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P.nr.13/09 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, Kryetari i 

trupit gjykues-gjyqtari Bekim Veliqi, me anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët Florije Syla dhe Ferki 

Xhaferi, me procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.B për shkak të 

veprës penale Trafikimi me njerëz nga neni 139 par.1 të KPK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë 

Publike të Qarkut në Mitrovicë tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të 

Rënda PP.nr.129/08 e dt.03.02.2009, e përfaqësuar tani nga Prokurori i Shtetit Fetije Bajrami Shala, 

seancat e shqyrtim gjyqesor kanë qenë të mbyllura për publikun, dhe pas mbajtjes të seancës së 

shqyrtimit gjyqësor në bazë të nenit 359, 360, 361, 362, 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së me 

dt.11.06.2020 është marrë dhe shpallur publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me 

dt.23.06.2020; 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

A.B, nga i ati K., e ëma M., e gjinisë H., i lindur dt…. në Mitrovicë ku dhe jeton në rr.“…” p.nr., me 

nr. personal …, ka të kryer shkollën e mesme, punon si teknik medicional në QKUK në Prishtinë-

Klinika e Gastrologjise, i martuar, baba i një fëmije, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës, me parë i pa gjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër për vepra 

penale. 

 

Në bazë të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së i akuzuari; 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

I. SEPSE: Me datën e pa përcaktuar të muajit Nentor të vitit 2008, ka trafikuar me qënje njerëzore në 

atë mënyrë që ka ra në kontakte me personin L.B nga Kikinda Republikës së Serbisë ku të njëjtës i 

jep 10.000dinar ( e konvertuar ne 85.33€uro nga dinari)  që ta kontaktoj me të dëmtuarën S.U ku 

nëpërmjet L. e dëmtuara vjen në Mitrovicë, i akuzuari A. e strehon duke e mashtruar se do të jetojë 

me të në bashkësi martesore, ku pas një kohe i propozon që të ketë mardhënje seksuale me persona 

tjerë me qëllim të përfitimit material ku me vonë dërgon mesazhe telefonike nëpërmjetë telefonit 

mobil të cilin e ka mbajtur e dëmtuara me  nr..., duke shpërndarë mesazhe në telefonat e pesonave të 

panjohur e duke ju treguar çmimoren për shërbimet e ndryshme seksuale, duke ju kërcënuar të 

dëmtuarës S.  “se une të kam blerë me para dhe me ty muj të bëjë çka të dua se ti je nga Serbija dhe 

askush nuk të ndihmon edhe nëse më lajmëron në Polici” dhe me dt.21.12.2008 i ka angazhuar një 

takim me një person nga Kraleva Republika e Sërbisë, kur e dëmtuara S. kupton se ajo do të 

trafikohet shfrytëzon rastin kur i akuzuari ka qenë në punë ik nga banesa dhe paraqet rastin ku ma 

vonë i akuzuari arrestohet. 

 

Me këtë nuk u provua se i akuzuari ka kryer veprën penale Trafikimi me njerëz nga neni 139 

par.1 të KPK-së. 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

OSNOVNI SUD MITROVICI - BASIC COURT OF MITROVICA 
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II. Shpenzimet e procedurës penale mbien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

III. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo 

jurdik. 

A r s y e t i m i 

 

Aktakuza 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për 

Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën PP.nr.129/08 e dt.03.02.2009, ndaj të akuzuarit A.B për shkak 

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

 

Rrjedha e procedurës 

Më datë 15.11.2019 është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në këtë çështje penale, seanca ka qene 

e mbyllur per publikun, seanca ishte mbajtur në prezencën e të akuzuarit A.B, mbrojtësit të tij sipas 

detyrës zyrtare av.Xhelal Hasani dhe Prokurorit të Shtetit Fetije Bajrami Shala, në seancën e 

shqyrtimit fillestar i akuzuari është deklaruar mbi fajësinë, nuk e ka pranuar fajësinë në lidhje me 

veprën penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës, ndërsa brenda afatit të përcaktuar, i akuzuari ka 

paraqitur kundërshtime ndaj aktakuzës përmes mbrojtësit të tij, Gjykata ka ndërmarrë veprime ligjore 

sipas kundërshtimit të mbrojtësit siç konstatohen nga shkresat e lëndës, procedura sipas veprimeve 

dhe udhëzimeve tjera ka vazhduar me seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Me dt.11.02.2020, dt.24.02.2020, dt.10.06.2020 dhe dt.11.06.2020 janë mbajtur seancat e shqyrtimit 

gjyqësor në prezencën e të akuzuarit A.B, mbrojtësit të tij sipas detyrës zyrtare av.Xhelal Hasani dhe 

Prokurorit të Shtetit Fetije Bajrami Shala, të cilat seanca kanë qenë të mbyllura në bazë të nenit 294 

par.1 nën par.1.4 të KPP-së për shkak të rrethanave personale të të akuzuarit dhe mbrojtjes së këtyre 

rrethanave. 

 

Për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia e virusit COVID-19, sancat gjyqësore janë shtyer mbi 

tre (3) muaj andaj në seancën e dt.10.06.2020, procedura ka filluar rishtazi në bazë të nenit 311 par.3 

të KPP-së, i akuzuari në seancën e shqyrtimit gjyqësor është udhëzuar për të drejtat e tij në bazë të 

nenit 323 të KPP-së, i akuzuari është deklaruar i pafajshëm sa i përketë pranimit të fajësisë, pasi që i 

akuzuari është deklaruar i pafajshëm, seanca ka vazhduar me prezentimin e provave materiale dhe 

veprimeve të tjera procedurale. 

 

Me dt.11.06.2020 palët dhe mbrojtësi kanë paraqitur fjalën përfundimtare, pas përfundimit të 

shqyrtimit gjyqësor, seanca të cilat kanë qenë të mbyullura për publik, në të njëjtën ditë trupi gjykues 

ka bërë shpalljen publike të aktgjykimit, në prezencë të të akuzuarit dhe mbrojtësit kurse në mungesë 

të Prokuorit të Shtetit. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor 

Në cilësi të provës janë administruar provat e propozuara nga Prokuroria e Shtetit në PTH në 

Mitrovicë. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor me dt.10.06.2020, Prokurori i Shtetit ka propozuar që të lexohet 

dëshmia e të dëmtuarës-dëshmitares S.U e dhënë me dt.16.01.2009, e dhene pranë gjyqtarit të 

procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit ka deklaruar që nuk e kundërshton propozimin e Prokurorit të Shtetit që të 

lexohet dëshmia e të dëmtuarës-dëshmitares S.U e dhënë me dt.16.01.2009 pranë gjyqtarit të 

procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë, i akuzuari ka deklaruar që qëndron pranë 

deklarimit të mbrojtësit. 
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Trupi gjykues në bazë të nenit 337 par.1 të KPP-së ashtu siç konstatohet në procesverbalin e seancës, 

ka marrë aktvendim duke pranuar propozimin e Prokurorit të Shtetit dhe është bërë leximi i dëshmisë 

së të dëmtuarës-dëshmitares S.U e dhënë me dt.16.01.2009 pranë gjyqtarit të procedurës paraprake në 

mundësinë hetuese të veçantë. 

