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PKR. nr.  22/13-830/12-PR1 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- Dep...menti i të miturve,  gjykatë 

e shkallës së parë penale, në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Kadrije Goga - 

Lubishtani, kryetar, Arben Hoti, gjyqtar dhe gjyqtarët porotë  Zeqir Zeka, Lumturije 

Ibrahimi dhe Mejdi Islami, anëtar, me sekretaren juridike Florije Jakupi, në lëndën 

penale kundër të akuzuarave K.M. dhe N.L., për shkak të veprës penale trafikim me 

njerëz nga nen. 139 par. 2 lidhur me par. 1 dhe  nen. 23 të KPK-ës, sipas  aktakuzës së 

ish Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, PP. nr.  511-2/2012 të datës 07 nëntor 2012,  në 

shqyrtimin  e mbyllur gjyqësor të mbajtur me 07.06.2013 në praninë e Prokurorit të 

shtetit Rasim Maloku, të akuzuarave dhe mbrojtësve të tyre me autorizim av.  I.H. dhe 

av. J.S., mori dhe  shpalli  këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

Të akuzuarat :  

 

1. K.M., me nofkën “...” dhe “...” i bija e A. dhe Z. e gjinisë B., data e 

lindjes në fshatin ... Komuna e Suharekës, shqiptare shtetase e R. Të Kosovës, e pa 

martuar, ka të krzer shkollën e mesme, me profesion këngëtare, e gjendjes së mesme 

ekonomike,  më parë e pa gjykuar, 

 

2. N.L., me nofkën ..”, e bija e   A. dhe S. e gjinisë R. Data e lindejes në 

fsh. ...-Lipjan, jeton në fshatin ... Ferizaj, shqiptare shtetase e Kosovës, e martuar nënë e 

pesë fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, me profesion këngëtare, e gjendjes së mesme 

ekonomike, më parë e pa gjykuar,  

 

 

      JANË  FAJTORE 

  

  

 

Sepse  prej datës 5 qershor 2012 deri me datën 9 korrik 2012 në Ferizaj dhe 

qytetet tjera, në bashkëkryerje të pandehurat e kanë trafikuar viktimën – fëmiun A. A. e 

moshës rreth 17-18 vjeçare, me qëllim të shfrytëzimit të punës së saj dhe ofrimit të 

shërbimeve seksuale për klientë, në atë mënyrë pasi që e dëmtuara është njoftuar me të 

pandehurën N. të cilës i ka treguar se është këngëtare dhe e interesuar të realizoj një 

spot muzikor, e pandehura e ka mashtruar se do ti ndihmoj të realizoj dëshirën e saj pasi 
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që edhe vetë këndon dhe ka realizuar një spot, kështu që e ka strehuar në shtëpinë e saj 

në fshatin .... K. Ferizaj, ku ka  qëndruar rreth 4 javë, kurse te e pandehura K. ka 

qëndruar tri deri në katër ditë në shtëpinë e saj në fshatin V. K.Suharekë dhe herë pas 

here në banesën  në Ferizaj, dhe gjatë kësaj periudhe kohore të pandehurat e kanë 

dërguar me auto-taksi në restorante- motele në orët e vona të natës ku të njëjtat kanë 

vallëzuar dhe kënduar dhe për këtë qëllim e kanë angazhuar edhe të dëmtuarën dhe atë 

në restorantin “...” në Gjakovë ku e dëmtuara kishte vallëzuar dhe është paguar me 50 

Euro nga pronari, në restorantin “...” në ... Komuna e Prishtinës ku ka punuar dy ditë me 

të pandehurat dhe është paguar nga 40 Euro, me ç’ rast paret e viktimës i ka marrë e 

pandehura N., e cila në një rast viktimën e kishte fshehur edhe në tualet kur ka ardhur 

një patrullë policore, në restorantin “...” në fshatin G.,ku ka punuar dy ditë me të 

pandehurën K. dhe është paguar nga 20 Euro, kurse një ditë në një vilë në rrethinën e 

Prishtinës e pandehura i ka siguruar një klientë për qëllim ofrimi të shërbimeve 

seksuale, por viktima kishte refuzuar, në restorantin “...” në Viti ku e ka dërguar e 

pandehura e dytë dhe nëpër të gjitha këto restorante kanë qëndruar deri në orët e vona të 

natës, kurse në një rast gjatë kthimit nga restoranti “...” i Gjakovës e dëmtuara së bashku 

me të pandehurat shkon deri në fshatin ... rreth orës 2 të mëngjesit, e pastaj kthehet me 

të pandehurën K. dhe gjatë gjithë kësaj periudhe është mbajtur nën kontroll me rastin e 

bisedimeve të të dëmtuarës me nënën e saj të cilës nuk i ka treguar për vend ndodhje për 

shkak të kërcënimeve që i bënin të pandehurat se rasti është paraqitur në polici nga nëna 

e saj dhe nëse kthehet në shtëpi do të pësonte nga maltretimet e policisë, derisa një ditë 

të pandehurat i mundësojnë kthimin në shtëpi duke e kërcënuar që të mos deklarohet për 

përjetimet e saj gjatë kohës sa ka qëndruar me të pandehurat, 

 

Me të cilën  në bashkëkryerje  kanë kryer veprën penale trafikim me njerëz 

nga neni 139 par. 2 lidhur me par. 1 dhe lidhur me nen. 23 të KPK-ës. 

 

 Andaj, Gjykata në bazë të nenit  139 par. 2 lidhur me par. 1 dhe nen. 23 , 

dhe neneve 3, 6, 11, 15, 34, 36, 38, 64, 66, 67 par. 2  dhe 73  të KPK-ës, dhe neni 365 

të KPPRK-ës,  

 

 

 

G J Y K O N 

 

 

  

TË AKUZUAREN K.M., ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE 

PREJ  1 /një/ viti, në të cilin do të i llogaritet koha e kaluar në paragim-prej datës  

18 korrik 2012,  deri me datën 07 qershor 2013. 

  

 TË AKUZUAREN N.L., ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE 

PREJ  1 /NJË/ VITI, në të cilin do të i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 

datës 19 korrik 2012 deri me  07 qershor 2013. 

 



 

3 
 

  E dëmtuara A.A. - prindi i saj Q.A., për kërkesën pasurore-juridike 

udhëzohet në kontest civil.  

  

OBLIGOHEN të akuzuarat që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë  

secila veç e veç shumën prej nga 50 /pesëdhjetë/ €, në afatin prej 15 ditësh pasi që 

aktgjykimi të merr formën e prerë.  

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

 

Ish Prokuroria  e Qarkut në Prishtinë, ka paraqitur aktakuzën PP. nr. 511-2/2012 

të datës 07 nëntor 2012,  duke e akuzuar   K.M. dhe N. L., për  veprën penale  në 

bashkëkryerje trafikim me njerëz nga neni 139 par. 2 lidhur me par. 1 lidhur me nen. 23 

të KPK-ës. 

