
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 
 

 

1 (8)  

   
2
0
1
9
:2
7
4
4
8
2

 

Numri i lëndës: 2019:274481 

Datë: 10.01.2020 

Numri i dokumentit:     00754113 

 

 

P.nr.4857/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

gjyqtari i çështjes Avni Syla, me sekretaren juridike Mervete Krasniqi, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit P.S., për shkak të veprës penale Ofrimi i Lokaleve për prostitucion, nga neni 235 

par.2 të KPRK-së, dhe veprën penale Mundësimi ose detyrimi në prostitucion  nga neni 234 par. 

2 të KPRK-së, si dhe të akuzuarave A.C. dhe Xh.A. për veprën penale Mundësimi ose detyrimi 

në prostitucion  nga neni 234 par. 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.4065/19 të datës 22.11.2019, në shqyrtimin 

fillestar publik të mbajtur me datë 26.12.2019 në prani të Prokurorit të Shtetit Besart Mustafa, të 

akuzuarit P.S. me av. mbrojtës Suad Kuraja dhe av. Edis Kuraja, të akuzuarës A.C. me av. 

mbrojtës Mentor Neziri dhe av. Ramadan Sylejmani, të akuzuarës Xh.A. dhe av. Fatbardh 

Makolli, me datë 26.12.2019, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 10.01.2020 përpiloi 

këtë: 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

Të akuzuarit: 

1. P.S., nga e ëma E., e vajzërisë S., i lindur më ............. në Prishtinë, me vendbanim në fshatin 

Ll., Komuna e Graçanicës, me numër personal ..............., i martuar, baba i një fëmiu, student i 

fakultetit ekonomik, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i cili gjendet në paraburgim nga data 27.08.2019. 

 

2. A. (G.) C., me nofkën Xh., e bija e G. dhe e ëma R.,  e vajzërisë L., e lindur më .............. në 

P.-D., me vendbanim në rrugën “...............”, nr. 1 në Fushë Kosovë, me numër personal të 

identifikimit ..............,  e pa martuar, ka të kryer Fakultetin e Psikologjisë, e pa punë , e gjendjes 

së dobët ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Shqipërisë, e cila gjendet në 

paraburgim nga data 27.08.2019. 

 

3. Xh.A., me nofkën A., e bija e Sh. dhe e ëma N.,  e vajzërisë Q., e lindur më .............. në Fier, 

me vendbanim në qytetin e V., Republika e Shqipërisë,  si dhe me vendbanim në  rrugën e..........,  

Fushë Kosovë, me numër personal ....., e martuar , pa fëmijë, ka të kryer shkollën e mesme, e pa 
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punë, e gjendjes së dobët ekonomike,  shqiptare, shtetase e Republikës së Shqipërisë, e cila 

gjendet në paraburgim nga data 27.08.2019. 

 

 

 JANË FAJTORË 

 

Sepse: 

I. I akuzuari P.S., 

Nga janari 2019 e deri më datën 27.08.2019, në lokalin “...........”, në lokalin numër 2 në  rrugën 

“...” në lagjen T. në Prishtinë, të cilin biznes e ka themeluar me datën 21.11.2018, në afërsi më 

të vogël se 350 metra nga shkolla dhe mjediset që përdoren nga fëmijët, përkatësisht nga kopshti 

i fëmijëve “...”, kopshti “.............”, si dhe shkolla “...........”,  i pandehuri P.S., në cilësinë e 

pronarit dhe personit përgjegjës të biznesit “..........”, me qëllim të prostitucionit ose mundësimit 

në prostitucion me dijeni ofron lokalin e lartcekur, ashtu që në të njëjtin lokal është zhvilluar 

prostitucion nga masazheret punonjëse në këtë lokal.  

 

- me këtë ka  kryer veprën penale Ofrimi i lokaleve për prostitucion, nga neni 235 

par. 2 të KPRK-së. 

 

II. I akuzuari P.S. 

 

Në vendin, kohën e njëjtë, si në pikën I të dispozitivit të aktakuzës, i pandehuri P.S. ka rekrutuar, 

ndihmuar, kontrolluar, personat e tjerë me qëllim të prostitucionit në atë mënyrë që ka punësuar 

masazheret M. R., A.C., Xh.A., A. I. dhe V. K., të cilat kanë kryer prostitucion – 

 

- me këtë ka  kryer veprën penale Mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 

234 par. 2 të KPRK-së. 

