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Numri i lëndës: 2018:008548 

Datë: 28.02.2019 

Numri i dokumentit:     00235658 

 
PKR.nr.32/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË, Departamenti për të Mitur në përbërje të trupit 
gjykues për të mitur me  Gjyqtaren Besarta Doli- kryetare,  gjyqtarëve porotë Fahredin Meqa 
dhe, Shpresa Mangjuka–anëtar, si dhe me pjesëmarrjen e procesmbajtëses  Shkendije 
Halilosmani, në lëndën penale kundër të akuzuarit I. K. nga fshati P., Komuna e Malishevës, për 
shkak të veprës penale mundësim apo detyrim në prostitucion nga neni 241 parag. 4/1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës  ( KPRK-së), si dhe kundër të akuzuarit S. H.nga Rahoveci, për 
shkak të veprës penale mundësim apo detyrim në prostitucion nga neni 241 parag. 4/1 të KPRK-
së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Departamenti për krime të 
rënda PP/II.nr. 462/2018 të dt.14.06.2018,  e cila është përmirësuar me datë 19.09.2018, pas 
mbajtjes së shqyrtimeve  gjyqësore- jo publike, me datat 15.08.2018, 17.09.2018, 04.10.2018, 
20.11.2018, 06.12.2018, 21.12.2018, 25.01.2019 dhe 25.01.2019, në praninë e përfaqësuesit të  
Prokurorisë Themelore në Gjakovë, prokurorit  për të mitur Xhavit Osmani,  të  dëmtuarës B. K., 
përfaqësuesit të saj ligjor i ati H. K., përfaqësuesit të  Zyrës  për Mbrojtje dhe Ndihmë të 
Viktimave A. P.-Mbikëqyrës Regjional në Gjakovë, të akuzuarit I. K., mbrojtësit të tij avokatit E. 
B. nga Gjakova, me autorizim në lëndë, të akuzuarit S. H.dhe mbrojtësit të  tij avokatit B. M. nga 
Gjakova, i caktuar sipas detyrës zyrtare, më datë 29.01.2019, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 
me datë 28.02.2019 përpiloj  këtë:  
 

A K T GJ Y K I M 
  

1.I akuzuari I. K.nga fshati P., Komuna e Malishevës, i biri i S. dhe i A. e gjinisë P., data e 
lindjes . . . në Malishevë, ka të    kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së mesme 
ekonomike, i pa martuar, më parë i pa dënuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  me 
numër personal . . . 

 
2.I akuzuari S. H.nga Rahoveci, me banim në rrugën “ . . . ” nr. . . . i biri i  

N. dhe i Sh. e gjinisë K., data e lindjes . . . në Rahovec, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i 
pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, më parë i pa dënuar, shqiptar, shtetas i Republikës 
së Kosovës me numër personal . . . 
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I. 

Trupi gjykues për të mitur, ka vendosur   në kuptim të  nenit 364 parag.1 pika 1.3 të Kodit të 
Procedurës Penale (KPP), që i akuzuari i parë të:  
 

LIROHET NGA AKUZA 
 

Sepse me datë 28.11.2017, pas kërkesës së të dëmtuarës për tu njoftuar dhe për të 
pasur kërkesë për  shoqëri, e mitura B. K., e lindur me datë 12.10.2000 në fshatin B., Komuna e 
Malishevës, e fton të pandehurin I. K.n, i cili me kërkesën e saj  dhe me një kombi bus – taksi 
vijnë nga qyteti i Malishevës në P., së bashku me motrën S. K. data e lindjes . . .,  i dërgon në 
shtëpi, duke i strehuar në oden e burrave, të njëjtave iu ofron pije dhe ushqim, si dhe më pas 
në të njëjtën dhomë ju shtron për të fjetur, me çka në orët e vona të natës i akuzuari I. K.e 
shfrytëzon situatën e varësisë personale duke u gjetur në shtëpinë e vetë dhe nga e mitura B. K. 
i kërkon marrëdhënie seksuale, me  çka e njëjta fillimisht e kundërshton, por më vonë e lejon 
që të ketë marrëdhënie seksuale, ku prezent ishte edhe motra e saj e mitura S. K., por në anën 
e kundërt të odës ku kanë fjetur,  me çka të nesërmen pas ushqimit të ofruar për shërbimin 
seksual të kryer ndaj personit nën moshën 18 vjeç, i pandehuri paguan biletën e autobusit për 
Malishevë, me çka të njëjtat janë kthyer në Malishevë,  

-me çka  do të kishte për të kryer  veprën penale mundësim apo detyrim në prostitucion 
nga neni 241 parag. 4/1 të KPRK-së. 

 
Shpenzimet e procedurës penale bijën në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate. 

 
                E dëmtuara B. K., nga fshati B., Komuna e Malishevës për të realizuar kërkesën e saj 
pasurore – juridike, udhëzohet në kontest civil.  

 
     II. 

Trupi gjykues për të mitur, ka vendosur  në kuptim të  nenit 364 parag.1 pika 1.3 të 
Kodit të Procedurës Penale (KPP), që i akuzuari i dytë të : 
 

LIROHET NGA AKUZA 
 
               Sepse me ardhje nga Malisheva në qytetin e Rahovecit  te Stacioni i autobusëve në 
lokalin “ Tropikal” në kohë të pacaktuar  kah  fillimi i muajit  mars të vitit 2018, e  dëmtuara e 
mitur  B. K. e lindur me datë 12.10.2000 dhe motra e saj S. K., data e lindjes . . ., ku ishte ditë 
me shi,  të njëjtat hyjnë në lokalin “ . . . ”, kërkojnë nga një kafe dhe zënë vend për një kohë të 
gjatë, me çka i pandehuri S. H., në cilësinë e kamerierit, duke parë varësinë dhe nevojën e  tyre  
personale për ndihmë   për strehim hyn në shoqëri dhe në bisedë e sipër,  u propozon fjetje në 
lokalin e përmendur, pasi  kishin të njëjtat kishin ngelur në rrugë,  në  pamundësi tjera veprimi 
me çka  të dëmtuarat  nuk e kundërshtojnë këtë ofertë,   të cilat ishin tani te shtyra të varura  
nga rrethanat  për gjetjen  e strehimit, kështu që pos ushqimit, pijeve u ka ofruar fjetje, me çka 
në orët e vona  të mesnatës, i njëjti kërkon nga B.marrëdhënie seksuale, ku fillimisht  e 
kundërshton  e dëmtuara, por më vonë me insistimin e tij, i ofron seks oral dhe anal,  

-me çka do të kishte për të  kryer veprën penale  mundësim ose detyrim në prostitucion 
nga neni 241 parag. 4/1 të KPRK-së. 
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             Shpenzimet e procedurës penale bijën në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate. 
 