 

Me aktvendimi e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, KA.nr.907/12, të 

datës27,11,2014, është konfirmuar aktakuza ndaj të akuzuarave K.M. dhe N.L., për 

shkak të veprës penale trafikim me njerëz nga neni 139 par.1 të KPK-së - 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale  ka mbajtur seancën e shqyrtimin 

gjyqësor me datat 02.05.2013, 10.05.2013, 27.05.2013, 05.06.2013  dhe me datën 

06.06.2013, në të cilën të pandehurat janë  deklaruar  të pa fajshme për veprën penale 

për të cilën i akuzon akuza.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor  të mbajtur me 06.06.2013,  në të cilën përfaqësuesi i 

akuzës- Prokurori i Shtetit Rasim Maloku, ka bërë precizimin e dispozitivit të aktakuzës 

dhe  mbeti në tërësi pranë akuzës dhe kualifikimit juridik duke propozuar Gjykatës që të 

akuzuarat ti shpall fajtor dhe të iu shqiptoj dënimin e paraparë me ligj.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor e akuzuara e parë  K.M., është deklaruar  e pa fajshme 

për veprën penale për të cilën akuzohet, kurse në fjalën përfundimtare ka  kërkuar që të 

lirohet nga akuza si e pa fajshme. 

  

E akuzuara e dytë   N.L., në shqyrtimin deklaroj po ashtu se nuk e pranon veprën 

penale për të cilën akuzohet  dhe kërkoj nga gjykata që të njëjtën ta liroj nga akuza. 

 

Pasi që të akuzuarat K.M. dhe N.L., nuk kanë pranuar fajësinë  sipas aktakuzës, 

Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe ate ka lexuar deklaratës së të dëmtuarës A.A., 

të dhëna  në stacionin policor me dt.18.07.2012 dhe para Prokurorit të Qarkut me 

dt.31.08.2012, ka dëgjuar nënë e të dëmtuarës Q.A., dëshmitarin M.I., dëshmitarin F.T., 

dëshmitarin N.V., dëshmitarin A.M., dëshmitarin R.M.,  dëshmitarin Sh.M., dëshmitarin 

A.K., lexoi deklaratën së dëshmitares L.Z. e dhënë në stacionin policor më 27.04.2012. 
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E akuzuara K.M. në mbrojtjen e saj në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar  se ka 

punuar si valltare dikund qe një vit në restorante të ndryshme si “...”, “...”, “....” te “...”, 

“...”, për të cilat është paguar me mëditje. Me N. – E., është njoftuar një muaj pra se të 

paraburgoset, e cila e kishte ftuar që të shkon te ajo. Në banesën e saj e cila ishte në 

Ferizaj kishte shkuar A. së bashku me vajzën e N. për ta marrë ndonjë teshë për të 

veshur. E kishte pytur për moshën ku i kishte thënë se “i ka 18 vjet e 2-3 muaj”. Në 

mbrojtjen e saj ajo ka pohuar se nuk e kishte detyruar A. të shkon me te në Suharekë por 

se ajo kishte shkuar vetë që të bën një klip - spot muzikor, ajo kishte shprehur interesim 

dhe i kishte thënë se “a të vij me ty që mos të paguaj taksi” ku e kishte marrë në shtëpi, 

aty i kishte edhe anëtarët e familjes dhe kanë qëndruar 2-3 netë, ku nuk e din se a ka 

bërë ndonjë këngë e as spot. I kujtohet se së bashku kanë shkuar në restorant “...” dhe te 

“...”, ku A. as nuk kishte kënduar e as nuk kishte vallëzuar, por më tepër kishte ndjtur 

me N.. Në Gjakovë A. ishte paguar 50 Euro, ku edhe secila nga ato janë paguar në të 

njejtën shumë, kurse në vendet e tjera ajo nuk ishte paguar sepse nuk ka vallëzuar e as 

kënduar. Nuk e kishte ditur se A. ka qenë e zhdukur sepse ajo kishte komunikuar me 

telefon me nënën e saj, e kishte ditur se ajo është nga Ferizaj kurse arsyen pse ka ndejtur 

te ato nuk e din. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e saj në Suharekë kanë shkuar në një studio 

muzikore ku ka kënduar një këngë, mirëpo ajo studio e cila bën gjirime i kishte thënë se 

duhet ti bësh paratë e pastaj të vish e të gjirosh. Gjatë shkuarjes nëpër restorante 

zakonisht kanë udhëtuar me taksi, ku secila i ka paguar për vete, ajo kishte qenë prezent 

edhe kur ka kënduar e vallëzuar nëpër restorante si te “...”, restorant “...” dhe në një 

restorant në S. ku të gjitha i kanë paguar nga 90 Euro. I kujtohet se A. e ka ndihmuar me 

para për mbushje të telefonit apo gjëra personale dhe ate në shumat nga 5 apo 10 euro, 

arsyeja për të cilën e ka ndihmuar ka qenë se A. ishte këngëtare dhe ka pasur interesim 

që të bën këngët e veta dhe se i kishte thënë se mund ta ndihmonte. Mëtutje në 

mborjtjen e saj shton se : për realizimin e spotit nuk ka pasur mundësi ti ndihmon pasi 

që ishte mbajtëse e familjes së saj. Sa A. ka qëndruar te ajo asnjëherë nuk është larugar 

sa që nuk e din se N. a i ka paguar shpenzimet A. gjatë qëndrimit të saj te ajo, po ashtu 

edhe nëpër restorante ndonjëherë kishte vallëzuar, kurse sa i kujtohej ajo ka kënduar 2-3 

këngë.  

 

 E akuzuara N.L. në mbrojtjen e saj në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se me 

K. është njoftuar 6-7 muaj para se të arrestohej, qe dy – tri vite merret me profesionin e 

këngëtares ku ka inqizuar edhe spot muzikor. A. e njeh 6 muaj më parë, për herë të parë 

e kishte parë te fqinjët e saj në fshatin ... pasi që A. kishte një shoqe të shkollës me 

emrin V.A. e që kjo e kishte fqinje. Gjesa kishte punuar ka kënduar nëpër restorante dhe 

ate në “...” dhe në Gjakovë, e për punën e saj është pagaur me mëditje me çmim prej 50 

