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Numri i lëndës: 2019:082133 

Datë: 13.12.2021 

Numri i dokumentit:     02499193 

 

PKR.nr.51/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, në 

trupin gjykues të përbërë nga Kryetarja e trupit gjykues, gjyqtarja Nushe Kuka Mekaj dhe 

gjyqtarët profesionistë, Sami Sharraxhiu dhe Musë Povataj, anëtarë të trupit gjykues, me 

bashkëpunëtoren profesionale Elzana Kastrati, në çështjen penale kundër të akuzuarit N. K., për 

shkak të veprës penale të rikualifikuar Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 par.3 

lidhur me par.1 të KPRK-së, si dhe veprës penale Fotografimi dhe incizimet tjera të 

paautorizuara nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, i akuzuari H. B., për shkak të 

veprës penale Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, i akuzuari I. H., për shkak të veprës penale Mundësim ose detyrim në prostitucion nga 

neni 241 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, 

Departamenti për Krime të Rënda nën shenjën PP/I.nr.40/19 të datës 11.07.2019, e ndryshuar në 

fjalën përfundimtare të datës 28.10.2021 dhe me datë 09.11.2021, në prezencën e të akuzuarit N. 

K. dhe mbrojtësit të tij av.G. K., të akuzuarit H. B. dhe të akuzuarit I. H., me mbrojtësen av.E. 

Gj., pa prezencën e Prokurores së Shtetit, dhe mbrojtësit të të akuzuarit H. B., av.R. Sh., me datë 

15.11.2021, bie dhe shpall publikisht, ndërsa me datë 13.12.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

 

N. K., nga i ati B. dhe e ëma Gj., e gjinisë O., i lindur me ............ në fshatin ........., Komuna Pejë, 

tani me vendbanim në rr. .............. Pejë, me profesion tregtar, i martuar, baba i tre fëmijëve, ka 

të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal .............. lëshuar 

nga MPB të R. Kosovës, shqiptar, shtetas i R. Kosovës. Ka qenë nën masën e arrestit shtëpiak 

nga data 19.03.2019 deri me datë 16.08.2019. 

 

I. H., nga i ati A. dhe e ëma R., i gjinisë D., i lindur me ............... në fshatin ........., Komuna 

Gjakove, me vendbanim në rr. ............ në ....., me profesion hotelier, i martuar, babai i pesë 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal 

.............., lëshuar nga MPB të R. Kosovës, shqiptar, shtetas i R. Kosovës. Ka qenë nën masën e 

arrestit shtëpiak nga data 19.03.2019 deri me datë 16.08.2019. 

 

 

 

J A N Ë   F A J T O R 
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I. 

 

I akuzuari N. K.,  

 

Për shkak se: 

 

Që nga marsi vitit 2018 e gjerë me datë 19.02.2019 në ........., me dashje e duke shfrytëzuar 

varësinë personale dhe ekonomike të viktimës, ka organizuar gjetjen e klientëve për t’i 

shfrytëzuar shërbimet seksuale, në atë mënyrë që nga muaji mars 2018 kur dhe është njoftuar me 

viktimën, kinse për lidhje dashurie, të njëjtës fillimisht ia siguron një banesë, qiranë e të cilës ia 

paguante vetë i pandehuri, e më pas përmes web faqes pornografike “...........” dhe “........”, e ka 

detyruar viktimën që nga adresa e saj ................@gmail.com dhe ................@gmail.com, të 

shpërndajë video në mënyrë që t’i josh klient, të cilët për shërbime seksuale pagesat i kanë kryer 

nga 50 deri në 100€, sipas rekomandimit nga i pandehuri, të gjitha këto të vërtetuar nga bisedat 

telefonike (sms) në mes viktimës dhe të pandehurit, e nga të cilat qartë ka rezultuar se në rastet 

kur viktima nuk është pajtuar që të dal me klient për arsye të ndryshme, ndaj saj është ushtruar 

dhe dhunë fizike, siç dhe ka ndodhur me datë 19.02.2019, kur dhe është iniciuar rasti. 

 

-Me çka ka kryer vepër Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me 

par.1 të KPRK-së. 

 

I akuzuari I. H.,  

 

Për shkak se: 

 

Gjatë periudhës kohore të vitit 2017 në Pejë, në kafiterinë “................”, me dashje dhe duke e 

shfrytëzuar varësinë ekonomike të viktimës A. B., shtetase e Republikës së .............., të njëjtën 

e ka rekrutuar duke e detyruar të merret me prostitucion, në atë mënyrë që pasi viktima fillon 

punën në lokalin e të pandehurit I., si kameriere, i pandehuri duke e shfrytëzuar pozitën e rëndë 

ekonomike të viktimës të njëjtën e ka detyruar që të ulet me klient në tavolinë në katin e parë, 

ku pija kushtonte 3€, si dhe në katin e dytë ku pija kushtonte 5€, me qëllim të joshjes, e me pas 

edhe daljes me klient sipas marrëveshjes së klientëve me të pandehurin I., ku viktima merrte 

vetëm përqindjen e pijeve, kurse parat tjera nga marrëdhënia seksuale, në shuma prej 10 deri në 

50€, i merrte i pandehuri I.. 

 

-Me çka ka kryer vepër Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me 

par.1 të KPRK-së. 

 

Në aplikim të dispozitave ligjore 7, 17, 41, 42 par.1, nënpar.1.1, 43, par.1, nënpar.1.2, 1.3, 45, 

46, 73 par.3 lidhur me par.1, pika 3.2, 3.4 , 83 si dhe neni 241 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-

së, si dhe nenit 360, 361, 365, 453 par.1 lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 pika 2.6, 454, 463 par.3 

të KPPRK-së, të njëjtit i: 

 

 

 

 

 

G J Y K O N  

mailto:dana.shkodra@gmail.com
mailto:adriana077@gmail.com


 Numri i lëndës: 2019:082133 
 Datë: 13.12.2021 
 Numri i dokumentit: 02499193 
 

3 (30)  

   
2
0
1
9
:1
5
1
5
5
1

 

 

Të akuzuarin N. K. 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë 

(1000) €, duke i llogaritur kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga data 19.03.2019 deri me datë 

16.08.2019, dënime të cilat do të ekzekutohen në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pasi 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë 

dënimin me gjobë me dënim me burgim. Kur dënimi me burgim zëvendësohet me dënimin me 

gjobë, një ditë burgim llogaritet me njëzet (20) Euro gjobë.  

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën në tërësi, gjykata do ta 

zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim. Nëse personi i dënuar e paguan 

pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, 

të paguaj shumën pesëdhjetë (50) €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj 

shumën prej pesëdhjetë (50) €, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të akuzuarin I. H. 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë 

(1000) €, duke i llogaritur kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga data 19.03.2019 deri me datë 

16.08.2019, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pasi 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë 

dënimin me gjobë me dënim me burgim. Kur dënimi me burgim zëvendësohet me dënimin me 

gjobë, një ditë burgim llogaritet me njëzet (20) Euro gjobë.  

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën në tërësi, gjykata do ta 

zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim. Nëse personi i dënuar e paguan 

pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, 

të paguaj shumën prej pesëdhjetë (50) €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Obligohet i pandehuri  që në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj 

shumën prej pesëdhjetë (50) €, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara A. B., për realizmin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

 

 

II. 
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Koform nenit 364 par.1, pika 1.3 të KPPRK-së, 

 

I akuzuari H. B., nga i ati H. dhe e ëma H., e gjinisë M., i lindur me ................., në fshatin 

.............., Komuna Pejë, me vendbanim në fshatin ............, Komuna Pejë, ka të kryer shkollën e 

mesme, veteran, i martuar, babai i tre fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër 

personal ................ lëshuar nga MPB të R. Kosovës, shqiptar, shtetas i R. Kosovës. Ka qenë nën 

masën e arrestit shtëpiak nga data 19.03.2019 deri me datë 16.08.2019. 

 

L I R O H E T   N G A   A K U Z A  

 

Për shkak se: 

 

Nga muaji gusht e gjerë në muajin shtator 2018 në Pejë, në kafiterinë “..........”, me dashje dhe 

duke shfrytëzuar varësinë ekonomike të viktimës A. B., shtetase e Republikës së .............., e ka 

rekrutuar të njëjtën duke e detyruar të merret me prostitucion, në atë mënyrë që i pandehuri pasi 

e ka pranuar viktimën në punë në lokalin e tij, i njëjti duke shfrytëzuar gjendjen e vështirë 

ekonomike të viktimës, e ka detyruar të njëjtën jo vetëm të ulët në tavolinë, por edhe t’iu ulët në 

prehër, me qëllim të joshjes, e më pas edhe daljes me klient, sipas marrëveshjes së klientëve me 

të pandehurin H., ku viktima i merr vetëm përqindjen e pijeve, kurse paratë tjera nga 10 deri në 

50€, nga marrëdhënia seksuale i ka marr i pandehuri H.. 

 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 

par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së 

 

III. 

 

Në kuptim të nenit 363 par.1, pika 1.1 të KPPRK-së, ndaj të pandehurit N. K.: 

 

R E F U Z O H E T   A K T A K U Z A 

 

Për shkak se: 

 

Gjatë vitit 2018 në Pejë, në banesën e viktimës, ka fotografuar dhe incizimet me video viktimën 

A. B., në atë mënyrë që i pandehuri ka bërë video incizime duke kryer marrëdhënie seksuale me 

viktimën, si dhe ka detyruar viktimën që të bëjë incizime gjatë kryerjes së marrëdhënieve 

seksuale me klient të siguruar nga i pandehuri, e të cilat video i pandehuri i ka shpërndarë në një 

faqe pornografike në internet me anë të të cilave ka krijuar klient të ndryshëm të cilët për çdo 

klikim të atyre video i ka sjellë të pandehurit përfitime materiale. 

 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara 

nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Për shkak se Prokurorja e Shtetit, ka heq dorë nga ndjekja penale në fjalë përfundimtare. 

 

Konform nenit 454 par.1 të KPPRK-së, shpenzimet procedurale bien në buxhet të kësaj gjykate.  

 

    A  r s y e t i m 

Historiku i rastit. 
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Me datë 11.07.2019, Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda ka ngrit 

aktakuzë nën shenjën PP/I/.nr.40/19, kundër të akuzuarve: N. K., për shkak të veprës penale 

Trafikimi me njerëz nga neni 171 par.1 të KPRK-së, dhe vepër penale Fotografimi dhe incizimet 

tjera të paautorizuara nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, H. B., Trafikimi me njerëz 

nga neni 171 par.1 të KPRK-së, si dhe të akuzuarit I. H., për shkak të veprës penale Trafikimi 

me njerëz nga neni 171 par.1 të KPRK-së. 

 

Me aktvendimin e kësaj gjykate nën shenjën PKR.nr.51/19, i datë 23.10.2019, aktakuza ka marrë 

formën e prerë, në raport me tre të akuzuarit për veprat penale për të cilat janë akuzuar. 

 

Lënda në punë ka qenë tek gjyqtarja tani e ndjera Lumturije Muhaxheri, e cila ka vazhduar me 

mbajtjen e seancave të shqyrtimit gjyqësor deri me datë 16.03.2021, dhe gjatë seancave të 

mbajtura të shqyrtimit gjyqësor ishin ndërmarrë të gjitha veprimet, që nga fjala hyrëse, 

administrimi i provave, si dhe ishte dhënë mbrojtja nga të akuzuarit. 

 

Me datë 30.04.2021, si gjyqtare e çështjes, jam ngarkuar me lëndën në fjalë, ashtu që me datë 

14.10.2021, është caktuar dhe mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor, e cila ka filluar rishtas dhe 

të akuzuarit pas leximit të aktakuzës, nuk janë deklaruar fajtor për veprat penale për të cilat është 

ngritë aktakuza, ashtu që konform nenit 327 të KPPRK-së, është vazhduar me radhën e paraqitjes 

së provave. 

 

Seanca është mbajtur pa prezencë të të dëmtuarës A. B., meqenëse e njëjta është dëgjuar disa 

herë, dhe të njëjtën e ka përfaqësuar mbrojtësja e viktimave. 

 

Prokurorja e Shtetit, mbrojtësit e të akuzuarve dhe të akuzuarit, kanë mbetur në tërësi pranë fjalës 

hyrëse dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mëparshëm të datës 10.01.2020. 

 

Prokurorja e Shtetit Valbona Disha Haxhosaj, në fjalën hyrëse mes tjerash ka thënë se, provat e 

paraqitura në aktakuzë, do të vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar, se të njëjtit kanë kryer veprat 

penale për të cilat janë akuzuar. 

 

Mbrojtësja e viktimave, në fjalën e saj hyrëse të shqyrtimit gjyqësor të datës 10.01.2020, është 

pajtuar në tërësi me fjalën hyrëse të Prokurores së Shtetit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit K., av.G. K., në fjalën e tij hyrëse, ka deklaruar se gjatë shqyrtimit 

gjyqësor me deklaratën e vet të dëmtuarës/dëshmitares A. B. si dhe provat materiale do të 

vërtetohet se i mbrojturi i tij, nuk është kryerës i veprave penale për të cilën është ngarkuar. 

 

I akuzuari N. K., e ka mbështetur në tërësi fjalën hyrëse të mbrojtësit të tij. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H. B., av. R. Sh., në fjalën e tij hyrëse, mes tjerash ka deklaruar se 

pikërisht nga provat e propozuara nga organi i akuzës, do të vërtetohet se i mbrojturi i tij nuk e 

ka kryer veprën penale e cila i është vënë në barrë. 

 

 

 

I akuzuari H. B., e ka mbështetur në tërësi fjalën hyrëse të mbrojtësit të tij. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit I. H., av.E. Gj., në fjalën hyrëse ka thënë se provat e paraqitura në 

aktakuzë, nuk do të vërtetojnë veprimet inkriminuese të të mbrojturit të tij. 
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I akuzuari I. H., e ka mbështetur në tërësi fjalën hyrëse të mbrojtëses së tij. 

 

Fjala përfundimtare e palëve  

 

Prokurorja e Shtetit, në fjalën përfundimtare të datës 28.10.2021, bazuar në gjendjen faktike të 

vërtetuar ka bërë ndryshimin e cilësimit juridik, në raport me tre të akuzuarit, duke i akuzuar tani 

për vepër penale Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, për secilin veç e veç, ndërsa në raport me të akuzuarin N. K., ka mbet pranë veprës 

penale Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së. Ka propozuar që mbi bazën e provave të administruara të njëjtit të shpallen fajtor, të 

dënohen sipas ligjit dhe të obligohen në pagimin e shpenzimeve të procedurës penale.1  

 

Mbrojtësja e viktimave edhe pse ka qenë e njoftuar për seancë, e njëjta nuk ka prezantuar. 

 

Kryetarja e trupit gjykues, konform nenit 350 të KPPRK-së, u ka dhënë mundësinë të akuzuarve 

dhe mbrojtësve të tyre për kohë shtesë, në mënyrë që të përgatiten në raport me veprën penale të 

rikualifikuar nga Prokuroja e Shtetit, ashtu që ka ndërprerë seancën me kërkesë të mbrojtësve. 

 

Pas konsultimit të mjaftueshëm të të akuzuarve me mbrojtësit e tyre, seanca ka vazhduar me 

dhënien e fjalës përfundimtare nga mbrojtësit dhe të akuzuarit, pasi që të akuzuarit K., H. dhe 

B., kanë deklaruar se nuk ndihen fajtor për veprën penale të rikualifikuar, dhe se nuk kanë asgjë 

për të shtuar në mbrojtjen e tyre. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N. K., av.G. K., në fjalën e tij përfundimtare të përpiluar me shkrim, pas 

rikualifikimit të veprës penale nga Prokurorja e Shtetit, mes tjerash ka thënë se as vepra penale 

e rikualifikuar nga prokuroja e shtetit, nuk mund të qëndroj, për faktin se prokuroria në dispozitiv 

të aktakuzës ka potencuar shfrytëzimin dhe varësinë ekonomike të të dëmtuarës A. B., forma 

këto të cilat kanë mbetur vetëm të supozuara, pasi me asnjë provë nuk është vërtetuar se i 

mbrojturi i tij, ka shfrytëzuar varësinë ekonomike të të dëmtuarës A. B.. 