             E dëmtuara  B. K., nga fshati B., Komuna e Malishevës për të realizuar kërkesën e saj 
pasurore – juridike, udhëzohet në kontest civil.  
 

A r s y e t i m 
 

1.       Ecuria procedurale dhe fjala përfundimtare e palëve  
 

  Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda,  ka ngritur 
aktakuzë PP/I.nr. 462/2018 të datës 14.06.2018 kundër të akuzuarve I. K., për shkak të veprës 
penale, mundësim apo detyrim në prostitucion nga neni 241 parag. 4/1 të KPRK-së, D. Sh. për 
shkak të veprës penale keqpërdorim i personave nën moshën 16 vjeç nga neni 235 parag. 1 
nënparag. 1.2 të KPRK-së, dhe kundër të akuzuarit S. H.për shkak të veprës penale mundësim 
apo detyrim në prostitucion nga neni 241 parag. 4/1 të KPRK-së.  

 
     Duke u bazuar në Ligjin mbi Gjykatat të Republikës së Kosovës nr. 03/L-199, dhe 
dispozitat e kodit të ri të procedurës penale, të  cilët kanë hyrë në fuqi nga 01. Janari i vitit 
2013, si dhe dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur, për të vendosur lidhur me këtë çështje 
juridiko-penale, kompetente do të jetë  Departamenti për të mitur, pranë kësaj gjykate. 
 

Në shqyrtimin fillestar të datës 15.08.2018, të akuzuarit e lartcekur nuk e kanë pranuar 
fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë dhe janë obliguar nga gjykata, që të parashtrojnë 
kundërshtim ndaj provave të caktuara në aktakuzë, konform nenit 245 parag. 6 të KPPK, të cilin 
kundërshtim e kanë parashtruar mbrojtësit e tyre me datë 27.08.2018, datë 03.09.2018 dhe me 
datë 04.09.2018, si dhe prokurori për të mitur ka parashtruar përgjigje në këto kundërshtime 
me datë 07.09.2018.  

 
Me datë 17.09.2018 është mbajtur shqyrtimi i dytë në këtë çështje penale, në të cilën të 

gjitha palët kanë mbetur pranë parashtrimeve të tyre. 
 
Me datë 20.09.2018, prokurori për të mitur, përmes parashtresës është tërhequr nga 

aktakuza për të akuzuarin D. Sh. në mungesë të provave, ndërsa sa i përket të akuzuarve I. 
K.dhe S. H.ka mbetur pranë aktakuzës, të cilën e ka përmirësuar me datë 20.09.2018. 
   
            Me aktvendimin e kësaj gjykate PKR.nr.32/2018 të datës 04.10.2018, ka pushuar 
procedura penale, kundër të akuzuarit D. Sh. dhe është hudhur poshtë  akuza e Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë, për shkak se prokurori për të mitur është tërhequr nga ndjekja penale 
ndaj tij, si dhe ndaj dy të akuzuarve të tjerë është hudh poshtë akuza, për shkak se nuk ka pasur 
prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e bazuar mirë, për shkak se të njëjtit kanë 
kryer veprat penale që iu vihen në barrë, mirëpo me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit të 
Kosovës PNM.nr. 156/18 të datës 30.10.2018, është aprovuar ankesa e prokurorit të 
Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe është anuluar Aktvendimi Gjykatës Themelore në 
Gjakovë sa i përket të akuzuarit I. K.dhe S. H.dhe kjo çështje të njëjtës i është kthyer për 
rivendosje.  
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 Me datë 20.11.2018, është mbajtur shqyrtimi i dytë, sipas rekomandimeve të Gjykatës 
së Apelit dhe palët kanë hequr dorë nga Aktvendimi i formës së shkruar dhe kanë propozuar që 
të vazhdohet direkt me shqyrtim gjyqësor.  
 
 Me datë 06.12.2018, 21.12.2018 dhe 25.01.2019, janë caktuar shqyrtimet gjyqësore, 
konform nenit 285 parag. 1 të Kodit të Procedurës Penale, në të cilën janë ftuar të gjitha palët.  
 
  Në shqyrtimin gjyqësor të datës  21.12.2018,  të dy të akuzuarit pra I. K.dhe S. H. nuk e 
kanë  pranuar fajësinë për veprat penale të  cila iu vihet në  barrë.  
 
    Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë prokurori për të mitur Xhavit Osmani 
në fjalën e tij përfundimtare ka bërë ndryshimin sa i përket kohës së kryerjes së veprës penale,  
e cila i vihet në barrë të akuzuarit I. K.,  duke theksuar se  për shkak të gjendjes dhe rrethanave 
të reja, të cilat u njoftua gjatë mbrojtjes së të akuzuarit I. K., koha e kryerjes së veprës penale 
është me datë 28.11.2017 dhe mbetet pranë kësaj aktakuze, pasi që e njëjta është provuar dhe 
ka mbështetje ligjore nga vet deklarata e të dëmtuarës të dhënë  gjatë seancës së mundësisë 
hetuese të veçantë,  si dhe shqyrtimit gjyqësor. I propozon gjykatës  që i njëjti të shpallet fajtor 
dhe të dënohet në bazë të ligjit.   
Sa i përket të akuzuarit S. H.mbetet  në tërësi pranë akuzës, propozon që i njëjti të shpallet 
fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, e këtë e mbështet në deklaratën e të dëmtuarës B. K. dhënë 
në seancën e mundësisë hetuese të veçantë,  e po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
Gjykatës i lë në dijeni se prostitucioni si aktivitet i kundërligjshëm përfshin organizimin, 
ndihmën, bartjen, lëshimin e lokaleve, ushqimin me çka të njëjtëve iu vihet në barrë.  
 E dëmtuara B. K. në fjalën e saj përfundimtare deklaron se  kërkoj kompensim dëmi ndaj 
dy të akuzuarve,  të cilën do ta realizoj në kontest civil, si dhe e mbështes në tërësi fjalën 
përfundimtare të prokurorit për të mitur.  
 
