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C.nr. 386/20 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 
Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 
Besnik Feka, ne çeshtjen juridike te pales se mbrojtur M. J. nga fsh. S. I P./Vushtrri, 
te cilen e perfaqeson me autorizim av. Kada Bunjaku-Perçuku nga Vushtrria, kunder 
pales pergjegjese G. U. nga Vushtrria te cilen me autorizim e perfaqeson av. Xhafer 
Maliqi nga Prishtina, per shkak caktimit e masës mbrojtëse, ushqimi per palen e 
mbrojtur nga dhuna ne familje, gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim dhe  

mbajtjes se seances degjimore jo publike ne prezence te palës se mbrojtur dhe te 
autorizuarës se saj, e ne mungese te asaj përgjegjëse dhe te autorizuarit te tij, dhe ne 
mungese mbrojtësit te viktimave, gjykata  me dt: 03.07.2020 nxjerr kete: 
 

A K T V E N D I M 
MBI CAKTIMIN E URDHERIT PER MBROJTJE 

 
I.APROVOHET PJESERISHT kerkese e palës se mbrojtur M. J. nga fsh. S. i 
E.Vushtrri, ashtu qe: 
 
Pales pergjegjese G.U.nga Vushtrria, I CAKTOHET masa mbrojtese si ne vijim: 
 
II.OBLIGOHET kryesi I dhunes ne familje G. U. qe ne emer te ushqimise, pales se 
mbrojtur M. J. t’ia paguaje shumen prej 100 euro ne muaj dhe ate per pjesën e 
mbetur te detyrimit per ushqimi te arritur deri me dt: 06.07.2020, shumen prej 245 
euro, ndersa nga data 06.07.2020 e gjer e deri me dt: 06.11.2020, shumen mujore 
prej 100 euro Pagesa duhet te behet me se largu deri me dt: 05 te muajit vijues per 
muajin paraprak. 
 
III. Pjesa e kërkesës  per ushqimi se palës se mbrojtur per shumen prej 5 euro, 
refuzohet e pabazuar. 
 
IV.OBLIGOHET pala përgjegjëse G. U. qe ne emër te shpenzimeve procedurale, palës 
se mbrojtur ne emër te përfaqësimit per nje seance gjyqesore, t’ia paguaje shumen prej 
135 euro, ne afat prej 15 ditesh, nga dita e plotefuqishmerise se këtij aktvendimi, nen 
paralajmërimin e përmbarimit te detyrueshëm. 
 
V.Kunder ketij aktvendimi, lejohet e drejta ne ankese, ne afat prej 8 ditesh, nga dita 
vijuese pas dites se pranimit te ketij aktvendimi, Gjykates se Apelit ne Prishtine. 
Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate dhe nuk e ndalon ekzekutimin e ketij 
aktvendimi, neni 19, par.4 I Ligjit per Mbrojtjen nga Dhuna ne Familje. 
 

A r s y e t i m 



 
Pala e mbrojtur, M. J. nga fsh. S. I P./Vushtrri permes Zyres per Mbrojtje te Viktimave 
te Dhunes ne Familje, ka parashtruar kerkese per caktimin e masave mbrojtese 
kunder pales pergjegjese G. U. nga Vushtrria. dhe me plotesimin e kerkeses ne 

seancen e degjimit ted t: 06.11.2019  ku ka kerkuar caktimin e masave mbrojtese nga 
neni 5, 6, 8 dhe 11, par.1, nenpar.1.2 te Ligjit per Mbrojtjen nga Dhuna ne Familje. 
 
Gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim, ka caktuar seancen e degjimit ne te cilen 
kane prezentuar pala e mbrojtur M. J., e autorizuara e palës se mbrojtur av. KAda 
Bunjaku-Perçuku, ndersa ka munguar pala pergjegjese G. U. i autorizuari i palës 
përgjegjëse av. Xhafer Maliqi nga Prishtine, te cilët nga flekthesat e dt: 01.07.2020, 
konstatohet se jane ftuar me rregull, e po ashtu ka munguar edhe mbrojtësi i 
viktimave, i cili permes telefonit eshte ftuar nga gjykata per seancën degjimore te dt: 
03.07.2020, ashtu qe, seanca gjyqesore me propozim te palës se mbrojtur dhe asaj 
përgjegjëse, konform nenit 15, par.3 te Ligjit per Mbrojtjen nga Dhuna ne Familje nr. 
03/L-182, gjykata seancën degjimore e mbajti ne mungese te palës përgjegjëse Gezim 
Uka.  
 
