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NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA,  i përbërë nga trupi gjykues, Isuf Makolli – kryetar, Shpresa Hasaj-Hyseni dhe Allten 

- anëtare, me procesmbajtësen Kimete Mehmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit B. M., 

për shkak të veprës penale: Dhunimi nga neni227 par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës(KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë Departamenti i 

Krimeve të Rënda  PP/I.nr.30/2018, të datës 19.02.2020, pas shqyrtimit gjyqësor, të mbyllur 

për publikun, të mbajtur më datë 10.07.2020, në të cilin ishin të pranishëm: Prokurori i shtetit 

Shemsije Asllani, i akuzuari B. M. dhe mbrojtësi i caktuar sipas detyrës zyrtare av. Sabri 

Ademi, me datë, 10.07.2020 mori dhe publikisht, shpalli këtë: 
 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari B. M., nga i ati K. dhe e ëma Z., e vajzërisë Th., i lindur me ... në fshatin D., 

Komuna e M., ku edhe jeton rr.”...” me numër personal ..., lëshuar nga MPB/RKS, ka te kryer 

shkollën fillore, punëtor fizik, i martuar baba i dy fëmijëve, i gjendjes se dobët ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka   qenë  në masën e paraburgimit prej datës 

03.02.2020 deri me datë 10.07.2020.      

 

Konform nenit 364, par. 1, nën par. 1.3, të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, 
 

        LIROHET NGA AKUZA 
 

Sepse nuk është provuar se: 
 

Se me datë 25.01.2020, rreth orës 04:00 në orët e hershme të mëngjesit kishte shkuar tek 

shtëpia e babait të viktimës për të marrë djalin e tyre L., ndërsa e dëmtuara ish 

bashkëshortja e të pandehurit M. O. duke e parë që i pandehuri është nën ndikimin e 

alkoolit , nga frika se mos po i ndodh diçka e keqe djalit të sajë kishte shkuar me ta, të 

cilët i pandehuri i kishte dërguar në një banesë në RR. ”...” në f. K. dhe përmes kërcënimit 

dhe pa dëshirën e të dëmtuarës e ka detyruar të kryej marrëdhënie seksuale me dhunë, ku 

në bazë të raportit mjekësor ka rezultuar me dëmtime të lehta trupore,- 
 

- Me çka kishte për të kryer veprën penale  Dhunimi nga neni 227 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK).  
 

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

- E dëmtuara – dëshmitarja M. O., nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike. 
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       Arsyetimi 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP/I.nr.30/2020, të datës 19.02.2020, e ka akuzuar të pandehurin B. M.,  për veprën  penale  

Dhunim nga nen227 par.1 të KPRK-së.  
 

Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, me dt.13.03.2020, në të cilën është deklaruar 

i pafajshëm i pandehuri B. M.  dhe pastaj seancën e shqyrtimit të dytë më dt.16.04.2020, në të 

cilën është refuzuar kërkesa për hedhje poshtë të aktakuzës, e ushtruar nga mbrojtësi av. Sabri 

Ademi i caktuar sipas detyrës zyrtare. 
 

Pas plotfuqishmërisë së aktakuzës me aktvendimin PN.nr.394/2020 të dt.08.06.2020 të marrë 

nga Gjykata e Apelit, gjykata ka proceduar me shqyrtimin gjyqësor, i cili është mbajtur më 

datat: 05.06.2020,01.07.2020 dhe 10.07.2020. 
 

Prokurori i shtetit Shemsije Asllani në fjalën përfundimtare deklaroi: me provat e siguruar gjatë  

procedurës hetimore si dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetua fakti se i pandehuri pa dëshirën 

e të dëmtuarës M. O. e ka detyruar të dëmtuarën qe të kryej marrëdhënie seksuale. Gjendja 

faktike është vërtetuar nga Ekzaminim mjeko ligjor, mendim dhe konstatim i ekspertit mjeko 

ligjor Dr.M. G., deklaratat e të dëmtuarës M. O. të dhëna në polici dhe Prokurori si dhe foto-

dokumentacion dhe shkresat tjera të lëndës 
 

Prokurorja konsideron se e dëmtuara M. O. e cila ka ndryshuar dy deklaratat e saja të dhëna në 

Polici dhe Prokurori duke u ndikuar nga bashkëshorti i saj dhe ka ndryshuar komplet 

deklaratën e saj në Gjykatore duke deklaruar se “Të gjitha deklaratat e mëhershme të cilat i 

kamë dhënë në polici dhe prokurori janë të pa vërteta kamë gënjyer dhe se bashkëshorti 

im B. M. nuk me ka dhunuar dhe të njëjtën gjë e kamë bërë me vetëdashje”   
 

Pas shqyrtimit gjyqësor ndaj M. O.t Prokuroria ka filluar hetimet për veprën penale Deklarim i 

Rrejshëm nën betim nga neni 383 dhe 384 të KPRK-së, e me këtë dyshohet se njëjta ka rënë 

nën ndikimin e bashkëshortit dhe personave përreth, për të cilën prokuroria e ka të pa qartë.  
 

Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha provat e lartcekura ka ardhur në përfundim se motivi i 

veprës penale Dhunim nga neni 227 par. të KPRK-së është kryer me veprime inkriminuese ku i 

akuzuari me të gjitha Faktet dhe provat e lartcekura ka renë ndesh me ligjin, duke i 

argumentuar ato si më lartë, prandaj i propozoj gjykatës  të njëjtin ta shpall fajtorë për këtë 

vepër penale, dhe ti shqiptoj dënimin e merituar sipas ligjit e me të cilin do të arrihej qëllimi i 

dënimit. 
 

Në fjalën përfundimtare  mbrojtësi i të pandehurit B. M., av. Sabri Ademi deklaroi, i caktuar 

sipas detyrës zyrtare: ne prej fillimit kemi konsideruar se në veprimet e të akuzuarit nuk 

manifestohen elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar. I njëjti konsiderojmë se 

është mbajtur në paraburgim nga një deklaratë e bashkëshortes se tij e cila në shqyrtimin e 

fundit me në fund konsideroj qe e tregoj ne tersi  të vërteten dhe atë pranë prokurores, pran 

trupit gjykues dhe të pranishmeve të tjerë,  duke theksuar se ka gënjyer  qe në fillim në polici, 

mjekun, prokuroren dhe me në fund edhe trupin gjykues, shihet në mënyrë të qartë se ajo gjatë 

dhënies se deklaratës nuk ishte serioze, qeshte , tallej çka është një rrethanë mjaft jo e mirë, me 

qe unë në karrierën time nuk kamë hasur ne një situatë të tillë të gënjej organet e drejtësisë dhe 

te tallet duke qeshur disa herë gjatë shqyrtimit gjyqësor, prandaj i propozoi gjykatës qe të 

mbrojturin tim ta liroj nga  meqë nuk ka asnjë provë e cila e vërteton fajësinë apo kryerjen e 

veprës penale nga fakti se qe në fillim nuk e ka paraqitur rastin, por pas disa ditës se kinse e ka 

dhunuar bashkëshorti, mirëpo nëse ka  mavijosje gjatë marrëdhënieve intime mund  të ndodh 
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qe te krijohen mavijosje,  ajo me dëshirë ka shkuar tek B., ka ndenjur, i ka dhen të holla për 

fëmijët, ne objektin ku ka shkuar ka pasur banor, nëse ka pasur dhunë të gjithë banoret do ta 

kishin dëgjuar intime këto ndodhin qe të krijohen, andaj i propozoi gjykatës qe të mbrojturin e 

tij ta liroi si të pafajshëm nga ko aktakuzë. 
 

I akuzuari B. M., në fjalën përfundimtare deklaroi: i besoj gjykatës dhe drejtësisë tonë, e 

vërteta është ajo çfarë ka thënë atë ditë në gjykatë e dëmtuar, në fillim kamë thënë qe nuk e 

kam dhunuar bashkëshorten time, gjithçka ka qenë me insistimin e saj dhe dëshirën e dyve 

kemi pasur marrëdhënie, asgjë pa dëshirën e saj nuk ka ndodhur, gjykatës i propozoi qe të me 

liroi nga aktakuza, të shkoj ti marrë fëmijët dhe gruan dhe t’ia fali këtë gabim se kamë fëmijë 

me te dhe t’i kthehem jetës normale. 
 

Gjykata bazuar në neni 7 të KPPRK-së, lidhur me vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes 

faktike, administroi këto prova: 
 

- Dëgjoi në cilësinë e dëshmitares, të dëmtuarën M. O.; 

- Dëgjoi mbrojtjen e të akuzuarit B. M.; 

- Lexoi Raportin e Ekzaminimit Klinik Mjeko Ligjor nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i 

përpiluar nga Dr. M. G., me nr  të referencës DLM: ... i datës 28.01.2020, për të 

dëmtuarën M. O.. 

- Shikimin e foto dokumentacionit.  
  
E dëmtuara – dëshmitarja  M. O., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se dëshmitë e saja të 

dhëna në Polici dhe Prokurori nuk janë të vërteta se e njëjta kishte gënjyer, se kinse burri i saj 

B. M. e kishte kryer marrëdhënie seksuale, pa dëshirën e saj, ajo gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

shpreh keqardhjen e saj, se për shkak të deklaratave të rrejshme i akuzuar kishte qëndruar në 

paraburgim, këtë e kishte bërë pasi qe kishte qenë e nervozuar ne burrin e saj B., dhe nga frika 

se nuk do ta merrte me fëmijët për të jetuar prapë me te pasi qe e dëmtuara kishte jetuar të 

prindërit e saj me dy fëmijët gjatë kohës sa B. kishte qëndruar në burg. Ajo ka deklaruar se 

natën kritike kishin pasur marrëdhënie seksuale me të akuzuarin B. pa kurrfarë detyrimi e as 

dhune por ka pasur pëlqimin dhe dëshirën e saj  
 

I akuzuari B. M., në mbrojtjen e vet, gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi, por edhe në të gjitha 

fazat e procedurës penale e ka mohuar se ka kryer marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën me 

dhunë, se natën kritike kishte shkuar për ta marr djalin për të shëtitur dhe me insistimin e të 

dëmtuarës edhe ajo kishte shkuar me ta me veturën e të akuzuarit për të shëtitur dhe pastaj në 

banesën e të akuzuarit në F. K. ku kanë pasur marrëdhënie seksuale me pëlqimin e të dyve dhe 

ne mëngjesi i ka dërguar në shtëpinë e të dëmtuarës ku edhe iu ka dhënë 50 euro djalit dhe të 

dëmtuarës.  
  
