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Numri i lëndës: 2018:009165 

Datë: 08.11.2018 

Numri i dokumentit:     00164444 

                                                                                 PKR.nr.52/16 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

 
  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për të Mitur, në trupin 

gjykues për të mitur të përbërë nga gjyqtari Skender Çoçaj, si kryetar i trupit gjykues, gjyqtares 

profesioniste Kymete Kicaj, gjyqtarëve porotë Arife Begaj, Lirije Turtulla dhe Feta Kelmendi, 

anëtarë, me procesmbajtësen Birsen Kume, në lëndën penale kundër të akuzuarit J. B. nga 

Suhareka, për shkak të veprës penale – keqpërdorim seksual i personave nën moshën (16) 

gjashtëmbëdhjetë vjet nga neni 235 paragraf 1 pika 1.1 të KP-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.46/16 të dates 23.03.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor në seancë jo publike, në prezencën e përfaqësuesit të PTH-së në Prizren – prokuror i 

shtetit Metush Biraj,  të akuzuarit J. B. dhe mbrojtëses së tij av. N. H., me datë 18.10.2018, 

mori dhe publikisht shpalli këtë:  

      

A K T GJ Y K I M 

 

  I akuzuari: 

 J. B., nga i ati S. e ëma L., e lindur K., i lindur më datë ... në Suharekë,  Rr. “...” pn, ka 

të kryer 4 vjet të shkollës fillore, i papunë, i martuar, babai i një fëmiu, i gjendjes së varfër 

ekonomike, Ashkali – shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në bazë të neni 364 paragraf 1 nën paragraf 1.2 të KPP-së. 

 

         LIROHET NGA AKUZA 

    

Se ka detyruar personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë, i 

cili person është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës së re, në atë mënyrë që me datë 

18.02.2016 rreth orës 02:30 minuta nga parku afër shtëpisë së saj në Suharekë e ka marr të 

dëmtuarën e mitur N. Sh., e lindur me datë ..... dhe e ka dërguar në hotelin “...” në Suharekë, 

me të cilën ka pasur marrëdhënie seksuale. 

 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale – keqpërdorim seksual i personave nën 

moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, nga neni 235 paragrafi 1 pika 1.1 të KP-së.   
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• Nga se ka rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale, neni 25 paragrafi 1 i KP. 

 

• Shpenzimet e procedurës bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.   

 

                    A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për të Mitur ka parashtruar aktakuzë 

PP.nr.46/16 të dates 23.03.2016 kundër të akuzuarit J. B., për shkak të veprës penale – 

keqpërdorim seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, nga neni 235 

paragrafi 1 pika 1.1 të KP-së.   

 

I akuzuari J. B. nuk ka pranuar fajësinë, respektivisht nuk ka pranuar kryerjen e veprës 

penale të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 

 

 Gjykata në këtë çështje penale ka mbajtur shqyrtimin fillestarë ku prokurori i shtetit me 

rastin e leximit të aktakuzës ka bërë rikualifikimin e veprës penale, ashtu që të akuzuarin e  ka 

akuzuar për veprën penale keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16 vjet nga neni 235 

paragrafi 1 pika 1.1 të KP-së dhe pas përfundimit të fazave procedurale të shqyrtimit fillestar 

dhe shqyrtimit të dytë ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin kryesor 

 

Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimet e palëve. 

 

Prokurori i Shtetit Metush Biraj në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nga provat 

që u administruan në disa seanca të këtij shqyrtimi kryesor, me pa mëdyshje përtej dyshimit të 

bazuar mirë është vërtetuar teza e aktakuzës se këtu i akuzuari J. B. ka kryer veprën penale 

keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjet nga neni 235 par. 1 nënpar.1.1  të KPRK. 