 

III. Të akuzuarat, A.C., Xh.A. 
 

Në vendin e njëjtë, si në pikën I të dispozitivit të aktakuzës, të pandehurat me fillim në periudha 

kohore të ndryshme, ashtu që e pandehura M. R. nga janari i vitit 2019, e pandehura A.C. nga 

muaji korrik 2019, e pandehura Xh.A. nga muaji gusht 2019, të pandehurat A. I. dhe V. K. nga 

muaji mars 2019 deri më datën 27.08.2019, kur edhe janë arrestuar nga policia, kanë organizuar, 

ndihmuar personat e tjerë me qëllim të prostitucionit, në atë mënyrë që përmes telefonit të 

biznesit Exotic Massage në të cilin secila janë përgjigjur  dhe rrjetit social Snapchat kanë caktuar 

oraret për kryerjen e prostitucionit tek masazheret në bazë të radhës ose sipas dëshirave të 

klientëve - 
 

- me këtë kanë  kryer veprën penale Mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 

234 par. 2 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70, 76, 79 

të  KPRK-së, si dhe në bazë të nenit 365, të KPPRK-së, të akuzuarve: 
 

UA CAKTON 
 

1. Për të akuzuarin P.S. për veprën penale Ofrimi i lokaleve për prostitucion, nga neni 235 par 

2 të KPRK-së të përshkruar si në pikën 1 të dispozitivit i cakton DËNIM ME BURGIM në 
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kohëzgjatje  prej 1 (një viti) si dhe DËNIM ME GJOBË në shumën prej 1.300 (njëmijë e 

treqind) euro, të cilat dënime do të ekzekutohen 15 ditë nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

2. Për veprën penale Mundësimi ose detyrimi në prostitucion nga neni 234 par.2 të KPRK-së 

të përshkruar si në pikën 2 të dispozitivit të akuzuarit i cakton DËNIM ME BURGIM në 

kohëzgjatje prej 10 muaj (dhjetë muaj), si dhe DËNIM ME GJOBË në shumën prej 1.200 

(njëmijë e dyqind) euro, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 
 

                Gjykata në pajtim me nenin 76 të akuzuarit: 

  

                                            I GJYKON 
 

1. Të akuzuarit P.S.  i shqipton DËNIM UNIK BURGIMI në kohëzgjatje 1 vit e 6 muaj (një vit 

e gjashtë muaj), si dhe DËNIM ME GJOBË në shumën prej 2500 euro (dymijë e pesqind) 

euro, i cili dënim do të ekzekutohet nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

2. Të akuzuarën Xh.A. për veprën penale në dispozitivin III të aktakuzës i shqipton DËNIM 

ME BURGIM në kohëzgjatje  prej 8 muaj (tetë muaj), si dhe DËNIM ME GJOBË në shumën 

prej 1.000 (një mijë) euro   i cili dënim do të ekzekutohet nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.   

 

3. Të akuzuarën A.C. për veprën penale në dispozitivin III të aktakuzës i shqipton DËNIM ME 

BURGIM në kohëzgjatje  prej 8 muaj (tetë muaj), si dhe DËNIM ME GJOBË në shumën 

prej 1.000 (një mijë) euro i cili dënim do të ekzekutohet nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.   

 

4. Të akuzuarit dënimin e shqiptuar me gjobë mund të paguajnë, me tre këste me se largu deri 

me datën 5 të muajit vijues.  Mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personat e 

dënuar nuk e paguajnë këstin me kohë. Po që se dënimi me gjobë nuk mund të realizohet 

konform nenit 43 të KPRK-së, të njëjtëve  do tu zëvendësohet me dënim burgimi duke i’u 

llogaritur çdo 20 (njëzet) euro me 1 (një) ditë burg. 

 

5. Të akuzuarve, në dënimin e shqiptuar do t’iu llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 

data 27.08.2019 e deri në kohën sa do të gjenden në masën e paraburgimit. 

 

6. Obligohen të akuzuarit që t’i paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale në mënyrë 

solidare, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30.00 (tridhjetë) €, në emër të  

kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 (tridhjetë) euro të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

7. Gjykata me aktvendim te veçantë të pandehurëve, iu ka vazhduar paraburgimin deri në 

plotfuqishmëri te aktgjykimit. 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/II.nr.4065/19 të datës 22.11.2019, kundër të akuzuarve P.S., për shkak të veprës penale Ofrimi 

i Lokaleve për prostitucion, nga neni 235 par.2 të KPRK-së, dhe veprën penale Mundësimi ose 

detyrimi në prostitucion  nga neni 234 par. 2 të KPRK-së, si dhe të pandehurave M.R., A. (G.) 

