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P.nr.4465/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e 

vetëm gjykues Avni Syla dhe sekretaren juridike Mervete Krasniqi, në çështjen penale, kundër 

të akuzuarit K.H., për shkak të veprës penale Dhuna në Familje nga neni 248 par 3 lidhur me 

par 1 të KPRK-së, duke vepruar sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.3947/19, të datës 22.10.2019, pas shqyrtimit gjyqësor të 

mbajtur me datë 13.03.2020, në të cilën kanë qenë të pranishëm Prokurorja e Shtetit Rukije 

Sheshivari, e dëmtuara Rr.H., i akuzuari K.G., me datë 16.03.2020, mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 07.04.2020, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

K.H., i biri i M. dhe nënës S. e gjinisë H., i lindur më datë ..., me vendbanim në fshatin K. e E., 

komuna e Drenasit, ku edhe ka vendbanimin, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i 

tre fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës,     

 

Konform nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së,  

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

SEPSE:  

Deri me datë 13.08.2019, kur e dëmtuara Rr.H. ka lajmëruar rastin në Stacionin e Policor në 

Fushë Kosovë, se i pandehuri K.H., pas mosmarrëveshjeve të vazhdueshme që kishte tani me të 

dëmtuarën bashkëshorten e tij Rr.H. me dashje ka përdorur dhunë dhe keqtrajtim fizik me 

qellim të dinjitetit të të dëmtuarës ku në vazhdimësi e ka rrahur, si dhe duke e thirr prindin e saj 

në telefon dhe duke i thëne “se unë ku ta shoh Rr.  kam me marr”, “se nuk duhet me shkua as 

në punë as me dal Rr. deri sa ka kurorë me mua unë pyetëm për të”, po ashtu ka thirr në telefon 

shefin e punës së të dëmtuarës duke i thënë që t’a largoi nga puna, me ç’rast tek e dëmtuara ka 

shkaktuar ndjenjën e ankthit, frikës dhe pasigurisë.  

 

- me këtë kishte për të kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par 3 

lidhur me par 1 të KPRK-së. 
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Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate, konform 

nenit 454 par.1 të KPPRK-së. 

 

Kërkesë pasurore juridike nuk pati.  

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.3947/19 të datës 22.10.2019, me të cilën ka akuzuar K.H.  për 

shkak të veprës penale Dhuna në familje nga nei 248 par. 3 lidhur me par 1 të KPRK-së.  

Lidhur me këtë çështje gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ku pas 

leximit të aktakuzës nga prokurorja e shtetit, të akuzuarit iu dha mundësia e deklarimit të tij 

lidhur me akuzën e cila i vihet në barrë, i njëjti deklaroi se nuk e pranoi fajësinë për veprën 

penale e cila I vihet në barrë. Gjykata duke vepruar konform nenit 245 të KPPK-së e udhëzoi të 

pandehurin se ka të drejtë ligjore që të paraqet kërkesën për hudhje të aktakuzës dhe 

kundershtimin e provave, por që i akuzuari deklaroi se heq dorë nga kërkesa për hudhje të 

aktakuzës duke kërkuar nga gjykata që të caktohet seanca gjyqësore. 

 

Gjykata me datë 04.03.2020 ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, ku 

Prokurorja e Shtetit fillimisht ka bërë përmirësimin e dispozitivit të aktakuzës dhe atë në 

rreshtin e parë të dispozitivit aty ku theksohet “deri me datën 13.10.2019” duhet të jetë “deri 

me datën 13.08.2019”, pjesa tjetër mbetet e pandryshuar. Gjykata duke u bazuar në nenin 327 

të KPPRK-së, vendosi që seanca e shqyrtimit gjyqësor të vazhdojë me fjalën hyrëse dhe 

prezantimin e provave. 
 

