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Numri i dokumentit:     03068345 

 

P.nr.1027/20 

                                                            NË EMËR TË POPULLIT  
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa 
Emra, në çështjen penale kundër të akuzuarit L.D., nga Peja, për shkak të veprës penale  dhuna 
në familje nga neni 248 par 1 dhe 2 të  KPRK-së sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit 
PP/II.nr.2121-1/20 e dt. 12.11.2020, të Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i 
Përgjithshëm, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e Prokurorit të Prokurorisë 
Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm Musli Gashi, përfaqësuesit të të dëmtuarës 
av.V.O., nga Prizreni, të akuzuarit L.D., dhe mbrojtësit të tij av. A.Th., nga Peja, me datë 
11.05.2022, publikisht mori dhe shpalli këtë:     

 

A K T GJ Y K I M 
 
 L.D.,, nga i ati ..........dhe ëma .........., e lindur .........., i lindur me dt. ..........në Pejë, me 
banim në Pejë, rr.“ ..........”, nr. ....., ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i shkurorëzuar, babë 
i një fëmije, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetasi i Republikës së Kosovës, 
identifikohet me letërnjoftim nr. .........., me nr. tel. ........... 
 

LIROHET NGA AKUZA 
 

Me datë 19.09.2020, neth orës 13:30, në Prizren, ne rrugën "Viliam Volker", saktësisht 
tek parkingu përballë Qendrës për Punë Sociale, kryen dhunën ose keqtrajtimin psikologjik 
(emocional), me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër, brenda një marrëdhënie 
familjare, ndaj të dëmtuarës ish bashkëshortes së tij M.K., në atë mënyrë derisa e dëmtuara e 
kishte sjellë fëmijën e përbashkët në Qendrën për punë sociale, për ta takuar me ish 
bashkëshortin e saj dhe në momentin kur fëmiju refuzon të takohet me babain e tij, i akuzuari, 
të dëmtuarës – ish bashkëshortes së tij i drejtohet me fjalët “ti i ke fajet, unë i dijë qëllimet 
tuaja, kur do të martohesh unë kam me të vra dhe ta marr djalin”, me të cilat veprime te e 
dëmtuara ka shkaktuar ndjenjën e frikës, shqetësimit dhe rrezikshmërisë personale. 

 
 Me këto veprime kishte për të kryer veprën penale dhuna në familje  nga neni 248 

par. 1 dhe 2 të KPRK-së. 
 

Shpenzimet procedurale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 
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E dëmtuara M.K., nga fshati .........., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës 
pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 
A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

PP/II.nr.2121-1/20 e dt. 12.11.2020 kundër të akuzuarit L.D., nga Peja, për shkak të veprës 
penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të  KP. 

 
Këtë akuzë në shqyrtim gjyqësor e ka përfaqësuar Prokurori i Shtetit Musli Gashi i cili 

në fjalën përfundimtare të tij ka theksuar se konsiderojmë se gjendja faktike e përshkruar si në 
dispozitiv të aktakuzës është e konstatuar drejtë,  është dëshmuar edhe gjatë administrimit të 
provave si dhe dëgjimit të dëshmitarëve sipas procesverbalit të datës 27.01.2022 dhe 
procesverbalit të datës 04.05.2022, konsiderojmë se është dëshmuar se në veprimet e të 
pandehurit formohen të gjitha elementet e veprës penale e cila i vihet në barë sipas aktakuzës. 
Si nga dëgjimi i të dëmtuarës në cilësi të dëshmitares dhe dëshmitarëve të propozuar nga i 
pandehuri është jo kontestuese se ditën kritike nuk është realizuar takimi i paraparë të  
akuzuarit me fëmijën e tij për shkak të gjendjes emocionale jo të mirë të fëmijët e cila ka dalë 
jo si rezultat i çfarë do forme të ndikimit të dëmtuarës, sepse nga të gjitha shkresat e lëndës si 
dhe dëgjimi i dëshmitares si dhe vetë takimi ditën kritike është realizuar me dakordimin e të 
dëmtuarës, ndërsa po ashtu nga të gjithë dëshmitarët nuk ka rezultuar ndonjë sjellje apo 
veprim i të cilit do të ketë ndikuar tek fëmia të ketë sjellje e atilla të cilat ishin ditën kritike dhe 
për shkak të situatës së krijuar i pandehuri pasi që gjatë takimit i është drejtuar me fjalë “mos 
është i sëmurë J.....”, pas fjalëve mos është i sëmurë J....., e dëmtuara është përgjigjur se këto 
sjellje po i bënë edhe me mua pasi ka filluar në çerdhe, dhe nga situata pasi që takimi nuk ka 
mundur të realizohet gjatë daljes së parkingut sipas të dëmtuarës i pandehuri i drejtohet me 
fjalët “ti i ke fajet, unë i di qëllimet e tua, kur do të martohesh, unë kam me të vra, dhe ta marrë 
djalin”, me çka tek e dëmtuara ka shkaktuar shqetësim dhe rrezikshmëri për të. Prokurori i 
shtetit i ka propozuar  gjyqtares gjykuese që pas vlerësimit dhe analizimit të të gjitha provave 
si dhe deklaratat e dëshmitarëve si dhe deklaratën e të dëmtuarës në cilësi të dëshmitares dhe 
secilën veç e veç dhe në mënyrë kronologjike të gjitha së bashku të merr vendim sipas ligjit. 

