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P.nr.36/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

- GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Fatos Sejdijaj, 

bashkëpunëtoren profesionale Sandra Fazliu dhe procesmbajtësen Florije Gucati, duke 

vendosur nё çështjen penale kundër të akuzuarit A. H. nga fshati ...-Komuna Skenderaj, për 

shkak të veprës penale-Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës Nr.06/L-074 (tutje:KPRK), i akuzuar sipas aktakuzës sё Prokurorisë Themelore nё 

Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm PP-II.nr.134/2021 tё datës 18.02.2022, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor dhe jopublik me datë 04.11.2022, në të cilën prezent ishin prokurorja e 

shtetit Natasha Taniq, e dëmtuara D. ..., mbrojtësi i viktimave I. A., i akuzuari A. H. dhe 

Mbrojtësi i tij me autorizim me shkrim Av.Q. R. si dhe përkthyesi i gjykatës Shaban Hajra, 

më datën 07.11.2022 e mori dhe publikisht e shpalli, ndërsa më datën 05.12.2022, e përpiloi 

këtë : 

A K T GJ Y K I M 

- I akuzuari A. H. , nga babai F. dhe nëna Sh., mbiemri i vajzërisë M., i lindur me datë ..., në 

fshatin ...-Komuna Skenderaj, ku edhe jeton në rrugën “...”, me numër personal ..., shqiptar, 

shtetas i Republikës sё Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme - automekanik, i pamartuar, i 

punësuar në F.-Punëtorë fizik, i gjendjes së mesme ekonomike. 

- Në bazë të nenit 364 paragrafi 1, nënpar.1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPP): 

- L I R O H E T  N G A  A K U Z A –  

- SEPSE :  Në një periudhë më të gjatë kohore si dhe në mes natën e datës 24.04.2021 si dhe 

në mëngjesin e hershëm të orës 02:00 të datës 25.04.2021, në shtëpinë familjare e cila gjendet 

në fshatin ...–Komuna Skenderaj, e tërë kjo me qëllim të cenimit të dinjitetit dhe integritetit 

shpirtëror të të njëjtës, ka ushtruar dhunë psikike ndaj bashkëshortes së tij të pakurorë D. ..., 

në atë mënyrë që për shkak të SMS porosive të cilat një person i panjohur nën emrin T. T. që 

një kohë të gjatë po iu dërgonte në telefonat mobil si të të pandehurit ashtu edhe të 
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dëmtuarës, te i njëjti ka shkaktuar xhelozi nën dyshimin se e dëmtuara po e mashtronte, ka 

bërë presion në të dëmtuarën që t’i tregojë se për kë bëhet fjalë e pastaj edhe fizikisht është 

vërsulur në të duke e goditur me shuplakë të hapur në regjionin e fytyrës, gjë që të e 

dëmtuara ka shkaktuar frikë dhe brengosje për jetën e vetë, pas së cilës edhe e ka lëshuar 

bashkëshorten jashtëmartesore. 

-  Me kёtë kishte për të kryer veprën penale-Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

- Shpenzimet e procedurës penale  bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

- Pala e dëmtuar D. ... nga fsh.Ll.-Komuna Malishevë, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest të rregulltë civil. 

- A r s y e t i m - 

- Rrjedha e çështjes – 

- Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm më datë 08.03.2022 ka 

ngritur aktakuzën PP-II.nr.134/2021 tё datës 18.02.2022, kundër të akuzuarit A. H. nga fshati 

...-Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të 

KPRK-së. 

- Gjykata në këtë çështje penale me datë 04.11.2022, e ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor, e cila 

nuk ka qenë e hapur për publikun, në të cilën kanë prezantuar prokurorja e shtetit Natasha 

Taniq, e dëmtuara D. ..., Mbrojtësi i viktimave I. A., i akuzuari A. H.  dhe Mbrojtësi i tij me 

autorizim me shkrim Av.Q. R. si dhe përkthyesi i gjykatës Shaban Hajra. 

- Gjykata të akuzuarin e ka njoftuar me tё drejtat e tij procedurale nga neni 323 tё KPP-sё. I 

njëjti ka deklaruar se i ka kuptuar tё drejtat e tij procedurale ndërsa sa i përket mbrojtjes 

deklaroi së dëshiron të mbrohet përmes mbrojtësit të tij autorizuar me shkrim Av.Q. R.. 

- Fjala përfundimtare e palëve – 

- Prokurorja e shtetit përgjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare deklaroi se, 

pas deklaratës së dëshmitares-të dëmtuarës si dhe bazuar në deklaratat e dhëna në polici bëri 

precizimin e dispozitivit të aktakuzës lidhur me përshkrimin faktik të veprës penale e cila 

theksoi se, shihet që dhuna nga bashkëshorti i saj-i akuzuari ka ndodhur në mëngjesin e 

hershëm të datës 25.04.2021  nga ora 02:00 e mëngjesit ashtu që, në vend të fjalëve në orët e 

hershme ka theksuar së duhet të jetë :”në mesnatës së datës 24.04.2021 dhe në mëngjesin e 

hershëm të orës 02:00 të datës 25.04.2021”, ndërsa pjesën tjetër e ka lënë të pa ndryshuar. Ka 

theksuar se, në deklaratën e dhënë nga dëshmitarja-e dëmtuara në shqyrtimin e sotëm 

gjyqësor (04.11.2022) plotësisht janë vertetuar të cekurat në dispozitivin e aktakuzës pasi që 

e njëjta ka deklaruar se vetëm në fillim të jetesës së përbashkët me të akuzuarin raportet e 
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tyre kanë qenë shumë të mira por me pasë me ardhjet e tij të kohë pas kohshme nga F. i njëjti 

ka ushtruar dhune psikike dhe fizike tek e dëmtuara dhe atë për shkak të xhelozis së tij. Më 

tejë ka shtuar, se i akuzuari ka qenë xheloz është vertetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit 

E. ... i cili ka thënë se motra e tij D. shumë rrallë kishte shkuar që të vizitoi familjen e saj në 

M., ndërsa nga deklarata e dëshmitarit F. H. babait të të akuzuarit u kuptua se të dëmtuarën 

shumë e ka respektuar dhe vlerësuar dhe së i vjen keq që e kishte lënë djalin e tij, ndërlidhur 

me këtë nuk kishte përgjigjeje se për cilat shkaqe djali i tij nuk ka dëshiruar që të lidhë kurorë 

me të dëmtuarën dhe ta marrë në F. për ta vazhduar jetën e tyre të përbashkët. Sa i përket të 

akuzuarit në deklaratën e tij plotësisht mohon kryerjen e kësaj vepre penale por që kjo nuk 

është e çuditshme dhe për çfarë arsye e dëmtuara pa kurorë kishte lëshuar atë jetë aq të bukur 

e që nënkupton se deklarata e tij është dhënë në drejtim të ikjes së përgjegjësisë penale, madje 

i njëjti nuk ka pranuar që t’i kthehet e dëmtuara, prandaj të gjitha këto janë prova se  i 

akuzuari ka kryer veprën penale dhuna në familje, andaj nga të gjitha këto arsye i propozoi 

gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit. 