 

Të gjitha veprimet inkriminuese të të akuzuarit N. K., ka thënë se i ka mbështetur vetëm në 

dëshminë e të dëmtuarës A. B., e cila në asnjë fazë të procedurës nuk e rëndon të akuzuarin N.. 

Kjo dëshmitare në mënyrë të qartë, me rastin e dhënies së deklaratës së saj në hetuesi të veçantë, 

ka shpjeguar raportet e dashurisë që kishin mes veti, pra prokuroria aktakuzën u mjaftua ta bazoj 

në deklaratën e saj dhënë në polici, të cilën në mënyrë kategorike e ka mohuar gjatë deklarimit 

të saj dhënë në shqyrtim gjyqësor. Kjo dëshmitare asnjëherë nuk ka thënë se i akuzuari N. e 

kishte detyruar të dal me klient të caktuar, për të kryer marrëdhënie seksuale me pagesë, dhe se 

e njëjta ka thënë se rastin e kishte denoncuar, pasi N. e kishte rrah për arsyeje krejtësisht tjera. 

Sa i përket video-incizimeve që ishin bërë gjatë kohës kur kishte pasur marrëdhënie seksuale me 

të mbrojturin e tij, A. në asnjë dëshmi të saj, nuk ka thënë se këto incizime e kishte detyruar i 

akuzuari N., t’i bëjë e më pas t’i përdorë për joshje të klientëve. Andaj, mbi bazën e këtyre 

rrethanave i ka propozuar gjykatës që i njëjti të lirohet nga akuza. 

 

I akuzuari N. K., e ka mbështetur në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij. 

 

                                                 
1 Shih ndryshimin e dispozitivit të aktakuzës në fjalën përfundimtare të Prokurores së Shtetit, në 

formë të shkruar të datës 28.10.2021. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit H. B., av.R. Sh., në fjalën e tij përfundimtare të dorëzuar në formë të 

shkruar, mes tjerash ka thënë se edhe përkundër faktit se fjalën përfundimtare e ka përgatitur 

sipas aktakuzës së pandryshuar, provat administruara mbesin të njëjta edhe në raport me veprën 

penale të rikualifikuar, me të cilat nuk është provuar përtej dyshimit të bazuar se i mbrojturi i tij 

ka kryer çfarëdo vepre penale. Prokuroria, aktakuzën e ka mbështetur në deklaratat e të 

dëmtuarës/dëshmitares A. B., duke mos marrë për bazë faktin se A. B., tek i mbrojturi i tij, kishte 

punuar me vullnetin e saj në cilësi të kamerieres.  Andaj, mbi bazën e kësaj i ka propozuar 

gjykatës, që të njëjtin ta lirojë nga akuza. 

 

I akuzuari H. B., e ka mbështetur në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit I. H., av.E. Gj., në fjalën e saj përfundimtare të dorëzuar në formë të 

shkruar dhe të elaboruar në pika të shkurta në shqyrtim gjyqësor, mes tjerash ka thënë se provat 

e administruara nuk kanë vërtetuar pretendimin e akuzës, as në raport me veprën penale të 

rikualifikuar, ashtu që në pajtim me nenin 364 par.1, pika 1.3 të KPPRK-së, i ka propozuar 

gjykatës që të njëjtin ta lirojë nga aktakuza. Në veçanti ka potencuar dispozitën e nenit 262 të 

KPPRK-së, e cila dispozitë ligjore parasheh që nuk mund të shpallet fajtor kryerësi i veprës 

penale, mbi bazën e një deklarate apo duke i dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie. 

 

I akuzuari I. H., e ka mbështetur fjalën përfundimtare të mbrojtëses së tij. 

 

Konform nenit 357 par.1 të KPPRK-së, trupi gjykues ka çmuar se duhet sqaruar disa rrethana të 

cilat ishin të paqarta për të marrë vendim meritor, ashtu që ka vendosur ta rihap shqyrtimin 

gjyqësor, në fazën e dhënies së mbrojtjes së të akuzuarve dhe seanca e rihapjes është caktuar me 

datë 09.11.2021. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të rihapur, është dhënë mbrojtja nga ana e të akuzuarve N. K. 

dhe H. B., të cilët kanë shfrytëzuar të drejtën e deklarimit, derisa i akuzuari I. H., ka shfrytëzuar 

të drejtën e heshtjes.  

 

Meqenëse janë sqaruar rrethanat për të cilat është rihapur shqyrtimi gjyqësor, palët janë ftuar për 

plotësim të fjalës përfundimtare. 

 

Prokurorja e Shtetit Valbona Disha Haxhosaj, në fjalën e saj përfundimtare me datë 10.11.2021, 

e të dorëzuar në formë të shkruar në mes tjerash ka thënë se pas vlerësimit të gjendjes faktike të 

vërtetuar, dhe dhënies së mbrojtjes së sërishme nga të akuzuarit, ka gjetur se veprimet 

inkrimunese të akuzuarit N. K., të përshkruara në veprën penale Fotografimi dhe incizimet tjera 

të paautorizuara nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, inkorporohen në veprën penale 

të rikualifikuar Mundësim ose detyrim për prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, ashtu që ka heq dorë nga ndjekja penale për veprën nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 

të KPRK-së, ndërsa në raport me veprën penale nga neni 241 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, 

ka përmirësuar dispozitivin të kësaj vepre penale. 

 

Në raport me të akuzuarin H. B., ka bërë përmirësimin e periudhës kohore të kryerjes së veprës 

penale të rikualifikuar Mundësim ose detyrim për prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me 

par.1 të KPRK-së, derisa për të akuzuarin I. H., dispozitivi ka mbetur i njëjtë si në dispozitiv të 

përmirësuar në fjalën përfundimtare të datës 28.10.2021. 2 

                                                 
2 Shih fjalën përfundimtare në formë të shkruar të datës 10.11.2021 
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Mbrojtësi i të akuzuarit N. K., av.G. K., ka mbetur në tërësi pranë fjalës përfundimtare të 

dorëzuar në formë të shkruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 28.10.2021, dhe të 

elaboruar verbalisht lidhur me ndryshimin e aktakuzës, ashtu që në mungesë të provave ka 

propozuar që i njëjti të lirohet nga akuza konform nenit 364 par.1, pika 1.3 të KPPRK-së. 

 

I akuzuari N. K., e ka mbështetur fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H. B., av.R. Sh., pasi prokurorja edhe në raport me të akuzuarin B., ka 

bërë përmirësim e periudhës kohore të kryerjes së veprës penale, fjalën përfundimtare e ka 

dorëzuar në formë të shkruar, i cili mes tjerash ka thënë se të gjitha veprimet inkriminuese në 

raport me të mbrojturin e tij, kanë të bëjnë me periudhën kohore të vitit 2015. Si dëshmitarja E. 

K. dhe e dëmtuara/dëshmitarja A. B., kanë dëshmuar për këtë periudhë kohore, derisa për 

periudhën kohore të precizuar në fjalë përfundimtare nga Prokuroria, asnjë e vetme provë nuk e 

inkriminon të akuzuarin H., andaj mbi bazën e këtyre rrethanave ka propozuar që i njëjti të lirohet 

nga akuza. 

 

I akuzuari H. B., e ka mbështetur fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit I. H., av.E. Gj., poashtu ka dorëzuar fjalën përfundimtare në formë të 

shkruar, tani në raport me veprën penale Mundësim ose detyrim për prostitucion nga neni 241 

par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke shtuar se e dëmtuara A. në asnjë moment nuk është 

mbajtur me dhunë apo detyruar në prostitucion nga i mbrojturi i saj, e njëjta ka qenë e lirë të 

vendos ku të punoj, rrethanë kjo e vërtetuar nga vetë deklarimi i të dëmtuarës/dëshmitares A. , 

ashtu që nën këto rrethana i ka propozuar gjykatës që të njëjtin ta liroj nga akuza.  

 

I akuzuari I. H., e ka mbështetur në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtëses së saj. 

 

Mbrojtja e të akuzuarve 

 

I akuzuari N. K., në deklaratën e tij dhënë në Polici me datë 20.02.2019, ka mohuar në tërësi 

kryerjen e veprës penale për të cilën është dyshuar, duke shtuar se me të dëmtuarën A. B., ishte 

njoftuar 10 muaj më parë, përafërsisht në muajin mars 2018, në një lokal i quajtur “.........” tek 

....... në Pejë, me të cilën pas shkëmbimit të numrave të telefonit, kishin filluar një lidhje dashurie. 

Kjo lidhje dashurie, kishte shkuar mjaftë mirë, mirëpo pas një periudhë kohore ndaj A. ishte 

shfaq një lloj xhelozie, për shkak se në telefonin e saj kishte parë disa video-incizime duke kryer 

marrëdhënie seksuale me persona tjera, arsyeje kjo që e kishte detyruar të ushtronte dhunë fizike 

ndaj të njëjtës. Sa i përket lidhjes së tij me të njëjtën, ka thënë se që nga momenti që e ka njohur, 

ka vërejtur se ajo kishte nevoje për gjëra elementare pasi kishte ardhur nga ............a kohë më 

parë, dhe ishte një fëmijë i braktisur, e lënë në një jetimore se bashku me motrën e saj, ashtu që 

është munduar t’i ndihmojë, duke ia paguar qiranë e banesës, i kishte siguruar ushqim dhe 

veshmbathje. Ka mohuar ta ketë shfrytëzuar për ndonjë qëllim të prostitucionit. 

 

Në Prokurori me datë 08.07.2019, i akuzuari N., poashtu ka mohuar veprat penale për të cila të 

cilat ishte akuzuar, duke mos e kontestuar faktin se ndaj të dëmtuarës kishte ushtruar dhunë fizike 

disa herë, për shkak se A. , kishte hapur një adresë pornografike dhe lidhur me këtë adresë kishin 

lind disa mosmarrëveshje, në veçanti ka potencuar se mosmarrëveshjet ishin rreth hapjes së një 

adrese pornografike në kompjuterin e tij. Pjesën tjetër të deklaratës pothuajse në mënyrë identike 

e ka shpjeguar si në polici, duke shtuar se në atë kohë nuk ka qenë në dijeni se ku kishte punuar 
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më parë A. , mirëpo 5 muaj më vonë, A. i kishte treguar se më parë kishte punuar tek i akuzuari 

H. B. dhe I. H.. 

 

Se kishin bërë video-incizime gjatë kryerjes së aktit seksual me të dëmtuarën, e ka pranuar, 

mirëpo ato video ka thënë se asnjëherë nuk i kishte keqpërdorë.  

 

Në kontest të këtyre përgjigjeve, prokurorja e shtetit, i kishte lexuar disa komunikime të nxjerra 

nga masat e fshehta, pas leximit të të njëjtave i akuzuari ka mohuar në tërësi çfarëdo lloj V.të 

pretenduar nga ana e Prokurorisë së Shtetit, përkatësisht se kishte aranzhuar apo organizuar 

daljen e klientëve me të dëmtuarën, nën arsyetimin se A. , pa dijeninë e tij, kishte menaxhuar me 

dy telefona, dhe nuk ka qenë në dijeni se më kënd kishte dal ajo.  

 

Në seancën shqyrtimit gjyqësor të datës 16.02.2020, i akuzuari N., e ka shfrytëzuar të drejtën e 

heshtjes, siç ka vepruar dhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor të filluar rishtas. 

 

Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor të rihapur me datë 09.11.2021, pas njoftimit me të drejtat e tij, i 

njëjti ka shfrytëzuar të drejtën që të deklarohet, duke shtuar se e vetmja arsye që ka qenë bashkë 

me A. , ishte lidhja e dashurisë dhe qëllimi që të njëjtën ta ndihmojë të pavarësohej financiarisht, 

ngase kushtet i kishte shumë të vështira, ashtu që e kishte përcjellë në çdo hap të saj, duke mos 

e mohuar faktin se ndaj të njëjtës kishte ushtruar dhunë fizike, pasi ishte ndjerë i gënjyer dhe i 

mashtruar nga ana e saj. 

 

Ka pohuar se në telefonin e tij personal, ka pas video pornografike në një faqe të hapur në adresë 

të dëmtuarës A. , mirëpo menaxhimi i adresës së hapur në webfaqe “...........” dhe “...........”, ishte 

bërë nga A. , duke mohuar se ndonjëherë kishte kërkuar nga A. , për të hapur adresë pornografike, 

me qëllim të qasjes së saj në këto web faqe.  

 

Me tej ka thënë se, 5 muaj pasi e kishte njohur A. , e kishte kuptuar se e njëjta më parë kishte 

punuar tek I., H. dhe G., poashtu ka qenë në dijeni se A. , në muajin gusht dhe fillimin e muajit 

shtator të vitit 2018, ishte punësuar sërish tek H.i si kameriere, mirëpo A. asnjëherë nuk i kishte 

thënë se ishte shfrytëzuar nga H.i dhe I.i, për prostitucion. 

 

Nuk ka kontestuar faktin se A. , në telefon e kishte regjistruar me emrin B. V., dhe të gjitha 

komunikimet e bëra më të, ka thënë se janë 100% të tij, por në ato komunikime ka thënë se nuk 

ka pasur biseda lidhur me gjetjen e klientëve, apo aranzhim të çmimeve që kanë të bëjnë me 

klient me të cilët ka dal e dëmtuara.  

 

Të akuzuarit pasi i janë lexuar disa mesazhe të siguruara, sipas urdhëresës për ekzaminim të 

telefonit nën shenjën PPN/I.nr.61/19 të datës 11.03.2018, në pronësi të të njëjtit, dëshmia D#2, 

telefoni “Iphone 5S” me numër të IMEI 358688050829811, ku i akuzuari N., kishte bërë 

aranzhimin e takimeve me klient të ndryshëm me viktimën, në vlera të ndryshme prej 50 deri në 

100€, për një shërbim seksual.3 Sms i dërguar nga i akuzuari N. K., me datë 29.11.2018, në orën 

12:33  (faqja 76) “ ti fol me G. dhe le si të duash vetë”, sms i dërguar nga i akzuauri N., në të 

njëjtën datë dhe orë vazhdon “kurse me R. e ke të caktuar sonte në orën 17:00”,  ndërsa përgjigja 

e të dëmtuarës me emrin e saj B. V., në të njëjtën datë, në orën 12:34, ishte “një vendim ti”, dhe 

vazhdon “të pa mendum”, vazhdon me sms e dërguar nga i akuzuari N., i datës së njëjtë në orën 

12:34 “merr taxi dhe kryejë punë, dhe sillu mirë më të, se ka thënë se ka plotë shokë të 

interesuar”, përgjigja e të dëmtuarës në të njëjtën datë nga ora 12:34 “nuk është fer N., oooo N. 

                                                 
3 Shih komunikimet nga faqja 74, 75, 76 në shkresat e lëndës, follderi II footnote 
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boll ma me ta”. Me tej nga faqja 77 e shkresave të lëndës, me datë 22.11.2018, ora 12:35, sms i 

N.it i dërguar të dëmtuarës “atij me ja marrë vetëm 20€, si shpërblim, me lënë në gjysme që ti ka 

qitë shokët”, përgjigjja e të dëmtuarës në të njëjtën datë “o spo me duhen gja, alo, o ti djal”. 