Euro. Është e vërtetë se A. e ka mbajtur në shtëpinë e saj rreth një muaj dhe e ka 

respektuar sikurse fëmijët e saj pasi që ajo vetë ishte e sëmurë pas një operacioni të cilin 

e kishte pasur.  Ajo kishte filluar të këndon ku me vete e kishte marrë edhe A. ku A. ka 

pasur telefonin e vetë dhe kishte njohuri më shumë për A. se ajo është nga një familje 

këngëtarësh, kurse për qëndrimin e  saj në fshatin ... ajo e kishte ditur se ka ndejt me 

lejen e nënës së saj. Nuk e ka ditur se A. e ka kërkuar policia dhe sikur ta kishte ditur do 

ta kishte lajmëruar vetë. A. kishte shprehur dëshir që ti ndihmon  pasi që ishte bërë 

operacion dhe i kishte fëmijët e vegjël e i duhej ndihma e dikujt. Nuk i kishte premtuar 

asgjë, kishin biseduar rreth muzikës, ndonjëherë i kishte dhënë edhe të holla, mirëpo 
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nuk i kishte premtuar se do ti ndihmon. Ajo kishte shkaur te K.- ... pa lejen e saj, ajo e 

kishte gënjyer se do t shkon në shtëpi të vetë, kruse në fakt ajo kishte shkaur te K. në 

fshatin V. të Suharekës. Është e vërtetë se së bashku kanë shkuar në restorant në 

Gjakovë ku janë paguar nga 50 Euro, kurse shpërblim kanë marrë 90 Euro, për atë se 

kishin vallëuar dhe kënduar që të trijat. Arsyeja pse e ka mbajtur në shtëpinë e saj është 

se ka menduar që familja e saj e din se ku gjindet dhe pasi që ka pasur nevojë për 

ndihmë ku ka qenë e sëmurë nuk ka mundur të kujdeset për fëmijët e saj andaj edhe ajo 

ka qëndruar aty.  

 

 

 

 

Nga paraqitja e provave dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur 

reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 par. 1 dhe 2 të 

KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara 

në shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- nga leximi i deklaratës së të dëmtuarës A.A., të dhëna  në stacionin policor 

me dt.18.07.2012 dhe para Prokurorit të Qarkut në Prishtinë me 

dt.31.08.2012. 

- nga deklarimi i nënë së të dëmtuarës Q.A.  

- nga dëshmia e dëshmitarit M.I. 

- nga dëshmia e dëshmitarit F.T.  

- nga dëshmia e dëshmitarit A.M. 

- nga dëshmia e dëshmitarit R.M. 

- nga dëshmia e dëshmitarit Sh.M. 

- nga dëshmia e dëshmitaritA.K. 

- nga leximi i deklaratës së dëshmitares L.Z. e dhënë në stacionin                                   

policor më 27.04.2012. 

- nga paraqitja si e zhdukur e A.A. e dt.09.06.25012,  2012-PR-...... Ferizaj, si 

dhe  

- pjesërisht nga mbrojtja e vet të akuzuarave, 

 

Konform nen.147 par.2  të KDM-së, paragrafi 2 i kësaj dispozite parasheh se “nëse 

fëmija ndaj të cilit është kryer vepra penale nga nen.145 i këtij kodi merret në pyetje si 

dëshmitar, marrja në pyetje zbatohet më së shumti dy herë”. Andaj  e dëmtuara nuk 

është dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor,  ka dhënë dëshmi dy herë dhe ate një në Stacionin 

policor me dt. 18.07.2012 dhe një në  Prokurorin e Qarkut në Prishtinë me dt. 

31.08.2012. 

   

E  dëmtuara në Stacionin Policor  në Ferizaj me dt,18.07.2012, ka deklaruar se 

ka dalë nga shtëpia pa dieninë e nënës, ka qëndruar te N.- E. dhe te K.- .... Te N. sa 

kishte qëndruar i kishte thënë që mos i trego nënës edhe nëse flet me telefon se gjindet 

te një shoqe. Në fshatin ... te N. ka qëndruar me pesë fëmijët e saj ku jeton pa 

bashkëshortin ku zakonisht kishte ardhur edhe një femër tjetër të ciën e kishte shoqe me 
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emrin .... Ato kanë biseduar për muzikën, E. bisedonte edhe në telefon me shumë 

persona ku bisedat ishin jo normale saqë kishte filluar edhe të frigohej. Gjatë bisedave 

të cilat i kishte zhvilluar me vajzën e E.t- B., ajo i kishte treguar se mami i saj i len pa 

bukë dhe se çdo ditë del nga shtëpia e ka raste që nuk vjen fare dhe me këtë kishte 

filluar të humb besimin te E.. Edhe përkundër asaj se e kishte bindur se do ti ndihmon 

në forma të ndryshme. Një ditë ... kishte ardhur në shtëpinë e N. ajo i kishte thënë se 

“Eja me mua në Suharekë, por mos ta din N., sepse të ndihmoj unë” dhe të njejtën ditë 

ishte ardhur në Ferizaj pa e ditur N. pasi që kishte shumë frikë nga ajo, ishte takuar me 

A. dhe prindin e saj dhe motrën , kishin shkuar në një fshat të Suharekës tek shtëpia e A. 

ku kishin qëdnruar katër ditë, gjatë asaj kohe ... e kishte dërguar në Prizren, e kishte 

njoftuar me shokët e saj ku po ashtu ... e kishte përdorur telefonin e saj duke folur me 

shumë persona duke e prezantuar se si duket, sa vjeçare është, mirëpo, kur e kishte pytur 

pse e bën këtë, ajo i është përgjigur “se unë përfitoj para në këto mënyra”. Shokët e A. i 

kishin thënë se “kthehu në shtëpi sepse ajo është një femër e rrezikshme, ka mundësi të 

keqpërdor”. Po ashtu gjatë asaj kohe ... ka pasur shumë thirrje telefonike nga N. duke i 

thënë “që ta kthen A., ose do ta paraqes rastin në polici”, ashtu që ditën e fundit N. 

kishte biseduar me te në telefon duke i thënë se “janë duke ju kërkuar policia dhe janë 

duke ta përgjuar telefonin , dhe gjeje mënyrën të ikësh nga ... dhe unë vij të marr ku të 

më thuash ti”, kështu që ka gjetur momentin dhe ka ikur nga ... dhe i kishte thënë N.t se 

jam tek stacioni i autobusëve në Suharekë, e më pas N. me një taksi ka shkuar në 

stacionin e atuobusëve dhe e ka marrë dhe është kthyer në shtëpinë e N. I kishte thënë se 

dua të shkoj në shtëpi, kurse N. kishte thënë se “mos u brengos se unë kam bisduar me 

familjen tënde, ata e dinë se je me mua”, mirëpo më vonë e kishte kuptuar se ishin 

gënjeshtra. Për ta vërtetuar këtë kishte biseduar me nënën e saj në telefon dhe i kishte 

thënë “a e din se ku gjindem”, ajo ja kishte kthyer se “jo dhe jam bërë merak për ty dhe 

e kam paraqitur rastin në polici”. Të nesërmen ka dëgjuar N. duke biseduar në telefon 

me dy djem dhe duke e lënë terminin për tu takuar të dyjat, mirëpo e kishte refuzuar, 

kishte dëgjuar bisedën të cilin e kishin bërë N. dhe ... ku ishin orgnizuar që të shkojnë 

nëpër mbrëmje muzikore. 