Prokurorja e shtetit në fjalën e saj përfundimtare deklaroi se mbetet në tërësi pranë aktakuzës 

së ushtruar, kundër të akuzuarit K.H., për veprën penale, Dhuna në familje nga neni 248 par 3 

lidhur me par 1 të KPRK-së, duke theksuar se gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetua se i 

pandehuri e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, kjo u vërtetua në bazë të dëgjimit të 

dëmtuarës Rr.H. në cilësinë e dëshmitares, si dhe në bazë të dëgjimit të dëshmitarit Xh.A., u 

vërtetua se i njëjti e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, andaj i propozoj gjykatës që 

të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit.    

I akuzuari K.H. në mbrojtjen e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyësor deklaroi se ndërmjet meje 

dhe bashkëshortës sime, unë asnjëherë nuk kam qenë i interesuar që të ndahem nga 

bashkëshortja ime pasi që me të njëjten kemi tre fëmijë dhe gjithëherë ka qenë interesi im të 

jemi së bashku. Ka shtuar se asnjë herë nuk kam pasur mosmarrëveshje me bashkëshortën time 

përveç një rasti kur ishim duke u shetitur së bashku edhe me tre fëmijët ku gjatë kalimit afër 

lokaleve fëmijet kërkuan që tu blej akullore dhe në ato momente Rr. kishte reaguar ashpër duke 

i shtyer fëmijët për shpine se nuk do të bleni, ne atë rast kam reaguar se pse po vepron kështu 

këta janë fëmijë. Pas kësaj ne kemi vazhduar dhe kemi hyrë në një lokal për të pirë kafe ku Rr . 

ka qenë tepër e nervozuar dhe pasi që të njëjten e kam pyetur se çka ke e njëjta me është 

përgjigjur se unë me ty moti është dashur që të ndahemi dhe unë do të lajmroi edhe në polici 

dhe me dëshmitë që i kam unë do të shkoi në Gjermani dhe ti do të mbetësh me tre fëmijët. Ka 

theksuar se asnjëher nuk e kam penguar që të mos punoi bashkëshortja ime, është e vërtet se dy 

herë kam qenë te vendi i punës së Rr. njëren herë ja kam derguar një çantë të vajzës dhe herën 

tjetër një palë patika. Kemi biseduar dhe e kam lutur qe e njëjta të kthehet tek fëmijët dhe ti 

lerë keto gjëra dhe ta kemi jetën përpara, pasi që është në pyetje edhe jeta e vajzës së sëmur, 

por që e njëjta me ka thënë që të mos shkoj te puna dhe pas kësaj asnjëher nuk i kam shkuar ne 
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vendin e punës. Ndër tjera ka theksuar se pas ndarjes me bashkëshorten unë i kam dërguar edhe 

ndërmjetësues familjes se saj me qëllim qe e njëjta te kthehet tek fëmijët por që e njëjta ka 

refuzuar. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetua pafajsia 

ime se unë nuk kam kryer veprën penale siç akuzohem, ka theksuar se asnjëherë unë nuk kam 

ushtruar dhunë ndaj bashkëshortës sime, dhe për hirë të tre fëmijëve unë prapë e lus Rr . qe të 

kthehet dhe të jetojm së bashku, andaj në mungesë edhe të provave kërkoi nga gjykata që të 

merr aktgjykim lirues.       

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata ka proceduar dhe administruar të gjitha provat personale 

të propozuara nga palët në procedurë, dhe atë dëgjimin e dëshmitares - të dëmtuarës Rr.H., 

dëshmitares S.H.dhe dëshmitarit Xh.A., ndërsa sa i përket provave materiale gjykatës nuk i 

janë prezantuar asnjë provë materiale nga palët.  