 

Sipas aktakuzes nuk ka pasur të propozuar dëshmitarë në këtë çështje për të dëshmuar, përveç që e 

dëmtuara S.U është dëgjuar pranë gjyqtarit të procedurës paraprake, në mundësin e veçantë të 

hetuesisë. 

 

Administrimi i provave 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.24.02.2020, dhe dt.10.06.2020, jane administraur provat 

personale dhe materiale dhe atë: deklarata e të dëmtuarës-dëshmitares S.U e dt.18.12.2008 e dhënë në 

Polici, deklaratat e te dëmtuarës-dëshmitares S.U e dhënë me dt.16.01.2009, pranë gjyqtarit të 

procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë, raporti i Forenzikës i dt.18.12.2008, 

procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave i dt.18.12.2008, raporti i listingut nga mesazhet 

telefonike (SMS) me numër të telefonit ... të dt.19.09.2008 dhe dt.20.09.2008, po ashtu mesazhet 

telefonike (SMS) nga numri i telefonit ... të dt.08.10.2008 dhe dt.08.10.2008 i orës 21:22 min, 

fotodokumentacioni nga shkresat e lëndës. 

 

Pas leximit të provave Prokurori i Shtetit, i akuzuari, mbrojtësi kanë deklaruar se nuk kanë 

propozime të tjera sa i përket procedurës së plotësimit të provave, procedura ka vazhduar me marrjen 

në pytje të akuzuarit në kuptim të nenit 345 të KPP-së, e në respektim të dispozitave ligjore nga neni 

346 të KPP-së. 

 

Marrja në pyetje e të akuzuarit 

Me date 10.06.2020 në seancën e shqyrtimit gjyqësor i akuzuari A.B është njoftuar me të drejtat e tij 

ligjore që i përkasin në bazë të nenit 323 të KPP-së, i njëjti ka paraqitur mbrojtjen e tij në lidhje me 

këtë rast, ne mbrojtjen e tij i akuzuari ka deklaruar se me S. jam takuar nëpërmjetë një shoqes time, 

ajo ka qenë nga Kikinda me emrin L., e kam njoftur më përpara në aksione punese në ish Jugosllavi, 

që 15 vite punoj si infermier në QKUK në Prishtinë,  kam shkuar tek L. në familjen e saj e njëjta 

është e martuar, kam qëndruar 3-4 ditë tek ajo, i kam treguar rastin që në atë kohë nuk kam qenë i 

martuar, kam qenë i shkurorzuar, e kam një vajzë dhe dëshiroj që të martohem, dhe mbas 1 muaji L. 

më ka propozuar për S., me të njëjtën kemi rënë në kontak përmes telefonit, më ka pyetur për çështje 

të mijat a jam përdorues i alkoolit, a punojë apo jo, e kam njoftuar që jam infermier, alkoolin e 

përdori vetëm në festa dhe me të njëjtën jemi takuar tek Tre Rrokaqiejt tek Ura e Ibrit në Mitrovicë, 

qëllimin ajo dhe unë e kemi pasur që të martohemi, kur e kam parë në dukje nuk e kam pëlqyer në 

pamje por kam menduar që do të jetë e mirë me karakter dhe kam shkuar së bashku me të në shtëpinë 

time tek Lagjia Tjegullorja ku e kam banesën, në banëse kanë qenë vajza dhe babai im, dhe e kam 

njoftuar me vajzën dhe prindin tim, fillimisht ka qenë mirë, e njëjta ka qenë e lirë që të dal në qytet 

për të blerë gjësende, kam qenë në punë, natyrën e punës e kam me ndërrime, punojë edhe në orarin e 

natës, e dëmtuara më ka njoftuar që ka fëmijë, gjatë kësaj kohe e kam ndihmuar materilaisht me 

gjësende rroba për fëmijët e saj, e njëjta ka kontaktuar me fëmijët e saj, me të njëjtën kam dalur nëpër 

qytet, në Mitrovicë, në Prishtinë, e kam dërguar në vendin në punës që ta njoftoj se ku punoj, ajo e ka 

pasur një numër të telefonit që e kam cekur edhe më herët në deklarat që tani ma konfirmon edhe 

mbrojtësi ..., ajo ka qenë e lirë që të dal dhe të furnizohet me ushqime, bashkëjetesa me të ka zgjatur 

afër 3 muaj, është një lëshim i imi që të njëjtën nuk e kam paraqitur në polici pasi që ka qenë shtetase 

e huaj dhe ta kisha paraqitur si grua, e njejta nuk më ka kërkuar para pasi që të njëjtës i kam ofruar 

çka ka pasur nevojë që të blejë pasi që ka pasur para në banesë, kemi jetuar bashkë babai tim, vajza 

time dhe ajo, ka deklaruar se dicka tjeter nuk ka per te shtuar ne mbrojtjen e tij 
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Fjala përfundimtare 

Me datë 11.06.2020, palët dhe mbrojtësi kanë paraqitur fjalën përfundimtare të cilën fjalë gjykatës i 

kanë dorëzuar në formë të shkruar kurse e kanë elaboruar në seancë. 

 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim ka 

theksuar se “Nga deklarata e të dëmtuarës me dt.18.02.2008, e njejta  ka deklaruar se me të akuzuarin 

A.B është njoftuar përmes dëshmitares L. Bazin nga Kikinda-Sërbi, ku sipas L. ajo kishte kërkuar 

10.000 dinar(e konvertaur ne eruo 85.33€) nga A.i si shpërblim, ndër të tjera e dëmtuara ka deklaruar 

se i akuzuari kishte thënë se kam të drejtë që të bëjë çfarë të dua me ty se kinse e ka blerë me para, ku 

edhe i kishte kërkuar të dëmtuarës S. që të dal me persona të tjerë me qëllim që të kryej marrdhënje 

seksuale, nga deklaratën e saj dhënë në polici e njëjta kishte deklarua se i akuzuari e ka kërcënuar dhe 

e ka mbajtë nën kërcënim të vazhdueshëm duke i thënë se nëse e dëmtuara e lajmëron në polici, ata 

nuk do ta ndihmojnë sepse e dëmtuara është e nacionalitetit Serb, me datën 21.12.2008, sipas të 

dëmtuarës i akuzuari kishte thënë të dëmtuarës se duhet të shkon dhe ta kryente aktin seksual dhe e 

dëmtuara nuk kishte pranuar dhe kishte dalë në rrugë dhe kishte lajmëruar policinë, këtë deklaratë e 

dëmtuara  e ka dhënë të njëjtën me dt.16.01.2009, e njëjta ka deklaruara se  mbesë në tërësi të 

deklaratës së dhënë me dt.18.12.2008 dhe ka theksuar se numri i telefonit ... nuk e di se kujt i takon, 

por sqaron se porosia nga telefoni i cekur ka ardh në telefonin e saj ..., ku i akuzuari A. e ka përdorë 

telefonin e saj kur ajo nuk ka qenë prezent dhe e njëjta ka deklaruar në vazhdim se i akuzuari A. ka 

manipuluar me telefona me numra të telefonave kartelave përafërsisht 10 apo 11 kartela. Nga foto 

