Gj. në D. dhe  H. 

ne G., e  di qe i akuzuari mirret  me hoteleri ku ka mizikë dhe ku te punsuara femra te ndryshme 

të cilat  ty kan punuar  si kengetare dhe valltare. Ka parë se ato  femra  janë ulur edhe ne tavolina  

me klient por nuk e din  nëse ato femra kan patur mardhenje seksuale me klientët. Ka mohuar se 

e ka njohur te dëmtuarën A.  G. dhe se me te  ka pasur mardhenje  seksuale por ka mohuar te 

kete kryer mardhenje me pagese  dhe A.  te kete qene e ndikuar  dhe detyruar  nga  R. te shkoi 

me klientet. Mardhënjet  seksuale me e dëmtuarën i ka kryer  ne objektin “B. P. “ne D. pasi qe 

moteli i r.  nuk ka dhoma per kete destinim.  Ka shtuar se R. nuk ka pas njohuri per mardhenje  

me A.. 

 

I akuzuari  në mbrojtjen e tij ka deklaruar se lokali hiti ka qene  në posedim te tij nga viti  

2013 deri ne vitin  2017. Aty ka punuar  si restorant  me muzikë live. Ka pasur te punesur  

kengetare dhe valltare, numri  i tyre është sjelle  ne mes  7 – 8 femra dhe puntoret e  familjes  

dhe  dy meshkuj te tjerë. Aty  për një kohe ka punuar edhe e dëmtuara  A.  G., ajo ka punuar  si 

valltare për  rrethe  dy muaj dhe është pagaur  10 € ne antë. Ajo ka fjetur ne lokal bashke me disa 

puntor të tjerë, kontrate  pune  nuk ka pasur  pasi qe ka ndodhur  qe  shume shpesh te ndrrohen 

puntoret. Ka pohur se e dëmtuara është ulur me klient ne tavolinë, por ka mohuar  te ketepasur 

njohuri per mardhenjet seksuale me klient. Ka mohuar gjithashtu  qe te kete detyruar  ndonjë 

here  te del me dikend, sikurse ka mohuar  te kete pasur personalisht mardhenje seksuale me  tëe, 

ka mohuar   qe ne qfar do menyre te kete marre para  nga klientët  ne emer te te dëmtares. 

 

4. Vlerësimi i dëshmive të dëshmitarve dhe provave materiale të paraqitura në 

shqyrtimin gjyqësor,  

 

Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se nuk  është 

vërtetuar se  ne veprimet e te  akuzuarit  formohen elementet e veprave penale  mundësim ose 

detyrim ne prostitucion nga enni  241 par. 1 dhe ofrim  i lokaleve  per prostitucion nga neni  242 

par. 1 te KP. 

Nga deshmija  e te dëmtuarës A.  G.  gjykata  ka vërtetuar  faktin se i akuzuari me asnjë 

veprim nuk e ka detyruar, ndihmuar  apo ne qfar do menyre  ti ketë mundësuar  gjetjen e 

kontakteve me klient, aranzhimin  e mardhenjeve  seksuale me te  e as nuk i ka ofruar  lokalin 

per  prostitucion e demturara  duke pohuar  se  me klientët – deshmitaret e propozuar  ne aktakuze 

dhe te dëgjuar  ne shqyrtim gjyqësor  ka pasur mardhënje  seksuale por këto mardhenje kan qene  

rezultat i vullnetit,  dëshirës  dhe përzgjedhjes se saj. Kontaktet  me këta  klient  i ka  vu  

drejtëpersëdrejti dhe pa njohuri te pronarit te restorantit  “H.”. Këto mardhënje kan qenë  pa 

interese, pa pagese dhe vetëm  si rezultat i tërheqjes se partnerit.  Me kete dëshmitar  është 

vërtetuar  se madhenjet  seksuale  janë kryer  ne objektet e ndryshme hoteliere si Villat  në fshatin 

G. dhe restoranti “B. H. “ ne D.,   poashtu  e demtura  ka mohuar faktin se  ne motetin H. k ka 

pasur dhoma  per  destinim  - mardhënje seksuale  por  aty kan banuar bashke me familjaret.  Kjo 

dëshmi  është  bindëse  në tersi e besushme per gjykatën pasi qe  është ne përputhje  edhe me  

deshmit tjera  përkatësisht  deklaratat e deshmitarve  A. K., i cili  ne deshmin e tij ka  provuar 

faktin se të  demturen  e ka njohur  ne rrugë në pritje  - stacion te autobusëve  me të njëjtën  ka 

pasur mardhënje seksuale  pa  pagesë,  me deshirë, pa njohurin e R.  Th.  dhe se këto mardhenje 

jan kryer tek villa  në fsh G.. Kjo dëshmi është ne përputhje  edhe me deshmin e dëshmitarit 

tjetër  H.  B. i cili poashtu ka pohuar  se  ka pasur mardhenje seksuale me te demturen  dhe ate  

ne objektin e  B. P. ne D.  per të cilën mardhënje  nuk ka pasur  asnjë njohuri R. Th.  e poashtu  