 

Dëshmitarja - e dëmtuara Rr.H. – në dëshminë e dhënë gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor me 

dt. 04.03.2020, ka deklaruar se: me dt. 03.07.2019 jamë ndar nga bashkëshorti im K.H. dhe pas 

ndarjes i njëjti vazhdimisht me ka shqetësuar duke më thirrur në telefon duke më kercënuar me 

qëllim që unë të kthehem prapë tek ai për të bashkëjetuar, gjithashtu për ketë më ka dërguar 

edhe ndërmjetësues në shtëpi. Për ketë unë për shkak të presioneve të vazhdueshme me datë 

13.08.2019 e kam lajmëruar rastin në Policinë e Kosovës dhe kjo ka qenë hera e parë që kam 

lajmëruar rastin ne polici. Ndër tjera ka theksuar se K. ka qenë tri herë në vendin e punës ku 

unë punoja në qender të thirrjeve (call center), dhe atë herën e parë kur ka ardhur me ka sjellë 

një çantë të shkollës për vajzën e dytë dhe njëkohsisht më ka kërkuar falje për atë që ka 

ndodhur, për çka unë nuk e kam pranuar, herën e dytë përafërsisht ka ardhur mbas një jave në 

vendin e punës ku ka ardhur ne recepsion ku është prezantuar se është prezantuar se është daja 

im ku njëkohsisht ka kërkuar informat se a jam e punësuar unë me kontratë, por që nuk i janë 

dhënë informata për ketë. Gjithashtu pas 4-5 ditëve ka ardhur prap për herën e tretë ne vendin e 

punës ku ka kërkuar nga pronari i firmës se unë duhet të largohem nga puna, ku pas kësaj 

pronari i firmës më ka ftuar në zyre dhe më ka ndërprer kontratën.Ka theksuar se shqetësimet 

përmes telefonit kanë qenë në vazhdimësi duke me kërcenuar se veç mos u takofshim 

ndonjëherë se unë do ta kryej punën time. Ka shtuar se  nga periudha 16.09.2008 kur kemi 

lidhur martesë asnjëherë nuk kemi pasur raporte te mira por që për hirë te fëmijëve unë kam 

pranuar te jetoi me të. Ka theksuar se nga data 03.07.2019 jemi ndarë ndërsa rastin ne polici e 

kam paraqitur me dt. 13.08.2019, por që gjatë kësaj periudhe nuk kam pasur dhunë fizike dhe 

psiqike, por që kjo dhunë ka ndodhur më përpara. Ka theksuar se tre fëmijët e përbashkët 

jetojnë me babain e tyre, me të njëjtit nuk kam kontakt, por që kam ushtruar Padi për zgjidhjen 

e martesës pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Drenas. Në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se meqenëse vetë personalisht e kam paraqitur rastin ne Policinë e Kosovës dhe 

për hirë të asaj se tre fëmijët e përbashkët tani jetojnë ne shtëpi me ish bashkëshortin tim unë 

kërkoi nga gjykata që të mos e shpall fajtor K. por që kërkoi që unë të mos pengohem ne jetën 

time personale, gjithashtu nuk parashtroi kërkesë pasurore juridike.   

  

Dëshmitarja, S.H.- në deklaratën e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: me djalin 
tim K. dhe bashkëshortën e tij Rr. kemi jetuar për 10 (dhjetë) vite bashkë dhe gjatë gjithë kësaj 

periudhe unë nuk di se kanë pasur ndonjë mosmarrveshje mes djalit dhe nuses se tij por që të 

njëjtit kanë pasur një jetë shumë të rehatshme. Ka shtuar se edhe pas kësaj kur të njëjtit kanë 

jetuar në qytet unë asnjëherë nuk kam vërejtur se kanë ndonjë mosmarrëveshje pasi që të njëjtit 

kanë ardhur në vikende dhe nuk kam vërejtur se kanë ndonjë mosmarrëveshje. Gjithashtu e 

njëjta ka shtuar se unë kam qendruar edhe ne banesën e tyre dhe asgjë unë nuk kam kuptuar se 

kanë ndonjë mosmarrëveshje në mes tyre. 
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Dëshmitari, Xh.A.- në deklaratën e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: unë si 

prind i Rr. kam qenë në dioni se tre herë kanë pasur mosmarrëveshje vajza me dhëndrrin, 

mirëpo me ndihmën e ndërmjetësuesve të dërguar nga dhëndrri – K. të njëjtit prapë kanë 

vazhduar bashkëjetesën, meqenëse vajza ime vetë e ka njoftuar bashkëshortin e saj edhe 

përkundër mosmarrëveshjeve që kanë pasur në mes veti e njëjta nuk i ka bartur këto tek ne në 

familje. Ka theksuar se edhe pas ndarjes se vajzës sime me dhëndrrin unë me K. jam takuar 

edhe 3 (tri) herë ku kemi pirë kafe dhe kemi biseduar rreth çështjes së kthimit të Rr . tek fëmijët 

dhe K. dhe ketë për hirë të fëmijëve por që për ketë vajza ime e ka kundërshtuar kategorikisht 

se nuk do të kthehem. Ka theksuar se rasti është inicuar fillimisht nga K. në Qendrën për Punë 