dokumentacioni që gjendet në shkresat e lëndës shihen sendet të cilat janë konfiskuar nga ana e të 

akuzuarit siç janë kartelat e ndryshme telefonike, cd-ja me fotografi pornografike të ndryshme, e që 

vërtetohet se i akuzuari ka përdorë numra të ndryshëm të telefonave me qëllim që i njëjti të mos 

zbulohet. Nga ekzaminimi i telefonave mobil vërtetohet se nga ana e policisë janë konfiskuar 7 

telefona mobil të cilët janë dërguar edhe në ekzaminim, e që nga mesazhet që janë nxjerr nga 

telefonat gjegjësisht nga numri i telefonit ... i  dt.19.09.2008, shihet se i akuzuari duke komunikuar 

edhe me persona tjerë që e dëmtuara të ketë marrdhënie seksuale duke i treguar çmimoren për 

shërbimet e ndryshme seksuale, ku i akuzuari edhe në mesazhin e dt.20.09.2008 i shkruan një personi 

tjetër duke i thënë se merre një dhomë në hotel dhe do te vijë të përpunoj ku edhe mesazhet tjera i 

akuzuari i shkruan edhe personave tjerë me qëllim që e dëmtuara të dal dhe të kryej mardhënie 

seksuale me të tjerët. Deklarata e të akuzuarit është në kundërshtim të plotë me deklaratën e të 

dëmtuarës, sepse dëshmitarja L. kishte kërkuar 10.000 dinar nga i akuzuari A. si shpërblim. Se i 

akuzuari A. është kryes i veprës penale vërtetohet edhe nga të gjitha provat e cekura me lart, ndërrimi 

i shpesht i numrave të telefonave, i cili në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se nuk e di të kujt janë 

dhe se ata telefona dhe kartela të ndryshme janë konfiskuar në shtëpinë e tij e që vërtetohet edhe nga 

fotodokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës.” Prokuroria ka paraqitur edhe disa pretendime 

të tjera siç konstatohet në përmbajtjen e fjalës përfundimtare. 

 

Mbrotjësi av. Xhelal Hasani në fjalën përfundimtare ka deklaruar se sa i përketë veprës penale 

Trafikim me njerzë nga neni 139 par. 1 të KPP-së, për të cilën është akuzuar i padehuri A.B 

konsideroj se nuk kemi prova të mjaftueshme të cilat mbështesin dyshimin e bazuar mirë se i 

akuzuari e ka kryer këtë vepër penale pasi që provat të cilat janë proceduar gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor nuk kanë provuar se i padehuri ka ndërmarrë ndonjë veprim në drejtim të veprës për të cilën 

është akuzuar. Deklarata e të dëmtuares është një deklaratë thelbësishtë e pa mbështetshme, pasi qe 

nuk kemi asnjë provë qoftë dëshmitar apo provë material e cila do të mbështeste një deklarim të tillë. 

Në shkresat e lëndës është një mesazh telefonik i dërguar nga telefonf i të dëmtuarës ... i datës 

19.10.2008 në të cilin mesazh përshkruhen çmimet për shërbimet seksuale për të cilin mesazh e 

dëmtuara thotë se e ka dërguar i akuzuari. As kjo thënje e të dëmutarës nuk mbështetet në asnjë provë 

përkundrazi mesazhi është dërguar nga telefoni i të dëmtuarës. Po ashtu nga i njëjti numër telefonik 

është dërguar edhe një mesazh telefonik i dt.20.10.2008 nga i cili mesazh po ashtu nuk vërtetohet 

asnjë fakt relavant e që ka te bëjë me kryerjen e veprës penale nga ana e të padehurit. Se nuk kemi të 

bëjme me asnjë veprim inkriminuese nga ana e të akuzuarit dhe se nuk është përmbush asnjë nga 



5 

 

elementet e cekura më lart tregojnë edhe faktet, se e dëmutar është njoftuar me të akuzuarin me 

qëllim të martesës përmes shoqës së saj  L.B, se para ardhjes në Mitrovicë ka shkëmbyer mesazhe me 

të akuzuarin, se me vet dëshirë ka udhëtuar nga Kikinda për në Mitrovicë për tu takuar me të 

akuzuarin me qëlim të martesës, se ka jetuar në bashkësinë jashtëmartesore pasi që nuk kanë pas 

kunor diku dy muaj e gjysëm, kanë jetuar në banesën e të akuzuarit së bashku me vajzën e të 

akuzuarit dhe babain e tij, se i padehuri ka punuar në QKUK në Prishtinë si teknik medicional ku 

edhe tani është në marrëdhënjë punë, se për kohën sa ai ka qenë në orar të punës ajo e ka  thirrë me 

telefon duke e pyetur se a është lodhur dhe se si është mërzit për të për këtë ekziston edhe mesazhet, 

se ka qenë e lirë të dal në qytet e pa penguar nga askush, dhe se tanë kohën ka qenë në kontakt me 

vajzat e saja nga martesa e parë në Sërbi dhe atë përmes telefonit dhe se sikur të kishte pasur diçka 

nga ajo çka ka deklaruar e dëmtuara ajo me siguri do ti njoftonte vajzat dhe do te kërkonte ndihmë 

nga ato, se nuk kemi të bëjmë me shfrytëzim seksual flet edhe një pjesë e deklaratës së saj në një 

pjesë kur është pyetur se a të ka ofruar i akuzuari para për me pas mardhënje seksuale me persona 

dhe ajo është përgjigjur, jo ai vetëm më ka thënë se kështu seksi ka më qenë ma i mirë. Nga të 

cekurat më lart konsideroj se konform nenit 364 par.3 të KPP-së, gjykata të marrë aktgjykim lirues 

pasi qe nuk ka prova për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se I akuzuari A.B ka kryer veprën 

penale për të cilat akuzohet. 

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbeshtes fjalën përfundimtare të paraqitur 

nga mbrojtesi im, të njëjtën e kam pasur per grua, ajo ka jetuar tek unë me babain dhe vajzën time qe 

e kam nga martesa tjetër, ka qenë e lirë, unë kam qenë në punë dhe të gjitha ato që tha mbrojtësi i 

mbështesë, kërkoj që të lirohem, gjatë këtyre 50 viteve unë asnjëherë nuk kam pasur problem me 

ligjin. 

 

Gjetjet e Gjykatës 

Pas procedimit të provave materiale dhe atyre personale në këtë çështje të konstatuara si më lart dhe 

vlerësimit të tyre një nga një, marrjes në pyetje të të akuzuarit, paraqitjes së fjalës përfundimtare nga 

palët dhe mbrojtësi vlerësimit të tyre në ndërlidhshmërinë më provat, gjykata në mbështetje të nenit 

364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitivin e aktgjykimit, ku nuk 

është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale Trafikimi me njerëz nga neni 139 par.1 i KPK-së 

për të cilën akuzohet. 

 

Faktet jokontestuese eshte se i akuzari A.B me profesion është infermier pranë QKUK-së në 

Prishtinë, në Klinikën e Gastrologjises, njihet me të dëmtuarën S.U., kanë jetuar së bashku në 

banesën e të akuzuarit ku i akuzuari ka jetuar me prindin-babin tani të ndjerë dhe vajzën e tij, për një 

periudhë të caktuar kohore nga muaji nëntor 2008 deri me dt.18.12.2008 kur e dëmtuara e ka 

paraqitur rastin në Polici. 