 Mbrojtësi i viktimave A. P. deklaron se e mbështes në tërësi fjalën e të dëmtuarës B. K.. 
  
 Mbrojtësi i të akuzuarit I. K.avokati E. B., në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se nga 
provat e nxjerra në këtë procedurë dhe nga vet aktakuza – petitumi i saj, nuk u vërtetua vepra e 
ngarkuar penale e prostitucionit. Forma dhe mënyra se si kryhet kjo vepër, janë përcaktuar në 
Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Për këtë vepër penale edhe nën supozimin se i mbrojturi 
im të ketë pasur marrëdhënies seksuale,  nuk është vendimmarrës dhe nuk e vërteton faktin 
kryesor, por kishte me vërtetu  nëse ajo marrëdhënie do të kryhet në formën e paraparë ligjore. 
Prokurori i çështjes si duket nuk e ka pas të qartë gjendjen faktike. Këtë rrethanë e vërteton sot 
ndryshimi i aktakuzës. Prokurori i çështjes gjer me tani ka ofruar prova të cilat i referohen një 
periudhës tjetër dhe ato prova nuk kanë të bëjnë më tutje me aktakuzën e ndryshuar sot dhe 
këtë duhet ta ketë kujdes gjykata me rastin e vendosjes. Kjo rrethanë nuk u kontestua as nga 
vet pala e dëmtuar. Andaj provat kanë të bëjnë vetëm me kohën e aktakuzës  paraprake të pa 
ndryshuar sot. Nëse edhe ashtu i referohemi provave, çdo gjë mbështetet në deklaratën e palës 
së dëmtuar, për deri sa prova mbi dëgjimin e të miturës S. K.në cilësi të dëshmitares, duhet të 
trajtohet si provë e pa pranueshme për faktin se ajo është dhënë  pas dëgjimit të saj në cilësinë 
e palës së dëmtuar, ashtu që aty ka një konflikt interesi për faktin se një person i cili në të 
njëjtën çështje penale dëgjohet në cilësi të palës,  më pastaj nuk mund të dëgjohet në cilësi të 
dëshmitares,  e këto janë rregulla të garantuara edhe me nenin 6 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut për një gjykim të drejtë. Nëse prova e dëgjimit të dëshmitares të miturës S. 
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K.merret si provë e pranueshme nga gjykata, prapë se prapë kemi tri deklarata të ndryshme 
gjatë kësaj procedure të dhëna nga kjo,  të cilat ndër veti ndryshojnë dukshëm, siç janë 
deklarata e saj e dhënë në polici, në seancën e mundësisë hetuese të veçantë dhe në 
shqyrtimin gjyqësor. Unë personalisht kam qenë prezent në korridorin e kësaj gjykate, kur ishim 
duke pritur mendimin e së njëjtës rreth dëgjimit të saj,  kur kam vërejtur mbrojtësin e viktimave 
A. P. duke mësuar të njëjtën se si i përgjigjet me rastin e dëgjimit të saj si dëshmitare. Pra jo 
vetëm kjo e shpjegon orientimin kontradiktor dhe të qëllimtë të dëshmisë  së saj, për të 
argumentuar një rrethanë të cilën i mbrojturi im nuk e ka bërë aspak. Gjykata duhet të ketë 
kujdes në deklaratën e dhënë në polici dëshmitarja S. K.ka deklaruar se me të mbrojturin tim në 
atë raport  me motrën e saj të të dëmtuarën ka qenë frajeri i saj . Në pyetjet e parashtruara 
gjatë mundësisë hetuese të veçantë ka qenë disa herë kontradiktore ajo dëshmitare dhe nuk 
është përshtatur asnjëherë në asnjë formë me deklaratat paraprake. Këtë e themi se gjykata 
nuk duhet të ia fal besimin dëshmisë as të dëshmitares,  e as të dëmtuarës, për faktin se nga 
vet procedura para penale,  ato verbalisht e kanë pranuar faktin se kanë pasur marrëdhënie 
intime edhe me persona tjerë dhe atë me tre katër persona para të mbrojturit tim, edhe pas të 
mbrojturit tim, andaj këto deklarata dihet se prej cilit burim rezultojnë.  Çudit edhe fakti se me 
çfarë të drejte prokurori në mënyrë diskriminuese e zgjedh të mbrojturin tim dhe të akuzuarin 
S. H.që të përgjigjen për këtë vepër penale dhe shtrohet pyetja se përse nuk i përfshiu edhe 
personat tjerë të cilët dyshohet se kishin kryer marrëdhënie intime me të dëmtuarën dhe për 
këtë dyshim duhet të  jap vet përgjigjen prokurori. Definitivisht i mbrojturi im nuk ka të bëjë 
asgjë me veprën e ngarkuar penale dhe si i tillë kërkoj të lirohet nga aktakuza. Shton se dhe nën 
supozimin se i mbrojturi im kishte paguar shërbime seksuale,  nuk e ka statusin e ushtruesit të 
prostitucionit,  por trajtohet si viktimë, andaj pozicionet e .palëve në këtë procedurë janë të 
gabuara.  
 