Sociale në Fushë Kosovë, dhe pas kësaj përfaqsuesi i QPS-së, ka ardhur ne shtëpinë time për të 

kërkuar sqarim rreth rastit dhe pas kësaj jemi ftuar për të dhënë deklaratë ku edhe e kemi 

paraqitur rastin në polici unë se bashku me vajzën time.        

 

Nga dëshmia e të dëmtuarës dëshmitarës Rr.H. gjykata nuk vërtetoi asnjë fakt se ndaj të njëjtës 

është ushtruar dhunë fizike apo psiqike siç pretendohet me aktakuzën e prokurorisë. E 

dëmtuara në dëshminë e saj ka deklaruar se nga lidhja e martesës vazhdimisht ka pasur 

probleme dhe mosmarrëveshje me të akuzuarin, por që për ketë për 11 vite asnjëherë nuk 

kishte raportuar ndonjë rast të dhunës ne polici, por që përkundër kësaj të njëjtit bashkëshort 

nga martesa e tyre kanë 3 (tre) fëmijë. Gjykata dëshmisë së kësaj dëshmitarja nuk ja fali 

besimin edhe për faktin se e njëjta ishte kontradiktore, pasi që ne dëshminë e saj e njëjta ka 

theksuar se pas presioneve te vazhdueshme unë e kam lajmëruar rastin ne Policinë e Kosovës 

me datë 13.08.2019, ndërsa lidhur me ketë babai i të dëmtuarës Xh.A.ne dëshminë e tij ka 

deklaruar se rastin ne polici e kemi lajmëruar për shkak se K. fillimisht kishte kërkuar nga 

Qendra për Punë Sociale në Fushë Kosovë që ti mundësohet kontakti me Rr. për ti marr 

nënshkrim për vajzën e tyre te sëmur për tu pajisur me pasaportë, atëherë pas kësaj kemi 

shkuar edhe ne polici për të hapur rastin si dhunë në familje. Përveç kësaj ndarja fizike në mes 

të Rr. dhe K. kishte ndodhur me datë 03.07.2019 ndërsa rastin ne polici për dhunë në familje e 

kishte raportuar me datë 13.08.2019, por që kur gjykata e kishte pyetur se a keni pasur kontakte 

ju me të akuzuarin nga ndarja fizike e njëjta ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë kontakt fizik 

por që sipas saj dhuna fizike ishte ushtruar më përpara pa e përcaktuar fare kohën dhe mënyrën 

e kryerjes së kësaj vepre penale. Andaj një konstatim i tillë sipas bindjes së gjykatës është i 

palogjikshëm që një person të akuzohet për dhunë fizike dhe psiqike për një periudhë kohore 

ku sipas vet deklaratës së të dëmtuarës fare nuk ka pasur kontakt me të akuzuarin.    

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e dëshmitares S.H.si të sinqertë pasi që e njëjta edhe përkundër 

raporteve tani të krijuara në mes djalit tani te akuzuarit dhe nuses Rr. ndaj saj ka pasur një 

vlerësim korrekt, por që sa i përket raporteve ne mes tyre ka deklaruar se për 10 vite sa kanë 

jetuar se bashku kanë qenë raporte shumë të mira dhe se asnjëherë nga djali i saj K. nuk është 

ushtruar dhunë fizike apo psiqike ndaj të dëmtuarës por që sipas saj të njëjtit kanë pasur raporte 

shumë të mira.   