 

Faktet e lartcekura nuk ishin kontestuar nga palët, përveç kësaj këto fakte vërtetohen edhe nga provat 

e administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

 

Bazuar në provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor gjegjësisht nga deklarata e të akuzuarit 

A.B e dhënë në Prokurori me dt.05.01.2009 si dhe deklarata e tij e dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor me dt.10.06.2020, për gjykatën nuk ka qenë kontestuese fakti i profesionit të të akuzuarit. 

 

Nga deklarata e të akuzuarit e dhënë në Prokurori me dt.05.01.2009, si dhe dëshmia e dhënë në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor me dt.10.06.2020, i akuzuari asnjëherë nuk e ka mohuar faktin se e 

njeh të dëmtuarën S.U., këtë fakt nuk e ka kontestuar asnjëherë gjatë fazave të procedurës penale, 

këto fakte i akuzuari nuk i ka mohuar as në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor dhe për më tepër 

këtë fakt që i akuzuari dhe e dëmtuara njihen mes vete dhe nuk e ka mohuar as e dëmtuara S.U. në 

Deklaratat e dhënë në Polici me dt.18.12.2008 si dhe Dëshmia e të dëmtuarës-dëshmitares S.U e 

dhënë me dt.16.01.2009 pranë gjyqtarit të procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë. 
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Po ashtu për Gjykatën nuk ka qenë kontestues fakti se i akuzuari me të dëmtuarën kanë jetuar se 

bashku për një periudhë të caktuar kohore në banesën e të akuzuarit ku kanë jetuar prindi-babi i të 

akuzuarit tani i ndjerë dhe vajza e tij, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe përmes deklaratës së të 

akuzuarit e dhënë në Prokurori me dt.05.01.2009, si dhe dëshmia e dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor me dt.10.06.2020 po ashtu nga deklaratat e të dëmtuarës të dhëna në Polici me 

dt.18.12.2008 si dhe nga dëshmia e të dëmtuarës-dëshmitares S.U e dhënë me dt.16.01.2009 pranë 

gjyqtarit të procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë, këtë fakt nuk e ka kontestuar 

asnjëherë i akuzuari gjatë fazave të procedurës penale, këto fakte i akuzuari nuk i ka mohuar as në 

mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor, të cilat janë vërtetuar edhe përmes deklaratave të të dëmtuarës 

të cilat janë cekur më lart. 

 

Lidhur me pretendimet e Prokurorisë në aktakuzë  

Për tu konsideruar se kemi të bëjmë me vepër penale ajo vepër duhet të përcaktohet me ligj, që të 

përcaktohen elementet e veprës penale, nga të gjitha këto rrjedhë qartë se kualifikimi sipas aktakuzës 

që është objekt i shqyrtimit nuk e mbështet dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari me veprimet e tij ka 

konsumuar elementet e veprës penale për të cilën akuzohet, pasi që provat nuk e ndërlidhin 

përshkrimin faktik të aktakuzës dhe dyshimin e bazuar mirë për të krijuar bindjen që vepra penale ka 

ndodh dhe se i akuzuari është kryesi i saj. 

 

Gjykata vlerëson çështjen se Prokuroria në përshkrimin faktik, vetëm ka theksuar veprimet nën 

dyshim të pambështetshëm, kemi përshkrimin por nuk e ka ndërlidhë dhe nuk e ka mbështetë në 

asnjë provë të bazuar, të besueshme, të qëndrueshme dhe as konkrete, akuza nuk mbështetet me asnjë 

provë që e njëjta është trafikuar, se është mashtruar, se i është bërë propozim nga i akuzuari që të ketë 

marrëdhënie seksuale me persona të tjerë, këto rrethana i vërteton vet e dëmtuara në deklarimet e saj, 

të gjitha këto vërtetojnë se nuk kemi asnjë element që në veprimet e të akuzuarit konsumohet vepra 

penale Trafikim me njerëz nga neni 139 par.1 të KPK-së, me arsyet të cilat do të paraqiten në vijim të 

këtij aktgjykimi. 

 

Kjo vepër penale hyn në kapitullin XIV të KPK-së Veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare 

dhe objekt i mbrojtur në kuadër të këtij kapitulli janë vlerat e mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare 

ato vlera që bashkësia ndërkombëtare i konsideron si vlera mbarënjerëzore ku disa nga to janë jeta, 

trupi dhe shëndeti i njerëzve, liritë e njeriut dhe dinjiteti, respektivisht tek vepra penale Trafikimi me 

njerëz në nenin 139 par.1 të KPK-së përcaktohet kuptimi i shprehjes “trafikimi me njerëz” që do të 

thoë “rekrutim, transporti, transferimi, strehimi ose pranimi i personave me anë të mjetve të 

kërcënimit ose të përdorimit të forcës apo me forma të tjera të detyrimit, rrëmbimit, falsifikimit, 

mashtrimit apo keqpërdorimit të pushtetit apo të pozitës ose të një pozite të ndjeshme ose me anë të 

dhënies a marrjes së pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit, që ka kontroll mbi 

personin tjetër me qëllim të shfrytëzimit”, po ashtu në Konventën e Këshillit të Evropës për masat 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore neni 4 përcakton “Trafikimi nënkupton rekrutim, 

transporti, transferimi, strehimi ose marrjen e personave me anë të kërcënimit, përdorimit të forcës 

apo me forma të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, kurthit, të shpërdorimit të detyrës, të 

atyre që kanë një pozicion të pambrojtur apo dhënien ose marrjen e pagesave ose përfitimeve për të 

arritur miratimin e një personi që ka kontroll mbi një person tjetër, për qëllim të shfrytëzimi. 

Shfrytëzimi do të përfshijë minimalisht shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve, forma të tjera të 

shfrytëzimit seksual, punën ose shërbimet e detyruara, skllavërisë apo praktikat e ngjashme me 

skllavërinë ose heqjen e organeve”.  