Poashtu nga faqja 80 e shkresave të lëndës, follderi II, sms i dërguar nga i akuzuari N. K., me 

datë 26.11.2018, në ora 14:22 “bojm naj pare letër se hekur kemi boll”, i njëjti ka thënë se 

mesazhet ishin të tij, mirëpo ka mohuar ta ketë menaxhuar jetën e të dëmtuarës. 

 

I akuzuari H. B., në deklaratën e tij dhënë në polici me datë 19.03.2019, dhe në prokurori me 

datë 08.07.2019, ka mohuar çdo veprim inkriminues, duke shtuar se A.  e ka njohur që nga viti 

2015, kur dhe të njëjtën e kishte punësuar si kamariere, e cila fillimisht kishte punuar si kameriere 

tek I.i, së bashku me E.. Në atë kohë, ka thënë se e dashura e tij ka qenë një vajzë me emrin P., 

me të cilën më vonë është kurorëzuar. A. kishte punuar kohë pas kohe, mirëpo nga viti 2015 deri 

në gusht të vitit 2018, nuk e di se ku ka qenë. 

 

Në gusht të vitit 2018, për një muaj e 10 ditë, A.  e kishte punësuar si kamariere, por tani në 

lokalin afër lokalit “.........”, duke shtuar se për çdo pije pagesa ishte bërë në shumë prej 3€, 

ndërsa pa shoqërim 1 €. Personin me emrin K. Z. dhe Z. B., i ka njohur dhe se të njëjtit asnjëherë 

nuk i ka parë të kenë dal me A. , për të kryer marrëdhënie seksuale, e aq më pak ta kenë detyruar 

të dal me të njëjtit. 

 

Të dëmtuarën A. , ka thënë se e ka quajtur “dele dash”, për shkak se ka pasur fizik mashkullor. 

Me të njëjtën asnjëherë nuk ka lidhur kontratë punë, pasi ka punuar për kohë shumë të shkurt. 

 

Sa i përket të akuzuarit N. K., ka thënë se e ka njohur si të dashur të A. 7-8 muaj para se të 

arrestohej, përkatësisht në muajin gusht të vitit 2018.  

 

Në seancën rishqyrtimit gjyqësor ka mbetur në tërësi pranë mbrojtjes së dhënë me datë 

16.02.2021, duke mohuar në tërësi kryerjen e veprës penale për të cilën është akuzuari.  

 

Ndërsa në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 10.11.2021, të rihapur, mes tjerash ka thënë se 

mbetet në tërësi pranë deklarimit të dhënë në fazat e mëhershme të procedurës, është sqaruar se 

lokali i tij i mëparshëm mbante emrin tek “..........” deri sa në vitin 2018, lokalin e kishte afër 

lokalit “.........”, i cili nuk kishte emër, mirëpo njihej me emrin nga lokali i mëparshëm, pra 

“..........”. Ka përsëritur se A. ka punuar vetëm dy herë dhe atë në vitin 2015, dhe në gusht të vitit 

2018, si kamariere. Lokali që mbante në vitin 2018, ka pasur vetëm një kat. A. nuk është detyruar 

asnjëherë të ulët me klient, ajo sipas dëshirës së saj është ulur me kënd ka dashur, dhe pija ka 

kushtuar 5 €, mbikëqyrëse në atë lokal ka qenë bashkëshortja e tij P.i.  

 

Sa i përket dëshmitarit K. Z., ka thënë se ka ndodhur të ketë shkuar në lokal të tij, mirëpo ka 

kontestuar të ketë qenë në dijeni se A. ka pasur marrëdhënie seksuale me K.. Poashtu e ka 

kontestuar çfarëdo ndikimi në të dëmtuarën A.  apo dëshmitaren E., duke shtuar se E., 

bashkëshorten e tij P. e kishte telefonuar, por nuk e di arsyen e telefonatës. Arsyeja e largimit të 

saj nga puna në vitin 2018, kishte qenë një mosmarrëveshje mes të dëmtuarës A. , dhe një personi 

me emrin M. B., e të cilin e kishin rrahur se bashku me një shoqe të A.. Duke përsëritur dhe 

njëherë se A. , asnjëherë nuk e ka detyruar të dal me klient, sa i përket periudhës kohore të vitit 

2015, ndërsa në vitin 2018, gjatë muajit gusht-shtator, ka thënë se në lokal nuk kishte qenë fare, 

pasi e kishte shfrytëzuar pushimin vjetor. 

 

I akuzuari I. H., në deklaratën e tij dhënë në polici me datë 19.03.2019, në prezencën e mbrojtësit, 

mes tjerash ka thënë se që nga viti 1980 jeton në Pejë, është i martuar, ka pesë fëmijë, dhe që 
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nga viti 2003 deri në vitin 2008, është marr me hoteleri dhe pas një ndërprerjeje, në vitin 2014, 

ka filluar sërish me këtë veprimtari. Biznesi i tij, është quajtur Cafe Bar “DPH ................” i cili 

gjendej në Qendrën Zejtare në Pejë.  

 

Në atë lokal janë ofruar pije alkoolike dhe jo alkoolike dhe ka pasur të punësuar disa femra nga 

............a, të cilat për punën si kameriere i ka paguar me nga 20€ si pagesë ditore, me orar të 

punës nga ora 12:00-22:00. A.  e ka njohur 5 vite më parë, përkatësisht që nga viti 2014, e cila 

kishte ardhur me një vajzë tjetër të quajtur L., që të dyja nga ............a. Këto të dyja ishin punësuar 

si kameriere dhe asnjëherë të njëjtat nuk i kishte detyruar në mundësim prostitucioni. Ka shtuar 

se A. , si kamariere, kishte punuar kohë pas kohe deri në vitin 2017, pra në periudha të shkurta. 

Herën e fundit e kishte larguar nga puna pasi ajo ishte e komunitetit LGBT, dhe i ngacmonte 

punëtoret tjera.  

 

Në deklaratën e tij dhënë në Prokurori me datë 08.07.2019, poashtu ka mohuar kryerjen e veprës 

penale, për të cilën kishte filluar hetimi.Ka shtuar se A. dhe E., kanë punuar edhe tek H., por për 

shkak se edhe atje kishin bërë probleme, ishin kthyer sërish tek ai. Ka mohuar faktin se të njëjtat 

i kishte keqtrajtuar fizikisht apo ofenduar në ndonjë mënyrë.  

 

Personin me emrin Z. B., ka thënë se e ka njohur, pasi shpesh herë e kishte frekuentuar lokalin e 

tij, por kurrë nuk e kishte detyruar Ardianën të dal me të, për të kryer marrëdhënie seksuale. Nuk 

e ka kontestuar faktin se lokali i tij, i kishte dy kate dhe pija e femrave në katin e parë kushtonte 

5€, ndërsa në katin e dytë pija ishte me shtrenjtë pasi që ishte me i rregulluar, por asnjëherë në 

lokali i tij, nuk ishte shfrytëzuar për shërbime seksuale.  

 

I njoftuar me deklaratën e dëshmitares E., dhënë në Prokurori, se ishte provuar të ndikonte në 

ndryshim të deklaratës, i njëjti e ka kontestuar këtë rrethanë. Poashtu ka kontestuar dhe faktin se 

A.  e kishte kufizuar në lëvizje, nën kërcënimin se nëse del nga lokali, do ta njoftonte policinë. 

 

Sa i përket të akuzuarit N. K., ka thënë se të njëjtin e ka njohur pasi A. kishte filluar lidhjen e 

dashurisë më të, ndërsa me të akuzuarin B. kishte pas shoqëri, pasi lokalet i kishin pas në afërsi. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të filluar rishtas, ka mbetur në tërësi pranë mbrojtjes së dhënë 

me datë 16.02.2021, i cili mbrojtjen e ka dhënë në mënyrë identike si në polici dhe prokurori, 

duke mohuar në tërësi çfarëdo V.inkriminues. 

 

Derisa në seancë shqyrtimit gjyqësor të datës 10.11.2021, të rihapur, ka shfrytëzuar te drejtën e 

heshtjes. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtim gjyqësor  

 

Të akuzuarit N. K., H. B. dhe I. H., në asnjë fazë të procedurës nuk janë deklaruar fajtor, qoftë 

për vepër penale për të cilën është ngrit aktakuza, ashtu dhe për vepër penale të rikualifikuar, 

andaj gjykata ka bërë vlerësimin e provave dhe pas vlerësimit një nga një duke i lidhur 

reciprokisht me njëra tjetrën, në kuptim të nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPRK-së, ka vërtetuar 

gjendjen faktike të përshkruar hollësisht si në dispozitiva të këtij aktgjykimi. 

 

Provat e administruara si me poshtë me pëlqimin e palëve janë konstatuar si të lexuara dhe atë:  

 

-Deklarata e dëshmitares E. K., e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 10.01.2020. 

-Deklarata e dëshmitares P. M., e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 10.01.2020. 
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-Deklarata e dëshmitarit Z. B., e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 01.10.2020. 

-Deklarata e dëshmitarit K. Z., e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 01.10.2020. 

-Deklarata e dëshmitares A. B., e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 10.02.2020. 

-Deklarata e dëshmitarit N. Rr., e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 28.10.2020. 

-Deklarata e dëshmitarit Bekim Ademaj, e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 

28.10.2020. 

 

Ndërsa janë administruar si provë materiale: 

 

-Njoftimi përmbledhës në lidhje me fillimin e hetimit penal të datës 04.03.2019; 

-Raporti i Spitalit të Përgjithshëm në Pejë me numër 2876 të datës 21.02.2019, i lëshuar në emër 

të viktimës A. B.: 

-Raporti mjekoligjor me numër MP19-018 i punuar për viktimën A. B. i datës 25.02.2019; 

-Raporti njoftues parashtruar nga DHTQNJ-Prishtinë; 

-Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i lëshuar në emër të pandehurit N. K.; 

-Vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve, përkatësisht pasaportës shqiptare në emër të A. B., e cila 

është sekuestruar tek i pandehuri N. K.; 

-Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i lëshuar në emër të pandehurit H. B.; 

-Raporti specialistik me numër 3055 i daltës 25.02.2019, i lëshuar nga Dr. A. Xh., mjek 

specialist-ortoped për viktimën trafikimit A. B.; 

-Informata mbi të kaluarën kriminale të pandehurit H. B.; 

-Informata mbi të kaluarën kriminale të pandehurit I. H.; 

-Informata mbi të kaluarën kriminale të pandehurit N. K.; 

-Kopjet e fotove lidhur me lëndimet trupore të viktimës; 

-Procesverbali i seancës dëgjimore për hetim të veçantë për të dëmtuarën-dëshmitaren A. B. me 

numër PP.nr.24/19 i datës 22.03.2019; 

-Raporti njoftues lidhur me ekzaminimin e dëshmive nr. 2019-DHTQNJ-25 i datës 03.05.2019, 

që ka të bëjë me ekzaminimin e dëshmisë D#1 Iphone-S në pronësi të A. B.; 

-Raporti i ekzaminimit të telefonit dëshmisë D#1 me numër AKF-2019-0077; 

-Raporti i ekzaminimit psikiatrik për viktimën A. B., me numër 101/2 të datës 21.03.2019; 

-Raporti njoftues lidhur me ekzaminimin e dëshmive D#1, telefonit në pronësi të të dyshuarit H. 

B.; 

-D#2 telefoni në pronë të të pandehurit N. K., lloji “Iphone VS”; 

-Dëshmia D#3 telefoni i të pandehurit N. K. Iphone 6; 

-Foto dokumentacioni. 

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtim gjyqësor 

 

Dëshmitarja/dëmtuara A. B. ka dhënë dy deklarata në polici dhe atë me datë 26.02.2019 dhe 

04.03.2019, deklaratat janë dhënë në prezencë të mbrojtësit të viktimave. Nga të dy deklaratat e 

dëshmitares/dëmtuarës, rezulton se e njëjta që nga fëmijëria ka pas një jetë të vështirë. Si fëmijë 

ka jetuar në shtëpinë e fëmijëve përkatësisht, në jetimore në ....... Që nga mosha 12 vjeçare deri 

në moshën 20 vjeçare, sa ishte në jetimore dhe në konvikt të vajzave në ......, ka thënë se ishte 

abuzuar seksualisht. Për shkak te këtyre rrethanave në moshën 20 vjeçare, përkatësisht diku rreth 

vitit 2013, kishte vendosur të largohej nga ............a dhe të vijë në Kosovë. Në Kosovë kishte 

punuar në lokale të ndryshme, në periudha te ndryshme kohore dhe për shkak të disa 

kërcënimeve dhe problemeve që kishte pas, diku në vitin 2015, ishte larguar nga Kosova dhe 

kishte shkuar në Tiranë. Me datë 10.12.2017, pra pas dy viteve të largimit nga Kosova, ishte 

kthyer sërish në Kosovë.  
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Sa i përket inicimit të rastit, në deklaratën e saj të parë me datë 26.02.2019, nuk ka inkriminuar 

asnjë nga të akuzuarit, ka dhënë një version krejtësisht ndryshe, nga deklarata e saj e datës 

04.03.2019. 

 

Sa i përket të akuzuarit N. K., në deklaratë të parë, ka thënë se me N.in ishte njoftuar diku një 

vit pasi sërish ishte kthyer në Kosovë, dhe me të njëjtin nuk ka pas asnjë problem, pasi e kishte 

të dashur. Arsyeja e denoncimit të rastit, kishte qenë keqtrajtimi fizik nga ana e N.it, për shkak 

se i njëjti në telefon  të saj e kishte parë një video të saj duke kryer marrëdhënie seksuale me një 

person, dhe për shkak te xhelozisë e kishte goditur me shuplakë, ndërsa hematomat në trup që i 

ka pasur, ka thënë se ia kishte shkaktuar një person me emrin K. i ...............  

 

E dëmtuara/dëshmitarja A. , ndryshe nga deklarata e parë e dhënë në polici në raport me këtu te 

akuzuarit, të cilët më parë nuk i kishte inkriminuar, në veçanti H.in dhe I.in, as që i kishte 

përmend, tani pasi kishte fituar një siguri në strehimore, kishte vendosur të dëshmoj lidhur me 

gjithë ngjarjen deri në momentin kur e kishte denoncuar rastin, për shkak te keqtrajtimeve nga 

ana e të akuzuarit N.. 

 

Kjo dëshmitare, lidhur me ardhjen e saj në Kosovë, në mënyre identike ka shpjeguar si në 

deklaratën e saj të parë të dhënë në polici, pra, ajo ishte larguar strehimorja në ......, në moshën 

20 vjeçare dhe kishte ardhur në Kosovë. Pas dy viteve të qëndrimit në Kosovë, ishte kthyer sërish 

në ............. Me datë 10 dhjetor 2017, kishte vendosur që me motrën e saj A., me nofkën “......”, 

të kthehej prapë në Kosovë, ku dhe ishte punësuar tek një kafe me emrin “......”, pronar i të cilës 

ishte B.i, mirëpo sipas saj, aty kishte takuar K. dhe K., burrë dhe grua nga ............, të cilët në 

vitin 2016, e kishin dhunuar në ............, ishte larguar nga aty dhe menjëherë pas ca ditëve ishte 

punësuar në një lokal tek Qendra Zejtare në Pejë, me pronar I. H., si kamariere. Gjatë kohës sa 

kishte punuar tek i akuzuari I., ky i fundit e kishte kërcënuar se nëse nuk del me klient për 

shërbime seksuale, do ta lajmëronte policinë dhe të njëjtit do i dëbonin nga Kosova. Nga frika 

se Policia e Kosovës, do ta kthenin në ............, kishte pranuar të del me klient sipas kërkesës së 

të akuzuarit I., por paratë që e pagunin klientët, ishte e detyruar t’ia ipte I.it, deri sa ajo paguhej 

vetëm nga përqindja e pijeve, që i takonte nga 2€. Kështu kishte vazhduar rreth 4 muaj, deri sa 

një ditë I.it, nga portofoli ja kishte vjedhur 20€, në mënyrë që t’i hakmerrej, pasi paratë për 

kryerjen e akteve seksuale i merrte I.i dhe ai, posa e kishte kuptuar këtë, e kishte larguar nga 

puna. 