C., Xh.A., A. I. dhe V. K. për veprën penale Mundësimi ose detyrimi në prostitucion  nga neni 

234 par. 2 KPRK-së. 
 

Gjykata lidhur me këtë çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar më dt.26.12.2019 dhe pasi që 

të akuzuarit janë njoftuar me te drejtat e tyre në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, të njëjtit kanë 

deklaruar se e kanë kuptuar aktakuzën e lexuar nga Prokurori i Shtetit Besart Mustafa të njëjtit 

deklaruan: 
 

I pandehuri  P.S. deklaroi se e pranon fajësinë për Akuzën të cilën i vihet në barrë nga ana e 

Prokurorisë, duke shtuar se pendohem thellë për veprën penale për të cilën akuzohem dhe 

njëherit kërkojë falje para kësaj gjykate për veprat penale që i kam kryer, duke premtuar se në të 

ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale të kësaj natyre, shton se pas lindjes sime prindërit e 

mijë janë divorcuar dhe tani jetoi vetëm më nenën, gruan dhe vajzën time një vjeçare e të cilat 

janë të pa puna. 
 

Mbrojtësi i të pandehurit P.S. –av.Suad Kuraja lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit i njëjti deklaroi, se pas këshillimit të mjaftueshëm me të pandehurin  Premtim dhe pas 

shqyrtimit të të gjitha shkresave të lëndës ne si mbrojtës e përkrahim pranimin e fajësisë për 

veprat penale për të cilat akuzohet i pandehuri, duke shtuar se me rastin e caktimit të dënimeve 

ndaj të mbrojturit tim, i propozojmë gjykatës të merr këto rrethana lehtësuese; se i pandehuri ka 

pranuar fajësinë, gjendjen e tij të dobët materiale, moshën e tij të re, është rritur vetëm më nenën, 

është i martuar dhe ka një vajzë 1 vjeçare, ndërsa bashkëshortja e tij tani është shtatzëne, siç 

rezulton edhe nga dokumentacioni mjekësor i cili gjendet ne shkresat e lëndës , deri me tani i pa 

dënuar, i njëjti ka shfaqur keqardhjen gjegjësisht është penduar thellë për veprat e kryera penale 

duke kërkuar falje dhe ka premtuar gjykatës se kurrë më nuk do të përsërisë ndonjë vepër të tillë 

apo të ngjashme penale. Prandaj duke patur parasysh se në ketë çështje nuk ekzistojnë rrethana 

rënduese, propozoj që ndaj të pandehurit të zbutet dënimi sipas nenit 69 të KPRK-së dhe në ketë 

mënyrë do të arrihet qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së, njëkohësisht pasi që për veprën 

penale nga pika 1 të aktakuzës është parashikuar dënim burgimi prej 6 muaj deri në 5 vjet, atëherë 

ekziston baza ligjore që gjykata të veproi në kuptim të nenit 44 par.1 të KPRK-së, pra të vendos 

që dënimi me burgim të zëvendësohet  me dënim më gjobë, duke patur parasysh edhe rrethanat 

që i pandehuri ka pranuar fajësinë. Ka propozuar që të ndërpritet masa e paraburgimit ndaj të 

pandehurit Premtim konform dispozitës se nenit 367 par.1 nënpar.1.2 të KPPK-së, sepse kanë 

pushuar të gjitha shkaqet ligjore për qëndrimin e mëtejmë në paraburgim. 
 

E pandehura  A.C. deklaroi se e pranon fajësinë për Akuzën të cilën i vihet në barrë nga ana e 

Prokurorisë, duke shtuar se pendohem thellë për veprën penale e cila i vihet në barrë, ka theksuar 

se jam kujdestarja e vetme e vëllait tim invalid dhe për ketë arsye unë jam detyruar që të punoi 

në vendin e punës për çka unë akuzohem, njëkohësisht kërkon falje për rastin që ka ndodhur dhe 

premton se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale të kësaj natyre. 
 