Gjatë shoqërimit me to, ka pasur raste që të vallëzon edhe të këndon, edhe pse 

nuk kishte dëshirë prap kishte vepruar  pa dëshirën e saj, sepse ishte e frikuar ku të dyjat 

e kishin kërcënuar se “të paraqesim në polici e ata të rrahin me pendrek, të vendosin në 

karrikë elektrike” dhe nga frika kishte vepruar ashtu sikurse edhe i kanë thënë. Kjo 

kishte ndohur disa herë nëpër lokale të ndryshme. Gjatë qëndrimit me to kishte vërejtur 

shumë gjëra të pa hishme, ku të dyjat u kishin premtuar personave duke i gënjyer që të 

kenë marrëdhënie sksuale me qëllim që të marrin para. Kishte filluar të frikohej ku edhe 

kishte kërkaur një rrugë që të mundet të shkëputet nga kjo shoqëri.  Pasi këtë e kishte 

folur me A. ajo i kishte thënë se “e paske kuptuar mirë se N. ka pasur për qëllim të shet 

për persona të ndryshëm dhe të përfitoj para”, ... i kishte thanë se “pasi ke vendosur të 

largohesh unë të dërgoj te mami yt”, të njejtën bisedë e ka zhvilluar edhe me N., e njejta 

i kishte thënë se “Ruaju nga ... se ka për qëllim që të gjen klientë për marrëdhënie 

seksuale me pagesë”. Në deklarimin e saj shton se të dyjat ... dhe N. i kishin thënë se  

“nëse të pyesin policia për neve mos ju trego se ku ke qenë, po ashtu edhe mamit se ajo 

na paraqet në polici”. Ashtu kishte vepruar ku nuk i kishte treguar as nënës së saj krejt 

për arsye se ishte frikuar nga të dyjat.  
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Në  ish Prokurorin e Qarkut në Prishtinë me dt.31.08.2012,  ka deklaruar para se 

të takohet me N. kishte lënë takim përmes internetit me vajzën e saj B., kështu që 

takimin e parë e kishin bërë në Ferizaj në një lokal ku kanë pirë kafe. Të njejtën e kishte 

njohur para një viti e gjysmë shoqëri pas shoqërie. Meqë N. ishte këngëtare dhe kishte 

një video klip në internet tema e asaj dite më shumë ishte për muzikën sepse edhe i 

kishte lidhur ajo pasi që ishte nxënëse e klasës së XII të shkollës së muzikës dhe kishte 

realizuar këngët e saja , e të cilat i kishte të inqizuara në Gjilan në një studio muzikore.   

Atë ditë N. kishte folur rreth angazhimeve të saj në muzikë dhe përfshirjes së saj në 

aktivitetet muzikore, kurse interesimi i përfshirjes në muzikë ishte i përbashkët, ku i 

kishte folur edhe për ndihmën që do ti bënte mirëpo konkretisht asgjë. Pas asaj ndeje 

kishin  shkuar me N. në shtëpinë e saj në fshatin ... me propozimin e saj.  Meqë ishte një 

bisedë bindëse e kishte shtyrë që të shkon sepse ajo e kishte thirrë, kishin shkuar me 

taksi ku aty i kishin gjetur edhe fëmitë e saj. Aty kishte qëndruar nj muaj e gjysmë, ku 

herë pas here i ishte lajmrëuar familjes  dhe ata e kishin thirrur mirëpo nuk u kishte 

treguar se ku ndodhej. Gjatë bisedave të cilat i ka zhvilluar me nënën ajo e kishte pyetur 

ku je dhe te kush je, kurse N. vazhdimisht ishte e interesuar se kush e kishte thirrur dhe 

se gjatë bisedave me telefon i kishte ndërhyrë duke i thënë se “ndalu se më thirr burri 

nga jashtë”. N. e kishin thirr edhe njerëz të ndryshëm në telefon për caktimin e 

dasmave, andaj edhe kjo e ka shtyrë që të mendon se mund të i ndihmoj diçka. Duke 

menduar se N. është njeri i mirë nuk e kishte lajmëruar atë natë shtëpisë së saj se ku 

ndodhet duke menduar se të nesërmen shkon në familjen e saj dhe ju tregon. N. kishte 

dalë në ora 8-9 dhe i kishte thanë që të rri në shtëpi me B. edhe atë natë se “unë e 

lajmëroj mamin tënd”, mirëpo, ka ndodh që nuk është ktyher 2-3 ditë. Pas dy ditësh në 

shtëpinë e N.  kishte ardhur edhe K. me taksi,  ishte prezentuar se ... ku më parë nuk e 

kishte njohur. Gjatë asaj kohe sa ndejti te N. e kishte pytur se si e ka emrin, çfar shkolle 

ka të kryer dhe ajo së bashku me N. kishin ndejtur në një dhomë tjetër.  

Gjatë kohës së qëndrimit te N. kishte dalë disa herë nga shtëpia e saj për të blerë 

diçka ose për të pirë kafe, kishin shkuar edhe te K., mirëpo çdo herë së bashku me N. 

ose me B.. Në kohën kur është takuar me K.n ajo i është prezentuar si valltare, kurse më 

vonë e kishte kuptuar se ajo punon në kafe si në Ferizaj, Gjakovë, Viti dhe se gjatë 

takimit të saj K. çdo herë ishte munduar ta ndaj ate nga N., po ashtu edhe N. prej K. 

Kishte shkaur në shtëpinë e K. dhe ate kishte qëndruar katër netë. Pasi që mërzitesha 

dhe e përmendsha mamin tim K. i kishte thënë se kam me të quar te ajo, por nuk e 

kishte quar pasi që çdo herë bisedat në mes të N. dhe K. kanë qenë të mëshefta. Pasi që 

ëndrra e saj ishte që të bën një spot të këngës së re K. e kishte marrë dhe e kishte 

njoftuar me dy njerëz të cilët ishin takuar në Prizren te shadërvani, ku kishin pirë kafe  

dhe ishin kthyer në shtëpinë e K. me automjetin e njerit prej këytre dy personave.  Pasi 

kishin shkuar në një lokal në Suharekë e kishte thirrur një person që të punon ku pas 

gjysmë ore e kishte thirrur edhe N. që të punojnë në një lokal në Gjakovë e që quhej 

“...”, po atë ditë N. kishte ardhur në Suharekë ku njeri nga dy personat e kishte drejtuar 

një automjet me ngjyrë të zezë deri në Gjakovë, gjatë qëndrimit në atë restorant N. 