Nga deklarata e të miturës së dëmtuar N. Sh. e si e tillë është lexuar në shqyrtimin kryesor me 

pa mëdyshje vërtetohet fakti se e njëjta ka pas raporte intime me të akuzuarin J. B. me datë 

18.02.2016 në hotelin "..." në Suharekë, në bazë të çertifikatës së lindjes të lëshuar nga sektori i 

Ofiqarisë në Gjakovë po ashtu me pa mëdyshje u vërtetua se e dëmtuara e mitur N. Sh. ka lindu 

me datë ..., nga raporti i ekspertizës të AKF në Prishtinë po ashtu është vërtetuar se e dëmtuara 

e mitur ka pas raporte intime seksuale me të akuzuarin, të cilët fakte përmes administrimit të 

provave në këtë shqyrtim kryesor edhe janë vërtetuar. Duke marr parasysh faktin se e mitura ka 

pas raporte intime me të akuzuarin, e duke marr parasysh faktin e moshës së saj e cila nuk ka 

qenë e vetëdijshme apo nuk ka mundur të kuptuar pasojat e veprimeve që ka hy në këto raporte 

intime, kurse i akuzuari ka qenë i vetëdijshëm, e ka ditur edhe moshën e saj është më se e 

vërtetë se i njejti me vetëdije ka hy në zonë inkriminuese penale dhe e ka kryer këtë vepër 

penale, ndërsa mbrojtja e tij se kinse edhe përkundër faktit se disa herë e ka pyet të miturën për 

moshën e saj ndërsa në hetime ka thënë se asnjëherë si ka bërë pyetje të miturës se në çfarë 

moshe është, mbrojtja e tij vërtetë shihet se është jo bindëse dhe ka për qëllim shmangjen e 

përgjegjësisë për veprën e kryer penale, prandaj gjykatës i propozoj që i njejti të shpallet fajtor 

dhe të gjykohet në bazë të ligjit. Fakti siç pretendon i akuzuari se paska pas qëllimet e mira, ka 

qenë i dashuruar dhe ka pas synim me u martua me të dëmtuarën e mitur janë rrethana që 

eventualisht mund të ndikojnë në shkallën e përgjegjësisë së tij por as sesi që të lirohet nga 

përgjegjësia penale. Ka propozuar gjykatës që me rastin e caktimit të dënimit gjykata të ketë 

parasysh prej rrethanave lehtësuese megjithatë qëndrimin e tij korrekt dhe sinqertë para 

gjykatës, ndjenjen e keqardhjes dhe pendesës, kurse prej rrethanave rënduese peshën e veprës 

penale, rrethanat nën të cilat është kryer vepra, se vepra penale është kryer ndaj personave të 

ndjeshëm. 
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Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 147 paragrafi 2 të Kodit të 

Drejtësisë për të Mitur duke pas parasysh se  dëmtuara N. Sh. është dëgjuar dy herë dhe atë me 

datën 18.02.2016  në polici si dhe me datën 14.03.2016 në prokurori, atëherë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor e ka lexuar deklaratën e të dëmtuarës të dhënë në prokurorinë e shtetit ku e njejta ka 

deklaruar se me të akuzuarin ishin njoftuar rastësisht në një dasëm në Suharekë dhe nga ajo 

kohë kishin filluar që të takohen zakonisht te parku afër shtëpisë së gjyshit të saj ku kishin 

qëndruar herë më gjatë e herë më shkurtë, në vazhdim ka deklaruar se ka pasur raste që jemi 

takuar edhe ditën, zakonisht kur jemi takuar ditën kemi shkuar në Qendrën Tregtare “B.” në 

Suharekë, ndërsa gjatë natës te parku afër shtëpisë së babagjyshit tim.  Zakonisht kemi biseduar 

për problemet që i ka në shtëpinë e tij, për problemet që i ka me bashkëshorten e tij. Është e 

vërtetë se e kam njohur J. edhe më herët, pra para dasmës, sepse ai ka ardhur shpesh te familja 

e babës, pasi që ai përndryshe edhe është vëllau i njerkës sime.  Unë kam jetuar në shtëpinë e 

babagjyshit H. në Suharekë. Arsyeja pse kam jetuar në shtëpinë e babagjyshit është se pasi që 

derisa isha fëmijë, babi ishte ndarë nga nëna ime, nuk e di arsyen por unë si fëmijë i vogël kam 

jetuar dhe rritur në shtëpinë e babagjyshit. Me J. kur jemi takuar në park kemi ndejt, kemi 