 

Pas dy ditëve të largimit nga puna, ishte punësuar si kameriere në një lokal tek Qendra Zejtare 

në Pejë, pronar i të cilët ishte i akuzuari H. B.. 

 

Te H.i ka thënë se kishte punuar për një vit (nuk i referohet vitit). Punën e kishte ndërprerë, pasi 

ai e kishte detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale me një person me emrin A. dhe për këtë, ky 

i fundit i kishte dhënë H.it 50€. Pas kësaj nate, ishte larguar nga lokali i të akuzuarit H., duke 

theksuar se gjatë asaj periudhe kohore kishte dal me 5 apo 6 persona në ditë, e detyruar gjithnjë 

nga H.i dhe gjithmonë paratë paraprakisht i kishte marr H.i nga klientët. 

 

Në po të njëjtën deklaratë, ka dhënë dhe një arsye tjetër, se pse e kishte lëshuar punën të H., pra, 

se një natë një person me emrin T. e kishte kapur për flokë E., e me të cilin ishin rrahur, dhe për 

shkak të këtij problemi kishin vendosur të largoheshin nga lokali i H.it, pasi ndiheshin jo të 

sigurta, ngase H.i edhe pse ishte i njoftuar për rastin nuk kishte ndërmarrë ndonjë veprim për ta 

ndaluar atë person, përkundrazi ajo ka thënë se H., e kishte goditur me shuplakë.  
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Pasi ishte larguar nga H.i, kishte vazhdar punën me një muzikë në podrum që gjendej afër Hotel 

“.......” në Pejë, pronarin e të cilës e thirrni “.......”.  

 

Sipas saj, aty ishte droguar, ishte rrahur dhe ishte detyruar të kryej marrëdhënie seksuale me disa 

persona përnjëherë, e cila ishte edhe e dhunuar, dhe në atë lokal kishte punuar deri me datë 08 

mars 2018. Gjatë kësaj periudhe ishte njoftuar me këtu të akuzuarin N. K., i cili e kishte shtyrë 

që ta lëshoj punën, nën arsyetimin se do ta mbaj dhe nuk do të ketë nevojë për të punuar. Me tej 

ka thënë se me të akuzuarin N., ka qenë shumë e lumtur, pasi me të njëjtin kishte filluar një lidhje 

dashurie dhe i ndihmonte ekonomikisht pra, i blinte rroba, veshmbathje dhe ia paguante qeranë 

e banesës ku jetonte. Mirëpo, kjo ka thënë se nuk kishte zgjatur shumë, pasi të akuzuarit N., i 

kishte lindur një ide për të fituar lekë (para), në shërbim të marrëdhënieve seksuale me persona 

tjerë. Fillimisht ka thënë se një ide të tillë, e kishte kundërshtuar, mirëpo pasi N.i e kishte kuptuar 

se mbante një adresë me video porno, përkatësisht incizime të saj duke kryer akte seksuale me 

persona të ndryshëm, nga frika se N.i do ta keqtrajtojë fizikisht, ka pranuar ta hap një adresë 

falso me emrin “p... i mirë” dhe “sy zeshkanja” dhe një adresë me emrin “Egzona K.”. 

 

Adresat i kishin hapur se bashku, dhe aty kishin vendosur fotografi të femrave tjera për t’i joshur 

klientët, por kjo nuk kishte funksionuar në gjetje të klientëve, derisa në rrjetin social në 

“Instagram” në adresën e saj me emrin “.........” i kishte shkruar një klient  me emrin Veprim, të 

cilin e kishte njohur me parë, derisa sa kishte punuar tek H.i. Ai i kishte shkruar “ai për më q...” 

dhe këtë mesazh e kishte bërë screnshoot (pamje nga ekrani), dhe ia kishte dërguar të akuzuarit 

N., duke e pyetur se çfarë t’i thotë apo si të ia kthej mesazhin N.i e kishte sugjeruar që t’i thotë 

se nëse dëshiron të dal me të, qëndrimi për gjysmë orë ka çmim 50€, ndërsa për një orë 100€. 

Ashtu që së bashku me N.in, kishte shkuar për tu takuar me V. dhe që të tre me veturë të N.it, 

kanë shkuar te një villë, dhe para se të hynte në atë villë me V.. V. pagesën prej 50 € ia kishte 

bërë N.it, i cili i kishte pritur në veturë, dhe pas së aktit seksual, së bashku me N.in, kishin shkuar 

për të pirë kafe. 

 

Kështu, ka thënë se ka vazhduar për disa kohë, derisa N.i e kishte kuptuar se në webfaqen 

pornografike “........” kishte vendosur videot e saj të filmuara nga vet ajo, gjatë kryerjes së 

marrëdhënieve seksuale me persona të tjerë, e të cilat sipas saj, i mbante për të pasur dëshmi. I 

akuzuari N., i kishte kërkuar që t’ia tregojë ato video, dhe pas insistimit të vazhdueshëm të tij, 

ka thënë se kishte vendosur t’ia tregoj, mirëpo në mesin e tyre, ai kërkonte një filmim të bërë 

gjatë kryerjes së marrëdhënies seksuale me komshinë e saj, të cilën video nuk e kishte sepse e 

kishte fshirë, andaj dhe N.i e kishte rrah deri në alivanosje dhe për këtë e kishte denoncuar rastin 

në polici, për të cilën rrethanë dhe e kishte njoftuar motrën e saj, duke i dërguar fotot e shenjave 

në trup, të shkaktuar nga dhuna fizike. 

 

Për të kuptuar qartë periudhën kohore, se kur kishte punuar tek H.i dhe kur tek I.i, kjo dëshmitare, 

ka thënë se te I.i fillimisht ka punuar kur ka ardhur në Kosovë, në lokalin e tij të quajtur 

“................” që gjendej tek Qendra Zejtare në Pejë, afër fontanës dhe një nga personat me të cilët 

kishte dal me kërkesë të I.it, i është kujtuar se quhej Z. B., ndërsa pagesat për kryerjen e 

marrëdhënieve seksuale klientët i bënin tek I.i, në shumë prej 50€ dhe pas arsyeve të cekura më 

lartë, ka thënë se pasi ka lëshuar punën tek I.i, ka shkuar të punoj tek H.i, por nuk ka qenë e qartë 

lidhur me periudhën kohore të saktë, apo vitin se kur kishte punuar.  

 

Në seancën dëgjimore për hetim të veçantë të datës 22.03.2019, e dëmtuara/dëshmitarja A. B., 

sa i përket historisë së saj të jetës, se ka ardhur nga ............a për shkak se ishte keqtrajtuar në 

jetimore, ka deklaruar në mënyrë identike si në polici, duke shtuar se në vitin 2013, posa i kishte 

mbushur 20 vjet, kishte ardhur me shoqen e saj E. në Kosovë. Me datë 08 mars 2018 ka thënë se 
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ishte njoftuar me N. K.n, ndërsa më parë kishte punuar tek i akuzuari I.i dhe derisa ishte duke 

punuar tek i akuzuari I.i, nga parat që fitonte paguante dhe banesën. 

 

Për dallim nga deklarata e dhënë në polici me 04.03.2019, në raport me te akuzuarin N., ka thënë 

se atë e kishte pas të dashur, dhe nga koha kur ishte njoftuar me të, jeta i kishte ndryshuar, pasi 

kishte filluar të ushqehej më mirë, të vishej me mirë, dhe qiranë e banesës e paguante i akuzuari 

N.i. 

 

Ka thënë se N.it, ia kishte dhënë adresën dhe paswordin e vërtetë, e cila ishte bosh, derisa në 

adresë tjetër të saj, kishte video pornografike, të cilat i kishte bërë gjatë kryerjes së akteve 

seksuale, për t’i pasur si provë, por edhe nga hobi që e kishte.  

 

Në ballafaqim me deklaratat e saj dhënë në polici, e njëjta ka  thënë se ajo që ka thënë në polici 

nuk qëndron, dhe se N.in vazhdimisht e kishte gënjyer, rrethanë e cila e ka nxit që ta keqtrajtojë 

fizikisht.  

 

Në raport me të akuzuarit I. dhe H., kjo dëshmitare pothuajse në mënyrë identike ka dëshmuar 

si në polici, duke shtuar se në vitin 2017 kishte punuar në një lokal “................” në Pejë, pronar 

i së cilës ka qenë I.i dhe aty kishte punuar afro 1 vit si kameriere dhe pagesa në katin e parë për 

një pije paguhej 3 €, ndërsa në katin e dytë 5 €. Në katin e dytë, ka ndodhur të ketë kryer 

marrëdhënie seksuale me klient, derisa pagesën për kryerjen e marrëdhënieve seksuale, ka thënë 

se klientët ia paguanin pronarit të lokalit. Arsyeja se përse ishte larguar nga puna tek I.i, ka thënë 

se ishte vjedhja e 20 €, nga kuleta e tij. 

 

Në raport me te akuzuarin H., ka thënë se te i njëjti kishte punuar 3 apo 4 herë, në periudha të 

ndryshme kohore. Hera e fundit kur ka punuar ka qenë gjatë vitit kur ishte në lidhje dashurie me 

N.in, dhe me të cilin gjatë gjithë kohës ishte në kontakt telefonik, duke i raportuar për personat 

që e frekuenT.n atë lokal. Ka shtuar se, ishte kohe vere dhe në atë kohë H.i, ka qenë në pushim 

vjetor dhe për shkak te prezencës së disa persona nga të cilët ishte frikësuar, e kishte ftuar N.in 

që të shkoj në lokal, dhe nga ajo natë N.i më nuk e kishte lejuar të punoj aty.  

 

Në periudhat e mëhershme kur ka punuar tek H.i, ka thënë se kishte pas marrëdhënie seksuale 

me disa persona, njeri nga ta quhej A., dhe një me emrin Kujtim, sipas kërkesës së H.it, por nuk 

i kujtohej saktë se sa gjatë ka punuar, dhe cili ka qenë viti. Pagesën ditore e ka pasur 10€ për 

punën e kryer si kameriere, apo përqindjen për pije, e nëse ka dal me klient, H.i ia kishte zbrit në 

pagesë të pagës. 

 

Ka potencuar se H.i, i ka pas 2 lokale njërën e ka pas tek ......... dhe tjetrin tek Qendra Zejtare në 

Pejë, ngjitur me I.in, duke shtuar se për shkak të një mos marrëveshje që kishte pas E. me një 

person, i cili e ngacmonte, H.i e kishte goditur me një shpullë dhe asnjëherë tjetër nuk ka pas 

ndonjë ushtrim të dhunës fizike nga H.i.  

 

Me tej ka thënë se në verën e vitit 2018, tek H.i ka punuar një muaj e gjysmë, duke përsëritur se 

në atë kohë ishte në lidhje me N.in. 

 

E dëmtuara/dëshmitarja A. , është dëgjuar edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 

10.02.2020, dëshmi e cila është dhënë në mënyrë identike si në seancën dëgjimore në hetuesi te 

veçantë. Ka specifikuar se tek I.i ka punuar në periudhën kohore 2015-2016-2017, derisa tek H.i, 

ka punuar në periudha më të shkurta dhe hera e fundit kur ka punuar tek H.i, ka qenë muaji gusht 

i vitit 2018. Me tej ka thënë se asnjëherë nuk ishte ndikuar nga të akuzuarit për ndryshim 
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deklarate, ka dyshuar njëherë, se ka marr një mesazh nga djali i të akuzuarit H., me përmbajtje 

“Heqe deklaratën për babën tim”, të cilën mesazh i akuzuari H., gjatë deklarimit të të dëmtuarës, 

kishte kërkuar që të verifikohet, nëse vërtetë ishte i djalit të tij. 

 

Vlerësimi i deklaratave të të dëmtuarës A. B. 

 

Rrëfimi i të dëmtuarës A. , e dëgjuar në cilësi të dëshmitares në polici me datë 04.03.2019, 

posaçërisht ka qenë i rëndësishëm përkitazi me rrethanat e vërtetimit të veprës penale që i përket 

të akuzuarit N. K. dhe atë për faktin se kjo dëshmitare në këtë deklaratë, në mënyrë të qartë ka 

shpjeguar lidhjen e saj me të akuzuarin N., veprimet e ndërmarra gjatë periudhës kohore mars 

2018 deri në shkurt 2019, e cila vërteton faktin se fillimisht kishte një lidhje dashurie me të 

akuzuarin, e që kjo lidhje dashurie me vonë është shndërruar në një ankth, për faktin se i akuzuari 

N. e kishte shfrytëzuar gjendjen e saj të varësisë ekonomike, pasi e kishte mbajt nën kontroll 

gjatë gjithë kohës. Pra, ishte detyruar që përmes adresës së saj në webfaqen “...........” dhe “........”, 

të josh klient të ndryshëm, gjithnjë e menaxhuar nga N.i, si për dalje me të njëjtit ashtu edhe për 

aranzhim të pagesës për çdo shërbim të kryer, rrethanë kjo më se miri e vërtetuar nga transkriptet 

e bisedave telefonike, përkatësisht teksteve të sms, të evidentuara në raportet lidhur me 

ekzaminimin e telefonave të të akuzuarit dhe telefonit të saj, ku i gjithë rrëfimi i saj dhënë në 

këtë deklaratë, gjen përputhje të plotë lidhur me veprimet inkriminuese të të pandehurit N., nga 

të cilat pa dyshim vërtetohet se e njëjta është kontrolluar për muaj të tërë nga ky i akuzuar, duke 

filluar nga përcjellja e saj në hotele dhe pritja e saj pas daljes nga hoteli, shumat e të hollave të 

aranzhuara nga ana e tij për çdo klient me të cilët kishte dal e dëmtuara, e të cilët ishin josh nga 

videot porno të postuara në webfaqet si më lartë. 

 

Poashtu është vërtetuar se gjendja e saj ekonomike dhe historia e jetës së saj, është shfrytëzuar 

për përfitim material nga ana e të akuzuarit N., i cili edhe e kishte keqtrajtuar fizikisht, në rastet 

kur e njëjta nuk i kishte përfill kërkesat e tij, siç dhe ka ndodhë në shkurt të vitit 2019, e cila nga 

N.i ishte rrah deri në alivanosje, fakt i vërtetuar nga ekspertiza mbi ekzaminimin fizik dhe fotot 

nga të cilat shihen hematomat nga rrahja që i kishte bërë, andaj edhe kësaj deklarate në tërësi i 

ka fal besimin, e cila dëshmi vërtetohet edhe nga vet i akuzuari N., i cili nuk ka mohuar asnjë 

komunikim të siguruar nga transkriptet e siguruara, pas ekzaminimit të telefonave të të akuzuarit.  

 

Rrëfimi i të dëmtuarës/dëshmitares në periudhat e mëvonshme, si në seancën e hetuesisë së 

veçantë, ashtu edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor, kjo gjykatë në raport me te akuzuarin N., 

nuk mundi t’i fal besimin, pas parasysh se e njëjta ndryshimin e deklaratës e ka bërë për ta 

mbrojtur të akuzuarin, ashtu që këto dëshmi, kjo gjykatë i gjeti si të pa qëndrueshme, por më 

tepër konfuze dhe dezorientuese, e që nuk gjejnë mbështetje në asnjë provë tjetër. 

