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 P.nr.48/2015 

 

              NË EMËR TË POPULLIT  

 
  

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

për të mitur të përbërë nga gjyqtarja Kymete Kicaj, si kryetare e trupit gjykues, me gjyqëtarët porot 

Nerime Pasuli dhe Nijazi Elezkurtaj anëtarë, me procesmbajtësen Besnike Morina, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit R. F. nga fshati …, Komuna e Suharekës, për shkak të veprës penale – 

marrëdhënie seksuale me dhunë, nga neni 74 al.1 të LPK-së dhe veprës penale – të  falsifikimit të 

dokumentit nga neni 203 al.3 lidhur me al.1 të LPK-së, sipas aktakuzës së ish Prokurorisë Publike të 

Qarkut Prishtinë PP.nr.866/2003, të dt.01.12.2003,  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në seancë jo 

publike, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Nazan Shero, zyrtari nga Njësia për Mbrojtjen e 

Viktimave – Shemsa Sagdati, mbrojtësi i të akuzuarit Av.H. S., me datë 28.09.2018, mori dhe 

publikisht shpalli këtë:  

 

 

      

             A K T GJ Y K I M  

 

  I akuzuari: 

 

  R. F., i lindur më datë … në fshatin …, Komuna e Suharekës, ku edhe tani jeton, i martuar, 

babai i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion tregëtar, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në bazë të neni 390 paragraf 3 të KPPK-së. 

 

 

 

             LIROHET NGA AKUZA 

    

1. Se më datë 03.11.2003, rreth orës 01:00 në vendin e quajtur “P. e Sh.” në Shtime, duke 

përdorë forcën, ka patur marrëdhënie seksuale me dhunë me të dëmtuarën-të miturën F. M. e 

lindur me …. nga fsh. …, në atë mënyrë që së pari, motrën e të dëmtuarës G. M., e të cilat 

kanë qenë së bashku, e ka larguar e ka mbyllë në një veturë tjetër, gjersa të miturën F., e ka 

mbyllë në veturën e tipi “…” dhe për kundër dëshirës së saj e ka kryer aktin seksual, me këtë 

ka kryer veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë nga neni 74 al.1 të LPK-së. 

 

 Këso dore kishte për të kryer veprën penale – marëdhënia seksuale me dhunë, nga neni 

74 al. 1 të LPK-së.  

 

 Nga se nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën është 

ngarkuar. 

 

 

 Të dëmtuarat F. dhe G. M., nga fshati ..., Komuna e Suharekës, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontest civil.  
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 Shpenzimet e procedurës bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

 

                                                                      II 

 

 Duke vepruar konform neni 389 paragraf 1 të KPPK-së, për veprën penale – falsifikimi 

i dokumentit, nga neni 203 al. 3 lidhur me al.1 të LPK-së, ndaj të akuzuarit: 

 

 

                                           REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse me datë 03.11.2003 rreth ores 04:00, gjersa ka qenë në automjet me të miturën F., i 

është bërë bastisja e automjetit nga ana e policisë, ku i është gjetur libreza e qarkullimit VRD… për 

veturën “…” me targa xxx-KS-xxx, në të cilën ka qenë i falsifikuar vazhdimi i fundit i regjistrimit të 

veturës e të cilin e ka përdorë si të vërtetë, me këtë ka kryer veprën penale të falsifikimit të 

dokumentit nga neni 203 al. 3 lidhur me al.1 të LPK-së. 

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale – falsifikim i dokumentit, nga neni 203 al. 3 

lidhur me al. 1 të LPK-së. 

 

 Pasi që Prokurori i Shtetit është tërhequr nga aktakuza gjegjësisht dispozitivi nën 2 I 

aktakuzës para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor për shkak të parashkrimit absolut të 

ndjekjes. 

 

 

 

                                A r s y e t i m 

 

Historiku procedural 

 

Ish Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë ka parashturar aktakuzë PP.nr.866/2003 të 

dt.01.12.2003, kundër të akuzuarit R. F. nga fsh. ..., Komuna e Suharekës, për shkak të veprës penale 

– marrëdhënie seksuale me dhunë, nga neni 74 al.1 të LPK-së dhe veprës penale – falsifikimi i 

dokumentit, nga neni 203 al.3 lidhur me al.1 të LPK-së. 