 Numri i lëndës: 2018:014976 
 Datë: 01.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00386863 
 

5 (6)  

   
2
0
1
8
:0
1
4
9
7
7

 

per kete mardhënje  nuk ka paguar asnjë para  as  te dëmtuarën e as R. Th..  Edhe ky dëshmitar  

ka  vërtetuar  faktin se  restoranti H.  nuk ka dhoma per klient,  se  ne ate restorant ka pasur  

muzik live  dhe ai restorant menagjohet nga  R. Th.  mirëpo ka mohuar  qe R.  Th.  ne  çfar  do 

menyre ti kete ofruar  te demtuaren si klient  per mardhenje seksuale apo  edhe te kete pasur  

njohuri  per lidhjen  e tij me te dëmtuarën. 

Edhe nga mbrojtja e të akuzuarit vërteohet faktet se ai nuk ka pasuar asnjë kontroll mbi 

të dëmtuaren,nuk e ka detyruar e as mundësuar marrjen me prostitucion ,nuk ka pasur asnjë 

njohuri për veprimet e të dëmtuares,nuk i ka siguruar klient e as nuk ka marr para ne emer të 

shërbimeve seksuale për dhe nga e dëmtuara,lokali i tij nuk ka dhoma ku do të mund të ushtrohet 

kjo veprimtari.Kjo mbrojtje është në tërsi në përputhje me dëshmit e të dëmtuares dhe 

dëshmitarve dhe si e till bindese për gjykaten. 

 

Edhe  nga provat materiale  si regjistri i sms dhe thirrjeve telefonike të siguruar   përmes 

masave të fshehta  teknike  vëzhgimit  dhe hetimit  nuk u  vërtetua  se  në veprimet e te  akuzuarit  

formohen  elementet  e veprave penale që i vihen në barrë pasi qe  nga këto vëzhgime  nuk ka 

rezultuar asnjë informacion  e dhëne  fajsuese  për të akuzuarin. 

 

Edhe aktvendimi  i kësaj gjykate  - divizioni per  Kundervajtje  nuk e involvon  në asnjë 

segment dhe asnjë veprim të akuzuarin  . 

 

5.Të gjeturat e Gjykatës  
 

Përfundimisht gjykata gjenë se nuk ka prova që vërtetojnë se në veprimet  e të akuzuarit 

formohen elementet e veprave penale mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 

paragraf 1 dhe ofrim i lokaleve për prostitucion  nga neni 242 paragraf 1 të KP-së . 

Duke marrë parasysh posaçërisht faktin se Gjykata me rastin e vendosjes është e 

obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të gjithanshme dhe të pa kontestueshme, në 

favor dhe disfavor të akuzuarit, e posaçërisht këtë duke e ndërlidhur me nenin 3 të KPP-së, 

parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in dubio pro reo, se mëdyshjet lidhur me 

ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E në ndërlidhje të kësaj po ashtu duke pasur parasysh 

faktin se të gjitha argumentet që janë “in peius" ndaj të akuzuarit duhet të vërtetohen me siguri 

të plotë përkatësisht përtej dyshimit të arsyeshëm (beyond reasonable doubt) dhe nëse nuk 

arrihet një diçka e tillë duhet konsiderohen se nuk ekzistojnë kurse për argumentet që janë “in 

favorem” ndaj të akuzuarit merren se ekzistojnë edhe atëherë kur janë vërtetuar me 

probabilitet.  

 

Andaj në rastin konkret trupi gjykues e liroi të akuzuarin nga aktakuza në munges të 

provave në kuptim të nenit 364.par.1 pika 1.3 të KPP-së. 

 

6. Kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale  

 

E dëmtuara nuk ka ushtruar  kërkesën pasurore juridike . 

Gjykata duke vepruar konform nenit 454 paragraf 1 të KPP-së, me shpenzimet e 

procedures ka ngarkuar buxhetin e kësaj gjykate . 

 

  

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, 

DEPARTAMENTI I PËRGITHËSHEM 
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P.nr. 146/17 të dt.27.06.2019 

 

 

Sek. Juridike                                            GJ Y Q T A R I  

F.  Kabashi                                   Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE; 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, në afat 

prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ,ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, në 

kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


