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1. Hyrje 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka garantuar mbrojtjen e të drejtave njerëzore 
duke respektuar barazinë pa dallime etnike, gjinore dhe religjioze. Dhuna në familje 
vazhdon të mbetet njëra ndër pikat më të ndjeshme të diskutimeve, jo vetëm në 
kuptimin e fenomenit që paraqet dëm në organizimin familjar dhe shoqëror, por 
edhe në kuptimin e funksionimit të mirëfilltë të sistemit të drejtësisë në raport me 
trajtimin e dhunës në familje, përkatësisht shqiptimin e masave të përcaktuara me 
ligj, që sanksionojnë këtë fenomen. Dhuna në familje vazhdon të jetë e normalizuar 
në shoqërinë tonë, kryesisht për shkak të sistemit patriarkal që ende mbizotëron 
dhe që i jep efekt mënyrës së të menduarit edhe brenda institucioneve dhe që 
ka ndikuar edhe në implementimin e politikave ndëshkimore shumë të ulëta nga 
institucionet kompetente. Si rezultat, qytetarëve të Kosovës u është krijuar një 
pasiguri ndaj institucioneve përkatëse e cila rezulton në shkallën ulët të raportimit 
të dhunës në familje. 

Në vitet e fundit, dhuna në familje në Kosovë ka filluar të shndërrohet në një 
fenomen shqetësues. Dhuna në familje, me gjithë infrastrukturën ligjore, 
përkufizohet si çdo veprim apo mosveprim i qëllimshëm që rezulton në 
keqtrajtim, e që kryhet nga një person i cili është apo ka qenë në marrëdhënie 
familjare me viktimën, duke përfshirë këtu dhunën sistematike që shoqërohet 
me dhunë fizike, psikologjike, shkaktim të frikës, kërcënime, dhe forma të tjera të 
dhunës dhe keqtrajtimit.

Bazuar në të dhënat e publikuara nga Policia e Kosovës, prokuroritë dhe gjykatat e 
Kosovës, vërehet numër i madh i rasteve të dhunës në familje në të gjithë vendin. 
Për më tepër, pavarësisht nga shifrat e raportuara, nga diskutimet publike dhe 
raportet statistikore të cilat trajtojnë dhunën në familje, është krijuar mosbesimi në 
institucionet shtetërore, përkatësisht ato të zbatimit të ligjit, që në rastet e publikuara 
viktimat nuk kanë gjetur mbështetjen e duhur të institucioneve përkatëse të cilat 
kanë përgjegjësi ligjore për t’i trajtuar rastet e dhunës në familje. Kjo ndodh për shkak 
se shumë gra që kanë kërkuar ndihmë duke raportuar dhe kërkuar urdhërmbrojtje 
nuk e kanë gjetur gjithmonë ndihmën e duhur. 

Në anën tjetër, dhuna në familje paraqitet si njëra ndër pengesat kryesore të zhvillimit 
të shëndoshë të shoqërisë dhe ky fenomen kërkon trajtim dinjitoz nga të gjithë 
akterët, përfshirë këtu institucionet publike si zbatuese të ligjit dhe shoqërinë civile 
në përgjithësi. Trajtimi i dhunës në familje nuk është i domosdoshëm vetëm për t’i 
shpalosur mangësitë e sistemit të drejtësisë përgjatë gjykimit të rasteve të dhunës në 
familje, por paraqet edhe reflektim mbi mangësitë në mungesën e infrastrukturës për 
t’i përkrahur viktimat, për ta njoftuar publikun dhe të gjithë akterët relevantë në lidhje 
me trajtimin e dhunës në familje dhe reagimin e institucioneve të zbatimit të ligjit ndaj 
këtij fenomeni në rritje e sipër në vitet e fundit. 

2. Qëllimi i raportit

Raporti ka për qëllim të paraqesë analizën e të dhënave statistikore dhe vendimet 
gjyqësore të rasteve të dhunës në familje duke ofruar të dhëna statistikore nga 
institucionet përkatëse si dhe analiza të vendimeve gjyqësore, përkatësisht duke 
analizuar politikën ndëshkimore për rastet e dhunës në familje gjatë periudhës 
kohore 2019-2020. 

Qëllimi kryesor i raportit është që me prezantimin e të dhënave, gjetjeve dhe 
rekomandimeve t’i sensibilizojë të gjithë akterët relevantë që akti i dhunës në 
familje duhet të trajtohet dhe të dënohet në pajtim me dispozitat ligjore, ndërsa 
të reduktohet shqiptimi i numrit të lartë të dënimeve me kusht1 në favor të 
shqiptimit të dënimeve efektive. 