 

Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është në kuptimin e çdo forme të veprimit siç përcaktohet 

me nenin e lartcekur të KPK-së dhe Konventës, në rastin konkret nuk kemi asnjë veprim të 

mbështetur në prova se i akuzuari të dëmtuarën ta ketë trafikuar në ndonjë nga format e përcaktuara, 

kjo nuk mbështetet në prova, veprimet faktike të të akuzuarit nuk i përkasin një kualifikimi të tillë, 
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nuk ndërlidhet me asnjë provë konkrete, që rrjedhë se në rastin konkret sipas vlerësimit të gjykatës në 

asnjë mënyrë nuk konsumohen elementet e veprës penale Trafikimi me njerëz nga neni 139 par.1 të 

KPK-së. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare thekson se përmes dëshmitares L.B nga Kikinda 

Republika e Sërbisë…, trupi gjykues konstaton se në asnjë fazë të procedures nuk ka qenë si 

dëshmitare L.B, asnjë veprim nuk e kanë ndërmarrë Prokuroria as në fazën e hetimeve në raport me 

këtë person, është e pakuptimte të theksohet si dëshmitare L.B … në fjalën përfundimtare Prokurori i 

Shtetit e ka cekë se me dt.21.12.2008, i akuzuari i ka thënë të dëmtuarës që të shkon të bëjë akt 

seksual dhe tani e dëmtuara ka shkuar dhe e ka lajmëruar rastin në Polici, Gjykata vërteton faktin se 

me dt.21.12.2008, i akuzuari ka qenë nën masën e paraburgimit, sipas Aktvendimit GJPP.nr.87/08, 

dt.20.12.2008, data 21.12.2008, është e përshkruar edhe në dipozitiv të aktakzues, për gjykatën është 

shumë e pabazuar, e nguteshme, se çka është përshkrur në dispozitiv të aktakuzës, si dhe mbështetja 

në fjalën përfundimtare të dhënë nga Prokurori i Shtetit, e pa qartë po ashtu është se me kënd të bëjë 

akt seksual e dëmtuara, ndërsa është shumë jo e qëndrushme, në përshkrimin në dispozitiv të 

aktakzuës theksohet “atë ditë i akuzuar ka qenë në punë”, siç e përshkruan vet Prokurori i Shtetit në 

përshkrimin në dispozitv të aktakuzës në rreshtin e parafundit, edhe përshkrimi në dispozitiv edhe 

pararqitja e fjalës përfundimtare po ashtu edhe provat e proceduara kanë kundërthënje të hapur, që 

nuk vërtetojnë elementet e veprës penale për të cilën akuzohet i akuzuari.  

 

Prokuroi në fjalën përfundimtare ka cekë se dëshmitari L.B i kishte kërkuar 10.000 dinar nga i 

akuzuari si shpërblim, për trupin gjykues është i pa bazuar ky konstatim i deklaruar nga Prokurori, 

nuk duhet të merret vlera e numrave në dhjetëmijëdinar (10.000dianrë) si vlerë e madhe monetare, në 

konvertimin e shumës prej 10.000 dinar rezultojnë të jenë 85.33€ (tetëdhjetëepesëeuro e tridhjetëetri 

cent). 

 

Në mbrojtjen e dhënë nga i akuzuari A.B, në seancën e shqyrtimit gjyqësor me dt.10.06.2020, mohon 

çdo veprim në drejtim të veprës penale për te cilën është dyshuar, ka shtuar se ka pas qëllim që të 

martohet me të njëjtën – tani të dëmtuarën dhe e ka marrë për grua, ka jetuar në shtëpinë e tij se 

bashku edhe me vajzën e të akuzuarit dhe babain e tij tani të ndjerë, fakt që nuk mohohet as nga e 

dëmtuara, nuk di arsyen pse ajo është paraqit në Polici, atë ditë ka qenë në vendin e punës (QKUK në 

Prishtinë), kanë ardh Polica dhe e kanë arrestuar, gjatë kohës sa kanë jetuar së bashku nuk ka pasur 

asnjë problem, për të njëjtën jam përkujdesur, asnjëherë nuk kam kontaktuar me ndonjë person me 

qëllim që të njëjtën ta trafikoj sepse askush nuk e ofron gruan për shërbime seksuale, e njëjta ka dalë 

lirshëm nga shtëpia dhe vet ka blerë ushqime, ka pas edhe telefon personal me të cilin është shërbyer 

për nevoja të veta për të kontaktuar me vajzat e saj të cilat i kishte nga martesa paraprake. 

 

Në rastin konkretë sipas aktakuzës, i akuzuari ka kontaktuar me të dëmtuarën përmes personit “L.B 

nga Kikindia” dhe të njëjtës i ka dhënë 10.000dinar për ta kontaktuar me të dëmtuarën S.Uhelji, 

konstatim ky i pa vërtetuar me dëshmi konkrete sa i perkete parave dhe për më tepër Prokuroria nuk 

është munduar fare që të kontaktoj me personin L.B që të vërtetojë identitetin e saj dhe që të sigurojë 

ndonjë deklaratë prej saj në cilësinë e dëshmitares, por faktin e tillë Prokuroria e ka lënë të pa 

mbështetshëm në prova konkrete duke e bazuar vetëm në deklaratën e të dëmtuarës të cilës deklaratë 

gjykata nuk i fal besimin pasi që e njëjta nuk mbështetet në provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe është kundërthënëse, por edhe nese do ti falej besimi, ai deklarim nuk e inkrimon ne 

verpen penale sipas aktakuzes, Gjykata nuk ka arritur që të vërtetoj përtejë dyshimit të bazuar duke u 

mbështetur nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor të propozuara nga Prokuroria se i 

akuzuari ka kontaktuar me personin e cekur L.B dhe që të njëjtës i ka dhënë ndonjë shumë të parave, 

apo që e njëjta është ftuar në cilësinë e dëshmitares nga ana e Prokurorisë. 

 

Në Procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave i dt.18.12.2008 ceket se gjatë bastisjes në 

shtëpinë e të akuzuarit janë konfiskuar, kartela telefoni, mjete piroteknike, prezervativ, CD dhe video 
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kaseta me përmbajtje pornografike, vibrator, aparat digjital, Gjykata vlerëson se sendet e tilla të cilat 

janë sekuestruar në banesën e të akuzuarit nuk munda ta provojnë ndonjë fakt që vërteton dyshimin e 

bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, për më tepër Gjykata thekson 

faktin Prokuroria për sendet, nuk i përcakton a janë të ndaluara ligjërisht dhe me to nuk mund të 

bazohet se nuk kanë ndonjë fuqi provuese në vërtetimin përtejë dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari 

ka kryer veprën penale duke u bazuar në këto sende të cilat janë sekuestruar në banesën e të 

akuzuarit. Po ashtu Gjykata thekson faktin se në Procesverbalin mbi bastisjen e banesës dhe 

personave i dt.18.12.2008, emri dhe mbiemri i pronarit si dhe nënshkrimi i personit nuk janë i të 

akuzuarit pasi që në Proceverbal është emri, mbiemri dhe nënshkrimi i prindit të të akuzuarit “K.B” i 

cili tani më është i ndjerë, pra në kohën kur është kryer bastisja e banesës së të akuzuarit i njëjti nuk 

ka qenë prezent aty. 

 

Prokuroria po ashtu ka dështuar që ta provojë faktin se i akuzuari ka përdorur numra të ndryshëm të 

telefonit me qëllim që të mos zbulohet duke manipuluar me këta numra.  