 
Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës av. V.O., në fjalën përfundimtare ka cekur se 

me administrimin e provave në këtë çështje penale pa mëdyshje është vërtetuar  përtej 
dyshimit të bazuar se në veprimet e të akuzuarit formohen elemente esenciale te veprës penale 
dhuna në familje, pasi që i njëjti në vendin dhe kohën e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës 
kryen dhunë, keqtrajtim psikologjik, me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit brenda një 
marrëdhënie familjare, ashtu që ndaj ish bashkëshortes së tij këtu të dëmtuarës M.K., pas 
situatës së krijuar në QPS, në Prizren në lidhje me kontaktin e fëmiut të përbashkët i drejtohet 
me fjalët “ Ti i ke fajet, unë i dijë qëllimet e tua, kur te martohesh kam me te vra dhe me ta 
merr djalin “ me të cilat tek e dëmtuara ka shkaktuar ndjenjën e frikës, shqetësimit dhe 
rrezikshmërisë personale. Kjo gjendje faktike është vërtetuar me deklarimin e të dëmtuarës të 
dhënë në Stacionin Policor me dt. 19.09.2020 si dhe në seancën gjyqësore të dt. 27.01.2022, të 
cilave gjykata duhet ti ja fal besimin e plotë pasi që e gjithë ngjarja ka ndodhur pikërisht në 
prezencën e dy palëve gjatë daljes nga parkimi përball QPS- së,  në Prizren. Në këtë çështje 
penale si dëshmitarë janë dëgjuar edhe dëshmitarët F. Dhe L.D.,  dëshmia e të cilave duke pasur 
parasysh edhe afërsinë familjare të akuzuarit përkatësisht nëna dhe motra e tij, gjykata nuk 
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duhet t ia fal besimin pasi që janë të drejtuara në rrethana të lirimit nga përgjegjësia penale e 
të akuzuarit. Bazuar në provat të cilat janë administruar si palë e dëmtuar i bashkëngjitëm 
ndjekjes penale dhe parashtrojmë kërkesën pasurore juridike. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit av. A.Th., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se fillimisht 

