
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR  

TIRANË   
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

NR. AKTI 154  NR. VENDIMI 1851 

 

 

  Dt. 16.07.2019 

V E N D I M 

“NE EMER TE REPUBLIKES” 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

Kryesues   Altin Abdiu  

asistuar nga sekretare gjyqësore Aurora Cjapi, date 16.07.2019, përfundoi së shqyrtuari në 

seancë gjyqësore publike çështjen penale që u përket;   

Prokuroria Prane Gjykates Se Rrethit Gjyqësor Tiranë, përfaqësuar nga prokurori Agron 

Gjana.  

I pandehur: , i biri i  

,  shtetesi e kombesi turke, arsim 

i larte, stomatolog, i martuar, i padenuar, identifikuar me karte 

identiteti, ne mungese, i perfaqesuar me deklarim nga av. Beqar 

Kocaqi, Dhoma e Avokatise Tirane.  

 

Akuzuar:  Për kryerjen e vepres penale “Prostitucioni” parashikuar nga neni 113 

pg.2 i K.Penal.  

Në konkluzionet përfundimtare prokurori kërkoi :  

  -Deklarimin fajtor te te pandehurit   per kryerjen e vepres penaele 

“Prostitucioni” bazuar ne nenin 113/2 te K.Penal, denimin e tij me 300 000 (treqind mije) 

leke gjobe. 

 Shpenzimet proceduriale ti ngarkohen te pandehurit. 

-Perfaqesuesi i te pandehurit kerkoi deklarimin e pafajshem te te pandehurit sepse nuk 

provohet akuza e ngritur nga prokuroria. Ne rast se gjykata e gjen fajtor, kerkojme nje denim 

sa me te bute me gjobe.  

-I pandehuri ne mungese. 

Gjykata pasi shqyrtoi çështjen në tërësi, 

V E R E N  

   Prokuroria Prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, ka paraqitur per gjykim 

procedimin penal Nr. 1001 te vitit 2017, ne ngarkim te te pandehurve  

 dhe  te akuzuar perkatesisht: 

 -E pandehura , per kryerjen e veprave penale: Shfrytëzimit te prostitucionit”, 

parashikuar nga Neni 114/2 i K.Penal dhe “Mbajtja e lokaleve për prostitucion", parashikuar 









 

 

pandehurit , kundrejt pageses ne ambjentet e qendres se masazheve “Spa 

Caliente”, ne pronesi te bashketepandehures  

   Konkretisht sipas vendimit te mesiperm, pronarja e qendres “Spa Caliente”, 

bashkeepandehura , eshte deklaruar fajtore dhe eshte denuar per kryerjen e 

veprave penale “Shfrytezimi i prostitucionit” dhe “Mbajtja e lokaleve per prostitucion” 

parashikuar perkatesisht nga nenet 114/2 dhe 115 te K.Penal. 

  Ne gjykim perfaqesuesi i te pandehurit kerkoi deklarimin e tij te pafajshem duke pretendua 

se i pandehuri qe ai perfaqeson ka konsumuar elementet e figures se vepres penale 

“Prostitucioni” parashikuar nga neni 113/2 i K.Penal.  

  Persa i perket cilesimit juridik te faktit penal. 

  Ne nenin 113 te K.Penal me titull “Prostitucioni”, eshte parashikuar se: 

  “Ushtrimi i prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 

   Dhenia e shperblimit per perfitim personal te prostitucionit denohet me gjobe ose me 

burgim gjer ne tre vjet”. 

− Objekti i vepres penale: Ligjvënësi ka parashikuar një mbrojtje të posaçme, për një 

marrëdhënie juridike të rëndësishme, siç është ajo e vendosur nga shteti për të 

garantuar normat e moralit të shoqërisë, të cilat janë në kundërshtim të plotë me 

dukurinë negative të prostitucionit. Pra ne rastin konkret vertetohet objekti i vepres 

penale, ushtrimi i prostitucionit nga ana e te pandehurit , sipas nenit 

113 prg.2i K.Penal. 

− Ana objektive e kesaj vepre penale: I pandehuri  ka kërkuar dhe 

përfituar shërbime seksuale nëpërmjet ofrimit dhe dhënies së shpërblimit në mënyrë të 

vullnetshme. 

− Subjekti i veprës penale: I pandehuri eshte subjekt i përgjithshëm i kësaj vepre penale, 

pasi ka mbushur moshen per pergjegjesi penale dhe eshte i pergjegjshem per veprimet 

e kundraligjshme te kryera. 

− Nga ana subjektive vepra penale eshte kryer me dashje, me qëllim përfitimi personal. 

  Persa u arsyetua me siper Gjykata i gjen te pabazuara pretendimet e mbrojtjes per 

deklarimin e pafajshem te te pandehurit, per shkakun se rezulton e provuar, tej çdo dyshimi te 

arsyeshem, bazuar ne provat e evidentuara me siper, se jane konsumuar nga i pandehuri  

nepermjet veprimeve te kundraligjshme elementet e figures se vepres penale “Prostitucioni” 

ne formen e dhenies se shperblimit per perfitim personal, parashikuar nga neni 113/2 i 

K.Penal. 

Në caktimin e llojit dhe të masës së dënimit, Gjykata ka parasysh: 

      Rrezikshmërinë relativisht te larte shoqërore të veprës penale dhe te pandehurit, per 

faktin se ai eshte i padenuar me pare dhe mban qendrim mohues per akuzen.  

     Nisur nga rrezikshmeria shoqerore e vepres penale dhe e te pandehurit, shkalla e fajit, 

Gjykata çmon se ai duhet denuar me 120 000 (njeqind e njezete mije) leke gjobe e cila duhet 

te paguhet ne Zyren Permbarimore Tirane, brenda nje afati 9 (nente) mujor nga dita e marrjes 

forme te prere te ketij vendimi.  

     Meqenese i pandehuri rezultoi fajtor per vepren penale per te cilen akuzohet, ne baze te 

neneve 485 dhe 393 te K.Pr.Penale, ai duhet te ngarkohet me pagimin e shpenzimeve 

proceduriale.    



 

 

PER KETO ARSYE 

Gjykata në zbatim dhe të neneve 379-384, 390 të K.Pr.Penale 

 V E N D O S I: 

− Deklarimin fajtor te pandehurit  per kryerjen e vepres penale 

“Prostitucioni”, bazuar ne nenin 113 pg.2 te K.Penal, denimin e tij me 120 000 

(njeqind e njezete mije) leke gjobe e cila te paguhet ne Zyren Permbarimore Tirane, 

brenda nje afati 9 (nente) mujor nga dita e marrjes forme te prere te ketij vendimi. 

− Shpenzimet proceduriale i ngarkohen te pandehurit. 

− Kunder vendimit lejohet ankim brenda 15 ditesh nga e nesermja e shpalljes ne 

Gjykaten e Apelit Tirane. 

− U shpall sot ne daten 16.07.2019. 

 

 

SEKRETARE      GJYQTAR 

      AURORA CJAPI            ALTIN ABDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