 -  Mbrojtësi i viktimave përgjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare deklaroi 

se, e mbështetë në tërësi fjalën përfundimtare të Prokurores së Shtetit me arsyetim se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe në shkresat e lëndës nga dëgjimi i dëshmitarëve e posaçërisht nga 

dëgjimi i të dëmtuarës në cilësinë e dëshmitares, është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se 

i pandehuri ka kryer veprën penale ndaj të dëmtuarës, ndërsa sa i përket matjes dhe llojit të 

dënimit gjykatës i propozoi që të marrë parasyshë të gjitha rrethanat si ato lehtësuese dhe 

ato rënduese, duke shtuar se sa i përket kompensimit material dhe jo material e dëmtuara ka 

kërkuar atë, andaj e ka mbështetur deklaratën e saj.   

- E dëmtuara përgjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare deklaroi se, e 

mbështetë fjalën përfundimtare të prokurores së shtetit si dhe Mbrojtësit të viktimave, po 

ashtu parashtrojë kërkesë pasurore juridike njëheritë, i është bashkangjitur ndjekjes penale 

ndaj të akuzuarit.  

- Mbrojtësi i të akuzuarit përgjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare 

deklaroi se, me provat e administruara dhe me dëgjimin e dëshmitarëve u arrit në konkludim 

se fare nuk ka pasur as dhunë fizike e as dhunë psikike pasi që asnjë dëshmitarë në mënyrë 

konkrete apo abstrakte nuk tregoi me asnjë provë e as me ndonjë indicie me të cilën do të 

vërtetohet ndonjë veprim i cili do të shkaktonte vepër penale dhuna në familje, duke shtuar 

se, përveç që aktakuza nuk është në rregull në aspektin logjik po ashtu ka shpërputhje të 

plotë të gjendjes faktike ku edhe është në kundërshtim me vetveten si dhe në kundërshtim 

me deklaratat në polici. Me tej ka shtuar se, e dëmtuara D. si në Polici si në Gjykatë ka qenë 

kontradiktore dhe në mënyrë tejet të sigurt themi se e njëjta e ka bishtëruar të vërtetën. Sipas 

Aktvendimit të Gjykatës C.nr.326/2021, në faqen dy e dëmtuara ka theksuar se deri me datë 

24.04.2021, nuk kanë pasur mosmarrëveshje por pas kësaj ka filluar mosmarrëveshja ndërsa 

në polici ka dhënë një deklaratë të kundërt, ku ka theksuar se deri me datë 24.04.2021 nuk ka 

pasur dhunë por me shumë se një javë me herët, kjo tregon së e njëjta nuk ka qenë e sinqertë 
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ose me policin ose me gjykatën ku edhe sot në këtë seancë deklaroi në pyetjet të cilat i 

parashtroje mbrojtësi se me datë 24.04.2021, në mbrëmje a ka ushtruar dhunë a jo e njëjta 

theksoi se është e vërtetë se nuk ka ushtruar dhunë ndaj saj, si dhe nëse ish tërhequr A. nga 

xhelozia a do të kishte tërhequr aktakuzën për dhunë fizike e njëjta si në polici ashtu edhe në 

gjykatë ka deklaruar se po e kishte tërhequr çka na bënë me dije se e njëjta nuk e ka pasur 

për qëllim zbardhjen e së vërtetës materiale por e njëjta ka pasur për qëllim që me anë të kësaj 

akuze të mundë të pajtohen ndërmjet vete. Me tej theksoi se, në pyetjen e tretë në të cilën e 

shpërfaqë në tërësi këtë rast është pyetur se a e keni lajmëruar rastin në polici vetëm për 

shantazh e njëjta tha se po, që do të thotë se me datën e potencuar në aktakuzë nuk ka 

ndodhur asnjë veprim i cili hyn ndesh me ligjin, andaj kërkoi nga gjykata që pas vlerësimit 

të shkresave të lëndës, analizimit të kontradiktave të deklaratës së D. të marrë aktgjykim 

lirues për A. H. .  

-  I akuzuari përgjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtarë, u deklarua i 

pafajshëm lidhur veprën penale për të cilën akuzohet ashtu që, e përkrahi në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe i propozoi gjykatës që ta lirojë nga aktakuza. 

- Provat e administruara – 

- Gjykata, gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 

gjendjes faktike ka dëgjuar të dëmtuarën në cilësinë e dëshmitarës-D. ..., po ashtu ka dëgjuar 

dëshmitarët E. ... dhe F. H., si dhe ka administruar provat materiale si në vijim :  

- Procesverbalin mbi marrjen në pyetje për të dëmtuarën – D. ... Nr... të datës 25.04.2021 dhënë 

në Policinë e Kosovës–Stacioni Policor në Skenderaj, 

-  Procesverbali mbi marrjen në pyetje të  dëshmitarit – E. ... Nr... datë 25.04.2021 dhënë në 

Policinë e Kosovës–Stacioni Policor në Skenderaj,  

- Procesverbalet mbi marrjen në pyetje të të pandehurit – A. H.  Nr..., të datës 25.04.2021 dhe 

datë 27.01.2022 dhënë në Policinë e Kosovës–Stacioni Policor në Skenderaj,  

- Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj C.nr...i datës 

26.05.2021, i plotëfuqishëm me datë 17.06.2021,  

- Foto-SMS të fotografuar në telefonin e të akuzuarit dhe të dëmtuarës gjithsejë tetëmbëdhjetë 

(18) faqe dhe gjashtëdhjetë e nëntë (69) fotografi si dhe ёshtё bёrë vështrim nё foto 

dokumentacionin dhe shkresave tjera të lëndës.  

- Gjykata në këtë çështje penale ka dëgjuar të dëmtuarën-D. ... në cilësinë e Dëshmitares, 

ashtu që e njëjta nё dëshminë e saj dhënë në shqyrtimin gjyqësor mbajtur me datë 04.11.2022 

mes tjerash deklaroi se, me të akuzuarin kam jetuar dhjetë (10) muaj, kurorë nuk kemi pasur, 

i njëjti nga dita e martesës ka qëndruar një kohë me mua mirëpo, herë pas here shkonte në 

F., i cili me thoshte se jam duke punuar e që në fakt ka qenë i martuar-bashkëjetur me një F. 

dhe këtë e kam marrë vesh në momentin kur ka filluar të ushtrojë dhunë ndaj meje, ashtu që 

vetëm ditën e martesës kemi qenë mirë ndërsa ditët tjera asnjëherë, sa herë që ka ardhur 
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shpeshë herë nuk është sjellur mirë me mua madje ka pasur raste që më ka goditur edhe me 

shuplakë, dhe gjatë kohës sa ka qëndruar A. në F. kam qëndruar me dy prindërit e tij. Me tej 

ka shtuar se, gjatë kësaj periudhe babai i tij - vjehrri është kujdesur për mua dhe çdo herë me 

dërgonte tek familja ime kurse, A. prej F. refuzonte duke i thënë babait të tij të mos më 

dërgonte.  