përshkrimi faktik i veprimeve inkriminuese të cilat sipas akuzës vihen në barë të mbrojturit tim 
me asnjë provë nuk janë vërtetuar, siç janë raportet policore, shënimet zyrtare  të cilat në asnjë 
rast nuk mund ta kenë fuqinë provuese të ndonjë fakti dhe as që mund te përdoren si te tilla.  
Kallëzimi penal është ngritë vetëm mbi deklaratën e të dëmtuarës dhe që nuk është i bazuar në 
asnjë provë të vetme që e argumenton apo vërteton kryerjen e veprës penale për të cilën 
ngarkohet, dhe për arsye kam pritur nga përfaqësuesi i akuzës të heq dorë  nga akuza sa i përket 
të mbrojturit tim. Arsyetimi i akuzës nuk përmban asnjë fjalë se në bazë të cilave prova të 
siguruara gjatë hetimit si dhe nga shkresat e lëndës nuk ka prova që do ta vërtetonin fajësinë 
se ai akuzuari e ka kryer veprën .Gjatë seancave gjyqësore është administruar prova e vetme e 
cila është deklarata e këtu të dëmtuarës, ku edhe dëgjuar në cilësi të dëshmitares.  Deklarimi i 
saj në Polici të cilën deklaratë e ka shkruar me dorën e saj, bie në kundërshtim me vetveten me 
atë se çka ka deklaruar në Polici ku thotë se” prezent kanë qenë edhe babi,  nëna dhe motra e  
L.D., ndërsa në seancën e seancën e shqyrtimit kryesor te dt.27.01.2022, në pyetjen e 
prokurorisë “ se gjatë terminit kush prej personave ka qenë prezent” e njëjta përgjigjet” se ka 
qenë prezent  e dëmtuara me djalin e saj, i akuzuari dhe aty në afërsi ka qenë edhe roja nga 
Qendra për Punë Sociale. Gjithashtu sipas saj e gjithë kjo ka ndodhur në oborrin e QPS- së në 
Prizren, dhe pastaj i akuzuari ta ketë ndjekur te parkingu tek disa banesa ku ajo e kishte parkuar 
veturën e saj dhe ti ketë ndërprerë rrugën , dhe se ajo nuk e di se në automjetin e të akuzuarit 
a ka qenë i akuzuari në veturën e tij me dikë. Dëshmia e saj është e pavërtetë dhe gjykata nuk 
duhet ti fali besimin deklarimit të saj , se në bazë të raportit i cili gjendet në shkresat e lëndës, 
i cili raport është i shkruar nga ana e të dëmtuarës dhe në të cilin raport e tregon dhe sqaron 
rastin se kush e ka shoqëruar të akuzuarin në këtë takim ku e njëjta thotë se e ka shoqëruar 
babai, nëna dhe motra e tij  e cila për një moment tenton që ta qetësoj djalin i cili ka qenë duke 
qarë, ndërsa në gjykatë  e njëjta ka deklaruar se aty prezent ka qenë vetëm roja e Qendrës për 
punë Sociale. E njëjta me deklarimet e saj është kontradiktore me vetveten, andaj me këtë 
shihet qartë tendenca e të dëmtuarës që vetëm të gjejë ndonjë mënyrë që të akuzuarit ti 
vështirësojë takimet me djalin e saj të mitur, duke sajuar një rast të tillë siç është ky , këtë e 
them me bindje të plotë pasi që nga ky rast kanë kaluar gati një vit e gjysmë që i akuzuari nuk 
e ka takuar djalin e tij pra duke abuzuar me fëmijën e mitur vetëm që ta largojë nga babai. 
Ndërsa nga deklarimi i dëshmitarëve Flore dhe Lule Deda nënës dhe motrës së të akuzuarit u 
vërtetua se fakti se të njëjtat kanë qenë prezentë  në këtë takim dhe se  në asnjë mënyrë i 
akuzuari nuk e ka kërcënuar këtu të dëmtuarën, të njëjtit janë takuar vetëm pranë QPS në 
Prizren, dhe se veturën e kishin te parkuar aty përballë në Market për shkak se djali i tyre ka 
qarë dhe ky takim nuk ka mundur te realizohet dhe të gjithë së bashku ishin larguar nga aty në 
drejtim të Pejës dhe se me të njëjtit nuk janë takuar këtu me të dëmtuarën apo te kenë parë 
në parking siç kishte deklaruar e dëmtuara , pra deklarimi i të dëmtuarës nuk ishte i vërtetë dhe 
kjo u vërtetua me deklarimin e dëshmitarëve si dhe vetë deklaratën e saj të dhënë në Polici dhe 
në shqyrtimin kryesor. 

 
I akuzuari L.D.,  nga Prizreni, në fjalën e tij të fundit ka deklaruar se, i bashkëngjitet 

fjalës përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe nuk ka çfarë të deklaron. 
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Gjykata në shqyrtim gjyqësor ka administruar një sërë provash dhe atë: është dëgjuar e 
dëmtuara – në cilësi të dëshmitares M.K., në shqyrtim gjyqësor me datë 27.01.2022, janë 
dëgjuar dëshmitaret F.D., nëna e të akuzuarit dhe L.D., motra e të akuzuarit, është bërë shiqimi 
në raportin  fillestar i incidentit  dhe raportin e oficerit me nr. e oficerit me nr.2020-GA-1704  e 
bashkangjitur në shkresat e lëndës . 