kishte kënduar kurse K. kishte vallëzuar dhe N. e kishte prezentuar si këngëtare para të 

gjithëve. K. i kishte propozuar që të vallëzoj , mirëpo nuk kishte pranuar. Gjatë 

qëndrimit te N. kishte mundur që edhe të dal vetë. Po ashtu N. i kishte propozuar qëtë 

ketë marrëdhënie seksuale me një person shok i frajerit të vetë, të cilin propozim e 

kishte kundërshtuar.  Që të dyja këto kanë punuar me pare dhe janë paguar prej 
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pronarëve të lokaleve, ku kanë vallëzuar dhe kënduar. K. dhe N. e kishin shti me vallzu 

në lokale të ndryshme, ku vallëzimi është bërë në afërsi të tavolinave të lokalit ku kanë 

qenë misafirët.  Kur kishte biseduar në telefon me nënën e saj nuk i kishte treguar se ku 

gjindet, pasi që N. i kishte thanë që mos i trego se ku je.  N. e kishte detyruar psiqikisht 

me ndejt me to që të mos shkoj në shtëpi duke e shti të beson të pa vërteta, duke i thënë 

se “Vëllau yt e ka thirrë policinë, policia e kishte kërkuar”, duke shtuar se asnjëherë nuk 

ka qenë e detyruar me bë ndonjë shërbim për to, që të dyjat i kishin dhënë para kur ju ka 

kërkuar. Interesi i tyre për me qenë me mua ka qenë se ato kishin marrë para për mua 

sipas policisë.  Ku i kishte thënë K. se 700 Euro kërkohen me bë një spot muzikor, të 

cilat nuk i ka kërkuar dhe as që i ka shkuar mendja.  

 

 

Përfaqësuesja ligjore – nëna e të dëmtuarës Q.A., në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se nuk ka pasur nevojë që vajza e saj të ndihmohet nga dikush vajzën e saj për 

ndonjë klip pasi që kam tardit në muzikë, merrem me muzikë, kanë procedukcionin e 

tyre dhe se çdo herë kur e kishte pyetur vajzën për ndodhjen e saj ajo nuk i është 

përgjigjur dhe kishte qenë shumë nervoze, ishte e vërtetë që vajza e saj kishte të 

inqizuara katër këngë të cilat të gjitha i kishte bërë me ndihmën e familjes, meqë kishte 

kontaktuar në telefon me vajzën e saj e kishte paraqitru rastin në polici, pasi që nuk e 

dinte se ku gjindej.  Gjatë bisedave i kishte thënë s do të vij në shtëpi, mirëpo nuk kishte 

mundur të dijë se ku ishte duke ndejtur dhe me kënd. Është e vërtetë se i kishte ndërruar 

rrobat shpeshë me dikend mirëpo asnjëherë nuk i kishte treguar se ku i ka marrë dhe 

cilës shoqe. Mëtutje në deklarimin e saj shton se  arsyeja pse ka devijuar në atë kohë 

edhe vetë nuk e din, mirëpo kur ka filluar të shoqërohet me këto dy shoqe është vonuar 

në shtëpi dhe sa herë është interesuar përmes telefonit se ku gjindet e njejta i kishte 

thënë se gjindet te një shoqe, kështu që kjo periudhë ka zgjatur rreth dy muaj dhe se çdo 

herë posa ka filluar bisedën ka qenë shumë nervoze dhe e ka ndërpre telefonin. Nuk e 

kishte ditur se me kend shoqërohet, nuk e kishte ditur arsyen pse shoqërohet, mirëpo 

kishte dyshuar se mos do të jetë ndonjë lojë e dikujt.   

Si përfaqësues ligjor - nënë e të dëmtuarës nuk i bashkangjitet ndjekjes penale,  

kurse sa i përket kompensimit të dëmit dhe lartësinë e saj do të deklarohet më vonë.  

 

Dëshmitari M.I. pronarë në restorant “...” i cili gjindet në K... të Vitisë, vërteton 

faktin se në resetoranin e tij ka punuar ...-K. dhe motra e saj si vallëtare me orarin e 

punës nga 21 deri në ora 3 të mëngjesit. Për këtë punë janë paguar me mëditje nga 20 

Euro, kurse A. nuk e njeh.  

 

Dëshmitari F.T., në shqyrtimin gjyqësor deklaron, se gjatë vitit 2012 ka pasur 

një restorant në magjistralen Ferizaj-Prishtinë, ku është bërë edhe muzikë të punësuara 

kanë qenë shumë femra. Gjatë asaj kohe në restorant si vallëtare ka punuar edhe ... të 

cilën nuk e ka njohur me emrin K.. Është paguar me mëditje nga 20-30 Euro dhe ate nga 

ora 21 deri në ora 3 të mëngjesit. Nuk ka pasur kontratë pune dhe zakonisht ka ardhur 

me taksi ku së bashku me te ka ardhur edhe një vajzë ku e kishte prezantuar si shoqe të 

saj me emrin A.. I kishte ofruar punë, mirëpo K. i kishte thënë se kjo nuk punon, është 

një këngëtare me emrin, këndon “rok” dhe sa i kujtohet ajo vajzë në restorantin e tij 

kishte shkuar dy herë, ajonuk ishte angazhuar që të punon, mirëpo kur ndonjëherë K. ka 
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vallëzuar edhe ajo ka vallëzuar, mirëpo atë nuk e ka paguar, kurse N. nuk e njeh dhe e 

njejta kurrë nuk ka punuar në restorantin e tij.  Zakonisht për punën të cilën e ka kryer 

është paguar K. dhe ajo i ka marrë të hollat dhe kanë dalë bashkë me A..  

 

Dëshmitari A.M. në dëshminë e tij vërteton  faktin se punon si menaxher në 

restorantin e djalit të axhës B.M. në gjakovë e që quhet “...”, djali i axhës së tij kishte 

shkaur në Ferizaj ku kishte rënë në kontakt me dy vajza të cilat janë prezantuar si 

këngëtare dhe vallëtare ... dhe N., Pas kontakteve në telefon të dyjat së bashku dhe një 

vajzë tjetër me emrin A. i kanë marrë në Prizren dhe ditën e parë kanë filluar të punojnë 

nga ora 20 deri në ora 3 të mëngjesit. Atë natë N. kishte kënduar kurse ... dhe A. kanë 

vallëzuar dhe në fund të orarit secila ishte paguar për vete nga 40 Euro, ku secila i 

kishin marrë paratë për vete. Në natën e dytë u kishin kërkuar dokumente identifikimi 

që ti rregullojnë lejen e punës, e të cilat nuk  kanë pas dokument identifikimi meqë nuk 

banonin në  Gjakovë për transportin e tyre janë kujdesuar ata. Sipas dukjes së jashtme 

A. dukej ma e re por asnjëherë nuk kishte pranuar se kishte 19 vjet. 

 

Dëshmitari R.M. ka deklaruar se ishte punëtor në Zvicerr kur kishte ardhur për 

pushime kishte shkuar në kafe të muzikës dhe ishte njoftuar me K.N. dhe Sh. Sh. i 

kishte dhënë para pasi që e kishte pasur babain e sëmurë, kurse sa i përket A. ai nuk 

përmend asgjë.  