Mbrojtësi i të pandehurës A.C. av.Mentor Neziri lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarës i njëjti deklaroi se e mbështes në tërësi deklarimin e të mbrojturës time lidhur me 

pranimin e fajësisë për shkak se pranimin e fajësisë e ka bërë pasi që është konsultuar me mua 

mjaftueshëm lidhur me pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë dhe ketë pranim e bënë në 

mënyrë vullnetare e po ashtu pranimin e fajësisë e mbështes nga fakti që pranimi i fajësisë nga 
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e akuzuara A.C. ka mbështetje në provat materiale dhe personale të cilat gjinden në shkresat e 

lëndës dhe është ngritur aktakuza ndaj saj, prandaj gjykatës i propozojmë që ta pranon pranimin 

e fajësisë për të akuzuarën A.C. për veprën penale për të cilën akuzohet. Gjykatës i ka propozuar 

që para se të merr vendim mbi llojin dhe lartësinë e dënimit ti merr për bazë këto rrethana 

lehtësuese siç janë: pranimi i fajësisë, pendimin për kryerjen e kësaj vepre penale, premtimin se 

në ardhmen nuk do të kryej vepra penale, se e akuzuara A. nuk ka qenë e dënuar më parë, nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj saj është e moshës së re, e njëjta ka punuar shumë pak 

ditë në masazh e posaçërisht duhet të kihet parasysh fakti se e njëjta për ti ndihmuar vëllait të saj 

invalid e ka kryer ketë vepër penale jo me dëshirë po vetëm nga imponimi i kushteve ekonomike 

dhe në mënyrë që sa do pak vëllait të saj invalid t’ia siguroi barnat esenciale, po ashtu gjykatës 

i propozojmë që edhe si rrethana tjera lehtësuese te merr faktin se për fat të mirë ne ketë çështje 

penale nuk kemi asnjë palë të dëmtuar e po ashtu nga kryerja e kësaj vepre penale nuk ka pasur 

askush as dëme materiale, andaj gjykatës i propozojmë krejtësisht në fund që duke marr për bazë 

këto rrethana lehtësuese të njëjtës ti shqiptoi një dënim sa me të favorshëm apo sa më të butë 

duke i pasur për bazë dispozitat ligjore që kanë të bëjnë më zbutjen e dënimit dhe kushtet e 

zbutjes së dënimit, po ashtu meqenëse e njëjta pranon fajësinë konsiderojmë se të gjitha arsyet 

që kanë ekzistuar fillimisht për caktimin e masës së paraburgimit e më pastaj edhe për vazhdimin 

e saj kanë pushuar së ekzistuari, gjykatës i propozojmë që ti ndërpritet masa e paraburgimit e 

sidomos edhe nga fakti se vëllait të saj i duhet një përkujdesje maksimale për shëndetin e tij. 

 

Mbrojtësi i të pandehurës A.C. –Av.Ramadan Sylejmani deklaroi se e mbështet në tërësi 

deklarimin e mbrojtësit av.Mentor Nezirri dhe nuk kam çka të shtoi diçka me tepër. 

 

E pandehura Xh.A.  deklaroi se e pranon fajësinë për Akuzën të cilën i vihet në barrë nga ana e 

Prokurorisë, duke shtuar se jam penduar thellë për veprën penale për të cilën akuzohem, nuk e 

kam ditur për veprimtarin që është zhvilluar në lokalin ku unë kam punuar, unë kam punuar 

vetëm 15 ditë me shkëputje, pasi që kam pasur mamanë të sëmur më është dashur që të udhëtoi 

për në Shqipëri e cila është e sëmurë dhe jam personi i vetëm që unë kujdesem për shëndetin e 

saj, premton se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale, pasi që unë do ti kthehem familjes 

sime dhe nuk do të zhvilloi aktivitete tjera të kësaj natyre në të ardhmen. 
 