 I akuzuari I. K.në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se e mbështes në tërësi fjalën e 
mbrojtësit tim, shton se e ndijë veten plotësisht të pa fajshëm dhe të nënçmuar prej këtij rasti.  
 Mbrojtësi i të akuzuarit S. H., avokati B. M. në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se 
konsideroj se në bazë të provave  të administruara në mënyrë të pa dyshimtë është vërtetuar 
se i akuzuari S. H.nuk e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës.  Për sa i 
përket vlerësimit të deklaratave të dhëna nga ana e të dëmtuarës B. K. dhe dëshmitares S. K.,  
mbetem në tërësi në kontestimet e bëra nga ana e mbrojtësit E. B.të dhëna në fjalën 
përfundimtare. S. K.në deklaratën e saj deklaron se nuk ka pa asgjë dhe nuk ka vërtetuar se i 
mbrojturi im ka pas marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën. I mbrojturi im në procedurën 
paraprake dhe gjatë kësaj seance në mënyrë bindëse ka përshkruar ngjarjen se si është 
njoftuar, se si ju kanë ofruar strehim, d.m.th. se si kanë respektuar dinjitetin e të dëmtuarës, 
andaj konsideroj se ofrimi i ndihmës çoftë me ushqim kur ato ishin të uritura dhe në mungesë 
të mjeteve për të siguruar transport nga Rahoveci në Malishevë në shumën e ofruar prej 1- 2 
euro,  nuk është vepër penale e prostitucionit. Rastin kur  konsiderohet një vepër prostitucion e 
rregullojnë dispozitat e ligjit të KPRK ( neni 228 dhe neni 241 parag. 1 ). Andaj konsideroj se në 
rastin konkret gjykata në bazë të provave dhe bindjeve të fituara gjatë shqyrtimit gjyqësor,  të 
mbrojturin tim do ta liroj nga akuza, çka gjykatës i parashtroj një propozim të tillë,  nga fakti se 
me asnjë provë nuk është vërtetuar se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet.  
 I akuzuari S. H.në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se e mbështes fjalën e mbrojtësit 
tim dhe  e ndjej veten plotësisht të pa fajshëm për akuzë që më është vënë në barrë dhe kërkoj 
nga gjykata që të më liroj nga përgjegjësia.  
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2.Gjendja faktike. 
 
          Duke qenë se të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë, për veprat penale që iu  vihen  
në barrë,  trupi gjykues për të mitur, pas procedimit të provave në shqyrtimin gjyqësor dhe 
vlerësimit të tyre një nga një dhe pastaj në lidhje me njëra -tjetrën, konform nenit 387 par.2 të 
KPPK-së, nuk ka mundur të vëtetojë  gjendjen   faktike të përshkruar si në dispozitiv të këtij 
Aktgjykimi, për shkak se me asnjë provë nuk është provuar se të njëjtit kanë kryer veprën 
penale e cila iu vihet në barrë.  
 
3.Provat e administruara gjate shqyrtimit gjyqësor 
 
              Trupi gjykues për të mitur gjatë shqyrtimeve gjyqësore ka administruar këto prova: 
është lexuar deklarata e të dëmtuarës B. K. e dhënë gjatë seancën për mundësi hetuese të 
veçantë më datë 18.05.2018,  si dhe deklarata e saj e dhënë në polici më datë 12.03.2018, 
është dëgjuar në cilësi të dëshmitares S. K., janë administruar provat  materiale siç janë raporti i 
oficerit A. H.i datës 07.03.2018, foto dokumentacioni si dhe  janë marrë në pyetje të akuzuarit.  
               
 3.1. Deklarimi i të dëmtuarës:  
 

E dëmtuara në cilësi të dëshmitares B. K., gjatë marrjes së saj në pyetje në seancën e 
mundësisë hetuese të veçantë  ka deklaruar se i ka 17 vjet dhe është larguar nga shtëpia e saj 
së bashku me motrën S., përafërsisht rreth 16 ditë nga fundi i muajit shkurt gjer në fillim të 
muajit mars dhe gjatë kësaj kohe kanë ndenjtë në Malishevë duke u takuar me persona të 
ndryshëm, kanë fjet nëpër vende të ndryshme,  si shtëpia të pabanuara, motele e vende të 
tjera. Shton se të akuzuarin I. K.e ka ftuar vet përmes telefonit celular nga WhatsApp-i , janë 
takuar në kafiterinë “. . .”,  e pastaj kanë shkuar në kafiterinë “. . .”, i njëjti ka ardh bashkë me 
një shokë të tij L.dhe së bashku me veturën e të akuzuarit I. K.kanë shkuar në shtëpinë e tij, 
saktësisht në odën e burrave që gjendet në fshatin P., kanë ndenjtë së bashku, pastaj kanë rënë 
për të fjet, ku e dëmtuara B.ka fjet më të akuzuarin I. K.në një qoshe të odës,  ndërsa motra e 
saj S.me L.në të njëjtën odë, por në qoshkun tjetër të odës.  Shton se I.ka kërkuar me bo 
marrëdhënie seksuale me të, por kjo nuk ka pranuar, pastaj i njëjti i ka humb krejt kontrollin 
dhe ka filluar ta zhvesh dhe e ka goditur me shuplakë në fytyrë dhe e ka detyru me bo seks, kjo 
ka pranuar dhe ka bërë seks anal dhe oral me të. Nuk e din nëse motra e saj S.a e ka parë,  
ngase kanë qenë nën jorgan, pastaj të nesërmen kanë hyp në autobus, ku I.ia ka paguar biletën 
deri në Malishevë dhe nuk janë takuar më. Nuk i ka dhënë të holla, nuk kanë pas kurrfarë 
marrëveshje paraprake me ndonjërin nga të akuzuarit për me pas marrëdhënie seksuale me ta 
apo me ndonjë person tjetër dhe këta me iu dhënë pare dhe asnjëri nga të akuzuarit nuk i ka 
detyruar me pas marrëdhënie me ndonjë person tjetër. Me tutje shton se nga Malisheva,  së 
bashku me motrën kanë shkuar në Rahovec në lokalin “. . .  “ për të pirë kafe rreth orës 14.00h , 
kanë takuar dy kamerierë, njëri prej tyre ka qenë i akuzuari S. H.,  ndërsa tjetrit nuk ia di emrin, 
kanë pirë kafe dha kanë dal pa paguar. Më vonë në mbrëmje, ka qenë duke rënë shi, janë 
kthyer prapë në këtë lokal, kanë hyrë brenda, kanë ngrënë byreka dhe kanë pirë lëngje dhe 
kanë ndenjtë të gjithë së bashku me të akuzuarin S. H., D. Sh., motra e saj S.dhe një kamerier 
me flokë të zeza të cilit nuk ia di emrin. Më vonë  së bashku me të akuzuarin S. H., kanë dal në 
një pjesë tjetër të lokalit dhe aty ka bërë seks oral me të me dëshirën e saj, nuk e pranon se i ka 
dhënë të holla prej 10 euro, ndërsa atë natë kanë fjet në atë lokal  dhe të nesërmen kanë 
shkuar në shtëpi,   ndërsa sa i përket motrës së saj S., thekson se ajo nuk ka pas marrëdhënie 
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seksuale me asnjërin të akuzuar.  Shton se është e vërtetë që me të akuzuarin I.H. kanë ndenjtë 
së bashku dy herë dhe ate herën e parë më datë 28.11.2017 kur edhe ka ndodh rasti dhe herën 
e dytë në shkurt të vitit 2018, ku vetëm kanë fjet, ashtu siç deklaron edhe i akuzuari I. K..  