 

Dëshmitarja Sh.M. në dëshminë e saj deklaron se K. e njeh përmes N.- E. dhe 

A., punon në restorant “...” në cilësinë e vallëtares , i kujtohet se një ditë K. ka shkuar së 

bashku me një vajzë të N. të cilës i është prezantuar si vajzë e dajës si dhe nuk e njeh 

A..  

 

Dëshmitari A.K. në dëshminë e tij ka deklaruar se së pari ishte njohur me A.B., e 

cila ishte shoqe e tij, përmes saj është njohur edhe me K. dhe N. duke shtuar se e njeh 

vetëm D.-K. dhe E.- N., kurse A. nuk e njeh, si dhe shton se nuk ka parë ndonjë vajzë 

tjetër e cila i ka shoqëruar këto të dyjat.  

 

Nga leximi i dëshmisë së I.Z. vërtetohet fakti se jeton në Ferizaj dhe punon në 

restorant “...” në cilësinë e vallëtares. E njeh një femër nga Suhareka e quajtur ..., një 

femër e cila quhej E. dhe i kishte pesë fëmijë, ndërkohë E. është njoftuar dhe shoqëuar 

me A., dhe ishte vendosur në banesën e A. së bashku me fëmijët e saj, ku në shoqërinë  

e tyre ishte edhe vajza e E.- B. e cila ishte 14 vjeçare.  

Gjatë vlerësimit të dëshmisë së të dëmtuarës A.A. rrëfimi i kësaj dëshmitare- të 

dëmtuare posaçërisht kanë qenë i rëndësishme përkitazi me rrethanën e vërtetimit të 

veprës penale këtë  nga fakti se në hetuesi si në polici po ashtu në prokurori e dëmtuara 

ka qen tejet konsistente si në përshkrimin e takimit ka përshkruar se si është takuar me 

N.ne, si ka shkuar në shtëpinë e saj, si i ka ndihmuar pas operacionit rreth punëve të 

shtëpisë , si është frikuar asaj se nëse tregon vendndodhjen do të lajmërohet në polici, si 

është njoftuar me K. si është shoqëruar si ka shkuar me të në ... të Suharekës si është 

njoftuar me shokët e saj në Suharekë si kanë shkuar në Gjakovë në hotelin ..., si i ka 

ofruar N. që të kryej marrëdhënie seksuale,  si është frikuar nga ajo nëse tregon 

vendndodhjen  
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Këtë dëshmi gjykata e ka vlerësuar me kujdes të shtuar,bëhet fjalë për person të 

moshës së te, përshkrimin e ngjarjes detajet konkrete të cilat i ka shpjeguar në dëshminë 

e saj, janë rrethana që cilat një dëshmitar i sqaron me një rend kronologjik pa zbrazëtira 

dhe kundërthënie në mes tyre e të cilat mundet ti dëshmon një e dëmtuar nëse vete i ka 

përjetuar e të cilat meritojnë besueshmëri 

 

Gjithashtu gjykata vlerësoi dëshminë e prindit të dëmtuarës Q.A.,  pasi që 

tregimi ka rrjedhën e saj logjike dhe spontane, se vajza e saj nuk ka pasur nevojë të 

ndihmohet nga askush për realizimin e ndonjë klipi muzikor , muzikën e kanë traditë, 

kanë produksionin e tyre muzikor, çdo herë kur e kishte pyetur vajzën e saj për 

vendndodhjen, ajo nuk i është përgjigjur pasi që kishte qen shumë nervoze, po ashtu 

kishte lajmëruar rastin në polici, pasi që nuk e kishte ditur se ku ndodhet, mirëpo fakti 

se kur kishte filluar të shoqërohet me këto dy shoqe kishte filluar të vonohet në shtëpi, 

nuk e kishte ditur se me kënd shoqërohet dhe arsyen por kishte dyshuar se mos do të 

jetë ndonjë lojë e dikujt. 

 

Andaj Gjykata dëshminë e saj e  vlerëson në ndërlidhje me faktorët që domosdo 

kanë ndikuar në deklarimet e saj çështja e besueshmërisë e saj  paraqet një çështje 

delikate duke marrë parasysh atë se e njëjta është nëna e të dëmtuarës, personalitetin e 

saj  këtë duke e ndërlidhur me  shkallën e arsimimit, e njeta është punëtor e arsimit 

punon në një shkollë fillore në Ferizaj, dhe nga këtë faktor, gjykata e vlerësoi me një 

besueshmëri të lartë. 

 

Dëshmitë e dëshmitarëve si M.I., R.M. Sh.M. A.K. dhe I.Z., në lidhje me rastin 

nuk paraqesin ndonjë relevanc të veçantë pasi që në zhvillimin e kësaj çështje, por se 

dëshmitë e tyre më tepër janë të përqendruara rreth punës  dhe aktiviteteve të tyre në 

raport me të akuzuarat kurse kur është në pyetej e dëmtuara ata as që e njohin atë. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit F.T. vërtetohet, fakti se të akuzuarat kanë punuar në 

restorantin e tij si këngëtare dhe valltare pa kontratë pune dhe se  vërteton faktin se së 

bashku me to ka ardhur dhe një vajzë e cila është prezantuar me emrin A. dhe ate vetëm 

dy herë. Të dëmtuarës i kishte ofruar punë miro për ktë kishte reaguar K. she i kishte 

thënë se është këngëtare me emër dhe këndon vetëm rok. Mirëpo çka është esenciale në 

këtë çështje dëshmitari ka theksuar faktin se kur K. ka vallëzuar edhe ajo ka vallëzuar, e 

parat i ka marrur K..   

 

Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit A.M. vërtetohet fakti se pas kontaktit në 

telefon të akuzuarat, i kanë marrur në Prizren së bashku me to ka qen edhe një vajzë me 

emrin A. dhe i kishin dërguar në Gjakovë në ditën e parë N. kishte kënduar kurse K. dhe 

A. kishin vallëzuar dhe në fund të orarit secila ishte pagur për vehte.   

 

Po ashtu nga leximi i paraqitjes si zhdukur e A.A. e dt.09.06.2012, vërtetohet 

fakti se e njëjta në polici figuronte si e zhdukur, dhe me këtë për gjykatën vërtetohet 

fakti se e njëjta ishte nën kontrollin e të akuzuarave dhe se nëna e saj nuk e kishte ditur 

vendndodhjen e saj. 
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Duke  vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarës K.M. Av.I.H. në fjalën 

përfundimtare, se në veprimet e të akuzuarave nuk ka pasur elemente të veprës penale si  

rekrutim, transportim apo strehim ngase të akuzuarat nuk kanë pasur qëllim që të 

njëjtën, të dëmtuarën ta rekrutojnë, ta transportojnë apo transferojnë ndërkaq për 

strehimin e saj asnjëherë nuk e kanë kontestuar, pasi që e dëmtuara është njohur me të 

akuzuarën N.një kohë ka qëndruar në shtëpinë e saj, mirëpo me që kanë punuar bashkë 

me K. edhe janë shoqëruar ku përveq faktit se K. e ka mbajtur në shtëpinë e saj në 

familjen e saj, për dy-tri ditë nuk do të thotë se ky është element të konsiderohet 

element i veprës penale.  