bisedua, kemi bërë hajgare, jemi puthur, jemi ledhatuar, më ka prekur në gjokse, në organet 

gjenitale nuk më ka prekur dhe kaq ka përfunduar. Unë për herë të parë me sa e di kah muaji 

shtator 2015 në klubin “I.” te stacioni i autobusave në Suharekë, J. nga klubi më ka dërguar te 

shtëpia e babagjyshit dhe para se me u nda sërish jemi prekur, puthur dhe ledhatua.  Ka pas 

raste kur edhe pas muajit shtator 2015 jemi takuar sërish me J. dhe me dëshirën time ai më ka 

prekur, puthur dhe ledhatuar, të cilat veprime J. ndaj meje i ka përsëritur disa herë gjatë funde 

vitit 2015 por gjithnjë edhe me pëlqimin tim. Por edhe gjatë muajit janar 2016 edhe pse ka 

marr vesh familja, ne kemi vazhduar të takohemi me J.  në park, me të cilin kemi shkëmbyer 

me dëshirën reciproke, puthje, prekje dhe ledhatime. Unë edhe pse e kam ditur se J. është i 

martuar ai mua më ka pëlqye dhe këto takime që i kemi pasur kanë qenë me dëshirën 

reciproke, pra nuk ka pasur shtytje, presion nga askush, aq më pak nga J., ky person nuk më ka 

shantazhua asnjëherë dhe jam e bindur se premtimi që ma ka dhënë do ta mbanë. Pra, J. nuk 

më ka shantazhua dhe bërë presion me çdo kusht të kaloj me te. Me datë 04.janar 2016 së 

bashku me J. kemi qenë në hotelin “...” ku aty kemi fjetur së bashku me J. një një dhomë dy 

shtretër, unë kam fjetur në një shtrat, kurse J. në shtratin tjetër. Atë natë nuk kemi pasur prekje 

dhe ledhatime reciproke, për arsye se unë isha e deprimuar, stresuar për shkak se familja ime e 

ngusht kishte marr vesh që jemi duke kaluar së bashku me J. dhe më kanë larguar nga shtëpia e 

babagjyshit, kurse J. atë natë vetëm më ka ngushëllua dhe është mundua të më bind se gjithçka 

do të bëhet mirë. Të nesërmen së bashku me J. kemi shkuar në polici, pastaj policia ka ftua 

babain tim H., i cili është bindur nga policia që të më merr dhe të më dërgon në shtëpi të 

gjyshit ku jetoja. Edhe pas kësaj ngjarje përsëri jemi takuar në vendin e zakonshëm te parku 

dhe ate natën. Ka pas raste kur unë e kam thirr J. në telefon por ka pas raste edhe ai më ka thirr 

në telefon. Kam pas telefon celular  por dikun kah mesi i muajit janar 2016 telefonin nën jastëk 

ma ka gjetur gruaja e axhës dhe ma ka marrë. Pastaj jemi telefonuar me J. me telefonin e 

gjyshit tim. Ditën kritike, pra me 18.02.2016 respektivisht me datë 17.02.2016 rreth orës 22,30 

minuta isha duke ndejtur në dhomë të shtëpisë së bashku me gjyshin H. të cilit ia mora 

telefonin dhe fillova me shkëmby mesazhe me J., të cilin e pyeta se si është, çfarë bën, me kënd 

dhe ku është, ai më është përgjigj se është në shtëpi me nënën e tij, ai pastaj kërkoi që të 

takohemi, unë pranova pastaj rreth orës 01,30 minuta, jemi takuar te parku afër shtëpisë së 

gjyshit, ai kur ka ardh më tha që nëse unë dëshiroj, ai po ka dëshirë me më marr, unë natyrisht 

që pranova sepse edhe ashtu e dua, atëherë J. kërkoi që unë menjëherë me ikë prej shtëpisë, unë 

pranova, kam shkuar në shtëpi pa më dëgjuar gjyshi, jam veshur sepse isha në pizhame, 

telefonin gjyshi e ka pas në shtëpi, e pastaj së bashku kemi shkuar në hotelin “...” në Suharekë, 