- Tutje ka theksuar se, para datës 24.04.2021 ka pasur dhunë fizike, dhunë psikike dhe çështja 

ka filluar kur në telefonin e A. kanë ardhur disa SMS në f. prej një personi me emrin T. T. 

duke i shkruar A. se kinse ky ka marrë një grua të huaj, e lidhur me këtë A. disa herë më ka 

goditur me shuplaka në fytyrë duke ma përplasur telefonin në fytyrë, pastaj ka marrë revolen 

ma ka drejtuar në kokë në dhomën tonë të gjumit duke më thënë që t’i tregoj se çka ka pasur 

me këtë person, më pas më ka detyruar të bëjë sende të pahijshme pa vullnetin tim e që nuk 

duhet të bëhen, të kryejë marrëdhënie pa dëshirën time si dhe gjëra tjera. Në atë kohë ka qenë 

dimër, ka qenë ftohtë me ka zhveshur dhe me ka qitë jashtë dhomës duke më thënë dil edhe 

jashtë shtëpisë, duke shtuar se ka shkuar në sallon poshtë pasi që shtëpia është dy katëshe. 

Lidhur me këto gjëra kam qarë, kamë menduar të shkojë tek mixha i tij ashtu e zhveshur për 

të kërkuar ndihmë, mirëpo ka ardhur A. dhe më ka ngritur lartë me dy duartë, pastaj me ka 

lëshuar poshtë dhe më ka goditur shuplaka fytyrës, gjatë kësaj kohe prindërit e A. kanë qenë 

duke jetuar në një shtëpi tjetër të vogël pra, në shtëpinë një katëshe me blloka të kuq pasiqë, 

gjatë ditës kemi qëndruar së bashku me A. dhe me dy prindërit e tij, kanë ngrënë dhe kanë 

pirë, ndërsa shtëpia dy katëshe e rregulluar para saj, kanë fjetur së bashku me A. gjatë 

mbrëmjes, mirëpo herë pas here kur ka qenë ftohtë kanë shkuar edhe prindërit e tij me fjetë 

në shtëpinë dy katëshe, ndërsa në kohën kur e ka ngritur lartë dhe e ka ulur poshtë dhe e ka 

goditur me shuplaka ka ndodhur në shtëpinë dy katëshe si në foto. 

- Ka shtuar se, sa i përket datës 24.04.2021, lidhur me mosmarrëveshjet si më lartë konkretisht 

me datë 23.04.2021, gjatë gjithë ditës kemi pasur fjalosje me A., e gjithë kjo me motive 

xhelozie, përveç asaj gjatë gjithë natës kemi qëndruar zgjuar lidhur me sms të përshkruar si 

me lartë, derisa ka ndërruar edhe data që është bërë datë 24.04.2021, ku rreth orës një të natës 

së 24 prillit 2021, A. më ka marrë telefonin, ma ka thyer, ia ka hekur numrin nga telefoni dhe 

e kishte thyer numrin, ka këqyrë sende të pahijshme në telefonin e saj, për të mbetur historia 

në telefon se kinse çfarë ka shikuar. Në ndërkohë në orën dy të natës ka ardhur babai, daja 

dhe vëllai im dhe kur kanë hyrë në shtëpi në fshatin ..., me qëllim që të merren vesh lidhur 

me këtë rast, e që nuk e di se kush e ka lajmëruar babain, kanë filluar që të bisedojnë, mirëpo 

si përfundim nuk kanë arritë që të dakordohen, ashtu që A. ka thënë që unë këtë (D.) nuk e 

dua, pas kësaj kanë shkuar në shtëpi të tyre babai, daja dhe vëllau, ndërsa ne kemi hyrë në 

shtëpinë tonë me A. kemi ndejtë më vonë kemi parë që kanë ardhur policia, kam dhënë 

deklaratë për këtë rast pastaj kam vazhduar në shtpëinë e prindërve të mi. 

Në pyetjen e parashtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit se : “Ju keni deklaruar në polici se me 

datën 24.04.2022 nuk është ushtruar dhunë ndaj teje-a është e vërtetë kjo?”, e dëmtuara 

deklaroi :”po kjo është e vërtetë”. Në pyetjet tjera parashtruar nga Mbrojtësi i të akzuzurit,  e 

dëmtuara në cilësinë e dëshmitares ndër të tjera ka deklaruar se, qëllimi i deklaratës së dhënë 
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në polici lidhur me tërheqjen e saj ka qenë me arsyetimin që nëse A. tërhiqet nga xhelozia 

ndaj meje, unë do të tërheqi akuzat për dhunë, se këtë e kam bërë me qëllim për ta 

shantazhuar A. që të rikthehet me mua dhe të jetojmë së bashku mirëpo, A. nuk ka pranuar 

ndërsa, rasti që ka ndodhur më herët ka qenë i vërtetë, më tej ka theksuar se ka kërkuar 

urdhër mbrojtje nga gjykata në procedurë civile për shkak të dhunës fizike dhe psikike nga 

A.. 

- Dëshmitari E. ..., nё dëshminë e tij dhënë në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 

04.11.2022 mes tjerash deklaroi se, motrën-të dëmtuarën e kishte pyetur se a ka probleme me 

burrë (A.) mirëpo nuk i kishte treguar sepse nuk ka dashur që t’i tregoj lidhur me problemet 

e saj, dhe atë deri më momentin e fundit kur e kishte thirrë në telefon pasi që e ka rrahur A., 

dhe për këtë i ka thënë thirre Policinë dhe policia kanë shkuar në shtëpinë e A., e gjithë kjo 

ka ndodhur në mbrëmje vonë por që data edhe muaji nuk i kujtohet, viti ka qenë i kaluar 

2021. Më tej ka theksuar se, kemi qenë me ndejtë te A. e motra në mbrëmje lidhur më 

mosmarrëveshjet që kishin mes vete me qëllim të rregullimit të raporteve në mes tyre dhe 

pastaj janë kthyer në shtëpinë e tyre, me vonë kur janë kthyer në shtëpi motra Donjeta e kishte 

thirrë në telefon A. dhe ja kishte shpjeguar ngjarjen si e kishte rrahur A., si ja kishte vendosur 

revolen në kokë e për këtë e kishte informuar A. duke theksuar se më pas e ka thirrur policin 

dhe e ka raportuar rastin, dhe se motra D. nuk e kishte ditur edhe që nuk ishte konsultuar 

më të ndërsa, në pyetjen e parashtruar nga Gjyqtari i vetëm gjykues se: ”A ka shprehur 

ndonjëherë shqetësim, pakënaqësi lidhur me jetën e përbashkët me A. D., qoftë kur ka ardhur 

tek ju apo përmes telefonit?, i njëjti deklaroi :”Jo asnjëherë nuk na ka treguar”. 

- Dëshmitari F. H., në shqyrtimin gjyqësor mbajtur me datë 04.11.2022 meqenëse ishte në 

raport familjar me të akuzuarin, të njëjtin e ka djalë, gjykata e ka njoftuar me të drejtën e tij 

se në bazë të nenit 127 par.1, nënpar.1.2 të KPP-së bënë pjesë në grupin e dëshmitarëve të 

liruar nga detyrimi për të dëshmuar, ashtu që ka theksuar se i ka kuptuar të drejtat dhe 

udhëzimet e dhëna nga gjykata dhe deklaroi se dëshiron që të dëshmojë në këtë çështje 

penale.  