Mbrojtësi i të pandehurës Xh.A. –av.Fatbardh Makolli lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarës i njëjti deklaroi se e mbështes në tërësi deklarimin e të mbrojturës sime për pranimin 

e fajësisë e cila është bërë pas konsultimeve me mua si në bisedat në qendrën e paraburgimit 

ashtu edhe para fillimit të kësaj seance, duke shtuar se ky pranim është bërë pasi që e mbrojtura 

ime është njoftuar me pasojat dhe favoret që ofron instituti i pranimit të fajësisë, ashtu që ky 

pranim i fajësisë nga a ana e të mbrojturës sime është bërë me vullnetin e saj të plotë si dhe me 

vetëdije të kjart. Kërkoi nga gjykata që me rastin e shqiptimit të çfarëdo mase ti ketë parasysh të 

gjitha rrethanat lehtësuese të cilat do të ndikojnë në shqiptimin e dënimit në drejtim të realizimit 

të qëllimit të dënimit e posaçërisht kërkoi nga gjykata që ti ketë parasysh faktet se e mbrojtura 

ime është hera e parë që ka rëndë ndesh me ligjin, se e njëjta asnjëherë nuk ka qenë e dënuar, se 

e njëjta është mbajtëse e vetme e familjes , se gjithashtu e njëjta kujdeset për mamanë e saj e cila 

vuan nga sëmundja kronike ku mbikëqyrja dhe kujdesia me medikamente është e përhershme, 

po ashtu kërkoi nga gjykata që të ketë parasysh faktin që si mbajtëse e vetme e familjes të 

mbrojturës sime tani i është shkaktuar edhe një dëm tjetër material ku si pasoj e tërmetit familja 

e saj ka pësuar përkatësisht motrës së saj ju kanë shkurtuar këmbët kështu që të njëjtës ju ka 

shtuar edhe kjo barrë për mbajtje dhe përkujdesje për dy personat e sëmur. Duke u bazuar edhe 

ne te gjitha  provat që gjendet në shkresat e lëndës gjithashtu i propozojmë gjykatës që të 

ndërprenë masën e paraburgimit ndaj të mbrojturës sime meqenëse në rastin konkret kanë 

pushuar të gjitha  shkaqet dhe arsyet për vazhdimin e paraburgimit. 
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Gjykata pasi mori deklarimet e të pandehurve P.S., A.C. dhe Xh.A.  dhe mbrojtësve të tyre të 

cilët u deklaruan se e pranojnë fajësinë për veprat penale të cilat ju vihen në barrë, mori mendimin 

edhe të Prokurorit të Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarve. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve deklaroi, se pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurve është bërë konform dispozitave të nenit 248 të KPPK-së, dhe se 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe në provat e propozuara në aktakuzë. 

Gjykatës i ka propozuar që të pandehurit të cilët pranuan fajësinë të shpallën fajtor, dhe të 

dënohen sipas ligjit, ndërsa me rastin e shqiptimit të dënimit të merren për bazë të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese. 
 

Meqenëse pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve P.S., A.C. dhe Xh.A.  ishte i vullnetshëm 

dhe i plotë, pranimi i fajësisë është bërë edhe pas konsultimeve të mjaftueshme edhe me 

mbrojtësit e tyre, të njëjtit të vetëdijshëm për përparësitë dhe pasojat e një pranimi të tillë, gjykata 

mori aktvendim me të cilin e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, pasi që vlerësoi 

se ky pranim ishte në përputhje të plotë edhe me provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës, 

e që të gjitha këto në mënyrë të plotë dhe të argumentuar e vërtetojnë faktin se të akuzuarit i kanë 

kryer veprat penale për të cilat akuzohen. 
 

Pasi që të pandehurat M. R., A. I. dhe V. K., u deklaruan se nuk e ndiejnë vetën fajtore për veprën 

penale e cila u vihet në barrë me aktakuzën e prokurorisë, gjykata mori mendimin e Prokurorit 

të Shtetit dhe palëve tjera në procedurë lidhur me veçimin e procedurës penale, prokurori i shtetit 

u deklarua se me qëllim të efikasitetit të procedurës penale pajtohet që gjykata të bëjë veçimin e 

procedurës penale. 
 

Gjykata pasi mori mendimin e prokurorit të shtetit dhe palëve tjera në procedurë për shkak të 

efikasitetit të procedurës penale dhe duke u  bazuar në dispozitat e nenit 36 par 1 të KPPK-së, 

mori aktvendim me të cilën e veçoi procedurën penale për të pandehurat M. R., A. I. dhe V.K., 

për shkak të veprës penale Mundësimi ose detyrimi në prostitucion  nga neni 234 par.2 të KPRK-

së, dhe lënda ndaj këtyre të pandehurave do të udhëhiqet ndaras nga të pandehurit tjerë. 
 

Nga thëniet e vet të akuzuarve në shqyrtimin fillestar të cilët e pranuan fajësinë u vërtetua se të 

njëjtit me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tyre kanë kryer veprat 

penale për të cilat akuzohen. 
 