 

Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimet e palëve. 

 

I akuzuari gjatë tërë zhvillimit të procedurës gjyqësor është deklaruar i pafajshëm gjegjësisht 

ka mohuar kategorikisht kryerjen e veprave penale për të cilën është ngarkuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë. 

 

Prokurori i Shtetit Nazan Shero që në fillim të shqyrtimint gjyqësor është tërhequr nga 

ndjekja penale ndaj të akuzuarit R. F. për veprën penale falsifikimi i dokumentit nga neni 203 al.3 

lidhur me al.1 të LPK-së, gjegjësisht nga dispozitivi II i aktakuzës për shkak se për këtë vepër penale 

ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes. Ndërsa ka ngelur në tërësi pranë aktakuzës respektivisht 

dispozitivit nën I të aktakuzës duke cituar se deklarimi i të dëmtuarës F. M. ku ajo e ka dhënë shumë 

freskët deklaratën e saj të ngjarjes së natës kritike, deklaratë mbështetëse e dëshmitares G. M. 

deklarata këto që në tërësi përputhen mes veti por edhe me deklarimin e të pandehurit sa i përket 
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kohës, vendit dhe takimit të tyre natën kritike. Ka konsideruar se deklarata e të dëmtuarës F. M. 

dhënë pas kësaj deklarate dhënë në polici është orientuar në drejtim të mbrojtjes së të akuzuarit andaj 

ka konsideruar se deklarata e saj e besueshme është deklaratë e dhënë menjëherë pas rastit që kishte 

ndodhur e duke u nisur nga fakti se më parë nuk janë njohur dhe nuk kanë pasur kurrëfarë raporti në 

mes veti, rrethanë kjo që tregon se nuk kanë pasur kurrëfarë arsye të ngarkojnë të akuzuarin me një 

vepër të tillë e po të mos kishte ndodhur me të vërtetë. E duke u nisur nga provat që gjenden në 

shkresat e lëndës rrjedh se momenti kur i akuzuari është zënë nga ana e policisë ka qenë vetëm  me 

të dëmtuarën F. M. derisa G. M. nuk ka qenë, ndërsa deklarimi i të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor 

se në momentin kur është zënë nga policia ka qenë me të dyja tregon qartë se deklarimi i tij është 

orientur në drejtim të mbrojtjes së tij për arsye të ikjes nga përgjegjësia penale juridike, andaj 

deklarimit të tij nuk duhet kushtuar besim dhe propozoi qe i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit. 

 

E dëmtuara F. M., në procedurën hetimore në procesverbalin e dt.07.11.2003, kishte 

deklaruar se një javë para ngjarjes kritike së bashku me motrën e saj G. M. rreth orës 12:00 kishin 

dalur nga shtëpia, e cila gjindet në fsh. ... për të shkuar në Suharekë për tu shetitur. Pasi që kishin 

arritur në Suharekë kishin bërë disa shëtitje dhe së bashku kishin shkuar tek shtëpia e një shokut të 

tyre P. ku kishin qëndruar dy netë, ndërsa ditën kritike për deri sa kishin qenë duke pritur autobus, 

ishte ndalë i akuzuari me veturë dhe ato kishin vazhduar rrugën në veturën e R. dhe ishin nisur për 

në Shtimje, kur kanë arritur ne Shtimje, motra e të dëmtuarës ka dalë nga vetura e R. dhe është futur 

në nje veturë tjetër, e R. me të dëmtuarën janë nisur në drejtim “të pishave” dhe kur kishin shkuar 

aty kanë filluar të zhveshen me qëllim të kryejrjes së aktit seksual. E dëmtuara më tutje në dëshminë 

e saj kishte shtuar se pas kryerjes së aktit seksual me të akuzuarin janë nisur në drejtim të Shtimjes 

me qëllim për ta marrë motrën e saj me ç’rast janë hasur nga një patrollë e policisë dhe kanë 

përfunduar në Stacionin Policor. Ndërsa në shqyrtimin gjyqësor e dëmtuara kishte deklaruar se është 

e vërtetë se ditën kritike së bashku me motrën e saj G. përderisa kanë qenë duke pritur autobus është 

ndalur i akuzuari dhe i kishte marrë ato në veturën e tij e të cilin më parë nuk e kishin njohur, e njëjta 

në mënyrë kategorike ka mohuar të këtë pasur marrëdhënie seksuale me të akuzuarin duke cituar se 