- I njëjti nё dëshminë e tij dhënë në po këtë shqyrtim gjyqësor mes tjerash deklaroi se, prej 

fillimit që jemi bërë miq me ta çdo gjë ka shkuar në rregull, por ashtu edhe prej momentit 

kur D. ka ardhur në shtëpinë tonë si anëtare e familjes çdo herë raportet në mes tyre kanë 

qenë të mira dhe korrekte, dashni kanë pasë, fjalosje nuk kanë pasur deri në datën e fundit 

që ka ndodh ky rast, kur kanë ardhur edhe policia. Rasti ka ndodhur si pasojë e telefonit 

lidhur me disa shkrime, ashtu që më sa më kujtohet më datën 23.04.2021, D. e kam dërguar 

unë tek familja e saj më qëllim që t’i sqarojnë këto rrethana lidhur më atë shkrim më telefon, 

mirëpo D. përsëri është kthyer me mua në shtëpinë tonë ndërsa qëllimi im ka qenë që ajo të 

qëndroj tri- katër ditë tek prindërit e saj me qëllim që t’i sqaroj këto rrethana duke theksuar 

se E. menjëherë pas neve ka ardhur me kombi, gjate rrugës jemi kthyer në S. dhe kemi marrë 

dajën e D., kemi shkuar që të gjithë në fshatin tonë në ... që të mirremi vesh lidhje me  këtë 

çështje. Pas një apo dy orësh ka ardhur babai edhe një motër e D. tek ne, kemi tentuar që të 
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merremi vesh dhe të pajtohemi lidhur me këtë rast mirëpo nuk kemi arritur. Më tej ka 

theksuar se, D. ka qëndruar në shtëpinë tonë një katëshe ndërsa për të fjetur kanë shkuar në 

shtëpinë tjetër që e kemi dy katëshe, duke shtuar se rreth orës 03:00 të mëngjesit me datë 

24.04.2021 daja i saj e ka thirr në telefon duke paralajmëruar se po vjen me E. e me vonë kanë 

ardhur dhe E. i ka thënë se baba ka dalë nga shtëpia dhe se nuk din se ku është dhe nuk 

garantojnë asgjë, me vonë i ka përcjellë të dytë dhe në fund të fshatit ... janë takuar me 

Policinë, Policia ka ardhur tek në pa ditur asgjë duke na njoftuar se kemi ardhur t’ju 

kontrollojmë lidhur me kinse këtë rastin e dhunës në familje, për çka A. dhe D. kanë shkuar 

në Stacionin Policor në Skenderaj kanë dhënë deklaratat e tyre. Më tej ka theksuar se D. 

asnjëherë nuk ka pasur dhunë psikike e as fizike as nga ne por as nga A. përkundrazi kemi 

kaluar shumë mirë me D., dhe se  në mëngjesin e hershëm të datës 24.04.2021 nuk ka dëgjuar 

ndonjë zhurmë apo britmë në shtëpinë e tyre dykatëshe sepse nuk ka ndodhur asgjë se për 

ndryshe do të shkoja menjëherë lartë për të shikuar se çfarë ka ndodhur.    

- Pas administrimit të provave,  i akuzuari u njoftua me të drejtat e tij nga neni 323 par.2 i 

KPP-sё, në cilësinë e palës së akuzuar dhe i njëjti në mbrojtjen e paraqitur në shqyrtimin 

gjyqësor të mbajtur me datë 04.11.2022 deklaroi se, në mëngjesin e hershëm të datës 

24.04.2021 nuk ka pasur asnjë dhunë fizike apo psikike ndaj D. por e gjitha kjo ka ndodhur si 

pasojë e të gjitha shkrimeve në mesengjer nga nje person T. T. i cili me ka thënë se ka pasur 

lidhje me D. para se të martohet me mua, po ashtu asnjëherë nuk e ka goditur me shuplaka 

D., sa i përket telefonit me rastin kur kemi shkuar në Skenderaj në Polici D. e ka pasur 

telefonin me vete, as nuk ia kam thyer e asgjë, se D. nuk i ka kërkuar që të tregoj se kush 

është personi që po dërgon sms pasi që personi që i shkruante i kishte treguar vetë se kush 

është, D. e ka marrë në qafë motra, babai dhe familja e saj, qëllimi i D. ka qenë me ardhë deri 

këtu ku ka ardh rasti, duke theksuar së D. nuk e kamë lënë por ma kanë marrë Policia, e pas 

gjithë kësaj D. më ka thënë dua me ardhë me ty, e pas këtyre që mi ke bërë nuk mundë të jetë 

e imja, në fund ka shtuar se, pasi që është ndarë nga D. nuk ka gjetur grua tjetër e as që është 

martuar ndërsa, që nga maji i këtij viti bashkëjeton me një finlandeze. 

- Vlerësimi i gjykatës – 

- Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve, dëgjimit të dëshmitarëve dhe 

administrimit të provave materiale të lartë cekura, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku në përputhje me nenin 361 të KPP-së, ka 

vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ashtu që bazuar në një gjendje 

të tillë të vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë të kësaj çështje penale, kjo gjykatë vlerëson 

se në veprimet e të akuzuarit nuk manifestohen asnjë nga elementet objektive dhe subjektive 

të veprës penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së. 

- Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe deri në fjalën përfundimtare vërtetoi se nuk ishte 

kontestues fakti se, i akuzuari ka bashkëjetuar me të dëmtuarën në ...-Komuna Skenderaj, 

nuk ishin të kurorëzuar nga e cila bashkësi jashtëmartesore nuk kanë pasur fëmijë, se në të 
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njëjtën ekonomi familjare kanë qenë dhe dy prindëritë e të akuzuarit (babai dhe nëna), se 

kishin të ndërtuara dy shtëpi, njërën një katëshe ndërsa tjetrën dy katëshe si në fotot në 

shkresat e lëndës. 

- Gjykata vërtetoi se nuk ishte po ashtu kontestues fakti se i akuzuari kishte shkuar disa herë 

në F. për të punuar, se e dëmtuara kishte qëndruar me dy prindëritë e tij, ndërsa babai i të 

akuzuarit ishte kujdesur për të dëmtuarën për çkado që kishte nevojë duke e dërguar dhe 

tek familja e saj, për më tepër nuk ishte kontestues fakti se i akuzuari në natën kritike kishte 

qenë në Kosovë së bashku me të dëmtuarën në shtëpinë e tyre dy katëshe në ...-Komuna 

Skenderaj, dhe se gjithë kjo çështje kishte rezultuar me ndarjen e tyre pasi që një person me 

emrin T. T. kishte filluar t’iu shkruajë të akuzuarit dhe të dëmtuarës në rrjetin social ...-

mesengjer, dhe për këtë i akuzuari kishte kërkuar përgjigje nga e bashkëshortja e tij-e 

dëmtuara, për çka kishte filluar konflikti verbal dhe mosmarrëveshjet mes tyre.  

- Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari në një periudhë më të gjatë 

kohore por, dhe në mes natën e datës 24.04.2021 si dhe në mëngjesin e hershëm të orës 02:00 

të datës 25.04.2021, me dashje kishte ushtruar dhunë psikike me qëllim të cenimit të dinjitetit 

dhe integritetit shpirtëror të të dëmtuarës si dhe dhunë fizike ndaj saj duke e goditur me 

shuplakë të hapur në regjionin e fytyrës, si pasojë e mosmarrëveshjes që kishin pasur lidhur 

me sms-të pranuar në rrjetin social ...-mesengjer në llogaritë personale të të akuzuarit dhe të 

dëmtuarës, nga një person me emrin T. T.  

- Gjykata nga deklarimi i të dëmtuarës D. ... dhënë në Policinë e Kosovës-Stacioni Policor në 

Skenderaj më datë 25.04.2021, si dhe nga dëshmia e saj dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 

04.11.2022 në cilësinë e dëshmitares, vërtetoi faktin se e njëjta ishte martuar me të akuzuarin 

duke bashkëjetuar pa kurorë për dhjetë (10) muaj, se i akuzuari herë pas here kishte shkuar 

në F. dhe çështja e mosmarrëveshjes kishte filluar kur në telefonin e të akuzuarit kanë ardhur 

disa SMS në rrjetin social ...-mesengjer prej një personi me emrin T. T. se kinse ky ka marrë 

një grua të huaj. Për këtë i akuzuari nga e bashkëshortja e tij-e dëmtuara kishte kërkuar 

sqarime por, që fjalosja dhe mosmarrëveshja mes tyre vetëm se ishte prezent, për çka ka 

tentuar babai, daja dhe vëllau i të dëmtuarës që t’i pajtojnë të dy, por që kishte rezultuar pa 

sukses. Më tej gjykata ka vërtetuar se, e dëmtuara deklarativisht si në Policinë e Kosovës-

Stacioni Policor në Skenderaj por dhe në shqyrtimin gjyqësor, ka pohuar se nga i akuzuari 

lidhur me këtë rast nuk kishte pasur dhunë dhe se këtë e kishte bërë me qëllim për ta 

shantazhuar të akuzuarin që t’i rikthehet të njëjtës dhe të vazhdojnë të jetojnë së bashku 

mirëpo, i akuzuari nuk kishte pranuar. 

- Nga dëshmia e dëshmitarit-E. ... Gjykata vërtetoi faktin se, më parë asnjëherë nuk ka qenë 

në dijeni apo i njoftuar nga motra e tij-e dëmtuara se e njëjta kishte pasur probleme me të 

akuzuarin deri në rastin e fundit që kishte ndodhur madje, motra e tij-e dëmtuara asnjëherë 

më parë nuk kishte shprehur apo treguar për ndonjë shqetësim pakënaqësi lidhur më jetën e 

përbashkët jashtë martesore të saj me bashkëshortin-të akuzuarin. 
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 - Nga dëshmia e dëshmitarit-F. H. Gjykata vërtetoi faktin se, prej kohës sa ishin miqësuar si 

dhe kur D. kishte shkuar në shtëpinë e tyre si anëtare e familjes çdo herë raportet i kanë pasur 

të mira dhe korrekte si me familjen e saj por edhe me të, gjithashtu raportet kanë qenë të mira 

dhe në mes të djalit të tij-të akuzuarit dhe bashkëshortes së tij-të dëmtuarës të përcjellura me 

dashuri mes tyre, fjalosje nuk kanë pasur deri në datën e fundit që ka ndodh ky rast si pasojë 

e disa shkrimeve në rrjetin social ...-mesengjer, për çka kanë tentuar që t’i pajtojnë të dy së 

bashku me familjen e të dëmtuarës mirëpo, nuk kanë arritur, dhe gjatë kësaj kohe e 

dëmtuara-D. kishte qëndruar në shtëpinë e tyre deri sa, Policia kishte shkuar tek të njëjtit në 

...-Komuna Skenderaj, për çka i akuzuari dhe e dëmtuara kanë dhënë deklaratat e tyre në 

Stacionin Policor ne Skenderaj. Për më tepër Gjykata nga dëshmia e këtij dëshmitari vërtetoi 

se, në ditën kritike nuk ka dëgjuar ndonjë zhurmë apo britmë në shtëpinë e tyre dykatëshe 

pasi që nuk kishte  ndodhur asgjë përveç mosmarrëveshjes në mes tyre me arsyet përshkruar 

më lartë. 

- Nga Raporti i oficerit policor të Policisë së Kosovës-Stacioni Policor në Skenderaj Nr... 

të datës 25.04.2021 Gjykata vërtetoi faktin se, me datë 25.04.2021 rreth orës 04:20 min., të 

njëjtit lidhur me këtë rast ishin informuar përmes telefonit nga A. ... nga M. motra e të 

dëmtuarës, ashtu që zyrtarët policor sipas detyrës zyrtare kanë shkuar në shtëpinë e të 

akuzuarit në fshatin ...-Komuna Skenderaj, ku sipas të dëmtuarës   e njëjta kishte deklaruar 

se ka dhunë nga bashkëshorti i saj-i akuzuari pa përcaktuar dhe pëshkruar në mënyrë të 

saktë dhe të qartë llojin dhe mënyrën e ushtrimit të dhunës, se nuk kishte lëndime madje në 

këtë raport theksohet se nuk ka dashur që të shkojë tek mjeku dhe sipas saj i akuzuari 

posedon revole, dhe lidhur me këtë zyrtarët policor kanë gjetur dy revole lodër, njëra ishte 

Shkrepzë në formë revole prodhim Kinez me ngjyrë të zezë, ndërsa tjetra ishte poashtu revole 

plastike me ngjyrë të zezë, e cila ngjante sikur revole G. e policisë dhe kishte një numër serik: 

... me një karikator i cili ishte i plastikës por kishte një ndërtim tjetër – ishte i mbyllur për 

fishek, e që të dy revolet e tilla ishin dorëzuar nga vetë i akuzuari.  

- Tutje, me Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega Skenderaj 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil C.nr.326/2021 datë 27.05.2021, i 

plotëfuqishëm me datë 17.06.2021 Gjykata vërtetoi faktin se, lidhur me këtë rast të 

dëmtuarës në cilësinë e palës së mbrojtur i ishte Aprovuar pjesërisht kërkesa për lëshimin e 

urdhërit për mbrojtje kundër të akuzuarit në cilësinë e palës përgjegjëse, dhe atë vetëm për 

dhunë psikike në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, ndërsa i ishte refuzuar pjesa tjetër e 

kërkesës për lëshimin e urdhërit për mbrojtje për dhunë fizike ndaj saj në mungesë të të 

provuarit të kësaj rrethane dhe kundër këtij aktvendimi nuk ishte parashtruar ankesë nga e 

dëmtuara. 