J. e ka rezervua një dhomë në hotel, kemi hyrë në dhomë dhe deri  në mëngjes kemi qëndruar 

në këtë dhomë ku me dëshirën time një herë kemi pasur raport intim me J. Pastaj në mëngjes 
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rreth orës 09:30 minuta të datës 18.02.2016 kemi shkuar te shtëpia e axhës së J. ku së bashku 

kemi ndejt deri në ora 16,00, aty njuk kemi pas raport intim e pastaj më vonë u dëgjova se 

gjyshi rastin e kishte paraqit në polici, policia kanë intervenuar na kanë gjetur te shtëpia e 

axhës së J., Policia pastaj  na kanë sjellur në stacion më kanë marr në pyetje dhe më kanë 

dërguar te shtëpia e gjyshit. Edhe pas këtij rasti përsëri jemi takuar me J. te parku. Me J. kemi 

pasur marrëdhënie seksuale një herë në hotelin “...” me datë 18.02.2016, edhe dy herë tjera 

kemi pasur raporte intime në një shtëpi afër shtëpisë së gjyshit, ku ka qenë iniciativë dhe 

pëlqim reciprok për raport intim. 

 

   

- Mbrojtja e paraqitur nga i akuzuari J. B.  dhe mbrojtësja e tij  av. N. H.. 

 

I akuzuari J. B. në mbrojtjen e tij ka theksuar se është e vërtetë se me N. ka qenë në 

lidhje dashurie dhe me të njejtën kanë pasur raporte të mira. Shpesh here e ka pyetur për 

moshën e saj ku N. gjithmonë i ka thënë se është e lindur me 01.01.2000, më ka thënë se është 

17 vjeçare, I akuzuari kishte menduar se e dëmtuara nuk i ka më shumë se 16 vjet por se e 

njejta ka qenë e mbushur në trup dhe gjithmonë i kishte thënë se i ka 17 vjet por edhe në pamje 

të jashtme është dukur si 17 vjeçare. Qëllimi im me N. ka qenë për të vazhduar jetën bashkë – 

të martohemi, sepse e kemi dashtë njëri tjetrin.  Arsyeja pse nuk jemi martuar ka qenë se nuk 

na ka lejuar gjyshi dhe baba i N. Gjatë muajve nëntor, dhjetor 2015, me  N. kemi pas takime te 

parku i Suharekës, kemi pas vetëm takime. Në hotelin “…” në Suharekë kemi shkuar me të 

dëmtuarën por nuk kemi pasur raporte intime, atë ditë e kam marr dhe e kam dërguar në hotel 

vetëm shkaku i babës së saj sepse nuk na lejonte që të martoheshim, aty vetëm jemi puthur, 

ledhatuar por gjëra intime nuk kemi bërë. Me të dëmtuarën N. kemi qenë në lidhje 6-7 muaj 

sepse babai i saj e martoi dikun tjetër. Unë në të kam qenë i dashuruar, e jo për ndonjë interes 

tjetër. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit Av. N. Sh. ka deklaruar se nga të gjitha provat që u 

administruarin gjatë shqyrtimeve gjyqësore si nga leximi i deklaratës së të miturës në shqyrtim 

kryesor, deklaratës së prindit të saj i cili ka deklaruar se e mitura nuk ka lindur në spital por e 

njejta ka lindur diku në një liqen diku afër Gjakovës dhe se njejta është regjistruar kur ka lindur 

në një shoqatë, pra se është regjistruar me vonesë, gjithashtu nga deklarata e këtu të akuzuarit i 

cili ka deklaruar se ka pasur njohuri sa i përket datës së lindjes se e njejta ka lindur me 

01.01.2000 datë e cila nuk është kontestuar edhe në deklaratën e saj nga ana e viktimës, 

gjithashtu kjo datë nuk është kontestuar as nga personat prezent gjatë dhënies së deklaratës së 

të miturës në prokurori, po aty ka qenë Mimoza Sadiku-zyrtare e Shërbimeve të Qendrës për 