 
Me dëgjimin e të dëmtuarës- dëshmitares M.K.-D., gjykata ka vërtetuar se e njëjta 

është  ish bashkëshortja e këtu të akuzuarit, është nga fshati .........., Komuna e Prizrenit.  E 
njëjta ka shtuar se ka jetuar me këtu të akuzuarin 3 vite, se janë në procedurë të shkurorëzimit 
dhe se këtë procedurë e ka iniciuar  ajo, se fëmija i mitur i është besuar asaj si nënë. Sa i përket 
takimit të fëmijës me babain e tij këtu të akuzuarin para fillimit të procedurës së divorcit ajo ka 
kërkuar  që të organizohet takimi nga QPS,   pasi që e njëjta nuk ka dashur që fëmija te largohet 
nga babai dhe ky takim është realizuar  me kërkesë të akuzuarit. Ditën kritike termini ka qenë i 
caktuar paraprakisht, e gjithë ngjarja ka ndodhur në oborrin e Qendrës për Punë Sociale, ku 
prezent kemi qenë unë djali dhe këtu i akuzuari dhe në afërsi diku ka qenë roja e QPS, gjithashtu 
ka cekur se në veturën e të akuzuarit nuk e di se a ka pasur dikush vetëm atë e ka parë, pasi që 
vetëm ai i është afruar. Në momentin kur kam dashur ta dorëzoj djalin i njëjti ka qarë dhe nuk 
ka dashur që të shkoj tek babai – i akuzuari, duke thënë” nuk e dua babin” unë në atë moment 
ka tentuar ta qetësoj, por ai ka qarë edhe më shumë, atëherë i akuzuari ka filluar që ta ofendojë 
dhe ti thotë se ajo e ka mësuar djalin te fletë ashtu. Pasi që djali nuk ka dashur që të shkoj tek 
i akuzuari i njëjti ju ka drejtuar me fjalët” ti i ke fajet, unë i di qëllimet e tua, kur do të martohesh 
unë kam me të vra dhe ta merr djalin”  dhe këto fjalë i ka thënë  jo në oborr të QPS, por më 
vonë kur ka shkuar në veturë përballë QPS, ku e ka  parkuar veturën. Ai paraprakisht ia ka 
bllokuar rrugën, është afruar e ka hapur derën e veturës dhe  i ka thënë këto fjalë, ajo i ka thënë 
që të liron rrugën se djali është i shqetësuar dhe i njëjti e ka mbyllur derën dhe është larguar. 
Po ashtu ka theksuar se pas ditës kritike nuk ka pasur kurrfarë shqetësimi frikësimi nga ana e 
të akuzuarit, dhe se tani nuk kanë kurrfarë raporte . Mes tjerash ka theksuar se ka parashtruar 
një shkresë në QPS ku ka kërkuar që djali të takohet me babain – të akuzuarin, mirëpo i njëjti 
nuk është përgjigjur dhe fëmija nuk është takuar një kohë. Takimin e parë pas këtij rasti e ka 
pasur 1-2 javë para ditës së sotme . Sa i përket fëmijës edhe ajo vet ka qenë e  shqetësuar se 
pse fëmija po reagon në atë mënyrë , mirëpo kjo sjellje ka filluar nga dita kur e kam dërguar në 
çerdhe.  

 
Me dëgjimin e dëshmitares F.D., gjykata ka vërtetuar se e njëjta është nëna e të 

akuzuarit e cila  është deklaruar se dëshiron te deklarohet edhe pse është e liruar sipas KP-së 
nga dëshmimi pasi që të akuzuarin në fjalë e ka djalë  në shqyrtimin gjyqësor ka theksuar se me 
dt. 19.09.2020, unë me L........  dhe me vajzën time jemi takuar në oborrin e QPS ,  me J.....n dhe 
me nënën e J.....t- këtu të dëmtuarën ka qenë dhe një roje, pasi që ka qenë ditë e shtune dhe 
nuk kanë punuar punëtorët tjerë.  Ky takim është organizuar që djali imë L....... ta takoje djalin 
e tij J.....n,  mirëpo ky takim zgjati 10-15 minuta dhe vetëm L.......... e ka takuar djalin  dhe i njëjti 
nuk ka mundur ta realizoj, sepse nipi ka qarë shumë  duke i thënë “ se babi i keq nuk e dua 
babin” . Në atë moment kur L.......... e ka parë djalin të shqetësuar ka pyetur se mos është djali 
i sëmurë. Pasi që e kemi parë gjendjen e djalit te shqetësuar ne jemi larguar sepse nuk kemi 
ditur si të veprojmë. Po ashtu e njëjta ka theksuar se gjatë takimeve paraprake me nipin e saj, 
ku e njëjta ka marrë pjesë i njëjti (nipi) ka luajtur ka qenë i qetë, pa kurëfarë problemi, madje 
edhe ka qarë kur është ndarë prej nesh. Po ashtu ka cekur se veturën e kanë parkuar përballë 
QPS, dhe gjatë daljes prej parkimit  nuk e ka parë të dëmtuarën me veturë,  dhe nuk ka pasur 
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komunikime në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarës, i akuzuari nuk e ka hapur derën e veturës, 
jemi shpërndarë dhe jemi larguar. 
 