- Nga Foto-SMS fotografuar nga telefoni i të akuzuarit A. H.  dhe të dëmtuarës D. ..., gjithsejë 

në tetëmbëdhjetë (18) faqe të përmbledhura gjashtëdhjetë e nëntë (69) fotografi, Gjykata 

vërtetoi faktin e bisedës-komunikimit me shkrim ndërmjet personit të paidentifikuar “T. T.” 

dërguar në rrjetin social ...-mesengjer në llogarinë personale të të akuzuarit dhe llogarinë 
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personale të të dëmtuarës, lidhur me të kaluarën e mëhershme të saj para se të martohej i 

akuzuari me të, se i akuzuari nuk e njihte mirë se kush ishte në të vërtetë e dëmtuara madje, 

i kishte dërguar fotografi të saj, me të cilin person kishte biseduar me shkrim dhe vetë e 

dëmtuara.  

- Gjykata ka vlerësuar deklaratën e të dëmtuarës – dëshmitares D. ..., dhënë në Policinë e 

Kosovës-Stacioni Policor në Skenderaj Nr... datë 25.04.2021 si dhe atë dhënë në shqyrtimin 

gjyqësor të datës 04.11.2022, ashtu që ua fali pjesërisht besimin ngase të njëjtat kishin 

përputhje me njëra tjetrën dhe ishin identike vetëm me faktin kryesor sa i përket pjesës së 

dëshmisë lidhur me sms-të e pranuar përmes rrjetit social ...-mesengjer nga personi me emrin 

T. T. në llogaritë personale të të akuzuarit dhe të dëmtuarës ndërsa, pjesës tjetër nuk ia fali 

besimin ngase nga të njëjtat gjykata nuk ka arritur të krijoj bindjen se vërtetë i akuzuari kishte 

ushtruar dhunë fizike duke e goditur me shuplakë të hapur në regjionin e fytyrës e as dhunë 

psikike ndaj saj në mënyrën se si i kishte bërë presion për shkak të xhelozisë për t’i treguar 

se kush ishte personi T. T. që po iu shkruante sms lidhur me jetën e saj të mëhershme para 

martesës së tyre.  

Në të kundërtën, nëse e njëjta do të kishte pësuar ndonjë formë të dhunës fizike apo psikike 

do të ekzistonte të paktën ndonjë raport mjekësor, duke pas parasyshë se mënyra se siç 

pretendon se për motive xhelozie i është bërë presion si dhe e ka goditur me shuplakë të 

hapur në regjionin e fytyrës të dëmtuarën, patjetër që do paraqiste ndonjë shenjë shqetësimi 

të gjendjes emocionale apo të shkaktonte ndonjë shenjë në fytyrën e saj e cila do të ishte e 

dukshme dhe do të vërehej edhe nga zyrtarët policor të Stacionit Policor në Skenderaj – 

hetues në këtë rast, të cilët në raportin e tyre Nr... të datës 25.04.2021 të ditës kritike, nuk kanë 

përshkruar se kanë vërejtur ndonjë shenjë-çrregullim të gjendjes emocionale apo gjurmë të 

ushtrimit të dhunës në regjionin e fytyrës së saj, përveç përshkrimit të veprimeve të 

ndërmarra, e më pas marrjes së deklaratave të tyre në polici.  

Për më tepër, kjo vërtetohet dhe nga vetë deklarata e të dëmtuarës dhënë në Policinë e 

Kosovës-Stacioni Policor në Skenderaj Nr... datë 25.04.2021 në orën 06:10 min., më saktësisht 

në faqe tre (3) të Proceverbalit e cila në pyetjen e parashtruar tekstualisht nga hetuesi policor 

citojë se: “......sipas jush mbrëmë (data 24.04.2021) A. nuk ka ushtruar dhunë ndaj juve dhe krejt kjo 

po i bjen se si pasojë e xhelozisë që ka ndaj juve ai po don të ndahet nga ti a është e vërtetë kjo?, e 

dëmtuara e kishte pohuar një fakt të tillë qenësor duke deklaruar se : “Po e vërtetë kjo”, madje 

këtë e kishte ripohuar dhe në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.11.2022, në pyetjen e njëjtë të 

parashtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit.  
- Në rastin konkret, Gjykata vlerëson se e dëmtuara deklaratën e saj për dhunë fizike dhe 

psikike nga bashkëshorti i saj-i akuzuari e ka dhënë më tepër në një gjendje të rënduar 

emocionale, për shkak të fjalosjes dhe mosmarrëveshjes që kishin pasur me të lidhur me sms-

të e dërguar nga personi T. T. në rrjetin social ...-mesengjer në llogaritë personale të të 

akuzarit dhe të dëmtuarës, madje e dëmtuara kishte theksuar se qëllimi i deklaratës së dhënë 

në polici lidhur me tërheqjen e akuzave të saj  ndaj të akuzuarit për dhunë ka qenë me 
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arsyetimin që, ta shantazhojë të akuzuarin në atë mënyrë që i njëjti t’i rikthehej asaj dhe të 

vazhdojnë të jetojnë së bashku por që, i akuzuari nuk kishte pranuar.  
Andaj, gjykata nuk mundet që me deklaratën e të dëmtuarës e cila në rastin konkret është 

prova e vetme për inkrimiminin e të akuzuarit në këtë çështje penale,  pa gjetur mbështetje 

në asnjë provë qoftë personale apo materiale, të akuzuarin ta shpallë fajtor. Ky konstatim i 

gjykatës bazohet  në dispozitën e nenit 262 pr.2 të KPPRK-së e cila qartë parasheh se ‘Gjykata 

nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë ose duke i dhënë rëndësi 

vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici ose para prokurorit të shtetit’. Ashtu që 

gjykata në këtë kontekst të dëmtuarës, deklaratave të saja nuk i’a falë plotësisht besimin.     

- Gjykata ka pranuar mbrojtjen e të akuzuarit dhe të mbrojtësit të tij dhënë në shqyrtimin 

gjyqësor për faktin se mbrojtja e tij ishte në përputhje edhe me dëshmitë e dëshmitarëve E. ... 

dhe F. H. si dhe me Raportin e Policisë të datës 25.04.2021, i cili ndër të tjera theksoi se, në 

këtë çështje penale nga provat e administruara dhe me dëgjimin e dëshmitareve u arrit në 

konkludim se fare nuk ka pasur as dhunë fizike e as dhunë psikike pasi që asnjë dëshmitarë 

në mënyrë konkrete apo abstrakte nuk tregoi me asnjë provë e as me ndonjë indicie me të 

cilën do të vërtetohet ndonjë veprim i cili do të shkaktonte vepër penale dhuna në familje, 

duke shtuar se, e dëmtuara si në Polici si në Gjykatë ka qenë kontradiktore lidhur me të 

vërtetën madje, sipas Aktvendimit të Gjykatës C.nr.326/2021, në faqen dy e dëmtuara kishte 

theksuar se deri me datë 24.04.2021, nuk kanë pasur mosmarrëveshje por pas kësaj ka filluar 

mosmarrëveshja ndërsa në polici ka dhënë një deklaratë të kundërt, ku ka theksuar se deri 

me datë 24.04.2021 nuk ka pasur dhunë por me shumë se një javë me herët, si dhe nëse ish 

tërhequr A. nga xhelozia a do të kishte tërhequr aktakuzën për dhunë fizike e njëjta si në 

polici ashtu edhe në gjykatë ka deklaruar se po e kishte tërhequr çka na bëri me dije se ka 

pasur për qëllim që me anë të kësaj akuze dhe shantazhi të mundë të pajtohen ndërmjet vete. 