Punë Sociale në Suharekë, ka qenë edhe Ali Ahmetaj përfaqësues i zyrës Rajonale për mbrojtje 

të viktimave, gjithashtu Dr.N. F.- psikiatër dhe se të njejtit nuk kanë kontestuar datën e lindjes, 

gjithashtu i akuzuari sot gjatë deklaratës së tij ka deklaruar se i njejti ka pas përshtypje se këtu 

viktima N. Sh. ka qenë e zhvilluar dhe se ka pasur në parafytyrim se e njejta ka pas 17 vjet e 

më tepër, andaj duke pas parasysh të gjitha këto i propozoj gjykatës që ndaj të akuzuarit J. B. të 

shqiptohet një dënim më i butë për arsye se nuk është e vërtetë se i njejti ka pas dijeni sa i 

përket moshës se viktima ka qenë e moshës nën 16 vjeçare, andaj i njejti ka qenë në lajthim 

faktik sa i përket moshës së viktimës dhe se është një fakt relevant se vepra penale është kryer 

në lajthim faktik në kuptimin e ngushtë. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

Pasi që i akuzuari nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale keqpërdorim seksual nga 

neni 235 paragraf 1 pika 1.1 të KP-së, gjykata ka bërë administrimin e provave dhe pas 
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vlerësimit të tyre një nga një është bërë ndërlidhja e tyre reciproke për ta vërtetuar në mënyrë të 

drejtë gjendjen faktike. 

 

Gjendjen e këtillë faktike gjykata e ka vërtetuar përmes provave të prezentuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

 

- Leximit të raportit të ekspertimit me numër AKF/2016-0381/2016 të dates 

08.03.2016,  

- Leximi i ekzaminimit gjinekologjik të Dr.Sh. K. të dates 18.02.2016.  

- Leximi i ekstraktit nga regjistri Qendror i Gjendjes Civile në Gjakovë në emër të 

dëmtuarës N. Sh. me numër serik …. të dates …, 

   

 - Njoftimi  me nr.02 të datës 10.09.2018 dërguar nga Sektori i gjendjes civile pranë 

komunës së Gjakovës lidhur me datëlindjen e të dëmtuarës së mitur N. Sh. të cilit njoftim ia 

kanë bashkangjitur shkresën e Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale Qendra për Punë 

Sociale Komuna Suharekë me numër 01-2123 datë 07.09.2010, aktvendimin e Qendrës për 

punë sociale - Komuna Suharekë me numër 01-2146 datës 07.09.2010, kopjen e letërnjoftimit 

të M. G., çertifikatën e lindje së H. Sh., kopjen e letërnjoftimit të H. Sh. si dhe kopjen nga 

regjistri i të lindurve me nr.1610.  

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shyrtimin gjyqësor 

 

  Nga deklarata e të dëmtuarës N. Sh. është vërtetuar se e njëjta me iniciativën dhe 

dëshirën e saj ishte njoftuar  dhe kishte filluar që të takohet me të akuzuarin J. B., me të cilin 

edhe ishte dashuruar, e njejta të akuzuarit gjithnjë i kishte thënë se është e lindur me 

01.01.2000.  

 

Dëshminë e të dëmtuarës gjykata e vlerësoi me kujdes të veçantë, duke pasur parasysh 

moshën e saj, zhvillimin psikofizik, gjendjen e saj. Gjykata e vlerësoi si të besueshme 

dëshminë e saj sepse dëshmia e saj përputhet në përgjithësi me mbrojtjen e të akuzuarit. 

Dëshmitarja në të gjitha fazat e procedurës kishte deklaruar se ishte e dashuruar në të akuzuarin 

J. B., i njëjti nuk e kishte detyruar po shantazhuar me diçka që të ndërmerr ndonjë veprim 

përkundër dëshirës së saj Ndërsa sa i përket natës kritike ku e dëmtuara kishte kryer aktin 

seksual me të akuzuarin, edhe këtë rrethanë nuk e ka mohuar por ka theksuar se ishte vet ajo që 

i kërkoi të akuzuarit që të kishin marrëdhënie seksuale dhe kjo kishte ndodhur me pëlqimin e të 

dyve pa kurrfarë detyrimi nga i akuzuari J. B.  