Ne fjalen e saj,  e autorizuara e palës se mbrojtur av. Kada Bunjaku-Percuku deklaroi: 

duke u bazuar ne aktvendimin e Gjykates Se Apelit Ac.nr 0693/2019 te dates 

09.12.2019 bej precizimin e kerkeses sa I perkete ushqimis per palen e mbrojtur dhe 

ate fillimisht njoftoj gjykaten se pala pergjegjese ne baze te aktvendimit te keasj 

gjykate C.nr. 724/2019 dates 06.11.2019 pala pergjegjese me daten 05.12.2019 ka 

paguar shumen prej 95 euro ne emer te mbajtjes dhe me daten 06.01.2020 ka paguar 

shumen prej 50 euro andaj duke qene se nderkohe pala e mborjtur prape eshte 

bashkuar me palen pergjegjese dhe ka jetuar ne shtepi derisa ka lindur vajzen ku 

qendrimi I saj pas rikthimit ka qene 4 muaj dhe perfundimisht prape eshte dashur te 

lagohet per shkak te dhunes ne familje me daten 29.05.2020 pra per shkak qe pala e 

mbrojtur eshte kthyer per te jetuar ne ate shtepi nderkohe dhe tani me aktvendimin e 

lesaj gjykate C.nr 357/20, te dates 30.06.2020 perveqe masave tjera mbrojtese I eshte 

caktuar edhe masa me te cilen urdherohet kryesi I dhunes G. U. qe ne emer te 

ushqimis per majtjen e te mitures T. U. pales se mbrojtur tia paguaj shume prej 100 

euro ne muaj, andaj lidhur me rastin qe eshte duke u zhvilluar procedura pala e 

mbrojtur kerkon shumen prej 100 euro per periudhen 6 mujore e gjysme per shkak se 

4 muaj gjate qendrimit te pales se mbrojtur te pala pergjegjese ne rastin e rikthimit te 

saj kjo shume eshte plotesuar pasi pala e mbrojtur ka jetuar me palen pergjegjese dhe 

poashtu edhe per 1 muaj e gjysme pala pergjegjese e ka bere pagesen ne emer te ketij 

detyrimi prandaj meqene se detyrimi I caktuar nga kjo gjykate ka qene 100 euro  ne 

muaj atehere ne per pjesen e mbeturte ketij detyrimi deri me daten 06.11.2020 

kerkojm shumen prej 650 euro si shume totale e mbetur pa u paguar.Shpenzimet e 

procedures I kerkoj per seancen e sodit te perfaqesimit ne shume prej 135 euro. 

Ne fjalen e saj pala e mbrojtur M. J. deklaroi: e mbeshtes ne teresi fjalen e te 

autorizuares sime dhe eshte fakt se pas rastit te dhunes ne familje ne muajin nentor 

te muajit 2019 une jam rikthyer te pala pergjegjese kam jetuar 4 muaj dhe siç u cek 

me larte jam larguar prape me date 29.05.2020, edhe  pse pala pergjegjese ka 



permbushe detyrimin per 1 muaj e gjysme e njejta duke e perjashtuar 4 muaj te 

qendrimit tim te e njejta ka mbetur per pagese edhe per 6 muaj e gjysme shumen 

totale prej 650 euro ndaj kerkoj qe te me permbushet. 

Gjykata ne proceduren e leximit te provave lexoi: Konstatohet se jane lexuar te gjitha 

provat me vrejtjet dhe kundershtimet sipas C.nr. 724/2019 nga seanca e dates 

06.11.2019, pasqyra e llogarise e leshuar nga NLB bank per palen e mbrojtur 

aktvendimi I kesaj gjykates C.nr 357/20 i dates 30.06.2020, dhe pas shqyrtimit 

bashkarisht te te gjitha ketyre provave, gjykata vertetoi kete gjendje: 

Nuk eshte kontestues fakti qe per shkak te dhunes ne familje, kjo gjykate me 

aktvendimin C.nr. 724/19, dt: 06.11.2019, ka caktuar masat mbrojtese kunder pales 

pergjegjese G. U. ne mesin e te cilave e ka detyruar qe ne emer te ushqimise, I njejti te 

paguaje shumen prej 100 euro ne muaj per palen e mbrojtur bashkeshorten e saj 

Mirjete Uka.  

Nga pasqyra e llogarise se pales se mbrojtur, kosntatohet se I njejti ka bere pagese 

totale prej 145 euro, ne emer te ushqimise dhe ate ne dy shuma te ndara njeren prej 

95 euro, ndersa shumen tjeter prej 50 euro.  

Nga deklarimi I pales se mbrojtur, gjykata vertetoi faktin se e njejta eshte pas nxjerrjes 

se aktvendimit nga gjykata eshte rikthyer te pala pergjegjese ku ka qendruar te I njejti 

deri me dt: 29.05.2020, perkatesisht 4 muaj te plote dhe ne kete periudhe ka lindur 

vajzen e mitur T. U, kur edhe per shkak te dhunes se perseritur e njejta eshte ndare 

dhe jeton ne familjen e saj ne fsh. S. I E.. 

Gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim, rishqyrtimit te kerkeses se pales se 

mbrojtur per ushqimi, gjeti se e njejta eshte pjeserisht e bazuar, per faktin se pala e 

pergjegjese G. U. ka filluar pagesen e ketij detyrimi dhe ate e ka bere ne shume prej 

145 euro, ndersa para se pala e mbrojtur te rikthehet te pala pergjegjese ne muajin 

Shkurt te vitit 2020 I njejti ka mbetur ne detyrim te pales se mbrojtur per ushqimi 

shumen prej 145 euro per afer gjysem e muajit Dhjetor 2019 dhe muajin Janar te vitit 

2020, ndersa, meqenese, pas dhunes se perseritur pala e mbrojtur eshte larguar nga 

shtepia e pales pergjegjese me dt: 29.05.2020, atehere kerkesa e pales se mbrojtur per 

ushqimi prej 100 euro ne muaj eshte ligjore, e arsyeshme dhe e qendrueshme per 

faktin se e njejta eshte e papune dhe nuk realizon asnje te ardhur, ndersa, edhe ne 

shkresat e lendes shihet se pala pergjegjese eshte I punesuar dhe realizon te ardhura, 

I njejti tanime me aktvendimin e kesaj gjykate ne nje çeshtje tjeter te procedures 

kontestimore nga dhuna ne familje C.nr.357/20, dt:30.06.2020, eshte detyruar edhe 

per alimentacion ne emer te mbajtjes se femiut te mitur T. U, gjykata, mbi bazen e 

ketyre provave, gjeti se kerkesa e pales se mbrojtur eshte e bazuar dhe reale, duke 

marre parasysh se e njejta edhe pas rikhimit te pala pergjegjese gjate qendrimit 4 

mujor te I njejti kjo kerkese eshte permbushe nga pala pergjegjese me vet faktin se 

kane jetuar bashkarisht, ndersa per periudhen para rikthimit dhe nga data 

29.05.2020 e gjer me dT: 06.11.2020 kur jane ne fuqi masat mbrojtese sipas 



aktvendimit C.nr. 724/19, dt: 06.11.2019, atehere, I njejti detyrohet te paguaje 

fillimisht shumen per kerkesat e arritura per ushqimi  deri me d|t: 06.07.2020, 

ndersa ne muajt vijues deri me dT: 06.11.2020 shumen mujore prej 100 euro, 

perkatesisht shuma totale e detyrimit qe pala pergjegjese duhet te paguaje ne emer te 

ushqimise per palen e mbrojtur eshte shuma prej 645 euro, e cila mase ka filluar te 

ekzekutohet nga pala pergjegjese, mirepo, e njejta nuk ka vazhduar deri ne muajin 

Shkurt te vitit 2020, ndersa meqenese palet ndergjyqese jane ribashkuar per 

periudhen kohore 4 muajshe, e njejta nuk mund te zbatohet, pasiqe, gjate kesaj 

periudhe pala pergjegjese me vet faktin se eshte kujdese per nevojat e pales se 

mbrojtur e ka permbushe pjesen e tij te detyrimit te ushqimise, mirepo, e njejta 

meqenese jane ndare prape dhe jane ne fuqi masat mbrojtese sipas aktvendimit te 

cekur me larte, atehere, gjykata gjen se I njejti duhet te permbushe detyrimin e arritur 

dhe vijues deri me dt: 06.11.2020, konform nenit 11, par.1, dhe par.1 nenpar.1.2 te 

Ligjit per Mbrojtjen nga Dhuna ne Familje, ngase, kjo mase mund te caktohet ne 

varshmeri me masat tjera sipas neneve  4 deri ne 10, te ketij ligji, e te cilat jane 

vertetuar dhe jane ne fuqi sipas aktvendimit te Gjykates se Apelit te Kosoves 

Ac.nr.6093/19, dt:09.12.2019, ku edhe kohezgjatje e kesaj mase te shqiptuar si ne 

dispozitiv eshte e lidhur me kohezgjatjen e masave mbrojtese sipas aktvendimit te 

kesaj gjykate C.nr. 724/19, dt: 06.11.2019. 

Lidhur me shpenzimet e procedures, gjykata u bazua ne nenin 451, par.1, dhe 

meqenese, ne proceduren e rasteve te dhunes ne familje, aplikohen dispozitat e LPK-

se, atehere, u vendos qe pales se mbrojtur t’I paguhet perfaqesimi per seancen e dt: 

03.07.2020 ne lartesi te Tarifes se Odes se Avokateve ne shume prej 135 euro, gr. 

Tarifor 6 dhe 7. 

Gjykata, lidhur me pjesen refuzuese si ne piken III te dispozitivit, gjeti se pjesa e 

kerkuar ne raport me faktet e konstatuara eshte pertej shumes se kerkuar dhe 

miratuar nga gjykata per periudhen kohore 8 mujore, pasiqe, 4 muaj perjashtohen 

nga detyrimi, kur palet ndergjyqese jane ribashkuar dhe kane jetuar ne martese, 

andaj, kjo shume refuzohet. 

Prandaj, mbi bazen e arsyeve te cekura me larte, gjeti se duhet vendosur si ne 

dispozitiv te ketij aktvendimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 
C.nr. 386/20, dt: 03.07.2020 

 
          GJ Y K A T E S I 
             Besnik Feka 
 

 

 