Për më tepër i njëjti ka arritur ta bind gjykatën se në ditën kritike nuk ka pasur dhunë fizike 

e as psikike ndaj të dëmtuarës, pasi që me asnëj provë materiale apo personale nuk u vërtetua 

e kundërta. 

- Dëshmisë sё dëshmitarit E. ..., me rastin e vendosjes në kёtё çështje penale gjykata të njëjtës 

ia fali pjesërisht besimin ngase, kjo dëshmi kishte përputhje dhe ishte identike vetëm me 

faktin kryesor sa i përket pjesës së dëshmisë se, motra e tij- e dëmtuara kishte pasur 

mosmarrëveshje në ditën kritike me të akuzuarin se e njëjta më parë  asnjëherë nuk ka 

shprehur dhe treguar për ndonjë shqetësim pakënaqësi lidhur më jetën e përbashkët më të 

akuzuarin. 

 - Dëshmisë sё dëshmitarit-F. H., me rastin e vendosjes në kёtё çështje penale gjykata ia fali 

besimin e plotë ngase nga kjo dëshmi kishte përputhje me mbrojtjen e të akuzuarit dhe ishin 

identike me faktin kryesor dhe atë me mënyrën e përshkrimit se si në cilësinë e anëtarit të 

përbashkët të familjes me të akuzuarin dhe të dëmtuarin ka parë për së afërmi sjelljet, 

respektin dhe qëndrimet mes tyre, më saktësisht se si bashkësia jashtëmartesore  e djalit të 

tij-të akuzuarit me bashkëshorten e tij-të dëmtuarën ka qenë e mirë, e përcjellurë me dashuri 



 Numri i lëndës: 2022:045304 
 Datë: 05.12.2022 
 Numri i dokumentit: 03711136 
 

12 (15)  

   
2
0
2
2
:0
4
5
3
0
5

 

mes tyre, pa ndonjë fjalosje deri në datën e fundit që kishte ndodhur ky rast si pasojë e disa 

shkrimeve në rrjetin social ...-mesengjer, për çka kanë tentuar që t’i pajtojnë së bashku me 

familjen e të dëmtuarës mirëpo, pa sukses dhe se në ditën kritike nuk kishte dëgjuar ndonjë 

zhurmë apo britmë në shtëpinë e tyre dykatëshe pasi që nuk kishte ndodhur asgjë përveç 

mosmarrëveshjes në mes tyre. 

- Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega Skenderaj, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil C.nr.326/2021 datë 27.05.2021, i plotëfuqishëm me datë 

17.06.2021, gjykata këtij vendimi gjyqësor marrë në procedurë civile urgjente në kuptim të  

Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, ia fali besimin ngase Gjykata në këtë fazë të çëshjes 

civile urgjente e ka vlerësuar si të tillë në bazë të dhënave dhe provave të ofruara dhe 

bashkangjitura në kërkesën e parashtruar për urdhër mbrojtje, dhe ka caktuar masën e 

urdhër mbrojtjes duke vlerësuar se kishte dhunë psikike ndaj saj. Mirëpo përtejë kësaj 

gjendje, bazuar në të njëjtin Aktvendim C.nr.326/2021 datë 27.05.2021 shihet se, përveç 

dëgjimit të palëve-palës së mbrojtur (të dëmtuarës) së bashku me Mbrojtësin e viktimave dhe 

palës përgjegjëse-(të akuzuarit), nuk është dëgjuar ndonjë dëshmitar tjetër i mundshëm. 

- Duke qenë se, tani Gjykata pas administrimit të provave materiale, dëshmisë më të 

hollësishme të të dëmtuarës-dëshmitares D. ... si dhe dëshmitarëve tjerë të padëgjuar më parë 

në procedurë civile urgjente-E. ... dhe F. H. në këtë çështje penale, ka konstatuar se as më 

parë por, as në mes natën e datës 24.04.2021 si dhe në mëngjesin e hershëm të orës 02:00 të 

datës 25.04.2021 në shtëpinë familjare në fshatin ...-Komuna Skenderaj nuk është vërtetuar se 

ndaj të dëmtuarës është ushtruar dhunë fizike e as dhunë psikike, fakt i cili vërtetohet dhe 

nga vetë deklarata e të dëmtuarës dhënë në Policinë e Kosovës-Stacioni Policor në Skenderaj 

Nr.... datë 25.04.2021 si dhe në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.11.2022, e cila personalisht ka 

deklaruar se nuk kishte pasur dhunë nga i akuzuari, po ashtu se e dëmtuara deklaratën e saj 

me një akuzë të tillë ndaj të akuzuarit e ka dhënë më tepër në një gjendje të rënduar 

emocionale, për shkak të fjalosjes dhe mosmarrëveshjes që kishin pasur me të lidhur me sms-

të e dërguar nga personi T. T. në rrjetin social ...-mesengjer në llogaritë personale të tyre, 

madje e dëmtuara kishte theksuar se qëllimi i deklaratës së dhënë në polici lidhur me 

tërheqjen e akuzave të saj  ndaj të akuzuarit për dhunë ka qenë me arsyetimin që, ta 

shantazhojë të akuzuarin në atë mënyrë që i njëjti t’i rikthehej asaj dhe të vazhdojnë të jetojnë 

së bashku por që, i akuzuari nuk kishte pranuar.  

- Gjykata nё kuptim të nenit 361 par. 1 dhe 2 tё KPP-së aktgjykimin për tё akuzuarin, e bazoi 

në faktet dhe në provat e administruara në shqyrtim gjyqësor, tё cilat prova i vlerësoi me 

ndërgjegje një nga një dhe në lidhje me provat e tjera dhe në bazë tё vlerësimit tё tillë erdhi 

në përfundim që të akuzuarin ta lirojë nga akuza, e me rastin e vendosjes në kёtё çështje 

penale sidomos u bazua pjesërisht në dëshmitë e të dëmtuarës-dëshmitares D. ... dhënë në 

Policinë e Kosovës-Stacioni Policor në Skenderaj Nr... të datës 25.04.2021 si dhe asaj në 

shqyrtimin gjyqësor të datës 04.11.2022, pastaj në dëshmitë e dëshmitarëve-E. ... deklaratën 

e tij dhënë në fazën fillestare të hetimeve Nr... të datës 25.04.2018 dhe F. H. dhënë në 
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shqyrtimin gjyqësor të datës 04.11.2022, pastaj Mbrojtjen e të akuzuarit në shqyrtimin 

gjyqësor të datës 04.11.2022, deklaratave të tij dhënë në fazën fillestare të hetimeve Nr... të 

datës 25.04.2021 dhe datë 27.01.2022 dhënë në Policinë e Kosovës–Stacioni Policor në 

Skenderaj si dhe në provat materiale tё cilat gjenden në shkresat e lëndës siç ishin, 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj C.nr...i datës 26.05.2021, i 

plotëfuqishëm me datë 17.06.2021, Foto-SMS të fotografuar në telefonin e të akuzuarit dhe të 

dmëtuarës gjithsejë në tetëmbëdhjetë (18) faqe të përmbledhura gjashtëdhjetë e nëntë (69) 

fotografi si dhe nga vështrimi nё fotodokumentacionin dhe shkresat tjera të lëndës.  