 

        -Nga Raporti I ekspertimit me numër AKF/2016-0381/2016 të dates 08.03.2016, në të 

cilin raport është dhënë mendimi përfundimtare se nga tamponi i marrur nga vagina e të 

dëmtuarës N. Sh. është përfituar një profil i përzier i ADN nga dy persona njëri i gjinisë 

femërore dhe tjetri i gjinisë mashkullore, J. B. nuk mund të përjashtohet si kontribues i ADN 

në këtë përzierje.  

 

-Nga ekstraktit nga regjistri Qendror i Gjendjes Civile në Gjakovë në emër të dëmtuarës N. Sh. 

me numër serik .... të datës ..., është vërtetuar se e dëmtuara ka lindur me datë ... në Gjakovë. 

 

- Nga Njoftimi me nr.02 të datës 10.09.2018 dërguar nga Sektori i gjendjes civile pranë 

komunës së Gjakovës lidhur me datëlindjen e të dëmtuarës së mitur N. Sh., të cilit njoftim ia 

kanë bashkangjitur shkresën e Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale Qendra për Punë 

Sociale Komuna Suharekë me numër 01-2123 datë 07.09.2010, aktvendimin e Qendrës për 



 Numri i lëndës: 2018:009165 
 Datë: 08.11.2018 
 Numri i dokumentit: 00164444 
 

6 (7)  

   
2
0
1
8
:0
0
9
1
6
6

 

punë sociale - Komuna Suharekë me numër 01-2146 datës 07.09.2010, kopjen e letërnjoftimit 

të M. G., çertifikatën e lindje së H. Sh., kopjen e letërnjoftimit të H. Sh. si dhe kopjen nga 

regjistri i të lindurve me nr.1610, është vërtetuar se e dëmtuara N. Sh. ka lindur me datë ... në 

spitalin e Gjakovës, nga baba H. Sh. dhe nëna M. G., fëmijë i lindur jashtëmartesor i cili ka 

mbetur i paregjistruar në librin amzë të lindjes deri në marrjen e aktvendimit nga Qendra për 

punë sociale e Komunës së Suharekës nr.01-2123 datë 07.09.2010 me të cilin vendim edhe 

është regjistruar në librin amzë të lindjes.  

 

Analiza e Ligjit Material,  

 

Është konsideruar e nevojshme analizimi i veprës penale – keqpërdorim seksual i 

personave nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet, nga neni 235 paragraf 1 nënparagraf 1.1 të 

KP-së, gjegjësisht analizimin e dispozitës ligjore të nenit 230 të KP-së. 

 

Nga përkufizimi i veprës penale të dhunimit shihet se është vepër penale e përbërë dhe 

përbëhet nga detyrimi dhe akti seksual. 

 

Forma themelore e kësaj vepre penale konsiston në detyrimin e personit tjetër për të 

kryer aktin seksual pa pëlqimin e tij. 

 

Kryerësi nuk e është e domosdoshme që të ketë përfytyrimin e numrit të viteve, mjafton 

që ai të ketë vetëdijen se ka të bëjë me personin e moshës së mitur. 

 

Për të ekzistuar kjo vepër penale nuk është me rëndësi pëlqimi i viktimës për shkak të 

moshës ngase konsiderohet se personi nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet, nuk ka pjekuri 

fizike dhe psikike të gjykojë për rëndësinë e jetës seksuale e as që e ka aftësinë e rezistimit ndaj 

një veprimi të tillë. 

 

Konsiderohet se kjo vepër kryhet nga kryerësi i cili është në vetëdije të plotë se viktima 

është nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet, dhe si rezultat i moshës viktima nuk e ka aftësinë 

e refuzimit, apo pjekurinë që të reflektoj, kuptoj për jetën seksuale, andaj qëllimi i kryerësit 

është që të veproj me dashje duke shfrytëzuar këto rrethana që të keqpërdorë seksualisht 

viktimën nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet.  