Gjykata në bazë të nenit 361 të KPPRK-së, pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha provave si 

të vetme dhe në lidhshmëri më njëra tjetrën, si dhe deklarimit të të akuzuarit, nuk arriti të 

vërtetoj fajësinë e të akuzuarit B. M. për veprën penale Dhunimi nga neni  227 par.1 të KPRK-

së.  
 

- Gjykata nga Raporti i Ekzaminimit Klinik Mjeko Ligjor nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i 

përpiluar nga Dr. M. G., me nr  të referencës DLM: ... i datës 28.01.2020, për të 

dëmtuarën M. O., vërtetoi se sipas mendimit te ekspertit  se ndrydhjet jo te freskët te 

shoqëruara me mavijosje, ne pjesët rreth gjinjve, ne qafë (ne te dyja anët) dhe ne pjesën e 

brendshme të kofshës së majtë, me ngjyrime e kuqe- vjollce-blu e erret, me e zbehtë ne 

periferi, disa me forma te rrumbullakëta e disa me pikëzime ne qendër, qe me gjasë në 

bazë të formës se tyre ishin te shkaktuara nga kafshimi dhe thithja (puthja) dhe si të tilla 

bëjnë pjesë ne dëmtime të lehta trupore, por te shkaktuar nga puthjet dhe kafshimet gjatë 
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aktit seksual, pra në bazë të këtyre ekzaminimeve  por edhe të deklaratës së të dëmtuarës 

vërtetohet se këto janë të shkaktuar nga puthjet (thithjet) e jo nga forca e përdorur nga i 

akuzuari, për ta detyruar të kryej marrëdhënie seksuale. 
 

Përveç të lartcekurave, nga deklarata e të dëmtuarës, detaj me rëndësi në drejtim të mos 

provuarit të kryerjes së veprës penale nga i akuzuari, ishte edhe deklarimi i faktit nga e 

dëmtuara, se i akuzuari nuk ka pasur asnjë motiv/arsye që do ta shtynte të njëjtin për ta kryer 

dhunimin ndaj gruas se tij. Por edhe fakt vendimtar për mos provimin e kryerjes se veprës 

penale nga i akuzuari gjykata mor edhe faktin se dëshmitarja gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se të gjitha deklaratat e saj të dhëna në Polici dhe Prokurori janë deklarata te rreme të 

cilat ajo i ka dhen pasi qe ishte e nervozuar në bashkëshortin e saj dhe se rastin e ka sajuar pas 

disa ditëve gjegjësisht rasti ka ndodhur me datë 25 01.2020 ndërsa është lajmëruar në Polici me 

datë 28.01.2020.  
 

Ndaj të dëmtuarës dëshmitare PTHP ka filluar hetimin për veprën penale Deklarim i rrem nen 

betim nga neni 383 par.1 të KPRK-me numër PP/IInr.2952/20 të datës 02.07.2020 dhe 

kërkesën për caktimin e masës siguruese për të paraburgimin. 
 

Si përfundim, gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave të lartcekura si të vetme dhe në 

lidhshmëri me njëra tjetrën nuk arriti të vërtetoi pretendimin e Prokurorisë se i akuzuari B. M. 

kishte kryer veprën penale për të cilën u akuzua si në dispozitiv të akuzës, andaj edhe në 

mungesë të provuarit se i akuzuari kishte kryer veprën penale gjykata të akuzuarin e liroi nga 

akuza. 
 

Sa i përket shpenzimet procedurale, gjykata vendosi në bazë të nenit 454, par.1 të KPPRK-së, 

duke e liruar nga pagimi i shpenzimeve procedurale të akuzuarin. 
 

Vendimi për kërkesën pasurore juridike u muar konform nenit 463 par.2 të KPPRK-së                                                            
 

Andaj, mbi bazën e të thënave të lartcekura dhe në bazë të nenit 364, par.1, nënpar.1.3, të 

KPPRK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Aktgjykimi u përpilua me datë 20.07.2020 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA                                                                                                                       

PKR.nr.29/2020, datë 10.07.2020. 

     

Sekretare juridike,                        Kryetari i trupit gjykues - gjyqtari, 

Kimete Mehmeti                                                                            Isuf Makolli 

______________                   ______________ 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes  kësaj Gjykate, 

për Gjykatën e Apelit të Kosovës me seli në Prishtinë. 