- Lidhur me rastin konkret në këtë  çështje penale, duke iu referuar nenit 2, par.1, nënpar.1.2 

të Ligjit Nr.03/L-182 për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje decidivisht është përcaktuar se : 

“Dhunë në familje-një ose me shumë vepra apo lëshime të qëllimshme që i bënë një person 

personit tjetër është ose ka qenë në marrëdhenie familjare si këto, por nuk kufizohet në : 1.2.1 

përdorimin e forcës fizike apo presionit psikik të ushtruar ndaj anëtarit tjetër të familjes”, e 

që në rastin konkret gjykata vlerëson se me asnjë provë materiale apo personale nuk është 

provuar se i akuzuari ka kryer Dhunë në familje-fizike dhe psikike apo ndonjë formë tjetër 

të dhunës në familje ndaj bashkëshortes së tij. 

- Për më tepër, gjykata vlerëson se në këtë çështje penale mjaftueshëm është vertetuar fakti 

se, jo vetëm më parë në një periudhë më të gjatë kohore por, edhe në ditën kritike përveç që 

nuk është ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarës nuk është ushtruar as dhunë psikike e për 

këtë të fundit me asnjë element inkriminues nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer 

dhunën psikike, që një formë e tillë e dhunës nënkupton kontrollin e vazhdueshëm ndaj të 

dëmtuarës, keqtrajtimin verbal, izolimin, poshtërimin apo abuzimin emocional përmes 

sharjes, ofendimit, shantazhit, frikësimit, përcjelljes dhe vëzhgimin e vazhdueshëm, trajtimin 

degradues, kanosjen apo forma të ngjashme të kontrollit apo mbajtjen nën shqetësim të 

vazhdueshëm emocional duke e vënë të dëmtuarën nën frikë të arsyeshme nga përdorimi i 

dhunës ndaj saj. Të gjitha këto në rastin konkret nuk gjenden dhe nuk përbëjne elemente në 

njërën apo tjetrën vepër penale të paraparë me Kodin Penal me theks të veçant, të Dhunës në 

familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së. 

- Në bazë të provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.11.2022, si dhe 

dëgjimit të të dëmtuarës në cilësinë e dëshmitarës dhe dëgjimit të dëshmitarëve tjerë po me 

këtë datë, gjykata ka konstatuar se që nga momenti i lidhjes së bashkësisë jashtëmartesore të 

të akuzuarit me të dëmtuarën e deri në momentin kritik të datës 24.04.2021-25.04.2021, 

raportet mes tyre kanë qenë të mira, korrekte, pa asnjë problem mirëpo, fjalosja-konflikti 

verbal dhe mosmarrëveshja mes tyre ka rrjedhë si rezultat i mesazheve me shkrim pranuar 

në rrjetin social ...-Mesenger nga personi T. T. në llogaritë personale të të akuzuarit dhe të 

dëmtuarës, për të cilën fjalosje-konflikt verbal dhe mosmarrëveshja mes tyre gjykata ka 

vlerësuar se nuk përbënë asnjë element të veprës penale - Dhuna në familje qoftë të dhunës 

fizike, e aq më pak të dhunës psikike ngase, konflikti verbal dhe  mosmarrëveshja mes tyre 

ka pasur për qëllim sqarimin e kësaj rrethane.           
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- Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e Prokurorisë së shtetit, mirëpo e njëjta në 

mungesë të provave të mjaftueshme në këtë çështje penale, nuk ka arritur që ta bind gjykatën 

se vërtetë i akuzuari në ditën kritike ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj të dëmtuarës. 

- Gjykata ka pranuar precizimin e dispozitivit të aktakuzës lidhur me përshkrimin faktik të 

veprës penale bërë nga Prokuroria e shtetit në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.11.2022, dhe 

atë : në vend të fjalëve në orët e hershme ka theksuar së duhet të jetë : ”në mesnatës së datës 

24.04.2021 dhe në mëngjesin e hershëm të orës 02:00 të datës 25.04.2021”, pasi që përshkrimi 

faktik gjenë mbështetje fillimisht në Raportin e oficerit policor të Policisë së Kosovës-Stacioni 

Policor në Skenderaj Nr...të datës 25.04.2021, pastaj në Deklaratat (Procesverbalet) mbi 

marrjen në pyetje për të dëmtuarën Nr... të datës 25.04.2021, të dëshmitarit Nr... datë 

25.04.2021 si dhe të akuzuarit Nr..., të datës 25.04.2021 dhe datë 27.01.2022 që të gjitha dhënë 

në fazën fillestare të hetimeve në Policinë e Kosovës–Stacioni Policor në Skenderaj, ngase nga 

të njëjtat është vërtetuar koha e saktë e fillimit të mosmarrëveshjes mes të akuzuarit dhe të 

dëmtuarës e që ishte data 24.04.2021, ndërsa deklaratat lidhur me rastin kishin dhënë në 

mëngjesin e datës 25.04.2021. 

- Mbi kёtё bazë, ashtu sikurse përgjatë procesit të të provuarit e deri më tani gjykata konstatoi 

se, nuk është vërtetuar përtejë çdo dyshimi veprimi i kryerjes nga i akuzuari sepse i njëjti nuk 

ka ndërmarrë dhe as që ka dashur ndërmarrjen e kryerjes së kësaj vepre penale madje, nuk 

ka pasur për qëllim cenimin e dinjitetit të të dëmtuarës por, nga e njëjta ka kërkuar vetëm 

sqarimin e rrethanes së mesazheve në rrjetin social Facebok-mesengjer lidhur me dërgimin e 

tyre nga T. T. përshkruar si më lartë, për çka gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

- Nga sa u tha, një gjendje të tillë faktike e po ashtu duke u bazuar në të drejtën penale vlen 

të ceket parimi ‘’in dubio pro reo’’, nga neni 3 par. 2 të KPP-së, që nënkupton se mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë 

dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij 

Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

- Meqenëse, nuk është vërtetuar se deri të vepra penale-Dhuna në familje ka ardhë si pasojë 

e veprimeve inkriminuese të të akuzuarit si dhe meqë nuk është provuar se i akuzuari ka 

kryer veprën penale për të cilën akuzohet, gjykata në kuptim të dispozitës ligjore nga neni 

364 par.1, nënpar.1.3 të KPP-së, e ka liruar të akuzuarin nga akuza. 

- Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pasurore juridike – 

- Në bazë të nenit 454 par.1 të KPP-së, gjykata vendosi që shpenzimet e procedurës të bien 

në nagrkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

- Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil është marrë konform nenit 463 par.3 të KPP-së. 
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- Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 364 par.1, nënpar.1.3 të KPP-së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ 

- Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

P.nr.36/2022 me datë 05.12.2022. 

Procesmbajtësja,                                                                                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 

 Florije Gucati                                                                                                    Fatos Sejdijaj 

______________                                                                                                ________________  

- KËSHILLË JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 

 

 

 