“nuk ka pasur marrëdhënie seksuale as me dëshirë e as me dhunë”, më tej ka shtuar se në dalje të 

Shtimjes janë ndalur nga policia e më pas i kanë dërguar në stacionin policor në Suharekë dhe 

deklaratën e kishte dhënë nën trysninë e vëllaut të saj S. 

 

Dëshmitarja G. M. në shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor kishte deklaruar se së bashku me 

motrën e saj F. ishin duke pritur autobus, para tyre ishte ndalur i akuzuari me veture dhe i kishte 

marrë ato duke udhëtuar në drejtim të Suharekës, e njëjta ka mohuar se R. i ka ngacmuar të 

dëmtuarën dhe motrën e saj, gjatë rrugës janë ndaluar nga policia e më pas i kanë dërguar në 

stacionin policor në Suharekë ku deklaratën e saj e ka dhënë nga frika sepse pas shkuarjes në shtëpi 

kishin me pas malltretime nga vëllai i tyre. 

 

Dëshmitari S. M. në shqyrtimin e mëparshëm gjyqësor në proceverbalin e dt.07.11.2003, 

Hep.nr.661/2003, deklarata e dhënë në shqyrtimin gjyqësor të dt.16.01.2004 dhe dt.27.09.2018, 

kishte deklaruar se nuk e kishte ditur se ku kishin qenë motrat e tij për dy ditë, por policia e kishte 

lajmëruar për rastin në fjalë. Gjatë bisedës që kishte pasur me motrat e tij kishte kuptuar se R. nuk 

kishte pasur asgjë me F. dhe G. e as që e kishte njohur njdonjëherë atë person, por sipas tij ka qenë 

një person tjetër që ka abuzuar me to. 

 

Zyrtarja nga Njësia për mbrojtje dhe ndihmë të viktiamve Shemsa Sagdati, ka deklaruar 

se e mbështet fjalën përfundimtare të parashtruar nga prokurori i shtetit. 
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Av. H. S. ka deklaruar se: duke pasur parasysh të gjitha provat të administruara në gjykatën e 

shkallës së parë dhe të dytë si dhe udhëzimet e Gjykatës Supreme të Kosovës e veçanërisht raportin 

e ekspertit patolog M. G. i cili është decidiv në ekspertizën e tij konsideroj se aktakuza e prokurorit 

të Shtetit kundër të akuzuarit R. F. se të ketë kryer veprën penale marrëdhënia seksuale me dhunë 

nga neni 74 paragraf 1 i LPK-së juridikisht dhe faktikisht nuk mund të qëndrojë. Duke e analizuar 

provat në tërësinë e tyre e sidomos deklarimi i të dëmtuarës në fazën e hetimeve dhe në shqyrtimin 

gjyqësor e cila mohon se ditën kritike të këtë pasur marrëdhënie seksuale me të akuzuarin, ndërsa ka 

arsyetuar deklarimin e dhënë të saj në procedurën parapenale se ka implikuar të akuzuarin vetëm sa 

për tu arsyetuar para familjes së saj gjegjësisht para vëllaut të saj dhe mungesën e saj nga shtëpia për 

disa ditë me rradhë. E dëmtuara në deklarimin e saj dhënë në stacionin policor kishte deklaruar se 

deri në natën ktitike kishte qenë e virgjër dhe gjoja se i akuzuari e kishte zhvirgjëruar, kjo pjesë e 

deklarimit të saj demantohet nga vetë ekspertiza e ekspertit mjeko ligjor M. G. i cili në ekspertizën e 

tij kishte potencuat faktin se e dëmtuara nuk kishte shenja dhune të aktit seksual por tek e njëjta janë 