 

Të gjeturat e gjykatës, 
 

Gjykata gjen të pakontesueshme faktet si në vijim: 

 

Se në periudhën kohore të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës i akuzuari dhe e 

dëmtuara kishin krijuar lidhje dashurie në mes tyre. 

 

Se nuk është kontestuese se të njejtit pas një kohe të njohjes – lidhjes së tyre kishin 

pasur edhe marrëdhënie seksuale në mes tyre. 

 

Se i akuzuari nuk e dinte saktësisht moshën e të dëmtuarës pasi që e njejta gjithmonë e 

kishte thënë se është e lindur me ..., e dëmtuara tek i akuzuari kishte lënë përshtypjen se në 

dukje është 17 vjeçare pasi që e njejta në trup ishte e mbushur, gjithashtu nga provat materiale 

është vërtetuar se e njejta shumë vonë ishte regjistruar në regjistrat e Gjendjes Civile, pasi që e 

njejta ishte një fëmijë i lindur nga prindërit jashtë martesor. Pra, gjykata konsideroi se i 

akuzuari nuk kishte dijeni për moshën e saktë të të dëmtuarës. 
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Se i akuzuari dhe e dëmtuara më vonë ishin ndarë, kjo për shkak se familjarët e të 

dëmtuarës nuk kishin lejuar që të vazhdonte lidhja e tyre.  

 

Trupi gjykues vlerëson se nën dritën e rrethanave të cekuar si më lartë të gjitha këto 

veprime të të akuzuarit nuk kanë pasur për qëllim vetëm kryerjen aktin seksual me të 

dëmtuarën,  por i akuzuari ishte i dashuruar me të dëmtuarën, kështu që si rrjedhojë të 

akuzuarit nuk i ka interesuar mosha e të dëmtuarës. Ai kishte krijuar lidhje dashurie me të 

njejtën me qëllim që këtë lidhje ta kurorëzojnë me martesë por që në fillim të lidhjes kanë 

hasur në kundërshtime nga ana e familjes se të dëmtuarës, e të cilët kundërshtime edhe kanë 

pasur sukses, pasi që pas këtij rasti i akuzuari dhe e dëmtuara janë ndarë. 

 

I akuzuari nuk e ka ditur moshën e saktë të të dëmtuarës (e cila ishte nën moshën 16 

vjet),  i njëjti nuk ka pasur për qëllim që me të dëmtuarën ta keqpërdorë seksualisht vetëm pse 

ajo ka qenë nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet, por duke pasur parasysh se i akuzuari 

kishte nivel të ulët arsimor dhe nuk ka mundur ta dinte se kryerja e aktit seksual me të personin 

nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet është akt i ndaluar ligjërisht e që kryerja aktit seksual 

me këtë kategori të grupmoshave (nën moshën 16 vjet) paraqet tipar të veprës penale – 

keqpërdorim seksual të personave nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjet, andaj në prani të 

këtyre rrethanave konsiderohet se i njejti ka vepruar duke qenë në lajthim faktik të 

pamënjanuar. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes është e obliguar që mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 

fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozitë ligjore ta interpretoj në 

favor të të akuzuarit dhe të drejtave të tij, përkatësisht duke vepruar konform parimit "in dubio 

pro reo" që me rastin e vendosjes duhet që në mënyrë të sigurtë dhe të plotë të vërtetoj faktet 

përtej çdo dyshimi të bazuar. 

Andaj, në rastin konkret trupi gjykues vlerësoi se nga provat e administruara dhe nga 

tërësia e tyre i akuzuari nuk është penalisht përgjegjës për veprën penale keqpërdorim seksual i 

përsonave nën moshën 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet nga neni 235 paragrafi 1 pika 1.1 të KP-së, 

dhe në bazë të nenit 364 paragrafi i dashuri i saj këtu i akzuari 1 nënparagraf 1.2 KPP-së, e liroi 

të akuzuarin duke konsideruar se i njejti ka vepruar në lajthim faktik. 

 

Mbi shpenzimet procedurale u vendos duke vepruar konform nenit 454 paragraf 1 të KPP-së. 

 

Nga të cekuart më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I TË MITURVE ,  

 

2018:009165, 18.10.2018 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Skender  Cocaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