 

Po ashtu gjykata vlerësoi edhe fjalën përfundimtare të mbrojtësit të të akuzuarës 

N.L. Av.J.S. se nga përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës nuk rezulton se në veprimet e 

të akuzuarës N.L. ka elemente të veprës penale nga nen 139 par.2 lidhur me 1 KPK-së. 

 

Por Gjykata vlerëson se pretendimet e mbrojtësve të të akuzuarave janë të 

paqëndrueshme, nga vetë fakti se e dëmtuara është fëmijë, qoftë edhe me vullnetin e saj 

të ketë qëndruar tek të pandehurat pa pëlqimin e përfaqësuesit ligjor dhe se te njëjtat e 

kanë mbajtur për qëllim të përfitimit, shfrytëzimit të saj, te e akuzuara N.i ka ndihmuar 

edhe rreth punëve të shtëpisë, po ashtu nuk është kontestues fakti se e dëmtuara ka qen e 

strehuar nga të pandehurat në shtëpitë ku ato kanë qëndruar dhe se të njëjtat e kanë marr 

me vehte në çdo rast gjatë asaj periudhe kur kanë frekuentuar nëpër restorante të 

ndryshme për punën të cilën e ka kryer sipas dëshmitarit F.T. i ka marrur K., pa ashtu 

frekuentimi nëpër restorante është bërë me taxi të cilin  e kanë pagur të pandehurat të të 

cilat e kan frikësuar duke i thënë të mos e tregoj vendndodhjen dhe kur ka shkuar në 

shtëpi të mos tregoj se me kënd dhe ku  ka qen, pra të gjitha këto fakte manifestojnë 

elementet e veprës penale nga nen.139 par.2 lidhur me 1 dhe nen.23 të KPK-së. 

   

Nga mbrojtja e të akuzuarës K.M., vërtetohet fakti se nuk e kishte detyruar A. të 

shkon me te në Suharekë por se ajo kishte shkuar vetë që të bën një klip - spot muzikor, 

ajo kishte shprehur interesim dhe i kishte thënë se “a të vij me ty që mos të paguaj taksi” 

ku e kishte marrë në shtëpi, aty i kishte edhe anëtarët e familjes dhe kanë qëndruar 2-3 

netë, ku nuk e din se a ka bërë ndonjë këngë e as spot. Gjatë shkuarjes nëpër restorante 

zakonisht kanë udhëtuar me taksi, ku secila i ka paguar për vete, ajo kishte qenë prezent 

edhe kur ka kënduar e vallëzuar nëpër restorante si te “...”, restorant “...” dhe në një 

restorant në S. ku të gjitha i kanë paguar nga 90 Euro. I kujtohet se A. e ka ndihmuar me 

para për mbushje të telefonit apo gjëra personale dhe atë në shumat nga 5 apo 10 euro, 

arsyeja për të cilën e ka ndihmuar ka qenë se A. ishte këngëtare dhe ka pasur interesim 

që të bën këngët e veta dhe se i kishte thënë se mund ta ndihmonte. 

 

Nga mbrojtja e të akuzuarës N.L. vërtetohet fakti se A. e ka mbajtur në shtëpinë 

e saj rreth një muaj dhe e ka respektuar sikurse fëmijët e saj pasi që ajo vetë ishte e 

sëmurë pas një operacioni të cilin e kishte pasur.  Ajo kishte filluar të këndon ku me 

vete e kishte marrë edhe A. ku A. ka pasur telefonin e vetë dhe kishte njohuri më shumë 

për A. se ajo është nga një familje këngëtarësh, kurse për qëndrimin e  saj në fshatin ... 

ajo e kishte ditur se ka ndejt me lejen e nënës së saj. Nuk e ka ditur se A. e ka kërkuar 

policia dhe sikur ta kishte ditur do ta kishte lajmëruar vetë. A. kishte shprehur dëshirë 
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që ti ndihmon  pasi që ishte bërë operacion dhe i kishte fëmijët e vegjël e i duhej ndihma 

e dikujt. Nuk i kishte premtuar asgjë, kishin biseduar rreth muzikës, ndonjëherë i kishte 

dhënë edhe të holla, mirëpo nuk i kishte premtuar se do ti ndihmon. Ajo kishte shkuar te 

K.- ... pa lejen e saj, ajo e kishte gënjyer se do t shkon në shtëpi të vetë, kurse në fakt ajo 

kishte shkaur te K. në fshatin ... të Suharekës. Është e vërtetë se së bashku kanë shkuar 

në restorant në Gjakovë ku janë paguar nga 50 Euro, kurse shpërblim kanë marrë 90 

Euro, për atë se kishin vallëzuar dhe kënduar që të triat Arsyeja pse e ka mbajtur në 

shtëpinë e saj është se ka menduar që familja e saj e din se ku gjendet dhe pasi që ka 

pasur nevojë për ndihmë ku ka qenë e sëmurë nuk ka mundur të kujdeset për fëmijët e 

saj andaj edhe ajo ka qëndruar aty.  

 
 Gjykata vlerësoi mbrojtjen e të akuzuarave në fazën e shqyrtimit gjyqësor e cila 

ishte një mbrojtje e thjesht dhe e përqendruar në paraqitjen e veprimeve të tyre e gjithë 

ajo ka qenë në kuadër të punës të cilat e kryenin kurse sa i përket të dëmtuarës, ato u 

përpoqën të minimizojnë përgjegjësin e tyre dhe se qëllimin e kishin ti ndihmojnë të 

dëmtuarës në realizimin e një klipi muzikor, po si kanë mundur ti ndihmojnë gjersa me 

të ardhurat të cilat i kanë fituar  kanë mbajtur familjet e tyre kurse klipi muzikor ka 

kushtuar 700-800€, e njëjta gjë në tersi demantohet nga dëshmia e të dëmtuarës. 

 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se e dëmtuara ka mundur të komunikon 

në telefon me nënën e saj, mirëpo si të shpjegohet fakti  i bindjes së të dëmtuarës të mos 

tregon vendndodhjen e saj. 

 

Po ashtu fakti se e dëmtuara në deklarimin e saj thotë se “mërzitesha përmendja 

mamin” K. më ka thënë se kam me të quar te mami, po nuk më ka quar dhe se “çdo herë 

bisedat në mes N. dhe K. kan qen të mëshefta.” 