 

Sa i përket vlerësimit të deponimit të deklaratave të të dëmtuarës/dëshmitares dhënë në të gjitha 

fazat e procedurës në raport me të akuzuarin I. H., e që ka të bëjë me periudhën kohore të vitit 

2017,  për veprën penale të rikualifikuar, kjo dëshmitare, nuk ishte e qartë në përcaktim të kohës 

së saktë apo viteve, pra kur saktë kishte punuar tek ky akuzuar, por në referim të kohës kur ishte 

kthyer në Kosovë, e cila ka thënë se në dhjetor të vitit 2017, ishte kthyer nga ............a dhe 

fillimisht, është punësuar tek B. i quajtur ......, dhe nga aty menjëherë kishte gjet punë në një 

lokal të Qendra Zejtare në Pejë, me pronar I. H., tek i cili ka thënë se ka punuar për katër muaj, 

dhe në mars të vitit 2018, ishte njoftuar me N.in, pa dyshim u vërtetua se në muajin dhjetor të 

vitit 2017, kur ishte kthyer nga ............a për herë të dytë, ishte punësuar tek i akuzuari I., kjo për 

faktin se në muajin mars të vitit 2018, ishte njoftuar me N.in dhe ai e kishte larguar nga aty, andaj 

deponimi i saj në raport me këtë periudhë kohore, ka vërtetuar se në dhjetor të vitit 2017, kur pas 

dy viteve sërish ishte kthyer në Kosovë, kishte gjetur punë te Qendra Zejtare në Pejë, pronar I. 
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H., e cila pos punës së saj si kamariere, ishte detyruar nga I.i të dal me klientë të ndryshëm për 

të kryer marrëdhënie seksuale me pagesë. Klientët ja kishte gjetur I.i, dhe me të njëjtit shkonte 

në hotele të ndryshme, si te “.......” dhe “............”, ndërsa pagesën për shërbimet e kryera 

seksuale, ishte e detyruat t’ia epte I.it edhe pse, i akuzuari  ka mohuar se të njëjtën e ka menaxhuar 

duke e detyruar të dal me klient, kjo u demantua nga dëshmia e dëshmitares E., e cila njëlloj si e 

dëmtuara ka thënë se ishte në dijeni se A. ishte detyruar të dal me klient, të cilët pagesat i bënin 

tek i akuzuari I., rrethanë pjesërisht e vërtetuar dhe nga dëshmitari Z. B., i cili nuk e ka mohuar 

faktin se shpesh e kishte frekuentuar lokalin “................”, pronar i së cilës ishte I.i, andaj dhe 

dëshmisë së deponuar nga e dëmtuara edhe në raport me këtë të akuzuar i fali besimin, pasi nuk 

u ofrua ndonjë provë e cila do të ndikonte në vlerësim ndryshe. 

 

Sa i përket dëshmisë së të dëmtuarës/dëshmitares në raport me të akuzuarin H., dhënë në të gjitha 

fazat e procedurës, në raport me periudhën kohore të pretenduar nga Prokuroria e Shtetit, kjo 

dëshmitare vërtetojë faktin se në verën e vitit 2018, tek H.i, ka punuar një muaj e gjysmë, dhe se  

në atë kohë ishte në lidhje me N.in, me të cilin gjatë gjithë kohës ishte në kontakt telefonik, duke 

i raportuar për personat që e frekuenT.n atë lokal. Poashtu ka vërtetuar dhe faktin se H.i në atë 

kohë, për periudhën sa ka punuar, ka qenë në pushim vjetor dhe për shkak te prezencës së disa 

persona nga të cilët ishte frikësuar në koordinim me N.in, e kishte lëshuar punën.  Pra, në raport 

me periudhën kohore të pretenduar, e dëmtuara/dëshmitarja, nuk ka përmend asnjë të vetmin rast 

lidhur me veprimet inkriminuese të pretenduara nga prokuroria. Andaj dhe kësaj pjese të 

dëshmisë së saj, kjo gjykatë i fali besimin, pasi gjeti mbështetje dhe në mbrojtjen e të akuzuarit 

H., i cili njëjtë ka thënë se në verë të vitit 2018, kur ishte duke punuar A. si kameriere në lokalin 

e tij, lokali nuk ishte menaxhuar nga ai, pasi kishte qenë në pushim vjetor, ashtu siç dhe ka thënë 

dhe dëshmitarja P.. 

 

Sa i përket periudhës kohore të vitit 2015 apo 2016, për të cilën e dëmtuara/dëshmitarja ka thënë 

se kishte punuar tek H.i, tek një lokal tjetër, siç ka dëshmuar dhe dëshmitarja E., kjo gjykatë nuk 

u lëshua në vlerësim të deklaratave të saj, pasi nuk ka të bëjë me periudhën kohore të pretenduar, 

sipas aktakuzës së ndryshuar dhe precizuar në fjalën përfundimtare të Prokurores së Shtetit. 

  

Dëshmitarja E. K., në deklaratën e saj të dhënë në polici me datë 13.03.2019, mes tjerash ka 

thënë se nga ............a në Kosovë, ka ardhur 11 vite më parë, kur dhe ishte njohur me A. , me të 

cilën ka pas lidhje dashurie. Sipas dëshmitares A. i takon komunitetit LGBT. Lidhur me të 

kaluarën e A., ka thënë se ajo ka qenë fëmijë i braktisur nga familja dhe se ka pas një jetë të 

rëndë në fëmijëri, për shkak se ishte dhunuar derisa ka jetuar në jetimore në ....... 

 

Në Kosovë, së bashku me A.  kishin punuar në lokale të ndryshme si kamariere, përfshirë dhe 

punën tek i akuzuari H., në lokalin “..........”, te i cili ka thënë se nuk i kujtohej qartë kur kishin 

punuar së bashku, pra a ishte viti 2016 apo 2015. Pas kësaj kohe, ishin kthyer në ............, dhe dy 

vite më vonë sërish kishin ardhur në Kosovë. 

 

Pra, sipas saj diku në muajin dhjetor të vitit 2017, sërish janë kthyer në Kosovë. Me tu kthyer 

fillimisht, ishin punësuar tek i pandehuri I., në kafiterin “................”, si kamariere dhe për atë 

punë, paguheshin 10 € si pagesë ditore, dhe nga 1 € nga përqindja e pijeve për klient në katin e 

parë, ndërsa në katin e dytë  përqindja ishte 2 € për pije. Pagesa në katin e dytë ishte më e 

shtrenjtë, sepse aty kishte intimitet, ngase u ledhaT.n dhe u puthnin me mysafirë. Ka shtuar i 

akuzuari I., i kishte detyruar të dilnin me klient për të kryer marrëdhënie seksuale, marrëveshjen 

për pagesë e bënte i akuzuari I., dhe pagesa bëhej nga 50 deri në 100 €. 
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Sa i përket të akuzuarit H., për periudhën kohore, për të cilën pretendohet nga Prokuroria e 

Shtetit, kjo dëshmitare, nuk ka dëshmuar asgjë lidhur me këtë periudhë kohore, mirëpo për kohën 

sa kishte  punuar tek H.i së bashku me A. , para se të kthehej sërish në Kosovë, ka thënë se H.i 

kishte kërkuar që të kryente marrëdhënie seksuale me klient sipas marrëveshjes së tij paraprake 

që bënte ai, mirëpo e njëjta asnjëherë nuk kishte pranuar, derisa A. ka thënë se kishte dal me 

klient shpesh herë, ku ka ndodhë të jetë kthyer edhe e rrahur. Disa nga klientët ka thënë se i mban 

mend me emër, siç ishin J. dhe T.. 

 

Më tej ka shtuar se të akuzuarin N., e ka njohur vetëm si të dashur të A. dhe se të njëjtin e ka 

parë vetëm në foto në telefon të A., por asnjëherë nuk e kishte takuar. A. i kishte treguar se për 

një kohë me N.in kishte kaluar mirë, mirëpo pas një kohe, sipas A., i njëjti kishte filluar të ushtroj 

dhunë fizike, megjithatë arsyet asnjëherë nuk ia kishte treguar. 

 

Kjo dëshmitare në mënyrë identike ka dëshmuar dhe në prokurori me datë 10.04.2019, mirëpo 

ka shtuar se pas dhënies së dëshmisë në polici, ishte telefonuar nga i akuzuari I. H., i cili kishte 

kërkuar ta ndryshoj deklaratën e dhënë në polici, e më pas e kishte vizituar edhe bashkëshortja e 

tij, për të ndikuar në drejtim te ndryshimit të deklaratës së saj, siç dhe kishte kërkuar edhe 

bashkëshortja e të akuzuarit H., e quajtur P..  

 

Kjo dëshmitare në seancën e shqyrtimit gjyqësor te datës 20.01.2020, po ashtu në mënyrë 

identike e ka shpjeguar rastin, si në deklaratën e dhënë në polici dhe prokurori, duke shtuar se ka 

tre fëmijë të cilët i kanë lindur në kohën sa ka qenë duke punuar tek i akuzuari I.i, dhe nuk e din 

atësinë e tyre.  

 

Vlerësimi i deklaratave të dëshmitares E. K. 

 

Rrëfimi i dëshmitares E. K., në të gjitha fazat e procedurës, posaçërisht ka qenë i rëndësishëm 

përkitazi me rrethanat e vërtetimit të veprës penale që i përket të akuzuarit I. H., për faktin se kjo 

dëshmitare, në mënyrë të qartë ka shpjeguar ardhjen e saj në Kosovë, punën që kishte bërë, e në 

veçanti ka vërtetuar rrethanën se në Kosovë, pas dy vitesh nga koha kur ishin larguar, ishin 

punësuar tek i pandehuri I.i në kafiterin “................”, si kamariere, dhe për atë punë paguheshin 

10 € si pagesë ditore, dhe nga 1 € nga përqindja e pijeve për klient në katin e parë, ndërsa në 

katin e dytë, përqindja ishte 2 € për pije. Pagesa në katin e dytë ishte më e shtrenjtë, sepse aty 

kishte intimitet, duke shtuar se i I.i, i kishte detyruar të dilnin me klient për të kryer marrëdhënie 

seksuale dhe pagesa i bëhej të njëjtit nga 50 deri në 100 €, andaj dhe i ka fal besimin, për faktin 

se dëshmia e saj nuk ka asnjë dallim nga dëshmia e të dëmtuarës, sa i përket këtij të akuzuari. 

Poashtu edhe i akuzuari I., ka vërtetuar rrethanën se e dëmtuara A. gjatë viti 2017, kishte punuar 

si kamariere edhe pse ka mohuar se e kishte shfrytëzuar të dëmtuarën, të dal me klient apo të 

ketë menaxhuar çfarëdo çmimi për shërbime seksuale edhe nëse ajo ka dal me ndokënd. Kjo 

dëshmitare, poashtu ka vërtetuar dhe faktin se ishin në gjendje të dobët ekonomike, në veçanti 

për të dëmtuarën, ka thënë se ishte fëmijë jetim i braktisur, e dhunuar në jetimore, e cila më pas 

ka ikur nga aty duke u munduar të gjejë jetë më të mirë, por në fakt edhe në Kosovë ka thënë se 

ishte shfrytëzuar, duke e shtyrë të ketë marrëdhënie seksuale me pagesë.  

 

Kjo dëshmitare në raport me të akuzuarin H., njëlloj si e dëmtuara, ka vërtetuar se dy vite para 

vitit 2017, kanë punuar në një lokal të tij si kameriere i cili gjendej tek Qendra Zejtare në Pejë, 

dhe pos punës si kameriere, ishte kërkuar nga të njëjtat të dalin me klient të ndryshëm për të 

kryer akte seksuale. E njëjta ka thënë se nuk kishte pranuar, derisa A. , ka thënë se ka dal shpesh 

herë, mirëpo bazuar në dëshminë e saj, ky deklarim i referohet një periudhe tjetër, e jo periudhës 
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kohore të pretenduar nga prokuroria, për të cilën, kjo dëshmitare nuk ka vërtetuar ndonjë rrethanë 

që ndërlidhet me veprime inkriminuese të këtij të akuzuari. 

 

Sa i përket vërtetimit të ndonjë rrethane në raport me të akuzuarin N., lidhur me veprimet 

inkriminuese të pretenduara nga prokuroria, kjo dëshmitare përpos faktit se ka qenë në dijeni se 

të njëjtin e kishte të dashur dhe se A. i kishte treguar se ai e kishte keqtrajtuar fizikisht, ndonjë 

fakt tjetër nuk ka vërtetuar, andaj dhe në raport me këto rrethana i fali besimin, pasi një dëshmi 

e tillë gjeti mbështetje ne deklaratën e A., e poashtu fakt i pamohuar edhe nga vet i akuzuari N..    

 

Nga dëshmia e dëshmitares P. B., me shtetësi bullgare, në raport me veprimet inkriminuese të të 

akuzuarve, në deklaratën e saj dhënë në prokurori me datë 11.04.2011, ka vërtetuar se nga 

Bullgaria në Kosovë, kishte ardhur në vitin 2006. Në vitin 2009, ishte kurorëzuar me të akuzuarin 

H. B. dhe me të njëjtin ka hap një lokal në Qendrën Zejtare në Pejë, i cili lokal është mbikëqyr 

nga i akuzuari H.. Tek H.i fillimisht kishte punuar si kamariere për pagesë ditore me nga 15 €, 

por kur nuk kishte shumë punë pagesa ishte 10 €. Të dëmtuarën A. , ka thënë se e ka njohur te 

lokali i H.it, që mbante tek Qendra Zejtare, diku në vitin 2016, por nuk ishte shumë e sigurt 

 

Gjatë kohës sa kanë punuar si kamariere së bashku me punëtoret tjera, nuk kanë qenë të penguara 

në liri të lëvizjes, duke shtuar se A. , pasi kishte ndërprerë punën, diku pas 2 vite ishte kthyer 

sërish të punonte tek H.i si kameriere, por jo në të njëjtin lokal, por në lokalin “..........” afër  

lokalit “.........”, pronare e të cilës ishte dhe vet dëshmitarja. Sipas dëshmitares, e dëmtuara A. , 

për asnjë moment nuk ka qenë e detyruar të dal me klient nga H.i dhe se në atë kohë A. kishte 

një të dashur me emrin N., i cili vazhdimisht ka qenë me A. , rreth një muaj e gjysmë sa kishte 

punuar aty. 

 

Kjo dëshmitare, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 10.01.2020, ka mbetur pranë deklaratës 

së dhënë në prokurori dhe polici.  

 

Vlerësimi i deklaratave të dëshmitares P. B. 

 

Rrëfimi i dëshmitares P. B., në të gjitha fazat e procedurës, posaçërisht ka qenë i rëndësishëm 

përkitazi me vërtetimin e  disa rrethanave që kanë të bëjnë me të akuzuarin I. dhe të akuzuarin 

H.. 

 

Kjo dëshmitare ka vërtetuar se të akuzuarin H. e njeh që nga viti 2008, kur dhe kishte ardhur nga 

Bullgaria, ndërsa me të njëjtin ishte kurorëzuar në vitin 2009, e me të cilin ka hap një lokal në 

Qendrën Zejtare në Pejë, i cili lokal është mbikëqyr nga i akuzuari H. dhe se në atë lokal, ka 

vërtetuar se diku në vitin 2016 kishte punuar  dhe A. si kamariere, për pagesë ditore me nga 15 

€, fakt i pamohuar nga A. dhe i akuzuari H., si dhe dëshmitarja E., andaj dhe kësaj pjese të 

deklaratës i fali besimi.  

 

Sa i përket pjesës së deklaratës, ku ka thënë se A. , pasi kishte ndërprerë punën, diku pas 2 vite 

ishte kthyer sërish të punonte tek H.i si kameriere, në lokalin “..........” afër lokalit “.........”, dhe 

pjesës së dëshmisë ku ka thënë se A. për një muaj e gjysmë sa ka punuar aty në atë kohë dhe 

kishte një të dashur me emrin N., i cili vazhdimisht ishte me të, gjykata i fali besimin, pasi edhe 

vet e dëmtuara kështu kishte deklaruar, e cila për atë periudhë kohore, nuk kishte thënë se kishte 

dal me ndonjë klient, siç dhe ka vërtetuar faktin se i akuzuari H., për atë periudhë kohore kishte 

qenë në pushim vjetor, andaj dhe kësaj pjese të deklaratës së kësaj dëshmitareje i fali besimin, 

pasi nuk u provua ndryshe, me ndonjë prove tjetër. 
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Kjo dëshmitare në dëshmitë e saj nuk ka përmendur të akuzuarit N. dhe I., lidhur me ndonjë 

veprim inkriminues, që ka të bëjë me të dëmtuarën A. .  