 
3.2.Deklarimi i dëshmitares. 
  

Dëshmitarja S. K., gjatë marrjes së saj në pyetje në seancën e shqyrtimit gjyqësor të 
datës 21.12.2018, ka deklaruar se janë larguar nga shtëpia me motrën e saj –këtu të dëmtuarën 
B. K. diku në muajin mars 2018, data nuk i kujtohet. Me të akuzuarin I. K.është njoftuar përmes 
të dëmtuarës B.,  e cila e ka ftuar me tel dhe janë takuar në kafiterinë “. . . ” në Malishevë, ka 
qenë së bashku me shokun e tij L., mbiemrin e ka si duket P., kanë pirë lëng dhe pastaj së 
bashku me B.n dhe I.kanë shkuar në shtëpinë e të akuzuarit  I.në fshatin P. me automjetin tij me 
dëshirë, sepse kanë deshtë me shëtit me veturë, nuk i ka detyrua i akuzuari I.për me shku me 
to, pastaj kanë shku në mbrëmje rreth orës 19.00 – 20.00h, ka ndenjtë në odën e burrave aty 
dhe më vonë ka ardh edhe L.. B.me të akuzuarin I. kanë ndenjtë në atë odë, kanë fjetur së 
bashku në një sfungjer dhe janë mbuluar me jorgan,  ndërsa kjo ka ndenjtë së bashku me L., po 
në atë odë qoshkun tjetër të saj,  por nuk kanë fjetur. Shton se kah mëngjesi e ka pa B.n dhe të 
akuzuarin I.se e kanë mshel jorganin dhe kanë bërë seks anal dhe oral, i ka dëgjuar kërsimat e 
tyre dhe i ka vërejtur lëvizjet nga jorgani, shton se në fillim B.e ka kundërshtuar, duke i thënë se 
nuk po du, pastaj i akuzuari I.i kanë shuplakë dhe me zor e ka detyrua që të bej seks oral dhe 
anal. Të nesërmes kanë hyp në autobus të katërtit së bashku, ku i akuzuari I.ia ka paguar biletat 
e autobusit, kanë shkuar deri në Malishevë dhe janë ndarë mes veti. Më tutje deklaron se kanë 
shkuar së bashku me motrën e saj B.n  me autobus në Rahovec, vet i kanë paguar biletat dhe 
kanë shkuar në lokalin “. . .” rreth mesditës, i ka ftuar i akuzuari S. H.që të hyjnë brenda, pasi që 
jashtë ka qenë duke rënë shi, aty kanë qëndruar gjer në mbrëmje, është bërë vonë dhe nuk 
kanë pas autobus për tu kthyer në Malishevë, i akuzuari S. iu ka thënë se rrini se unë iu dërgoj 
në shtëpi me veturë, ka qenë me disa shokë dhe me D. Sh., tjetrit nuk ia di emrin, kanë ndenjtë 
në lokal gjer të nesërmen në mëngjes, i kanë bashkuar kauqat dhe aty ka fjet bashkë me të 
dëmtuarën B.dhe këtë e ka zënë gjumi, nuk e di se qka ka bërë B., por e di se e ka thirr i 
akuzuari S. B.n në një pjesë të kësaj kafiterie, kjo ka shkuar me dëshirë dhe nuk e di se qka kanë 
bërë,  pasi këtë e kishte zënë gjumi dhe nuk ka dëgjuar asgjë. Atë natë D. thekson se iu ka ble 
hamburgerë dhe kanë ngrënë të gjithë së bashku. Nuk e pranon se në lokalin “. . .” kanë qenë 
atë ditë dy herë, ku herën e parë kanë dal pa paguar dhe janë kthyer prapë natën vonë. Shton 
se nuk kanë pas kurrfarë marrëveshje B.me të akuzuarin I.dhe të akuzuarin S. për të kryer 
marrëdhënie seksuale me persona të tjerë, e as nuk i kanë propozuar ata me dal me ndonjë 
person, pastaj shton se asnjëri i akuzuar nuk i kanë dhënë të holla B.s për të kryer marrëdhënie 
seksuale.   
 
3.3.Provat materiale administruara në shqyrtimin gjyqësor  
 

Nga raporti i oficerit A. H. i datës 07.03.2018, përshkruhen veprimet hetimore të cilat i 
kanë ndërmarr në rastin konkret, ku pasi familjaret e të dëmtuarës  B. K. dhe dëshmitares S. K.i 
kanë  raportuar këto  si të zhdukura, të njëjtat ishin gjetur në Hotelin “. . .” në fshatin X. të 
Komunës së Rahovecit më datë 07.03.2018,  janë dërguar në stacionin policor në Malishevë 
dhe prej aty janë dërguar në strehimore të shtetit gjer sa janë intervistuar më datë 12.03.2018. 
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Nga ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile me numër serik . . ., i lëshuar nga 
Agjencia e Regjistrimit Civil, Zyra e Gjendjes Civile në fshatin B., Komuna e Malishevës, 
konstatohet se e dëmtuara B. K. me numër personal 1249321652, ka lindur me datë 22.10.2000 
në fshatin B., Komuna e Malishevës dhe se në kohën e kryerjes së veprës penale ka pas mbi 17 
vjet.  

Nga fotot që gjenden në shkresa të lëndës, kemi të dëmtuarën B. K. dhe motrën e saj S. 
të cilat janë fotografuar dhe asgjë tjetër.  
 