Po ashtu edhe nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti fillestar i incidentit 

i datës 28.08.2019;  deklarata e të pandehurës A.C. e dhënë në Stacionin Policor Qendra në 

Prishtinë, më datë 27.08.2019; deklarata e dëshmitarit L. D. e dhënë në Stacionin Policor Qendra 

në Prishtinë, më datë 27.08.2019; deklarata e të pandehurit P.S. e dhënë në Stacionin Policor 

Qendra në Prishtinë, më datë 27.08.2019; deklarata e të pandehurës Xh.A. e dhënë në Stacionin 

Policor Qendra në Prishtinë, më datë 27.08.2019; Vërtetimi mbi sekuestrimin përkohshëm të 

sendit- telefonit “Samsung A10”, pronë e A.C.; Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendit- telefonit “Iphone X”,  pronë e P.S.; Transkriptet nga masat e fshehta-përgjimi i 

telekomunikimeve; Çertifikata e biznesit “.......” SH.P.K si dhe informatata e siguruara nga 

ARBK, e cila evidentohet në emër të P.S.t; Kontratat e punës të cilat i ka lidhur subjekti “............” 

SH.P.K me të punësuarat, A.C. dhe Xh.A.; Kopja e fletorës me të cilën janë evidentuar 

masazheret për pazarin e realizuar në masazhë; Raportet e zyrtarëve policor që kanë zbatuar 

urdhëresën Blerje e simuluar e ndonjë sendi; Kopja e parave të realizuara e masës së fshehtë të 

vëzhgimit dhe Hetimit-Blerja e simuluar e ndonjë sendi, si dhe nga shkresat e tjera të lëndës. 
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Andaj, gjykata të njëjtit i shpalli fajtor, pasi qe gjeti se penalisht janë të përgjegjshëm dhe i gjykoi 

si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.                                                              
 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat të cilat konform nenit 69 

dhe 70 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese për 

të akuzuarit gjeti se të njëjtit e kanë pranuar fajësinë që në seancën e shqyrtimit fillestar, 

pendimin lidhur me veprën e kryer, ndaj të njëjtve gjykata nuk gjeti se më parë kanë qenë të 

denuar për ndonjë vepër tjetër penale, ndërsa rrethana rënduese gjeti rrezikshmërinë shoqërore 

të këtyre veprave penale dhe faktin se të akuzuarit veprat penale i kanë kryer në ambiente të 

ndieshme, në afërsi më të vogël se 350 metra nga shkolla “………” dhe mjediset që përdoren 

nga fëmijët, përkatësisht nga kopshti i fëmijëve “…”, kopshti “………..”,  rrethanë rënduese për 

të akuzuarit mori edhe faktin se veprat e tilla penale kohëve të fundit kanë marrë përmasa në 

rritje dhe gjithashtu faktin se me anë të këtyre veprave penale të akuzuarit kanë përfituar shuma 

të mëdha të parave, andaj të akuzuarve iu shqiptoi dënimin sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

Gjykata vlerëson se dënimet e shqiptuara në rastin konkret janë të drejta dhe të ligjshme, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve, shkallën e rrezikshmërisë së veprave 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e këtyre veprave penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave penale në të ardhmën si dhe në rehabilitimin 

e tyre, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, si dhe në shprehjen e 

gjykimit shoqëror në raport me veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 
 

Vendimi mbi llogaritjen e kohës së qëndrimit në paraburgim të akuzuarit u mor në pajtim me 

nenin 79 të KPRK-së. 
 

Sa i përket vazhdimit të paraburgimit gjykata ka vendosur në pajtim dispozitave të nenit 367 

par.1  nën par 1.1 të KPPK-së, lidhur me  nenit 187 par.1 nen par.1.1 dhe 1.2.3  të KPPK-së, 

pasiqë vlerësoi se ende ekzistojnë rrethanat të cilat e arsyetojnë masën e paraburgimit. 
 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, gjykata ka vendosur në përputhje me nenin 450 të 

KPPRK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u mor në bazë të Ligjit 

nr.05/L-036. 
 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

   

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                                        P.nr.4857/19 Datë 10.01.2020    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sekretarja juridike                               G j y q t a r i 

Mervete Krasniqi                                       Avni Syla 
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KËSHILLË JURIDIKE:   

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

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes kësaj 

Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 