 

Së pari Prokuroria përmend faktin se nga i akuzuari janë sekuestruar 14 kartela të ndryshme 

telefoni mirëpo askund nuk ceket se cilat SIM Kartela telefonike me numrat konkretë janë 

sekuestruar në banesën e të akuzuarit (pa specifikuar numrat e secilës SIM kartelë), ndërsa 

gjatë paraqitjes së provave në shqyrtim gjyqësor te dt.10.06.2020, Prokuroria ka propozon që 

të lexohen vetëm katër (4) mesazhe telefonike (SMS) nga dy numra telefoni faqe nr.21 dhe 22 

dhe atë nga numri ... mesazhet telefonike-SMS të dt.19.09.2008 dhe të dt.20.09.2008 dhe nga 

numri i telefonit ... SMS i dt.08.10.2008 dhe SMS i dt.08.10.2008 i orës 21:22 min, edhe pse 

Prokuroria me parashtresen e dt.24.02.2020, i ka prezentuar Gjykatës Listingun me mesazhet 

telefonike me 214 faqe, të cilin Gjykata e ka shqyrtuar me kujdes ku nga përmbajtja e të cilëve nuk 

mund të vërtetohet asnjë fakt konkretë apo përmbajtja e të cilëve në ndonjë mënyrë e ndërlidhë të 

akuzuarin me ndonjë element të veprës penale për të cilën akuzohet pasi që shumica prej këtyre 

mesazheve kanë përmbajtje personale me biseda private, shoqërore dhe familjare, pa permbajtje të 

kundërligjshme. 

 

Prokuroria po ashtu në përshkrimin e aktakuzës e thekson se “… nëpërmjetë telefonit mobil të cilin e 

ka mbajtur e dëmtuara me nr. ... duke shpërnda  mesazhe …”, përshkrimi i tillë bie në kundërshtim 

me dëshminë e të dëmtuarës e dhënë gjatë mundësisë hetuese të veçantë me dt.16.01.2009 pasi që e 

njëjta deklaron “numri i telefonit ... nuk e di se kujt i takon … porosia nga telefoni i cekur (është fjala 

për numrin e telefonit ...) ka ardhë në telefonin tim mobil ...”, për Gjykatën fakti i tillë është 

kundërthënës mes Aktakuzës së Prokurorisë dhe dëshmisë së dëshmitarës e që është një kundër 

argument ndaj aktakuzës. Gjykata nuk mund të bazohet në një fakt të tillë që bie në kundërshtim me 

veten pasi që vet e dëmtuara ka deklaruar se ka pasur në posedim dhe përodrim numrin e telefonit ... 

dhe jo numrin ... siç përshkruhet në aktakuzë. 

 

Prokuroria gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor ka propozuar që mesazhet telefonike (SMS) nga 

numri i telefonit ... të dt.19.09.2008 ora 22;27min dhe të dt.20.09.2008 ora 11;42min, të lexohen si 

prova. Gjykata vëren se mesazhet e dërguara nga ky numër i telefonit janë të dt.19.09.2008 ora 22.27 

min, dhe datë 20.09.2020, ora 11;42min, pra data e dërgimit të këtyre mesazheve është muaji shtator i 

vitit 2008, në këtë kohë e dëmtuara ka qenë duke jetur në Sërbi, sipas vet deklarimit të saj, pasi që vet 

ka deklaruar që në Shtetin e Kosovës ka ardhur në muajin nëntor të vitit 2008. Pra vet data e dërgimit 

të mesazheve telefonike nuk përputhet me kohën e kryerjes së veprës penale të cilën Prokuroria e ka 

përshkruar në aktakuzë e që është muaji nëntor i vitit 2008, fakti i tillë e bënë edhe më pak të 

besueshme që mesazhet e tilla telefonike janë dërguar nga i akuzuari pasi që në muajin Shtator i njëjti 

nuk ka qenë duke jetur me të dëmtuarën dhe fakti i tillë ëshë një kundër argument për vet aktakuzën e 

Prokurorisë. 
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Në mesazhin telefonik (SMS-in) e dt.20.09.2008, në ora 11;42 min, thuhet në gjuhën sërbe “Dodji u 

Obrenovac, uzmi sobu u hotelu, i doci da te odradim”, nga ky SMS nënkuptohet se e njejta është 

ftuar në Obrenovac, trupi gjykues konstaton se Obranovaci është Qytet në Republikën e Sërbisë, me 

shtrirje gjeografike në Sërbinë Qëndrore, e nga qyteti i Mitrovicës, rezulton që të jetë 403.7km 

largësi,  respektivisht mbi 6 orë rrugë (sipas të dhënave në Google Maps), ky fakt e bënë shumë të 

pakuptimtë vet aktakuzën, se si pretendohet që në mënyrën e tillë, pa mbështetje, pa vlerësim, vet 

propozimi që ky SMS të merret po thuajse fakti vendimtare nga ana e Prokurorisë është i pakuptimtë 

dhe aspak nuk ka të bëjë që të bazohet aktakuza, ky propozim në fakt është një kundër argument për 

aktkuzën, propozimi që shkon në favor të të akuzuarit, por pa dashjen e Prokurorisë që të merret 

ashtu edhe pse Prokuroria ka obligim ligjor që edhe provat shfajësuese për të akuzuarin të i 

prezentojë pranë gjykatës, siç e përcakton neni 7 e lidhur me nenin 48 të KPP-së. 

 

Së dyti Prokuroria përmend faktin se i akuzuari ka kontaktuar me persona të ndryshëm që e 

dëmtuara të ketë marrëdhënie seksuale me persona të panjohur duke j’u treguar çmimoren për 

shërbimet seksuale duke përmendur përmbajtjen e mesazhit telefonik nga numri ... të dt.20.09.2008.  

 

Fillimisht Gjykata potencon faktin se Prokuroria përmend “një person nga Kraleva e Sërbisë” 

mirëpo nuk kanë informata se kush është ai person apo që Prokuroria të ketë ndërmarrë veprime me 

qëllim të identifikimit të identitetit të atij personi dhe tërë dyshimin e bazuar “për personin nga 

Kraleva e Sërbisë” e ka mbështetur në përmbajtjen e një mesazhi telefonik (SMS) dhe dëshminë e të 

dëmtuarës të dt.16.01.2009 e cila thotë se “numri i telefonit ... nuk e di se kujt i takon”, po ashtu 

mesazhi nga numri ..., i cili ka ardhur në numrin e telefonit ... të cilin numër e dëmtuara e ka pasur në 

posedim në atë kohë e që e ka pohuar edhe vet gjatë gjithë kohës, pra një dëshmi e tillë ka 

kundërthënie të shumta pasi që vet e dëmtuara sqaron faktin se numrin e telefonit të cilën Prokuroria 

pretendon se e ka përdorur i akuzuari në fakt ka qenë në posedim dhe në përdorim nga e dëmtuara.  

 

Po ashtu e dëmtuara në dëshminë e saj të dt.16.01.2009, përmend faktin se “Sa e kam kuptuar unë 

personi nga Kraleva ka thënë se për pare nuk ka problem, mirëpo nuk e di se në çfarë kontesti janë 

përmendur paret”, është kundërthënës pasi që e njëjta pretendon se i akuzuari A. ka dashur që ta 

trafikoj dhe ta detyrojë që të kryej marrëdhënie seksuale me para me një person nga Kraleva pa e 

ditur se kush është ai person, duke mos e ditur se në çfarë kontesti janë përmendur parat vetëm duke 

supozuar për një qëllim të tillë të të akuzuarit ku e dëmtuara në po të njëjtën deklaratë ka theksuar se 

“Edhe një fakt e di se me telefona ka manipulu me ndërrimin e numrave-kartelave të telefonave, 

përafërsisht kanë qenë 10-11 kartela, mirëpo qëllimin se pse ka vepruar kështu nuk e di. Mirëpo 

vetëm mund të them se ai diçka ka pshtjellë diçka, mirëpo konkretisht nuk e di se çka” deklarimi i 

tillë jo vetëm që është kundërthënës dhe nuk e vërteton pretendimin e Prokurorisë e aq më përtejë e 

bene te pabazuar dyshimin se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, ky deklarim më 

shumë ngjanë me një supozim nga ana e të dëmtuarës së sa me një deklarim të drejtë të mbështetur në 

prova konkrete material. 