    3.4. Deklarimi i të akuzuarve 
 
               I akuzuari I. K.gjatë marrjes  së tij në pyetje në seancën e shqyrtimit gjyqësor  të 
mbajtur më datë 25.01.2019, e ka mohuar kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet  duke 
shtuar se e dëmtuara së bashku me motrën e saj kanë qenë dy herë në shtëpinë e tij dhe ate 
herën e parë  më datë 28.11.2017 dhe herën e dytë në shkurt të vitit 2018. Herën e parë janë 
takuar tek lokali ”. . .”, aty nuk kanë ndenjtë, por kanë shkuar tek lokali “. . . së bashku me 
shokun e tij, L. K.dhe të dëmtuarën B.dhe motrës e saj S., kanë ndenjtë rreth 30 minuta, dhe të 
njëjtat i kanë thënë se nuk kemi autobus për tu kthyer në shtëpi ngase janë nga Suhareka dhe 
janë paraqitur me emra A.dhe A. dhe kanë kërkuar që të shkojnë në shtëpinë e tij për qka janë 
dakorduar dhe kanë marr një taksi rreth orës 8 apo 9 të mbrëmjes, ku kanë shkuar në shtëpinë 
e tij në fshatin P., kanë ndez nxemsen dhe S.së bashku me L.kanë shkuar në market për të blerë 
disa gjëra ushqimore dhe janë kthyer pas 10 minutave, kanë pirë pije energjike “. . .” dhe lëngje 
të pemëve, kanë ndenjtë të katërtit së bashku, pak kanë bërë muhabet, më shumë kanë 
ndenjtë nëpër telefona gjer në ora 12 të natës, pastaj janë shtri për të fjet ku ka ra bashkë me 
të dëmtuarën B., ndërsa L. me S. në shilte të ndarë veç e veq dhe me drita të fikura. Ka filluar të 
bëj pak muhabet me B.n, kanë filluar që të preken mes veti dhe i ka kërkuar që të ketë 
marrëdhënie me të, por ajo nuk ka pranuar, pastaj kanë ndarë shtratin dhe kanë fjetur veç e 
veç, ka fjet gjer në ora 02 të ditës së nesërme, ndërsa B.dhe S.janë zgjuar më herët, kanë bërë 
muhabet mes veti, pastaj kanë hipur në autobus që të katërtit, ia ka paguar biletën B.s dhe për 
veti, ndërsa L. ia ka paguar S. dhe për të e cila ka kushtuar nga 50 cent, kanë shkuar në 
Malishevë, kanë zbritur në stacionin e parë dhe janë ndarë mes veti. Pas kësaj ditë, kanë folur 
mes veti kohë pas kohe në telefon, ndërsa në shkurt janë takuar herën e dytë, ku e kanë ftuar 
për ti marr për strehim dhe ka shkuar me automjetin e tij të tipit “. . .”, kanë shkuar në shtëpinë 
e tij në  odë së bashku me B.n dhe S., ndërsa L. herën e dytë nuk ka qenë me ta, i kanë lënë aty 
deri në mëngjes dhe të nesërmen i ka dërguar deri te autobusi, nuk kanë pas nevojë për 
pagimin e biletave të autobusit, sepse i kanë thënë që kemi pare dhe prej kësaj here më nuk i 
ka takuar dhe as nuk kanë komunikuar mes veti. Sa i përket deklaratës së dhënë në polici, ku i 
njëjti e ka pranuar se ka pas marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën, thekson se avokati i tij i 
ka thënë që ta pranoj sepse do të lirohesh dhe nuk iu ka dhënë mundësia që të konsultohet 
mirë me të e ti tregon se si ka qenë rasti. Sa i përket blerjes së gjësendeve për të ngrënë dhe 
pagesën për taksi thekson e ka bërë shoku i tij L.. E mohon se e ka goditur të dëmtuarën B.me 
shuplakë, kur kjo e ka refuzuar që të ketë marrëdhënie me të dhe nuk e di pse këto kanë 
deklaruar ashtu,  shton se nuk i ka propozuar askujt që të del  e dëmtuara B.me ndonjë person, 
nuk i ka premtuar se do ti siguroj strehim sa herë që ka nevojë  dhe se nuk ka lokal me emrin “. . 
.  në Malisheve, asnjëherë nuk ka pas veturë . . .  por vetëm . . .    
 

I akuzuari S. H.gjatë marrjes  së tij në pyetje në seancën e shqyrtimit gjyqësor  të 
mbajtur më datë 25.01.2019, e ka mohuar kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet  duke 
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shtuar se të  dëmtuarën B.dhe motrën e saj S. i ka njoftuar si myshteri tek kafiteria  ku punon 
në “. . .” në Rahovec,  të cilat kanë ardhur rreth orës 01.00/h të mesditës, nuk e di datën e as 
muajin, vetëm di se ka qenë ftohtë, ka qenë duke rënë shi dhe ka shkuar tek tavolina e tyre për 
ti shërbyer si kamarier, kanë porositur kafe, iu ka shërbyer kafen e kërkuar dhe kanë dal pa 
paguar. Më vonë më mbrëmje rreth orës 08.00/h ka qenë duke e mbyllur lokalin, kanë ardhur 
B.dhe S. dhe kërkojnë ndihmë nga ky për ti strehuar,  sepse i  kanë thënë se ju ka ikur autobusi 
për Malishevë, iu ka  thënë se nuk ka makinë për të ju dërguar në shtëpi, iu ka treguar që është  
i fejuar, është  konsultuar me një shok të tij të quajtur D. Sh., i njëjti i ka thënë që të  vendosen  
në lokal, atë natë ka qenë shi, ishin të lagura, të njëjtat i ka fut brenda, iu ka thënë që të 
pastrohen meqë ishin të lagura nga shiu, iu ka dhënë peshqirë, ka ndezur shporetin dhe iu ka 
ofruar  qaj apo kafe, aty ka qenë edhe një kamarier tjetër me emrin L. P. dhe kanë  biseduar 
mes vete, pastaj D.kah ora 10.00/h e darkës shkon për të blerë disa hamburgerë, çipsa etj. për 
të ngrënë, pastaj të njëjtat ia janë  prezantuar me nofkën Lena dhe Bina, pas një kohe janë  
ndarë  për të fjetur , pasi që lokali ka qenë i ndarë në dy pjesë,  një pjesë ka qenë e ndarë për 
familjar, ndërsa pjesa tjetër për të rinj. Së bashku me dy shokët ka fjetur  në pjesën e ndarë për 
familjar, ndërsa B.dhe S.kanë fjetur kah pjesa tjetër, e din  që D.ka ndenjur tërë kohen në 
telefon dhe të nesërmen kur janë zgjuar për ta filluar punën,  B.n dhe S. i kanë shërbyer me 
kafe,  iu ka dhënë të holla për tu kthyer me autobus dhe më nuk është takuar me to. Shton se 
nuk është e vërtetë që atë natë ka pas marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën B., nuk ka pas  
ndonjë marrëveshje atë natë me B.n që e njëjta të kryen marrëdhënie seksuale me persona 
tjerë, nuk i ka propozuar  B.s me dal me ndonjë shokë apo të afërm të tij për të  kryer 
marrëdhënie seksuale me të dhe nuk i ka premtuar se do ti ofroj ndonjë ndihme nëse ka nevoje 
për strehim dhe asnjëherë tjetër nuk janë takuar mes veti e as që kanë komunikuar.  
 