Me dëgjimin e dëshmitares L.D., gjykata ka vërtetuar se e njëjta është e motra e të 
akuzuarit Afrim Morina, e cila është deklaruar se dëshiron te deklarohet edhe pse është e liruar 
sipas KP-së nga dëshmimi pasi që të akuzuarin në fjalë e ka djalë. Në vazhdim  ajo tregon se me 
dt. 19.09.2020, ka shkuar në takim me vizituar nipin J.......... në QPS,  në këtë takim ka qenë 
prezent L.........., nëna ime, e dëmtuara, J....., dhe një roje e QPS-së. J..... ka qarë shumë dhe unë 
jam munduar ta qetësoj, unë e kam përqafuar,  por i njëjti nuk është qetësuar dhe është larguar 
tek nëna e tij,  kur L........ e ka parë djalin të shqetësuar e ka pyetur M.......ën se pse  djali  po 
qan mos është i sëmurë.  Pasi që J..... është larguar me të ëmën ne jemi larguar dhe jemi nisur 
për në Pejë, rrugës na ka ftuar Policia dhe jemi kthyer në Stacionin Policor. 

 
I akuzuari L.D., në mbrojtjen e tij ka theksuar  se me dt. 19.09.2020, kam qenë në QPS 

për tu takuar me djalin tim J.....n, pasi që i njëjti është në përkujdesje të nënës, dhe e njëjta e 
ka kujdestarinë dhe takimet i kemi çdo të dytën premte të muajit, por kemi arritur marrëveshje 
që për shkak të moshës së djalit të bëhen takimet ditore për disa orë.  Para këtij takimi me ka 
shkruar punëtori i QPS , I.B., se duhet të kontaktojë me M......, dhe se ai është lodhur prej nesh 
, atëherë unë i kam shkruar M......ës dhe e njëjta me ka thënë se mund të takohemi të shtunën 
në ora 13:00. Me atë datë unë kam shkuar së bashku me nënën dhe motrën që të takohemi me 
djalin në oborrin e QPS dhe pastaj ka ardhur M......a me djalin, në oborr ka qenë edhe rroja i 
QPS, sepse nuk është punuar atë ditë. Kur ka ardhur djali  i njëjti  sa na ka parë  ka filluar të 
qajë, duke thënë “ nuk dua te babi,  po te mami, babi i keq” . M......a e ka pasur të kapur për 
dore djalin, unë jam afruar por djali nuk është qetësuar dhe gjatë tërë kohës ka përsëritur fjalët 
e njëjta. Atëherë unë e kam pyetur M......ën se çka ka djali, mos është i sëmurë, kush po e 
mëson për këto fjalë dhe i kam thënë se nuk është mirë kështu, dhe këto fjalë i kam thënë 
normal pa nervoz. M......a më është përgjigjur se kështu është duke bërë çdo herë, megjithatë 
kur e kam parë djalin se nuk po qetësohet, nuk jam afruar dhe jam larguar për te vetura dhe 
jam nisur për në Pejë. Pasi që jam larguar me veturë unë nuk e kam parë M.......ën dhe po ashtu 
nuk e di se M.......a a ka ardhur me veturë,  gjatë daljes prej parkimit nuk e kam kërcënuar 
M......ën, nuk është e vërtetë se i kam thënë” ti ki ke fajet, unë i di qëllimet e tua, por kur të 
martohesh unë kam me te vra dhe kam me ta marr djalin”. Gjithashtu ka theksuar se sa i përket 
takimit me të dëmtuarën ai takohet me të për shkak të takimit me djalin e tij. 
 

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesorë ka administruar të gjitha provat veç e veç dhe të gjitha 
bashkërisht dhe pas analizimit ka vërtetuar se në rastin konkret nuk është vërtetuar se i 
akuzuari L.D., ka kryer veprën penale dhuna në familje  nga neni 248 par. 1  dhe 2 të KP për të 
cilën akuzohet, pasi që nuk janë përmbushur elementet të cilat përcaktojnë këtë vepër penale 
dhe se nuk mund të përcaktohet përgjegjësia objektive e të akuzuarit . 