vërejtur shqyerje të cipës himenale të vjetra, duhet pasur parasysh faktin se e dëmtuara i është 

nënshtruar ekzaminimit po të njëjtin ditë kur dyshohet se është kryer vepra penale. Rrjedhimisht 

duke u nisur nga deklarimi i të dëmtuarës në shqyrtimin gjyqësor si dhe i dëshmitares G. M. dhe 

dëshmitarit S. M., përmbajtja e dëshmisë së tyre përafërsisht ka qenë e njëjtë duke mohuar se i 

akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën fillimisht është ngarkuar, andaj në prani të këtyre 

rrethanave ka propozuar që i akuzuari të lirohet nga aktakuza në mungesë të provave e të njëjtin ta 

lirojë nga përgjegjësia penale.   

 

I akuzuari R. F. në mbrojtjen e tij në procedurën hetimore me dt.01.12.2003 kishte mohuar 

në tërësi kryerjen e veprës penale duke cekur se nuk është e vërtetë të ketë pasur marrëdhënie 

seksuale me të miturën F. M. Atë dhe motrën e saj e kishte takuar rrugës për në Suharekë, të cilat 

kanë kërkuar ti dërgojë deri në Shtimje. Kishte qenë vonë pas mesnate e të njejtat kishin kërkuar të 

flinin në veturë ku njëra kishte shkuar për të fjetur në veturën e tipit “...”, kurse tjetra kishte qenë e 

ulur mbrapa në veturën e tipit “...” e në ato momente kishte kaluar patrolla e policisë, ishte ndalur 

për kontrollë dhe të njejtit i kanë dërguar në stacionin e policisë në Suharekë për verifikim. 

Gjithashtu në deklaratën e dhënë gjatë gjyqrtimit gjyqësor kishte theksuar se nuk më kujtohet shumë 

mirë se çfarë ka ndodhur gjatë ditës kritike, por vetëm e di se unë duke kaluar rrugës i kam pa në 

rrugë dy vajza që janë dukur si fëmijë, ka qenë moti me shi, e kam ndaluar veturën dhe i kam pyetur 

se ku po shkoni, ato janë pergjigjur se po shkonin te dajtë e tyre në Shtimje dhe i kam dërguar deri 

në Shtimje, aty na ka ndalë policia fillimisht na kanë dërguar në stacionin policor në Shtime e pastaj 

në Suharekë. 

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shyrtimin gjyqësor 

 

Duke pasur parasysh se deklarata e të dëmtuarës F. M. dhe dëshmia e dëshmitares G. M. janë 

pothuajse identike, gjykata do ti trajtoj bashkarisht dëshmitë e tyre. 

 

Nga dëshmia e të dëmtuarës F. M., është vërtetuar se e njëjta ditën kritike se bashku me 

motrën e saj G. janë gjendur jashtë shtëpisë, do te thotë kane qenë në rrugë. Nuk është kontestuese 

fakti se e dëmtuara dhe motra e saj nuk e kanë njohur më parë të akuzuarin R. F., por atë e takuan 

rastësisht ditën kritike, e të cilat më pas kanë udhëtuar me automjetin e tij në drejtim të Shtimjes, ku 

më pas janë hasur nga një patrollë e policisë dhe janë intervistuar. E dëmtuara fillimisht kishte 

implikuar të akuzuarin duke thënë se natën kritike kishte pasur marrëdhënie seksuale me te njëjtin 

edhe pse sipas saj më parë nuk kishte pasur marrëdhënie seksuale me askënd.  
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Por kjo pjesë e deklarimit të të dëmtuarës hudhet poshtë si e pabazuar pasi qe nga raporti i 

ekspertit mjeko ligjor M. G. të datës 03.11.2003 pasi që ishte vërtetuar se tek e dëmtuara ishin 

vërejtur shqyerje të vjetra të cipës himenale por nuk ishin vërejtur dëmtime të freskëta të dhunës 

edhe pse e dëmtuara i ishte nënshtruar ekzaminimit menjëherë pas rastit. 