4. Elementet e veprës penale  
 

Në nenin 241 paragraf 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, është parashikuar 
forma themelore e veprës penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion të cilën e kryen “ 
Kushdo që rekruton, organizon, ndihmon ose kontrollon personin tjetër për qëllime të 
prostitucionit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet, ndërsa në paragrafin 4 të 
këtij neni është paraparë forma më e rëndë e kësaj vepre e cila konsiderohet se është kryer  
“ Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet kundër personit të moshës 
mes gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
Neni 228 i KPRK-së e sqaron se çka do të thotë shprehja “prostitucion”,  që nënkupton 

ofrimin ose dhënien e shërbimeve seksuale në këmbim të hollave, mallrave ose shërbimeve, 
përfshirë, por pa u kufizuar në kryerjen e një obligimi për të paguar ose ofrimin e mallrave apo 
shërbimeve, përfshirë shërbimet seksuale falas apo me zbritje. Nuk është me rëndësi nëse 
pagesa, mallrat apo shërbimet i janë dhënë apo premtuar personit të përfshirë në shërbime 
seksuale apo personit të tretë. 

 
Trupi gjykues për të mitur konstaton se për tu konsideruar se është kryer kjo vepër 

penale  duhet që të plotësohen këto kushte: 1.të rekrutoj, d.m.th. të gjej persona në ushtrimin 
e prostitucionit duke i josh për dobitë nga kjo veprimtari, e përforcon bindjen e personit i cili ka 
dilema për ushtrimin e prostitucionit, 2. të organizoj, d.m.th. të gjej lokale ose shtëpi të 
përshtatshme për prostitucion, të organizoj mënyrën e pagesës, organizoj kontrollin mjekësor, 
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gjetjen e klientëve për ti shfrytëzuar shërbimet seksuale , të bej reklamë dhe marketing në 
forma të ndryshme për prostitucion etj, 3.të ndihmoj d.m.th. të ndihmoj rreth transportit , 
lëshimit të lokaleve për prostitucion, dorëzimin e viktimës personit tjetër etj. për mundësim të 
prostitucionit, 4. të kontrollon d.m.th. kontrollimi mjekësor ose kontrollimi i shfrytëzuesit për 
pagesë siguri etj.  

 
5. Vlerësimi dhe analizimi i provave  
 

Trupi gjykues për të mitur e vlerësoi me shumë kujdes deklaratën e të dëmtuarës B. K., 
mirëpo nga dëshmia e saj trupi gjykues për të mitur nuk mundi të vërtetoi se në veprimet e të 
akuzuarve gjenden elementet bazë të veprës penale të mundësimit të prostitucionit, ngase dhe 
vet e  dëmtuara e mohon se ka pas ndonjë marrëveshje me të akuzuarit që të ofroj shërbime 
seksuale në këmbim të hollave, apo kryerjen e ndonjë shërbimi, por thjesht me dëshirën e tyre 
janë shoqëruar me të akuzuarit dhe kanë kaluar natën. Sa i përket deklarimit të  saj se i 
akuzuari I. K.e ka detyruar me pas marrëdhënie seksuale me të dhe i ka rënë shuplakë, ku pastaj 
ka bërë me të seks oral dhe anal, kjo është një rrethanë tjetër e cila nuk përfshihet tek 
elementet e veprës penale të mundësimit të prostitucionit, që është objekt  akuzës,  por mund 
të jetë ndonjë vepër tjetër penale ( si p.sh. dhunimi, nëse do të vërtetohej se marrëdhënia 
seksuale është bërë me forcë apo në forma të tjera siç e parasheh dispozita e nenit 230 të 
KPRK).    

 
Trupi gjykues për të mitur e vlerësoi edhe dëshminë e dëshmitares S. K., mirëpo edhe 

nga dëshmia e saj nuk u vërtetua se në veprimet e të akuzuarve formohen elementet e veprës 
penale të mundësimit të prostitucionit. Gjithashtu dëshmia e saj ishte shumë kundërthënëse në 
shumë fakte me deklarimet e saj të dhënë në polici,  në seancën e mundësisë hetuese të 
veçantë dhe deklarimit të saj në shqyrtim gjyqësor, por kishte kundërthënie edhe me 
deklarimet e të dëmtuarës B. K., si për faktin se ditën kritike kur kanë shkuar në lokalin “. . .”, 
deklaron se kanë shkuar ne mesditë dhe aty kanë ndenjtë deri të nesërmen dhe nuk e pranon 
se herën e parë kanë shkuar atë ditë dhe kanë dal pa paguar e pastaj aty janë kthyer  në 
mbrëmje, siç pohon i akuzuari S.  dhe këtë e pranon edhe e dëmtuara B.. Gjithashtu sa i përket 
faktit se i akuzuari I.e ka detyruar të dëmtuarën B.me pas marrëdhënie seksuale me të duke i 
rënë shuplakë, ku pastaj ka bërë marrëdhënie seksuale anale dhe orale më të, ky fakt nuk është 
element i veprës penale e cila i vihet në barrë të akuzuarit, por nëse do të vërtetohej një gjë e 
tillë, kemi të bëjmë me veprën penale të dhunimit, që në rastin konkret nuk është objekt i 
akuzës.    
 