Gjykata sa i përket dëshmisë se dëshmitarit  Xh.A.të njëjtit nuk mundi ti falë besimin pasi që i 

njëjti përveç deklarimeve në formë të përgjithësuar se ndaj vajzës së tij është ushtruar dhunë në 

familje dhe atë 3 herë më përpara, por që nuk ishte në gjendje që këto raste të dhunës ti 

argumentoi gjykatës se në çfarë periudhe kishin ndodhur këto raste, mënyra dhe rrethanat e 

kryerjes së këtyre veprave penale por që ketë vetëm se deklaroi se i akuzuari ka ushtruar 

dhunë. Për më tepër ky dëshmitar përveçse nuk argumentoi rastet e mëhershme i njëjti edhe për 
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rastin konkret i cili ishte thirrur në cilësinë e dëshmitarit nuk ishte në gjendje që gjykatës ti 

ofrojë ndonjë fakt rreth rastit për dhunë ne familje siç e ngarkon aktakuza të akuzuarin K. 

Duhet theksuar se përkundër krejt kësaj i njëjti në cilësinë e prindit të dëmtuarës pas këtij rasti 

ishte takuar edhe tri herë me dhëndrin e tij të akuzuarin për gjetur një zgjidhje qe vajza e tij të 

kthehet përsëri te i akuzuari dhe te fëmijët e saj dhe këto takime sipas tij kishin qenë normale jo 

te tensionuara por që ky propozim ishte kundërshtuar nga vajza e tij.  

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit K.H., dhe të njëjtës i’ a ka falë besimin për 

faktin se mbrojtja e tij është në përputhje edhe me deklaratat e dëshmitarëve, si dhe faktin se 

prokuroria edhe përkundër asaj që kishte akuzuar të njëjtin për ushtrim të dhunës fizike dhe 

psiqike ketë pretendim nuk arriti ta vërtetoi me asnjë provë materiale. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë të kësaj çështje penale gjykata gjatë administrimit të provave 

kishte kërkuar nga prokurorja që ti prezantoi para gjykatës edhe provat materiale për të 

vërtetuar saktë se cila ka qenë shkalla e lëndimeve të marra nga e dëmtuara, pasi që ne 

aktakuzë theksohet se ndaj te dëmtuarës është ushtruar dhunë fizike dhe psiqike, por që 

përgjigjja e prokurorisë ka qenë se prokuroria nuk ka asnjë provë materiale, lidhur me ketë 

çështje penale. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor vlerësoi pretendimet e Prokurorisë por e njëjta nuk arriti që 

t’i argumentoj me fakte dhe prova para gjykatës elementet e veprës penale me të cilën 

ngarkohet i akuzuari ngase nga dëgjimi i dëshmitarëve nuk gjeti se në veprimet e të akuzuarit 

formësohen elementet qenësore subjektive dhe objektive të veprës penale, e që e përbëjnë 

figurën e veprës penale, Dhuna në familje nga neni 248 par 3 lidhur me par 1 të KPRK-së për 

të akuzuarin K.H., andaj nisur nga të gjitha këto që u thanë gjykata pasi analizoi dhe vlerësoi, 

dëshmitë e dëshmiatrëve –të dëmtuarës dhe mbrojtën e të akuzuarit, nuk gjeti se në veprimet e 

te akuzuarit K.H. formësohen elementet e veprës penale të lartcekur, dhe në mungesë te 

provave dhe mos ekzistimit te elementeve të veprës penale, konform neni 364 par.1 nënpar.1.3 

të KPPK-së, të akuzuarin e  liroi nga akuza.   

 

Shpenzimet e procedurës penale, paguhen nga mjetet buxhetore të gjykatës, konform nenit 454 

par.1 të KPPRK-së. 

  

Pala e dëmtuar ka deklaruar se nuk parashtron kërkesë pasurore juridike 

 

Andaj nga arsyerat e cekura më lartë, e në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPRK-së, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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 Sekretarja juridike,                                            Gjyqtari,  

 Mervete Krasniqi                                  Avni Syla 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa 

bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