 

Dëshmitari Z. B. në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 10.01.2020, mes tjerash ka thënë se 

të akuzuarit H. B. dhe I. H. i njeh, ndërsa të akuzuarin N. nuk e ka njohur. Lokalet e të akuzuarve 

B. dhe H.aj, i kishte frekuentuar shumë herë dhe ishte në dijeni se aty punonin dhe femra 

kameriere, pasi sa herë është shërbyer me pije nga ndonjëra prej tyre, pijen e kishte paguar 1€, 

por në katin e dytë ka thënë se asnjëherë nuk kishte shkuar. I kujtohej se një nga kamerieret e 

kishte emrin E., derisa një tjetër A.. E. e ka njohur derisa ajo ishte duke punuar tek I.i, ndërsa 

A.n e ka njohur tek lokali i H.it. A. Berishën, ka thënë se nuk e ka njohur. 

 

Ky dëshmitar në mënyrë identike ka deklaruar edhe në prokurori me datë 11.04.2011, poashtu 

ka mohuar ta ketë njohur ndonjë vajzë me emrin A. . 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit K. Z., dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datë 10.01.2020, 

rrjedh se të akuzuarin H. B. e ka në lidhje gjaku, përkatësisht e ka tezak dhe shpesh herë e ka 

frekuentuar lokalin e tij që e kishte tek Qendra Zejtare, sikur i kishte frekuentuar dhe lokalet tjera 

në gjithë Pejën, përfshirë dhe lokalin e të akuzuarit I.. Punëtoret që kanë punuar tek H.i, nuk i ka 

njohur me emra, mban mend njërën me emrin A. duke shtuar se edhe nëse kishte dal me femra 

ndonjëherë, të njëjtat nuk kanë pas ndonjë lidhje, me ato që ishin duke punuar tek H.i apo I.i. 

 

I kujtohej se një herë, një femër emrin e të cilës nuk ja dinte, duke e përshkruar me një pamje të 

bukur, me flokë të zeza, e cila fliste gjermanisht, derisa ka qenë duke pi kafe, ajo kishte shkuar 

tek tavolina e tij, për t’i kërkuar cigare dhe me të njëjtën më pas kanë dal nga lokali për te ngrenë 

bukë në një qebaptore afër stacionit te trenit, dhe nga aty kanë shkuar në një hotel. Aty kishte 

konsumuar alkool, arsye kjo që e kishte bërë të humb vetëdijen, ashtu që më pas, atë vajzë nuk 

e ka parë më aty.  

 

Për dallim nga deklarata e tij e dhënë në shqyrtim gjyqësor, në polici me datë 19.03.2019, dhe 

në prokurori me datë 10.04.2019, ka theksuar se diku para 3 viteve, derisa ishte në lokalin e H.it, 

në tavolinë i kishte shkuar një vajzë e moshës 35 vjeçare, me flok të zeza e të gjatë, dhe pasi me 

të njëjtën e kishte ndezur një cigare, ka shkuar me taxi në hotel “..........” dhe për shkak të 

konsumimit të alkoolit, ishte rrezuar në hotel dhe nga aty ishte marr nga policia dhe ishte dërguar 

në spital.  

 

Vlerësimi i deklaratave të dëshmitarëve Z. B. dhe K. Z. 

 

Në vlerësim të deklaratave të këtyre dëshmitarëve, kjo gjykatë rëndësi të veçantë i dha faktit se 

që të dy këta vërtetuan rrethanën se kanë frekuentuar lokalet e të akuzuarve H. B. dhe I. H., tek 

Qendra Zejtare në Pejë, poashtu kanë vërtetuar faktin se kanë dal me femra që punonin si 

kameriere, për të kryer akte seksuale, mirëpo këta dëshmitarë nuk kanë përmend të dëmtuarën 

A. , por dëshmitë e tyre kanë të bëjnë vetëm me vërtetim të pronarve të lokaleve  dhe periudhën 

kohore kur i kishin frekuentuar dhe se në atë kohë ka pas raste kur kanë dal edhe me kamariere 

të cilat punonin në atë lokale në atë periudhë kohore, që i përkisnin të akuzuarit H. dhe I., andaj 

dhe lidhur me këto rrethana, dëshmisë së tyre u fali besimin, sepse njëlloj ka deklaruar dhe i 

akuzuari I. dhe H.. 

 

Dëshmitarët B. A. dhe N. R., deklaratat e te cilëve i kanë dhënë në shqyrtim gjyqësor te datës 

28.10.2020, me pëlqimin e palëve janë  konstatuara te lexuara.  
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Dëshmitari N. R., në dëshminë tij ka thënë se punon në Policinë e Kosovës që nga viti 1991 dhe 

në kuadër te veprimeve te tij për rastin konkret, ka përpiluar  raportin njoftues, në të cilin ka 

theksuar se pas analizimit të të gjeturave në telefonat e të akuzuarit N. dhe të dëmtuarës A. , 

kishte hasur në video incizime të shumta me përmbajtje pornografike, të cilat ishin shpërndarë 

në faqen pornografike “.........” dhe “........”,në emër të viktimës në adresën 

................@gmail.com dhe A. .danashkodra@gmail.com.  

 

Derisa dëshmitari B. A. është marr në pyetje si ekspert i IT në Agjencinë e Kosovës për 

Forenzikë, i cili ka bërë ekzaminimin e 3 telefonave dhe atë një Iphone 5S dhe një Iphone 6, dhe 

nga këta telefona ka nxjerr historikun e hyrjeve dhe daljeve të numrit kontaktues, SMS, 

mesazhet, foto imazhe, video fajlle, historikun e integritetit dhe të dhëna nga rrjeti social 

“Facebook dhe Messenger” dhe të gjitha këto të dhëna, ka thënë se janë bartur në raportin 

elektronik të siguruar në raportin e hardiskut të Policisë së Kosovës. 

 

Me tej, ky dëshmitar ka shpjeguar se si është bërë funksionimi të “........” dhe .........”, si kanale 

pornografike, e për të cilat fillimisht ka thënë se duhej të hapej një llogari dhe secili kanal, ka 

thënë se ka specifikat e veta, por funksionimi i tyre është si në “Youtube”, ku duhet krijuar një 

kanal ose llogari, e me pas mund të ngarkosh apo shkarkosh video. Me sa i kujtohet, në mesin e 

këtyre videove është parë dhe një person duke e dhënë usser-in dhe password-in personit tjetër, 

dhe në këtë rast kur ipet usser dhe password, nënkuptohet se për çfarë ipen dhe duke e ditur 

pronarin e telefonave, ku një ka qenë i të dëmtuarës, ndërsa Iphone 5S dhe një Iphone 6, kanë 

qenë të personit me emrin N.. 

 

Gjykata, këtyre dëshmitarëve u fali besimin, lidhur me deponimet e dëshmive të tyre, pas 

parasysh se të njëjtit kanë kryer veprimet hetimore në suaza ligjore, veprime të cilat i kanë 

përshkruar në raporte të përpiluara me shkrim. 

 

Vlerësimi i provave materiale 

 

Nga njoftimi përmbledhës në lidhje me fillimin e hetimit penal të datës 04.03.2019, vërtetohen 

vetëm veprimet hetimore të ndërmarra lidhur me rastin. 

 

Nga Raporti i Spitalit të Përgjithshëm në Pejë, me numër 2876 të datës 21.02.2019, i lëshuar në 

emër të viktimës A. B., vërtetohet se pacientja me emrin A. B., është paraqitur në spital me 

ankesa, se ka dhembje në pjesë të ndryshme të trupit, ku sipas këtij raporti është konstatuar se 

tek e njëjta janë vërejtur hematoma në pjesën e krahut nën aksillar të majtë dhe në regjionin 

trapezional, poashtu është vërejtur se pacientja është e shqetësuar dhe është sugjeruar një kontroll 

në ortopedi dhe neuropsikiatri, e që ndërlidhet me raportin specialistik të datës 25.02.2019, me 

numër të protokollit 3055, nënshkruar nga Dr. A. Xh., mjek specialist ortoped, i cili anamnezën 

e ka përshkruar të njëjtë si në raportin e Spitalit të Përgjithshëm Emergjenca në Pejë. 

 

Raporti mjekoligjor me numër MP19-018, i datës 25.02.2019, në raport me të dëmtuarën A. B., 

të cilës i është bërë ekzaminimi fizik dhe vaginal-anal dhe në bazë të konkluzionit dhënë nga Dr. 

D. C. mjeke Ligjor, ka vërtetuar se e njëjta ka gjithsej 12 dëmtime trupore, shumica prej tyre me 

ndrydhje të indeve të buta të shkaktuar nga një mjet i fort cilindrik, siç mund të jetë dhe shkopi, 

e të cilat sipas raportit në fjalë, ka të bëjnë me dëmtime të lehta trupore, derisa ekzaminimi 

vaginal-anal nuk ka rezultuar me të gjetura për rastin. 

 

Nga raporti njoftues parashtruar nga DHTQNJ-Prishtinë, vërtetohen veprimet e ndërmarra nga 

të autorizuarit në fjalë. 

mailto:dana.shkodra@gmail.com
mailto:adriana.danashkodra@gmail.com
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Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i lëshuar në emër të pandehurit N. K., 

vërteton se nga i njëjti është sekuestruar: një telefon “Iphone” me numër të IMEI 

358688050829811, së bashku me sim kartele pronë e këtu të akuzuarit N. K., dhe një telefon 

“Iphone” me numët të IMEI 035228990876441, se bashku me Sim kartelën “Vala” me numër të 

telefonit ................, pronë e të akuzuarit N. K. 

 

Vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve, përkatësisht pasaportës shqiptare në emër të A. B., 

vërteton se nga i pandehuri N. K., është sekuestruar pasaporta e të dëmtuarës. 

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve i lëshuar në emër të pandehurit H. B., 

vërteton se nga i njëjti është sekuestruar Telefoni “Iphone 5S” me numër të IMEI 

033470009273897, së bashku me sim kartelën “Zmobile” me numër të telefonit ................, pronë 

e këtu të akuzuarit H. B..  

 

Nga kopjet e fotove lidhur me lëndimet trupore të viktimës, vërtetohen të gjeturat me rastin e 

ekzaminimit fizik të të dëmtuarës, pasi e njëjta ishte keqtrajtuar fizikisht nga i akuzuari N.. 

 

Procesverbali i seancës dëgjimore për hetim të veçantë për të dëmtuarën-dëshmitaren A. B. me 

numër PP.nr.24/19 i datës 22.03.2019, nga gjykata është konsideruar si deklaratë pasi që e 

dëmtuara është dëgjuar në shqyrtim gjyqësor të datës 22.03.2019. 

 

Nga raporti njoftues lidhur me ekzaminimin e dëshmive numër 2019-DHTQNJ-25 i datës 

03.05.2019, që ka të bëjë me ekzaminimin e dëshmisë D#1 Iphone-S në pronësi të A. B., është 

vërtetuar komunikimi i të akuzuarit N. me të dëmtuarën A. , përmes aplikacioneve “Viber”, 

“WhatsApp” dhe rrjeteve tjera sociale, nga të cilat qartë vërehet se i akuzuari K., ka komunikuar 

me të dëmtuarën A. , rreth klientëve të cilët i janë paraqitur në faqen e saj, ku kishte përmbajtje 

me video porno, me të cilët kishte dal për të kryer marrëdhënie seksuale, dhe për çmimet e bëra 

nga klientët, sugjeroheshin nga i akuzuari në vlera të ndryshme, duke filluar nga 50 deri në 100 

€, varësisht nga koha sa e dëmtuara qëndronte me klient.  

 

Nga raporti i ekzaminimit të telefonit dëshmisë D#1 me numër AKF-2019-0077, në pronësi  të 

akuzuarit N. K., është vërtetuar se në telefonin e tij janë gjetur video incizime të shumta me 

përmbajtje pornografike, të shpërndara në webfaqen pornografike “........” dhe “...........”, në emër 

të viktimës A. , në adresën e saj ................@gmail.com. Poashtu nga analizimi i komunikimeve 

është vërtetuar se ka pas biseda inkriminuese në raport me të akuzuarin N., përmbajtja e të cilave 

vërteton qartë aranzhimin e takimeve me klient te ndryshëm me viktimën në këmbim të parave 

në vlera te ndryshme nga 50 € deri në 100 €, për shërbim seksual të ofruar nga e dëmtuara A. . 

Ndërsa përmbajtja e dëshmisë D#3 (Iphone 6), pronë e të akuzuarit N., ka rezultuar me të gjetura 

të fotove screenshot (pamje nga ekrani) dhe pas analizimit te të njëjtave, është hasur në foto me 

përmbajtje pornografike dhe të adresave të faqeve pornografike, te cilat janë shpërndarë, 

përfshirë edhe video incizimet me përmbajtje pornografike të incizuar në mes N.it dhe viktimës 

gjatë kryerjes së aktit seksual.  

 

Nga raporti i ekzaminimit psikiatrik për viktimën A. B., me numër 101/2 të datës 21.03.2019, 

vërteton se e njëjta nuk ka ndonjë ç’rregullim mendor të përkohshëm apo të përhershëm, por ka 

manifestuar simptoma të stresit post traumatik, çrregullim të ritmit të gjumit me rënie të 

koncentrimit, humor të ulët dhe pa qëndrueshmëri në relacione sociale. 

 

mailto:dana.shkodra@gmail.com
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Nga raporti njoftues lidhur me ekzaminimin e dëshmive D#1, vërtetohet se nga telefoni i të 

akuzuarit H. B., nuk rezulton me ndonjë të gjetur. 

 

Në vlerësim të të gjitha provave materiale, kjo gjykatë gjeti se të gjitha janë marrë konform ligjit 

andaj dhe janë të besueshme lidhur me vërtetimin e të gjitha rrethanave të cekura në secilën 

provë veç e veç. 

 

 

 

Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarve dhe vlerësimi i tezës së mbrojtësve të tyre 

 

Siç është përshkruar edhe në pjesën hyrëse të këtij aktgjykimi Prokuroria, në fjalën 

përfundimtare ka ndryshuar akuzën, ashtu që të  tre të akuzuarit i  ka akuzuar për shkak të veprës 

penale Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, 

duke heq dorë nga ndjekja penale për veprën penale Fotografim dhe incizime tjera të 

paautorizuar nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të KPPRK-së, në raport me të akuzuarin N. K.. 