 Trupi gjykues për të mitur pas analizimit me shumë kujdes të gjitha provave të 
administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor ka ardh në përfundim se duhet ti falet besimi i plotë 
deklarimeve të akuzuarve të cilët e kanë mohuar veprën penale e cila iu vihet në barrë,  të cilat 
deklarime gjejnë mbështetje deri diku edhe në deklarimet e të dëmtuarës dhe dëshmitares. Siç 
u cek edhe më parë, për të ekzistuar vepra penale e mundësimit të prostitucionit duhet që 
personi të rekruton, organizon, ndihmon ose kontrollon personin tjetër  për qëllime të 
prostitucionit. Duke iu referuar kësaj pike, trupi gjykues për të mitur ka ardh në përfundim se 
në këtë qështje penale, absolutisht nuk është vërtetuar me asnjë provë të vetme se këtu të dy 
të akuzuarit e kanë përdor të dëmtuarën B.për qëllime prostitucioni, ngase edhe nga deklarata 
e të dëmtuarës, por edhe të dëshmitares S., asnjëherë nuk kanë deklaruar se këta  të akuzuar 
kanë pas ndonjë marrëveshje me persona të tjerë apo me vet këto dyja që ti shfrytëzojnë për 
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qëllim prostitucioni. Është e vërtet që janë shoqëruar mes veti, kanë kaluar natën së bashku me 
pëlqimin e tyre, nuk janë marr me forcë, nuk janë detyruar apo kërcënuar që të qëndrojnë me 
të akuzuarit qoftë në odë apo në lokalin . . ., por edhe nuk është vërtetuar me asnjë provë  se 
qëllimi i tyre ka qenë që ti shfrytëzojnë për prostitucion dhe nuk ka asnjë provë që këta të dy të 
akuzuar kanë mundësuar prostitucionin, ngase në veprimet e tyre siç akuza i rëndon, nuk 
formohen elementet e veprës penale e cila iu vihet në barrë.  
 

Nga përshkrimi i veprimeve të akuzuarve në rastin konkret, vetëm dërgimi në shtëpinë e 
tij, apo strehimi në lokalin “. . .”,  ofrimi i ushqimit, kryerja e aktit duke bërë seks oral dhe anal 
me të dëmtuarën B. K. dhe pagimi i biletës së autobusit në shumë prej 50 cent, nuk janë 
veprime të cilat e formojnë figurën e veprës  penale – mundësim i prostitucionit. Sepse për të 
ekzistuar kjo vepër penale,  duhet të ketë marrëveshje mes të dëmtuarës në rastin konkret dhe 
të akuzuarit,  që i njëjti ti gjej klient për t’iu ofruar shërbime seksuale, këto shërbime seksuale 
të materializohen dhe e dëmtuara të jetë  e vetëdijshme se është duke ofruar këto shërbime 
seksuale me qëllim të ushtrimit të prostitucionit. 

 
Në rastin konkret,  të  akuzuarit duhet ta kenë rolin e ndërmjetësuesit ose shtytësit në 

mes të dëmtuarës  dhe klientëve të tjerë  ( qoftë çdo herë personi i njëjtë apo edhe persona të 
ndryshëm). I akuzuari duhet ti ofroj ndihmë në ushtrimin e prostitucionit, si p.sh. gjetjen e 
personave për ushtrimin e prostitucionit,  duke i josh për dobitë nga kjo veprimtari. (Këtu vet e 
dëmtuara e ka ftuar të akuzuarin  me telefon). Pastaj i akuzuari duhet të bëj organizimin për 
veprimtarinë e prostitucionit duke ofruar lokale apo shtëpi të përshtatshme për prostitucion, të 
bëj organizimin e mënyrës së pagesës, organizmin e kontrollit mjekësor, gjetjen e klientëve për 
ti shfrytëzuar shërbimet seksuale, reklamat apo marketingun për ketë punë etj. 

  
Të akuzuarit në rastin konkret është e vërtetë që i kanë  strehuar dhe i kanë ofruar 

ushqim   dhe pretendohet  se kanë kryer marrëdhënie seksuale orale dhe anale me të 
dëmtuarën B. K.,  e cila në atë kohë i ka pas mbi 17 vjet, e cila në fillim  ka kundërshtuar,  por 
më vone i ka lejuar, por nga këto veprime nuk përmbushen elementet e veprës penale të 
mundësimit të prostitucionit, sepse të akuzuarit kanë ndenjtë me të dëmtuarën me pëlqimin 
dhe marrëveshjen e të dyve. Kryerja e marrëdhënies seksuale në moshën që e ka pas e 
dëmtuara në kohën e kryerjes së veprës penale,  nuk është e ndaluar, nuk e inkriminon ligji, 
nëse është me vullnetin e të dy palëve. Mirëpo edhe sikur të mos jetë me vullnetin e dy palëve, 
prapë se prapë nuk formohen elementet  e veprës penale- mundësim i prostitucionit, por mund 
të jetë ndonjë vepër tjetër penale ( si p.sh. dhunimi, nëse do të vërtetohej se marrëdhënia 
seksuale është bërë me forcë apo në forma të tjera siç e parasheh dispozita e nenit 230 të 
KPRK, mirëpo meqenëse kjo vepër penale është e inkriminuar me dënim më të rëndë, atëherë 
trupi gjykues për të mitur nuk ka mundësi ligjore për ta ri kualifikuar veprën penale, sepse në 
këtë rast do të bënte tejkalim të akuzës).    
 
 6. Vendimi për lirimin nga akuza  
 

Trupi gjykues për të mitur, pas vlerësimit të provave dhe pretendimeve të parashtruara 
nga përfaqësuesi i akuzës dhe mbrojtja e të akuzuarve, nuk mundi të gjej se të akuzuarit janë 
fajtor për veprën penale e cila i vihet në barrë, ngase nga përshkrimi i veprimeve të tyre, nuk 
formohen elementet e veprës penale të mundësimit të prostitucionit nga neni 241 paragraf 4 
lidhur me paragrafin të KPRK-së për çka  gjeti se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore që të 
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njëjtit të lirohen nga përgjegjësia penale duke  vendosur konform nenit 364 parag. 1 pika 1.2 të 
Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 
7.Vendimi për kërkesën pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale.  

 
 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor është marrë 
në bazë të nenit 450  të KPP-së. 
 
 Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës së 
saj juridiko – pasurore për kompensim dëmi, u murr konfom nenit 463 të KPPK-së. 
 
 Duke u bazuar në arsyet e cekura më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij të 
këtij aktgjykimi.  
  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
Departamenti për të Mitur 

PKR.nr.32/2018 të datës 29.01.2019 
 
Sekretarja juridike                                                  Kryetarja e trupit gjykues për të mitur  - Gjyqtarja  
Shkendije Halilosmani                                                                    Besarta Doli 
 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 
                                   të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve, duke e llogaritur nga dita e 
                                   pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të 
                                   mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  