 

Së treti Prokuroria nuk ka arritur që të vërtetoj faktin se këta dy numra të telefonit kanë qenë në 

posedim të të akuzuarit dhe se i njëjti ka manipuluar me ta pasi që vet deklarata e të dëmtuarës dhe 

dëshmia e saj vërtetohet e kundërta, fakt ky që bie në kundërshtim me pretendimin e Prokurorisë.  

 

Gjykata nuk ka arritur që të vërtetoj këtë fakt pasi që me rastin e bastisjes në banesën e të akuzuarit 

nga ana e Policisë nuk është cekur (specifikuar) në raport se cilët numra kanë qenë në SIM –Kartelat 

të cilat janë sekuestruar në banesën e të akuzuarit. 

 

Gjykata duke u nisur nga Deklarata e të dëmtuarës S.U e dhënë në Polici me dt.18.12.2008 ka 

përmendur faktin se numri i telefonit ... ka qenë numri i saj të cilin e ka pasur në posedim dhe e ka 

përdorur ajo, për më tepër këtë fakt e ka mbështetur po ashtu në Dëshminë e saj e dhënë me 

dt.16.01.2009 pranë gjyqtarit të procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë ku ka 
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deklaruar se “porosia nga telefoni i cekur ka ardhë në telefonin tim mobil ... mirëpo nuk e di se pse 

më ka ardhë në këtë numër, me siguri A. e ka përdorë edhe telefonin tim kur unë nuk kam qenë 

prezente”, mesazhet (SMS) nga ky numër i telefonit të cilin e ka pasur në posedim e dëmtuara gjatë 

tërë kohës e të cilin fakt nuk e ka kontestuar anjëherë dhe për më tepër as nga përmbajtja e tyre nuk 

mund të vërtetojnë dyshimin e bazuar që janë konsumuar elemetet e veprës penale për të cilën 

akuzohet i akuzuari, për më tepër faktin që mesazhet telefonike janë dërguar nga i akuzuari 

Prokuroria nuk ka arritur që ta vërtetoj me ndonjë provë konkrete, të tërë dyshimin e bazuar se këto 

mesazhe telefonike janë dërguar nga i akuzuari Prokuroria e ka mbështetur në Dëshminë e të 

dëmtuarës të dhënë më dt. dt.16.01.2009 pranë gjyqtarit të procedurës paraprake në mundësinë 

hetuese të veçantë e që kjo mbetët vetëm një supozim nga ana e të dëmtuarës se i akuzuari ka 

shfrytëzuar telefonin e saj mobil kur nuk ka qenë ajo prezente me qëllim që ta trafikoj atë, faktin e 

tillë Prokuroria është dashur që ta vërtetoj në mënyra të tjera ligjore (masa të tjera) me qëllim të 

vërtetimit se i akuzuari i ka kryer këto veprime dhe jo në mënyrë të ngutshme të përcaktojë se këto 

veprime (dërgimi i mesazheve telefonike) janë kryer nga i akuzuari, Gjykata vlerëson se në rastin 

konkret më shumë kemi pasur të bëjmë me një dyshim të arsyeshëm se i akuzuari mund të ketë kryer 

veprimet inkriminuese se sa me një dyshim të bazuar mirë se i akuzuari ka kryer këto veprime dhe 

veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Sa i përketë numrit të telefonit ..., Gjykata nuk ka arritur që të vërtetoj se ky numër është sekuestruar 

në banesën e të akuzuarit apo që ky numër telefoni ka qenë në posedim të të akuzuarit duke u nisur 

nga vet fakti ku Prokuroria në bazë të dëshmisë të të dëmtuarës pretendon se “mesazhi telefonik ka 

ardhur nga numri i telefonit ... në numrin e telefonit ...” të cilën numër e dëmtuara e kishte në 

posedim dhe e përdorte. Gjykata gjatë shqyrtimit të Listingut me mesazhet telefonike (SMS) vërenë se 

në këtë raport nuk është cekur se nga kush janë dërguar mesazhet saktësisht nga cili numër dhe në 

cilin numër saktësisht janë dërguar ato mesazhe, vetëm janë përshkruar mesazhet telefonike me 

përmbajtjen e tyre pa specifikuar dërguesin dhe pranuesin e mesazheve. 

 

Vlerësimi i provave 

Gjykata nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor me dt.10.06.2020, konkretisht me 

propozimin e Prokurorit të Shtetit që të lexohen Listingu me mesazhet telefonike nga numri i 

telefonit ... të dt.19.09.2008 dhe të dt.20.09.2008 dhe po ashtu nga mesazhet nga numri i telefonit ... 

SMS i dt.08.10.2008 dhe SMS i dt.08.10.2008 i orës 21:22 min, dëshmia e të dëmtuarës-dëshmitarës 

S.U e dhënë me dt.16.01.2009 në mundësinë hetuese të veçantë pranë gjyqtarit të procedurës 

paraprake, deklarata e të dëmtuarës-dëshmitarës S.U e dhënë në Polici me dt.18.12.2008, raporti i 

Forenzikës i dt.18.12.2008, procesverbali mbi bastisjen e banesës dhe personave i dt.18.12.2008, nuk 

arriti në përfundim të tillë që nga këto prova të provohet përtejë dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari 

ka konsumuar ndonjë element të veprës penale për të cilën akuzohet. 

 

Gjykata vlerëson se dëshmia e dëshmitares-të dëmtuarës S.U e dt.16.01.2009 është shumë 

kundërthënëse mes vete dhe si të tillë Gjykata nuk mund t’i fal besimin një dëshmie e cila po ashtu 

nuk mbështetet në asnjë provë tjetër konkrete duke thënë sqarimet e cekura si më lart në këtë 

aktgjykim. 