 
 Duke marr parasysh faktin se përgjegjësia penale është individuale dhe lidhet me 
personin e caktuar si kryerës i veprës penale, atëherë duhet vërtetuar se personi i caktuar a ka 
ndërmarrë veprime, a ka vepruar apo mos vepruar me qëllim të kryerjes së veprës penale (neni 
31 i KPK-së).    
   

Nga të lartë cekurat gjykata ka konstatuar se nuk është kontestuese se këtu i akuzuari 
dhe  e dëmtuara kanë qenë të martuar për tre vite dhe të njëjtit kanë një fëmijë- djalë 3 vjeçar,  
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J..... i cili i është besuar nënës këtu të dëmtuarës, dhe  se i akuzuari kishte të drejtë që nëpërmjet 
QPS-së, ti realizonte takimet me djalin e tij, si dhe këto takime po ashtu i akuzuari dhe e 
dëmtuara janë marrë vesh që takimet ti bëjnë ditore për shkak të moshës.  Po ashtu është jo 
kontestuese se ditën kritike është realizuar takimi i paraparë të të akuzuarit me fëmijën e tij 
por për shkak të gjendjes emocionale jo të mirë të fëmijës fëmija nuk ka shkuar te babi dhe se 
gjatë tërë kohës ka qarë dhe kjo ka ndikuar që të acarohen marrëdhëniet  e të akuzuarit dhe të 
dëmtuarës. 

 
Nga deklarata e të akuzuarit gjykata nuk ka mundur të vërtetojë se i njëjti ka kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet, respektivisht ka kanosur seriozisht bashkëshorten e tij , e 
cila nuk është vërtetuar se a ka pasur elementet e veprës penale për të cilën është ngritur edhe 
kjo akuzë.  

 
Në të vërtetë gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka vërtetuar se kemi një situatë 

kundërthënëse në mes deklaratës së dhënë në polici nga ana e të dëmtuarës dhe deklaratës së 
dhënë në shqyrtim gjyqësor, aktakuza është ngritur duke u bazuar në këtë deklaratë të vetme 
të dëmtuarës dhe gjykata është dashur që të dëgjojë edhe ndonjë dëshmi tjetër në mënyrë që 
të vërtetojë drejt gjendjen faktike. Edhe pasi janë dëgjuar dëshmitarët të cilat sipas detyrës 
zyrtare gjykata i ka siguruar nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën 
akuzohet. E gjithë kjo pasi që gjatë dhënies së deklaratës në polici të pranohet si provë e 
pranueshme  në të kundërtën gjykata nuk e ka pranuar si provë pasi që deklarata e dhënë në 
shqyrtim dhe provat tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk kanë mundur të 
vërtetojnë këtë fakt.  

 
 Mangësitë procedurale të cilat kanë parapri kësaj procedure duke pasur parasysh se 

nuk janë zhvilluar hetimet kanë rezultuar në faktin se gjykata nuk ka pasur prova të 
mjaftueshme që të vërtetojë se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale andaj edhe e ka liruar nga 
akuza. 

 
Vepra penale e e dhunës në familje si vepër penale është e përcaktuar me nenin  248 

par. 1 dhe 2 të KPK-së. Kjo vepër kryhet me veprim dhe si element qenësor të saj parasheh 
“kushdo që kryen dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të 
dinjitetit të personit brenda një marrëdhënie familjare  dënohet me ......” 

 

Pra në rastin konkret nuk është vërtetuar se i akuzuari L.D., të ketë ndërmarrë ndonjë 

nga këto veprime e të cilat do të rezultonin me kryerjen e veprës penale të dhunës në familje  

nga neni 248 par. 1 dhe  2 i KPK-së pasi që nuk ka ekzistuar lidhja shkakore midis veprimit dhe 

pasojës së shkaktuar,  dashja për kryerjen e kësaj vepre  dhe në harmoni me nenin 364 paragrafi 

1 pika 1.3 të KPP-së, të njëjtin e ka liruar nga akti akuzues - vepra penale.      

   
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale është marr në kuptim të nenit 454 par.1 

të KPP-së. 
 
Vendimin mbi udhëzimin juridik  është marr në kuptim të nenit 458 të KPP-së. 
 
Nga të lart cekurat  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjyqtarja   

                                             Shpresa Emra 

        
 
 
UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  
kësaj gjykate.  

 