         

Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit S. M. gjykata konsideron se nuk mund të nxjerret ndonjë 

konkluzion relevant që do të mbështeste eventualisht ndonjë veprim inkriminues për të pandehurin. 
   

Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit av. H. S. të paraqitur në fjalën 

perfundimtare i cili ka kërkuar lirimin e të akuzuarit, mbrojtja e tij ishte e orientuar në mungesën e 

dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari R. F. është kryerës i veprës penale për të cilën akuzohet. Andaj 

gjykata vlerëson se teza mbrojtëse e mbrojtësit ishte e bazuar. 

 

Duke pasur parsysh pretendimet e të dëmtuarës në fazën fillestare të hetimeve se i akuzuari e 

ka keqpërdorur seksualisht të dëmtuarën, kjo për gjykatën mbetet në suaza të supozimeve nga se nuk 

është arrritur të vërtetohet me provat e tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, andaj 

deklarimi i të dëmtuarës si një dëshmi e vetme nuk mund të qëndroj e izoluar nga provat e tjera, ajo 

duhet të jetë domosdoshmërisht e ndërlidhur edhe me ndonjë provë tjetër mbështetëse, andaj për 

gjykatën kjo provë (dëshmia e të dëmtuarës) është jo e plotë dhe si e tillë është e pamjaftueshme për 

të nxjerrë një konkludim të vlefshëm dhe logjik. 

 

  Rrjedhimisht sipas vlerësimit të trupit gjykues nën dritën e rrethanave të cekura si më lartë 

nuk është vërtetuar se i akuzuari R. F. ka kryer veprën penale për të cilën edhe akuzohet. 

 

Andaj nga të gjitha këto që u thanë më lartë e duke marrë parasysh posaçërisht faktin se 

gjykata me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të gjithanshme 

dhe të  pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të akuzuarit, e posaçërisht këtë duke e ndërlidhur me  

nenin 3 të KPP-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in dubio pro reo, 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. E në ndërlidhje të kësaj po ashtu duke pasur parasysh edhe 

faktin se të gjitha argumentet që janë “in peius" ndaj të akuzuarit duhet të vërtetohen me siguri të 

plotë gjegjësisht përtej dyshimit të arsyeshëm dhe nëse nuk arrihet diçka e tillë duhet konsiderohen 

se nuk ekzistojnë kushte për argumentet që janë në favor ndaj të akuzuarit merren se ekzistojnë edhe 

atëherë kur janë vërtetuar me probabilitet.   

 

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

tyre nuk është arritur që të vërtetohet se i akuzuari R. F. ka kryer veprën penale –marrëdhënie 

seksuale me dhunë, nga neni 74 al.1 të LPK-së, kështu që është liruar nga kjo pjese e akuzës ngase 

nuk është vërtetuar se i njejti e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

 

Kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimin me të cilën e dëmtuara është udhëzuar në kontest civil gjykata e mori konform 

nenit 112 paragraf 3 të KPPK-së. 

 

Mbi shpenzimet procedurale u vendos duke vepruar konform nenit 103 paragraf 1 të KPPK-

së. 
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Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi. 

 

Ndërsa sa i përket vendosjes si në dispozitivin nën II të këtij aktgjykimi, prokurori i shtetit 

para përfundimit të shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga akuza gjegjësisht nga dispozitivi nën II i 

aktakuzës ndaj të akuzuarit R. F., për veprën penale – falsifikim i dokumentit, nga neni 203 paragraf 

3 lidhur me paragraf 1 të LPK-së, pasi që për këtë vepër penale ka arritur parashkrimi apsolut në 

ndjekje, andaj është refuzuar  kjo pjesë e akuzës.  

 

Vendimi për shpenzimet procedurale sa i përket kësaj pjese të akuzës është marrë konform 

nenit 103 paragraf 1 të KPPK-së. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                                                               Departamenti per të Mitur 

                                                 P.nr.48/2015, të dt.28.09.2018 
 

 

Procesmbajtësja                                                                                    Kryetare e trupit gjykues 

Besnike Morina                                                                                               Kymete Kicaj 

 

  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqesë 

ankesë në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të të njejtit, ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë nëpërmjet kësaj Gjykate.  

 
 

 

 