 

Mesazhet telefonike SMS-ët e dërguar me data19.-20.09.2008, koha e dërgimit të tyre nuk është në 

përputhje me kohën për të cilën Prokuroria pretendon se i akuzuari ka kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet pasi që mesazhet telefonike janë të muajit Shtator të vitit 2008, kohë kur e dëmtuara 

ishte duke jetuar në shtetin e Sërbisë, kurse i akuzuari dyshohet se ka kryer veprën penale në muajin 

Nëntor të vitit 2008, kjo mos përputhje në mes të datave të mesazheve telefonike dhe kohës kur 

dyshohet të jetë kryer vepra penale është kundër argumenti i vet aktakzuës që është parashtruar nga 

Prokuroria, këto propozimi vetëm e kanë vërtetuar pafajësinë e të akuzuarit, kanë shkuar në favorin e 

tij, edhe pse Prokurori ka obligim ligjor që edhe provat shfajësuese që kanë të bëjnë me të akuzuarin, 

t’i vlesojë dhe ti prezentoj pranë gjykatës, siç e përcakton obligimi ligjor nga neni 7 i KPP-së, këto 
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prova të propozuar nga Prokuroria kanë rezultuar që të jenë në favorin e vet palës së akuzuar, nga kjo 

rezulton se aktakzua as dyshimin e arsyshëm nuk e plotëson, që të veprohet tutje, siç është vepruar 

pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar, kur është marrë aktvendimi për hudhjen e saj, pa u 

mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Po ashtu Prokuroria në aktakuzë ka cekur se numri i telefonit ..., ka qenë numri i të dëmtuarës, ndërsa 

e dëmtuara në vet deklaratën e saj në polici me dt. 18.12.2008 dhe në dëshminë e dhënë në gjykatë 

pranë gjyqtarit të procedurës paraprake në mundësinë hetuese të veçantë me dt.16.01.2009, e 

kundërshton këtë fakt pasi që e njëjta ka deklaruar se numri i telefonit ... ka qenë numri i saj personal 

të cilin ajo e ka përdorur dhe e ka shfrytëzuar, andaj Gjykata nuk i ka falur besimin një prove të tillë 

kundërthënëse në mes aktakuzës dhe dëshmive. Sa i përketë numrit të telefonit ..., Prokuroria nuk ka 

ofruar asnjë provë konkrete me anë të së cilës ka treguar se kujt i takon ky numër. 

 

Gjykata Listingun me mesazhet telefonike--SMS ka shqyrtuar me kujdes dhe ka arritur në përfundimin 

se në këtë Listing vetëm janë përshkruar mesazhet telefonike me përmbajtjen e tyre pa e përcaktuar 

dërguesin dhe pranuesin e mesazhit dhe po ashtu përmbajtja e këtyre mesazheve-SMS nuk mund të 

nxirret ndonjë përfundim që e ndërlidh të akuzuarin me kryerjen e veprës penale, andaj Gjykata nuk i 

ka falur besimin duke u bazuar edhe në arsyetimet e cekura më lart në këtë aktgjykim. 

 

Sa i përketë Raportit të Forenzikës i dt.18.12.2008 dhe Procesverbalit mbi bastisjen e banesës dhe 

personave i dt.18.12.2008, Gjykata i ka falur besimin vetëm sa i përketë fuqisë provuese që ato kanë 

në raport me sendet e sekuestruara në banesën e të akuzuarit edhe pse sendet e cekura si më lart me 

arsyetimin e dhënë si më lart në këtë aktgjykim nuk janë sende të ndaluara ligjërisht kurse sa i 

përketë SIM-Kartelave të sekuestruara nuk janë specifikuar numrat e secilës SIM-Kartelë duke 

përmendur vetëm sasinë e SIM-Kartelave të sekuestruara. 

 

Në rastin konkrete asnjë provë nuk e vërteton se e njëjta është trafikuar, apo i akuzuari të ketë afruar 

në marrdhënje me tjetrin, këtë e vërteton vet e dëmtuara, e njëjta ka jetuar në bashkësi familjare më të 

akuzuarin, së bashku me prindin e të akuzuarit dhe vajzën e të akuzuarit. 

 

Në rastin konkrete asnjë provë nuk e vërteton se e njëjta është trafikuar, apo i akuzuari të i ketë ofruar 

në marrëdhënje seksuale me persona tjerë, këtë e vërteton vet e dëmtuara, se nuk ka pasur 

marrëdhënje me asnjë person, siç vërtetohet në deklaratat e saj, e njëjta ka jetura në bashkësi 

familajre së bashku me të akuzuarin si dhe me prindin e tij dhe vajzën e të akuzuarit. 

 

Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë  

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-ës, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese dhe të siguroj që një hetim të 

kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të akuzuarit dhe që mbledhja e provave të mos bëhet në 

kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 241 të KPP-ës, 

përcaktohet si në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e aktakuzës bazuar në 

rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore, ndërsa në rastin konkret prokuroria, 

nuk kishte siguruar prova, pothuajse asnjë provë të vetme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

indirekte që do të mund të vërtetohet se i akuzuarit ka kryer veprën penale që akuzohet, mbi bazen e 

te gjitha ketyre rrethanve te konstatuara me larte, ne arsyet e dhena, gjykata vlerëson se janë ne 

përputhshmëri me vendimin e marre si ne dispozitivin e këtij aktgjykim liruese per te akuzuarin, te 

konstatuara nga provat e administraurar gjate shqyrtitmi gjyqesor andaj gjykata i vlerësoj edhe me 

rastin e marrjes se aktgjykimit, duke sqaruar rrethanat lidhur me çështjen, duke krijuar një bindje të 

bazuar të gjykatës me rastin e marrjes së vendimit, se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën 

penale që akzuohet sipas aktakuzës, dhe në bazë të këtyre rrethanave dhe provave të administruara 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, Gjykata ka vlerësuar se nuk u prova për dyshimin e bazuar mirë dhe 

duke pasur mbështetje në dispozitat ligjore dhe atë neni 3 par.2 të Kodit të Procedurës Penal 



12 

 

përcakton se “mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin 

e ndonjë dispozite te ligjit penale interpretohen në favor të të akuzuarit dhe të drejtave të tij sipas 

këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës”, e nga këto Gjykata ka krijuar bindjen e 

plotë dhe se në mungesë të provave që do të vërtetonin fajësinë ka marrë Aktgjykim Lirues në 

mbështetje të nenit 364 par 1 nën par.1.3 të KPP-së.  

 

Gjykata, vlerëson se provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk provojnë asnjë nga faktet të 

cilat janë potencuar në aktakuzë, Gjykata nga të gjitha arsyet që ka dhënë si më lart, arrin në 

përfundim se në veprimet e akuzuarit nuk konsumohen elementet e veprës penale dhe se provat e 

paraqitura nga ana e Prokurorisë janë kundërthënëse dhe kundërargumente për vet aktakuzën dhe nuk 

mund të vërtetojnë përtejë dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari me veprimet e tij ka kryer veprën 

penale Trafikimi me njerëz nga neni 139 par.1 të KPK-së, bazuar ne arsyet dhe faktet e cekura 

vendosi që të akuzuarin A.B, ta liroi në tërësi nga akuza e Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë 

tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda PP.nr.129/08 e 

dt.03.02.2009. 

 

Gjykata vlerëson se arsyet e dhëna në drejtimin të marrjes së aktgjykimit lirues, janë të arsyetura, të 

qëndrueshme, që e bënë që akuza që dyshohet i akuzuari, të pa bazuar, të pambështeteshme. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale dhe kerkesa pasurore juridike 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e ka marrë në bazë të neneve 454 par.1 të 

KPP-es, ndërsa udhëzimi i palës së dëmtuar për realizmin eventual të ndonjë kërkese pasurore 

juridike në kontest civilo-juridik u mbështet në nenin 463 të KPP-së. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lart duke u bazuar në nenin 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Renda 

P.nr.13/09 dt.23.06.2020 
 

Procesmbajtësi                                                 Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari    

Endrit Hajrizaj                                    Bekim Veliqi  

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15)ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë. 