 

Mbrojtja e të akuzuarit N. K., në fazën e shqyrtimit gjyqësor është përqendruar në paraqitjen, se 

V.i tij ka qenë në suaza të vetëdijesimit të të dëmtuarës, të cilën e kishte njohur në mars të vitit 

2018, si një vajzë e ardhur nga ............a, e vuajtur, e uritur pa veshmbathje, të cilën fillimisht e 

kishte vendosur në një banesë, qiranë e të cilës ia kishte paguar, andaj dhe qëllimi i tij ka qenë 

që ta ndihmojë të pavarësohet financiarisht dhe se gjatë periudhës kohore sa ishte me të, kishte 

ndodhë edhe të ketë ushtruar dhunë fizike, me të vetmen arsye se ka qenë kokëfortë dhe shpesh 

e kishte gënjyer, duke mos e mohuar faktin se ka qenë në dijeni se në telefonin e tij personal ka 

pas video pornografike në një faqe të hapur në adresë të dëmtuarës A. , në webaqe “...........” dhe 

“........”, ku përmes kësaj adrese pornografike, u është mundësuar qasja e klientëve, me të cilët 

më pas kishte dal A. . Poashtu nuk e ka mohuar faktin se A. në telefon të tij identifikohej me 

emrin si B. V., me të cilën përmes këtij emri ka pas komunikime me sms, dhe të gjitha  

komunikimet i ka pranuar 100% se janë të tij, nga të cilat qartë është vërtetuar kontrolli mbi të 

dëmtuarën, të cilën dhe e kishte keqtrajtuar fizikisht disa herë. Poashtu është vërtetuar dhe 

menaxhimi i daljes me klient të cilët, përmes adresës së të dëmtuarës, ishin paraqitur e me të 

cilët e dëmtuara për aktin seksual të kryer, nga klientët ishte paguar sipas kërkesës së të akuzuarit, 

i cili A. i tregonte se sa duhej ta paguanin, duke filluar nga 50 deri në 100 euro, varësisht nga 

koha e qëndrimit me klient.  

 

Pra, mbrojtja e tij dhënë në shqyrtim gjyqësor të rihapur, edhe pse ai mohoj kryerjen e veprës 

penale, ishte në përputhje të plotë me deklaratën e të dëmtuarës A. , e cila në polici me datë 

04.03.2019, në mënyrë të qartë ka shpjeguar të gjitha veprimet e ndërmarra nga i akuzuari N., 

veprime të cilat u harmonizuan dhe me provat materiale-transkriptet e bisedave, përkatësisht me 

përmbajtje të mesazheve, nga të cilat u demantua pjesa e mbrojtjes së të akuzuarit, i cili tha se 

qëllimi i tij ishte ta vetëdijesojë të dëmtuarën në pavarësi financiare dhe se kjo ishte arsyeja e 

vetme se pse e kishte rrahur. 

 

Prandaj, në këtë kontekst rezultojë se mbrojtja e tij, është e paqëndrueshme për faktin se e 

dëmtuara në polici me datë 04.03.2019, në mënyrë të qartë ka dhënë arsyet se pse ishte rrahur 

nga i akuzuari N.. Se ishte në lidhje dashurie, kjo nuk u kontestua as nga dëshmia e të dëmtuarës, 

mirëpo provat vërtetuan bindshëm se kjo lidhje dashurie me vonë ishte shndërruar në një ankth, 

pasi i akuzuari N., e kishte shfrytëzuar gjendjen e saj të varësisë ekonomike, duke e mbajt nën 

kontroll gjatë gjithë kohës, pra ajo ishte detyruar që përmes adresës së saj në webfaqen “...........” 

dhe “........”, të josh klient të ndryshëm, gjithnjë e menaxhuar nga N.i, si për dalje me të njëjtit, 
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ashtu edhe për aranzhim të pagesës për çdo dalje me klient, rrethanë kjo më së miri e vërtetuar 

nga transkriptet e bisedave telefonike, përkatësisht teksteve të sms, të evidentuara në raportet 

lidhur me ekzaminimin e telefonave të të akuzuarit dhe telefonit të saj, ku i gjithë rrëfimi i të 

dëmtuarës dhënë në këtë deklaratë, gjen përputhje tË plotë lidhur me veprimet inkriminuese të 

të akuzuarit N.. 

 

Andaj, është e pabesueshme se i akuzuari N. të mos e ketë ditur, se me kënd po del e dëmtuara, 

kur provat materiale tregojnë krejtësisht të kundërtën.  

 

Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit N. K., av. G. K.,  të paraqitur në fjalën 

përfundimtare, i cili ka kërkuar lirim nga akuza duke pretenduar se me asnjë provë nuk janë 

vërtetuar pretendimet e akuzës se i akuzuari ka qenë i involvuar në kryerjen e kësaj vepre penale 

të rikualifikuar, për më tepër i njëjti ka thënë se ka qenë i dashuri i të dëmtuarës dhe nuk është 

dëshmuar se ka pasur çfarëdo njohurie se e dëmtuara ka dal me klient për të kryer marrëdhënie 

seksuale, kjo gjykatë gjeti se gjendja faktike e vërtetuar ndryshe nga pretendimet e mbrojtjes, 

vërteton qartë të gjitha veprimet inkriminuese të të akuzuarit N., veprime të cilat pa dyshim 

inkorporohen ne veprën penale për të cilën është shpall fajtor. 

 

Vlerësimi ligjor i veprimeve të të akuzuarit I. H. 

 

I akuzuari I. H., e ka shfrytëzuar të drejtën e heshtjes në shqyrtim gjyqësor të rihapur, duke u 

deklaruar sërish i pafajshëm edhe për veprën penale të rikualifikuar nga prokuroria, mirëpo në 

deklaratën e tij dhënë në polici dhe prokurori, kryesisht është përqendruar në veprimet e tij, si 

pronar i lokalit Cafe Bar “DPH ................” i gjendur në Qendrën Zejtare në Pejë, përfshirë dhe 

periudhën kohore të vitit 2017, për të cilën është akuzuar, veprime të cilat i ka konsideruar të 

ligjshme, duke mohuar se të dëmtuarën e ka detyruar që të del me klient për të kryer marrëdhënie 

seksuale me pagesë, apo ta ketë kontrolluar në çfarëdo mënyre qoftë. 

 

Por, mbrojtja e tij është në tërësi e paqëndrueshme për më tepër konfuze dhe dezorientuese e që 

nuk mbështetet në asnjë provë tjetër, mbrojtje e cila bie në kundërshtim me dëshminë e 

dëshmitares E. K., e cila në mënyrë të qartë ka sqaruar se, përpos punës që bënin si kamariere, 

ishin të detyruara të shkonin në katin e dytë, ku pagesa për pije ishte më e shtrenjtë, sepse aty 

kishte intimitet me mysafirë, ka vërtetuar dhe faktin se nga I.i ishin të detyruara të dilnin me 

klient, me të cilët ai paraprakisht merrej vesh për çmimin dha pagesa i bëhej të akuzuarit I., nga 

50 deri në 100 €, siç ka thënë dhe e dëmtuara A. në dëshminë e saj. 

  

Andaj, marr për bazë se këto dëshmitare në mënyrë identike kanë dëshmuar, lidhur me veprimet 

e ndërmarra nga ky i akuzuar, dëshmi të cilat nuk u demantuan me ndonjë provë tjetër, kjo 

gjykatë nga dëshmitë e tyre vërtetoj dhe faktin se i akuzuari ishte në dijeni për gjendjen e dobët 

ekonomike të të dëmtuarës, në veçanti se ishte fëmijë jetim, e braktisur, me një jetë skajshmërisht 

të rëndë.  

 

Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtëses të të akuzuarit I. H., av. E. Gj., të paraqitura në fjalën 

përfundimtare, e cila ka kërkuar lirim nga akuza duke pretenduar se me asnjë provë nuk janë 

vërtetuar pretendimet e akuzës se i akuzuari H., ka qenë i involvuar në kryerjen e kësaj vepre 

penale të rikualifikuar, për më tepër ka thënë se i akuzuari asnjëherë nuk e ka detyruar të 

dëmtuarën të dal me klient për të kryer marrëdhënie seksuale, kjo gjykatë gjeti se gjendja faktike 

e vërtetuar, ndryshe nga pretendimet e mbrojtjes, vërteton qartë të gjitha veprimet inkriminuese 

të të akuzuarit I., veprime të cilat pa dyshim inkorporohen ne veprën penale për të cilën është 

shpall fajtor. 
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Qëndrimi juridik i gjykatës dhe vlerësimi i provave të administruara në raport me pikën I të 

Aktgjykimit 

Mbi bazën e gjendjes faktike të vërtetuar si më lartë, përtej dyshimit të bazuar mirë është 

vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit N. K. dhe I. H., janë përmbush të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprës penale Mundësim ose detyrim në prostitucion nga neni 241 

par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, për të cilën janë ngarkuar secili veç e veç dhe janë shpall 

fajtor, përkatësisht veprën penale e kanë kryer me dashje, pasi kanë qenë i vetëdijshëm për 

veprimet e veta dhe e kanë dashur kryerjen e një veprimeve të tilla. 

 

Për tu kryer vepra penale nga neni 241 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, ku shprehimisht 

përshkruhet se “1. Kushdo që rekruton, organizon, ndihmon ose kontrollon personin tjetër 

për qëllime të prostitucionit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet, derisa  

par 3.i këtij neni përcakton Kushdo që me forcë apo kanosje serioze ose duke mbajtur 

personin tjetër në situatë të varësisë personale apo ekonomike e detyron personin e tillë që 

të merret me prostitucion, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 

vjet, gjejmë se veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë paraparë 

në mënyrë alternative dhe përfshin forma të ndryshme të ndihmës në ushtrimin e prostitucionit, 

si më poshtë: 

 

1. Para se gjithash, si veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1, është: rekrutimi, 

organizimi, ndihma të ndryshme që i jepen personit i cili merret me prostitucion, lëshimi i lokalit 

për ushtrimin e prostitucionit dhe kontrollit të personit tjetër për qëllime të prostitucionit që 

nënkuptohet kontrolli i shfrytëzuesit të shërbimit për pagesë apo ndonjë arsye tjetër etj. 

 

2. Shprehja rekrutim do të thotë, gjetja e personave për ushtrimin e prostitucionit duke i joshë 

për dobitë nga kjo veprimtari, e përforcon bindjen e personit i cili ka dilema për ushtrimin e 

prostitucionit. 

 

3. Organizimi për veprimtarinë e prostitucionit si shprehje ka kuptim mjaftë të gjerë dhe me të 

mund të subsumohen mënyra të shumta të organizimit, p.sh. Gjetja e lokaleve apo shtëpive të 

përshtatshme për prostitucion, organizimi i mënyrës së pagesës, organizimi i kontrollit mjekësor, 

gjetja e klientëve për t’i shfrytëzuar shërbimet seksuale, reklamat dhe marketingu në forma të 

ndryshme për prostitucion etj. Edhe ndihma si shprehje ka kuptim mjaftë të gjerë dhe këtu mund 

të përfshihen shumë mënyra të ndihmës për prostitucion, prej transportit, lëshimit të lokaleve për 

prostitucion, dorëzimit të viktimës personit tjetër etj. Ndërsa kontrolli do të ishte, kontrollimi 

mjekësor ose kontrollimi i shfrytëzuesit për pagesë, siguri etj. 

  

Prokuroria, pretendon se vepra penale nga të akuzuarit është kryer në formë të kontrollit të 

personit tjetër për qëllime seksuale dhe organizimit të mënyrës së pagesës dhe gjetjes së 

klientëve, duke shfrytëzuar gjendjen e varfër të të dëmtuarës. 

 

Në rastin konkret, është vërtetuar se i akuzuari N. K., kishte një lidhje dashurie me të dëmtuarën 

dhe ishte i njoftuar për historinë e jetës së saj, gjendjen e dobët ekonomike, faktin se e njëjta 

ishte fëmijë i jetimores në ......, dhe se ishte e dhunuar nga disa persona dhe duke i ditur të gjitha 

këto rrethana, kishte keqpërdorë të njëjtën duke e shfrytëzuar, mbajt nën kontroll gjatë gjithë 

kohës, të cilën e kishte detyruar që përmes adresës së saj në webfaqen “........... dhe “........”,  të 

josh klient të ndryshëm, e më pas t’i organizojë dhe daljet me të njëjtit, gjithnjë duke e sugjeruar 

me kënd ta del dhe sa duhej t’i paguanin, për shërbimin e kryer, para të cilat ka qenë e obliguar 
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t’ia jep të akuzuarit N., pra nga këto veprime të të akuzuarit N. K., rezulton se kjo vepër penale 

është kryer në formë të kontrollit dhe organizimit. 

 

Derisa paragrafi 3 i këtij neni, si formë kualifikuese përcakton se nëse përdoret forca  apo 

kanosje serioze ose duke mbajtur personin tjetër në situatë të varësisë ekonomike e detyron 

personin e tillë që të merret me prostitucion, e që në rastin konkret nuk qenë fare kontestuese 

përdorimi dhunës fizike, të cilën i akuzuari e ka përdor ndaj të dëmtuarës, sa herë ajo e kishte 

kundërshtuar lidhur me shpërndarjen e videove porno, apo kishte reaguar që të njëjtat t’i përdorë 

për joshje të klientëve, e cila këto veprime i ndërmerrte, pasi ishte në varësi ekonomike.   

 

Derisa në raport me të akuzuarin I. H., mbi bazën e gjendjes faktike të vërtetuar si më lartë, përtej 

dyshimit të bazuar u vërtetua se në vitin 2017, e dëmtuara A. , kishte punuar si kamariere në 

lokalin Cafe Bar “DPH ................” pronar i së cilës ishte ky i akuzuar dhe për punën e bërë 

paguhej 10€, si pagesë ditore dhe nga 1€ nga përqindja e pijeve për klient në katin e parë,  ndërsa 

në katin e dytë 2 € për pije, pasi femrat që punonin aty, kishin intimitet me mysafirë. Se i akuzuari 

H., kishte kryer këtë vepër penale në formë të organizimit dhe kontrollit, tregon mënyra e 

pagesës, e cila fillimisht ishte kryer nga klientët tek i akuzuari, sipas marrëveshjes mes tyre, për 

shërbimin seksual të kryer nga e dëmtuara. Në këtë rast qartë kuptohet dhe shfrytëzimi i varësisë 

ekonomike të saj, sepse pagesat që i bënin klientët, i merrte i akuzuari I., pra e njëjta ishte paguar 

si kamariere, derisa kishte qenë e detyruar të dilte me klient për të kryer marrëdhënie seksuale, 

për të përfituar i akuzuari, e gjitha kjo sepse e dëmtuara kishte nevojë të mbijetonte, edhe pse 

shfrytëzohej nga i akuzuari, të gjitha këto të vërtetuara nga dëshmitarja E. K. dhe e dëmtuara A. 

B., pjesërisht dhe nga një pjesë e mbrojtjes së të akuzuarit.  

 

Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për dy të akuzuarit në fjalë, Gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të neni 73 të KPRK-ës dhe si rrethanë lehtësuese, mori sjellën e të njëjtëve 

në gjykatë, por në raport me rrethanat rënduese, kjo rrethanë është minore, pas parasysh se si 

rrethanë rënduese mori për bazë pikën 3.2 dhe 3.4 të këtij neni, që kanë të bëjnë me motivet e 

kryerjes së veprës penale, dhe rrethanën kryerjes së veprës penale, të cilët të dëmtuarën  për një 

periudhë mjaftë të gjatë e kanë shfrytëzuar për prostitucion dhe se veprat e kësaj natyre janë tejet 

të përhapura dhe të natyrës së rëndë.  

 

Gjykata është e bindur se të akuzuarit K. dhe H., nuk meritojnë të trajtohen më butë dhe me anë 

të këtij dënimi është e pritshme të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 

41 të KPRK-së, dhe me këtë dënim që është në proporcion me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve, rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe 

personalitetin e të njëjtëve, do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi 

tjetër që t’i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale), e 

posaçërisht në rastin konkret është e rëndësishme të potencohet se do të arrijë të eviton në masë 

të madhe përhapjen e veprave penale të kësaj natyre.  

 

Në dënimin e shqiptuar është llogaritur koha e qëndrimit në arrest shtëpiak për të akuzuarit, duke 

aplikuar nenin 83 par.1 të KPRK-së.  

 

Konform nenit 463 par.2 të KPPRK-së, e dëmtuara A. B., për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar në kontest civil.  
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Konform nenit 453 par.1 të KPPRK-së, të akuzuarit N. K. dhe I. H., janë obliguar në pagimin e 

shpenzimeve të procedurës penale. 