 

Shtrohet dilema pse të akuzuarat të ndihmojnë të dëmtuarën, arsyeja e ndihmës, 

strehimit, bartjen nga një restoran në tjerë, pse mos ta lajmërojn në polici apo në 

familjen e saj, ku ishte arsyeja e aq më shumë dobia, gjykata ka vlerësuar gjendjen e 

rëndë ekonomike të të akuzuarave të cilat me punën të cilën e kan bërë kam mbajtur 

familjet e tyre, mirëpo përkundër kësaj gjendje ekonomike si kanë mundur të 

përballojnë të mbajnë edhe një fëmijë më tepër, e aq më shumë ti ndihmojnë në 

realizimin e një  spoti muzikor i cili do të kishte kushtuar 700-800€, andaj si të 

arsyetohet sjella e tyre ku qëllimi i tyre ka qen përfitimi nga një fëmijë që nuk ka qen në 

gjendje të vendos me vullnetin e saj për këto veprime, duke marrur parasysh moshën e 

saj, pjekurin shpirtërore, gjendjen familjare, ku të gjitha këto të akuzuara paraprakisht  i 

kanë ditur.     

 

Përfundimin konkret se  akuzuarat kanë kryer veprën  penale që i vihen në barrë 

sipas  aktakuzës, trupi gjykues e nxori nga provat qe u ceken më lartë dhe me këtë 

konstatoi se teza e paraqitur nga të akuzuarat dhe mbrojtësit e tyre,  për pafajësinë e të 

akuzuarave nuk qëndrojnë, dhe si të tilla janë të pa argumentuara.  
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Si të shpjegohet ndryshe fakti gjersa e dëmtuara qëndroi me të akuzuarat ajo 

vallëzonte nëpër restorante gjatë natës, në rrethanat kur ajo ishte e pa mbrojtur ndaj 

ekspozimit  të ndryshëm,  para mysafirëve të ndryshëm , megjithatë është e palejueshme 

për moshën  e saj, angazhimi i saj në punë në dëme të zhvillimit të saj dhe atë në punë 

nate , është transportuar nga një restorant në tjetrin në orët e vona të natës , po ashtu për 

gjykatën është e pa justifikueshme, se të  akuzuarat kanë qen të vetëdijshme se ajo është 

larguar nga familja, familja e saj nuk kanë ditur për vend ndodhjen, andaj në këtë 

gjendje të ndodhur e dëmtuara, gjykata është e mendimit se kjo sjellje e të akuzuarave 

nuk është kryer nga mirësjellja dhe dëshira për të ndihmuar të dëmtuarën, të  gjithë këto 

rrethana jep një përfundim konkret se e dëmtuara ishte në një gjendje të pambrojtur. 

 

Po ashtu është krijuar një gjendje varësie emocionale në të dëmtuarën me qëllim 

që ta mbajnë nën kontrollin e tyre për sa kohë të munden, duke e frikësuar që mos të 

tregon vendndodhjen nga frika se mos të akuzuarat do ta thërrasin policin dhe policët do 

ta rrahin me pendrek (ashtu siq i kishin thënë të akuzuarat). 

 

Nuk ka se si të shpjegohet ndryshe fakti se e tërë kjo, kishte ndodhur për qëllim 

të shfrytëzimit të të dëmtuarës e cila ishte e strehuar herë te njëra e herë te tjetra e 

akuzuar, ishte mbajtur nën frikën për të mos u treguar të afërmeve për vendndodhjen, 

ishte transportuar me taxi prej një restorani në restorantin tjetër, kishte vallëzuar së 

bashku me të akuzuarat.   

 

Për gjykatën është e pabesueshme se të akuzuarat kan pasur qëllimin e ndihmës 

për të dëmtuarën gjersa ato e kishin ditur se e dëmtuara rrjedhtë prej një familje që 

muzikën e kishin traditë dhe kishin produksionin  e tyre muzikor  

 

Të akuzuarat vepruan qëllimisht dhe me dije të plotë ndaj pozitës së të 

dëmtuarës, ato vepruan vetëm për të përfituar duke e futur në vendet të cilat i 

frekuentonin e sidomos kur ka vallëzuar e atë në hotel ... ku është pagur dhe më vonë 

për të siguruar përfitim nga aktivitete e saj e të ia lehtësojnë bindjen e saj të mëtejme për 

punë të tilla. 

 

 

 Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit 

ekzistojnë  të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale trafikim me njerëz 

nga nen. 139 par. 2 lidhur me par. 1 dhe  nen. 23 të KPK-ës. 

 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe A. së dënimit gjykata vlerësoj rrethanat në 

kuptim të nen. 73 të KPK-ës dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se e akuzuara K.M., 

gjendjen e varfër ekonomike, e pa martuar, sjelljen e saj pas kryerjes së veprës penale, 

sjelljen korrekte gjatë procedurës, nuk ka evidenca se është kryese i veprave penale,  

kurse si rrethana rënduese mori shkallën e përgjegjësisë penale, vepra penale është kryer 

ndaj të dëmtuarës së mitur dhe mbi bazën e rrethanave të cekura me lartë, gjykata i 

shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1/një/ viti, i cili është në proporcion me 

peshën e  veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarës, rrethanat 
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dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarës, se me anë të këtij dënimi 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 ti 

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. 

 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe A. së dënimit për të akuzuarin N.L. gjykata 

vlerësoj rrethanat në kuptim të neni 73 të KPK-ës dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se e 

akuzuara është i moshës së re, e martuar, nën e pesë fëmijëve, gjendjen e varfër 

ekonomike,  sjelljen e saj pas kryerjes së veprës penale, sjelljen korrekte gjatë 

procedurës, nuk ka evidenca se është kryese i veprave penale,  kurse si rrethana 

rënduese mori shkallën e përgjegjësisë penale, vepra penale është kryer ndaj të 

dëmtuarës së mitur dhe mbi bazën e rrethanave të cekura me lartë, gjykata i shqiptoi 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej  1/një/ viti, i cili është në proporcion me peshën e  

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarës, rrethanat dhe 

mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, se me anë të këtij dënimi 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 ti 

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. 

  

 

Konform nenit 73 par. 2 të KPK-ës, koha e kaluar në paraburgim për të 

pandehurat, iu është llogaritur në dënimin e shqiptuar. 

  

  

Konformë nen. 450 dhe 453 të KPPRK-ës, obligohen të akuzuarat që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj secila veç e veç shumën prej nga 50 /pesëdhjetë/ €, e cila 

është caktuar duke pasur parasysh gjendjen ekonomike të të akuzuarave dhe 

komplikueshmërinë e kësaj çështje penale. 

 

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  

GJYKATA  THEMELORE  NË FERIZAJ- DEP...MENTI PËR TË MITUR me 

07.06.2013, PKR.nr.22/2013- 830/12 PR 1. 

 

 

 

Sekretarja juridike,                   Kryetari i trupit gjykues për të mitur, 

F. Jakupi                                Kadrije Goga-Lubishtani 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve, nga data e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së  

Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