 

Vendimi për taksat e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në bazë të Qarkores për 

zbatimin e ligjit nr.05/L-36. 

 

 

Pika II e aktgjykimit-pjesa liruese 

 

Sa i përket pjesës së dytë përkatësisht pjesës liruese të këtij aktgjykimi, gjykata ka bërë 

prezantimin e provave dhe ka dëgjuar dëshmitarët, dëshmitë e të cilëve u vlerësuan si në pjesën 

e parë të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata në këtë pjesë të aktgjykimit, gjithsesi e sheh të nevojshme ta analizojë dhe njëherë në 

raport me këtë pjesë të aktgjykimit, dëshminë e dëshmitares/dëmtuarës A. B., si dhe 

dëshmitarëve E. K., P. B., K. Z. dhe Z. B.. 

 

Vlerësimi i dëshmive të këtyre dëshmitarëve 

 

Nga përmbajtja e dëshmisë së dëmtuarës/dëshmitares A. B., siç dhe është potencuar edhe më 

lartë, është vërtetuar se e njëjta është shtetase e .............. dhe si fëmijë i braktisur nga mosha 12 

deri sa i kishte mbushur 20 vjeç, kishte jetuar në jetimore dhe konvikt të vajzave në ....... Si 

fëmijë kishte qenë e dhunuar, e keqtrajtuar, arsye këto të cilat e kishin detyruar të largohej nga 

............, për të gjetur një jetë më të mirë në Kosovë. Që nga mosha 20 vjeçare, deri në vitin 2015 

apo 2016, ajo se bashku me shoqen e saj E., kishte punuar në lokale të ndryshme, përfshirë dhe 

lokalin e të akuzuarve I. H. dhe H. B., të cilët gjendeshin tek Qendra Zejtare në Pejë, por për 

shkak të disa problemeve të krijuara, ishte kthyer sërish në ............. Në dhjetor të vitit 2017, se 

bashku me motrën e saj A. me nofkën ......, kthehet prapë në Kosovë, duke gjetur punë si 

kamariere në një lokal të quajtur “......”, pronar i të cilit ishte personi me emrin B., dhe pas disa 

ditëve, sipas saj pasi ishte keqtrajtuar nga pronari duke e detyruar të kryente marrëdhënie 

seksuale me persona tjerë, kishte vendosur të largohej nga aty, duke u punësuar në lokalin 

“................” e cila gjendej tek Qendra Zejtare në Pejë, pronar i të cilës ishte i akuzuari I. H..  

 

Pas një periudhe kohore të shkurt, sa kishin punuar se bashku me E. në këtë lokal, e dëmtuara 

ishte larguar për shkak të disa problemeve të potencuara si në pjesën e parë të këtij aktgjykimit 

dhe në muajin mars të vitit 2018, njoftohet me të akuzuarin N., e i cili e kishte sugjeruar ta 

lëshonte punën. 

 

Kjo dëshmitare në deponimin e saj, ishte mjaft e paqartë sa i përket periudhës kohore se kur 

kishte punuar saktë tek i akuzuari H., por duke ju referuar deklaratës së saj e cila kishte 

mbështetje dhe në deklaratën e dëshmitares E., se në muajin dhjetor të vitit 2017, për herë të dytë 

kishin ardhur në Kosovë, dhe punë kishte gjetur tek një person me emrin B., e më pas tek i 

akuzuari I. H., dhe në muajin mars 2018, deri në muajin gusht të vitit 2018,  nuk kishte punuar 

në ndonjë lokal tjetër, pasi kishte filluar një lidhje dashurie me të akuzuarin N., kjo gjykatë 

deponimet e kësaj dëshmitare/dëmtuare, për punën e bërë tek i akuzuari H. B., për periudhën 

kohore para vitit 2018, para se të kthehej për herë të dytë në Kosovë, nuk i mori si relevante për 

të vlerësuar veprimet inkrimunese të të akuzuarit H. B.. 
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Sa i përket periudhës kohore që i është vënë në barrë këtij të akuzuarit për veprën penale të 

rikualifikuar dhe precizimit të veprimeve inkrimunese nga prokuroria, sipas 

dëshmitares/dëmtuarës A. B., u vërtetua se e njëjta ishte punësuar tek i akuzuari H. B., në muajin 

gusht të vitit 2018. Aty kishte punuar rreth një muaj e gjysmë dhe për këtë periudhë kohore sa 

kishte punuar, i akuzuari H., kishte qenë në pushim vjetor dhe për shkak të prezencës së disa 

personave nga të cilët ishte frikësuar, e kishte ftuar të akuzuarin N. që të shkoj në lokal, dhe nga 

ajo natë i akuzuari N., më nuk e kishte lejuar të punojë aty. 

 

Andaj, bazuar në faktin se asnjë provë tjetër nuk vërtetojë ndryshe, dëshmisë së kësaj dëshmitare, 

kjo gjykatë i fali besimin edhe pse kishte mjaftë kontradikta dhe paqartësi në dëshmitë e saj, 

duke mos e përcaktuar saktë periudhën kohore të punës së saj tek ky i akuzuar. Megjithatë në 

vërtetim të kësaj rrethane, bazuar në provat tjera, pa dyshim u vërtetua se i akuzuari H., në 

periudhën kohore gusht/shtator të vitit 2018, nuk kishte qenë prezentë në lokal të tij, siç ka 

dëshmuar dhe dëshmitarja P. dhe vet i akuzuari H., poashtu dhe i akuzuari N., pas parasysh dhe 

faktin se e dëmtuara nuk e inkriminojë me asnjë veprim të mundshëm këtu të akuzuarin H., për 

këtë periudhë kohore të pretenduar nga PSH, pretendimi i prokurorisë mbeti vetëm i supozuar. 

 

Dëshmia e dëshmitares E. K., në mënyrë të pa kontestuar vërtetojë, se e njëjta nga dhjetori i vitit 

2017, se bashku me A. , kishin punuar tek i akuzuari I. H., deri sa për periudhën kohore të muajit 

gusht, dhe pjesën e parë të muajit shtator 2018, kjo dëshmitare nuk dëshmojë asgjë lidhur me 

veprimet inkrimunese të të akuzuarit H. B.. 

 

Sa i përket dëshmitarëve Z. B. dhe K. Z., që të dy këta dëshmitar nuk vërtetuan asgjë më shumë 

përpos faktit se kishin frekuentuar lokalet e të akuzuarve I. H. dhe H. B., të cilët gjendeshin tek 

Qendra Zejtare në Pejë, por asnjëri nga këta nuk thanë se gjatë gushtit të vitit 2018, kishin qenë 

në këto lokale, që të dy këta dëshmitar në kohën kur kanë dhënë deklarata, ju kanë referuar 

periudhës kohore 3 vite më parë, e të cilët dëshmitë e tyre i kishin dhënë në vitin 2019, andaj dhe 

lidhur me vërtetim të ndonjë rrethane në raport me veprën penale të pretenduar për të akuzuarin 

H. B., kjo gjykatë nuk vërtetojë ndonjë fakt të rëndësishëm, që kishte për të ndikuar në vendim 

ndryshe. 

 

Megjithatë, gjykata vlerëson se dëshmitë e dëshmitares/dëmtuarës A. B., dhe dëshmitares E. K., 

gjatë procedurës hetimore duhet vlerësuar në ndërlidhje me ndonjë faktor që domosdo do të 

kishin ndikuar në deklarimet e tyre, dhe atë: 

 

Së pari, dëshmitaret janë gjetur në një situatë të pafavorshme edhe për veten e tyre dhe gjithsesi 

të frikësuara për situatën e tyre të paqartë, e në veçanti kur e dëmtuara A. , kishte pasur një jetë 

mjaftë të rëndë të fëmijërisë, ashtu që është e pritshme që të japin deklarime jo shumë të qarta, 

dhe që nuk përshkruajnë në mënyrë të detajuar se si ka rrjedhur e gjithë ngjarja.  

 

Deklarata e të dëmtuarës A. , por edhe e dëshmitares E., ishin deklarata mjaftë të gjeneralizuar 

dhe ka qenë shumë e vështirë të akceptohet ndonjë detaj i rëndësishëm në veçanti në raport me 

të akuzuarin H., për periudhën kohore të pretenduar lidhur me veprën penale të rikualifikuar. 

 

E dëmtuara në deklaratën e saj me datë 04.03.2019, ishte mjaft konfuze por edhe kontradiktore 

për faktin se në njërën anën ka thënë se pasi ka ardhur në Kosovë, për herë të dytë, se pari ka 

punuar tek B.i, me pas rreth 4 muaj kishte punuar tek i akuzuari I., ndërsa pas të akuzuarit I., 

kishte punuar tek i akuzuari H.i, për një periudhë kohore brenda 1 viti. Pra, po punonte të i 

akuzuari H. për një vit me radhë, punën e saj i bie se do e përfundonte në gusht të vitit 2019, e 

që kjo nuk mund të qëndrojë sepse rasti në polici u inicua në shkurt të vitit 2019. Po në të njëjtën 
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deklaratë, e dëmtuara fillimisht ka thënë se arsye e largimit nga lokali i të akuzuarit H., ishte pasi 

ishin rrahur me një person të quajtur T., se bashku me E., ndërsa më pas, në po të njëjtën deklaratë 

ka thënë se arsye e largimit nga lokali i të akuzuarit H., ishte fakti se kishin pasur probleme me 

një person të quajtur A.. Andaj, për të qartësuar më mirë këto rrethana në referim dhe të 

deklaratave të dëshmitarëve tjerë, kjo gjykatë gjeti se të gjitha këto që i kishte deklaruar, në 

raport me veprimet e të akuzuarit H., ku kishte thënë se ishte detyruar të del me disa klient sipas 

marrëveshjes të bërë nga i akuzuari H. me klientët, e të cilat pagesat i bënin tek H., para se ajo 

të dilte për të kryer marrëdhënie seksuale, rezulton të jetë periudhë kohore e viteve të 

mëparshme, përkatësisht 2 vite para vitit 2017. 
 

Sa i përket provave materiale të cilat janë administruar dhe vlerësuar si në pikën I të aktgjykimit, 

kjo gjykatë ka gjetur se asnjë nga këto prova materiale, nuk kanë vërtetuar asnjë të vetmen 

rrethanë në raport me veprimet inkriminuese të të akuzuarit H. B.. 

 

Vlerësimi ligjor i veprimeve të të akuzuarit H. B. dhe vlerësimi i tezës së mbrojtësit të tij 

 

I akuzuari H. B. në të gjitha fazat e procedurës ka mohuar kryerjen e çfarëdo vepre penale. Në 

vlerësim të mbrojtjes së tij në raport me periudhën kohore për të cilën është akuzuar sipas 

rikualifikimit nga Prokurorja e Shtetit në fjalën e saj përfundimtare, pra muajit gusht dhe shtator 

të vitit 2018, i cili për këtë kohë, ka thënë se qëndron fakti se e dëmtuara ka punuar si kamariere, 

dhe se në atë kohë ishte në lidhje dashurie me të akuzuarin N. dhe pasi ka qenë verë, në atë kohë 

ka qenë në pushim vjetor, ashtu siç dhe ka deklaruar dëshmitarja P. si dhe e dëmtuara A. , prandaj 

lidhur me këtë periudhë kohore asnjë nga dëshmitarët tjerë nuk ka potencuar ndonjë veprim 

inkiminues të ndërmarr në raport me veprën penale të rikualifikuar, andaj dhe mbrojtjes së tij i 

fali besimin. Derisa pjesës tjetër të dëshmive të të gjithë dëshmitarëve të proceduar, të cilët kanë 

dëshmuar për vitin 2015 apo 2016, kjo gjykatë i mori si jo relevante, pas parasysh se nuk mund 

t’i referohet një periudhe kohore e cila bie në kundërshtim me objekt të aktakuzës, përkatësisht 

me përshkrim të veprës penale të rikualifikuar nga Prokuroria e Shtetit. 

 

Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit B., av. R. Sh., të paraqitura në fjalën 

përfundimtare, i cili ka kërkuar lirim nga akuza duke pretenduar se me asnjë provë nuk janë 

vërtetuar pretendimet e akuzës se i akuzuari ka qenë i involvuar në kryerjen e kësaj vepre penale 

të rikualifikuar, për më tepër ka thënë se i akuzuari në atë kohë të pretenduar nga prokuroria, nuk 

ka ndërmarr asnjë të vetmin veprim, pretendim i cili u akceptua dhe nga gjykata. 

 

Në referim të gjendjes faktike të vërtetuar si më lartë, kjo gjykatë e pa të arsyeshme të mos i 

referohet analizimit të ligjit material, në raport me veprën penale të rikualifikuar nga Prokurorja 

e Shtetit, pasi me asnjë provë të vetme nuk u vërtetua se i akuzuari H. B., kishte ndërmarrë ndonjë 

veprim inkrimunes ndaj të dëmtuarës A. B., gjatë muajit gusht të vitit 2018. 

 

Andaj, si rezultat i vlerësimit të provave të administruara gjykata ka përfunduar se me asnjë 

provë se këtu i akuzuari H. B., ka kryer veprën penale, për periudhën kohore të cilën e ngarkon 

aktakuza. 

 

Vlen të theksohet se kjo gjykatë me urdhërin DRK.PP.nr.24/19 të datës 03.04.2019, kishte 

lëshuar një urdhër për mbyllje të përkohshme të lokalit të të akuzuarit H. B., në të cilin është 

thënë citat “përkohësisht bëhet ngrirja dhe mbyllja e lokalit (.........), i cili gjendet në rrugën 

......................., në Pejë, i cili funksionon sipas certifikatës së biznesit nr.713359077 (..........), i 

cili urdhër ka zgjatur 30 ditë, duke llogaritur periudhën kohore nga data 01.04.2009 deri me 

30.04.2019”. 
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Gjykata e pa të arsyeshme që të potencojë këtë rrethanë për shkak se i akuzuari H., gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka kërkuar nga gjykata të lirohet puna në këtë lokal, dhe bazuar në shkresat 

e lëndës ky urdhër e ka humbur fuqinë e prodhimit të efektit juridik pas skadimit të afatet 30 

ditor, pasi në aktakuzë nuk është kërkuar mbyllja e përhershme e lokalit në fjalë. 

 

Në bazë të nenit 454 të KPPRK-së, nëse konstatohen shpenzimet eventuale për pikën II të këtij 

aktgjykimi, do të bijën mjete buxhetore të kësaj gjykate. 

 

E dëmtuara A. B., për realizmin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil konform 

nenit 463 par.3 të KPPRK-së. 

 

Nga arsyet e lartcekura në kuptim të nenit 364 par.1, pika 1.3 të KPPRK-së, u vendos si në pikën 

II të këtij aktgjykimi. 

 

Pika III e aktgjykimit, pjesa refuzuese 

 

Sa i përket pjesës së tretë të këtij aktgjykimi, Prokurorja e Shtetit në fjalën përfundimtare pas 

shqyrtimit gjyqësor të rihapur është tërhequr nga akuza për të akuzuarin N. K., për veprën penale 

Fotografimi dhe incizimet e tjera të paautorizuara nga neni 205 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-

së, meqë përshkrimi dhe veprimet e ndërmarra nga i akuzuari N., në këtë dispozitiv të veprës 

penale, janë inkorporuar në veprën penale Mundësim ose detyrim për prostitucion nga neni 241 

par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Në bazë të nenit 454 të KPPRK-së, nëse konstatohen shpenzimet eventuale për pjesën III të këtij 

aktgjykimi, do të bijën mjete buxhetore të kësaj gjykate. 

 

Nga arsyet e lartcekura në kuptim të nenit 363 par.1, pika 1.1 të KPPRK-së, u vendos si në pikën 

III të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

Departamenti për Krime të Rënda 

    PKR.nr.51/19  

     

Bashkëpunëtore profesionale                           Kryetarja e trupit gjykues 
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