Raporti bazohet mbi të dhëna të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilat janë siguruar 
përmes bashkëpunimit mes Qeverisë së Kosovës dhe agjencisë amerikane për zhvillim 
Millenium Challenge Corporation të krijuar nga Kongresi Amerikan. Aktivitetet në 
kuadër të këtij bashkëpunimi janë zbatuar nga Fondacioni Kosovar i Mijëvjeçarit 
(Millenium Foundation Kosovo-MFK). 

Databaza e këtyre të dhënave ka ofruar informata nga të gjitha prokuroritë themelore 
të Republikës së Kosovës, të organizuara në tri grupe të të dhënave. Grupi i parë ka 
përmbajtur të dhëna rreth dhunës në familje sipas numrit të rasteve dhe personit që ka 
raportuar dhunën. Grupi i dytë i ka ndarë të dhënat e dhunës në familje sipas mënyrës 
së zgjidhjes së rastit në prokurori. Ndërsa grupi i tretë ka përmbajtur të dhëna sipas 
aktgjykimeve të gjykatës për rastet e dhunës në familje. 

Hulumtimi ka analizuar në mënyrë të thukët edhe vendimet e gjykatave themelore në 
lidhje me shqiptimet e dënimeve me kusht, lartësinë e dënimit të shqiptuar me masën e 
burgimit, dhe në veçanti trajtimin e formave të ndryshme të dhunës në familje, për raste 
specifike.  Raporti përfshin vendimet e gjykatave themelore në lidhje me veprimet për 
zgjidhjet e rasteve dhe dënimet e shqiptuara gjatë viteve 2019 dhe 2020, gjithnjë duke 
marrë parasysh dhe duke analizuar dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës kundër Grave 
dhe Dhunës në Familje, Kodin Penal të Republikës së Kosovës, Ligjin nr. 03/L-182 për 
Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

Gjetjet nga raporti do të ndahen me të gjithë akterët relevantë, përfshirë gjyqtarë, 
prokurorë, mbrojtës të viktimave dhe organizata joqeveritare, në mënyrë që diskutimet 
rreth dhunës në familje të zhvillohen në nivel gjithëpërfshirës dhe të merren për bazë 
rekomandimet e të gjithë zyrtarëve përgjegjës të përfshirë në qëllimin e këtij hulumtimi. 

1   Kodi Nr. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, neni 48 parr.2 përcakton “2. Me dënimin me kusht, gjykata ia cakton kryesit të veprës penale 
dënimin dhe në të njëjtën kohë urdhëron që ky dënim të mos ekzekutohet nëse personi i dënuar nuk kryen vepër tjetër penale për kohën e 
verifikimit të cilën e cakton gjykata. Koha e verifikimit nuk mund të jetë më e shkurtër se një (1) vit dhe as më e gjatë se pesë (5) vjet.”
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3. Metodologjia 

Metodologjia e raportit është e fokusuar në analizë ligjore të të dhënave zyr-
tare nga prokuroritë dhe në aktgjykimet e publikuara në uebfaqet2 e gjykatave të 
Kosovës si dhe  në shifrat dhe statistikat e rasteve të dhunës në familje.

Raporti bazohet mbi të dhëna të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilat janë 
siguruar përmes bashkëpunimit mes Qeverisë së Kosovës dhe agjencisë 
amerikane për zhvillim Millenium Challenge Corporation, të krijuar nga Kon-
gresi Amerikan. Aktivitetet në kuadër të këtij bashkëpunimi janë zbatuar nga 
Fondacioni Kosovar i Mijëvjeçarit (Millenium Foundation Kosovo-MFK). 

Të dhënat e raportit përfshijnë analizën e 600 aktgjykimeve të publikuara në 
uebfaqet e gjykatave kompetente nga databaza e aktgjykimeve të Këshillit Gjy-
qësor të Kosovës për të treguar se cila është politika e dënimeve për rastet e 
dhunës në familje. 

Në mënyrë specifike, metodologjia e hulumtimit është e bazuar në përcaktimet 
ligjore në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, përkatësisht në nenin 248 të 
KPRK-së3, ku shumica e gjykatave gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje, 
sipas ligjit, kanë vepruar mbi trajtimin e veprës penale kanosja, konform nenit 181 
apo veprës penale lëndim i lehtë trupor sipas nenit 185 lidhur me veprën penale 
dhunë në familje nga neni 248, par. 2 i KPRK-së, përkatësisht trajtimit të fenome-
nit të dhunës në familje mbi bazën e akteve juridike. 

Raporti ofron analizën që paraqet 100 raste të përzgjedhura në mënyrë të rastë-
sishme, nga gjithsej 600 aktgjykime, dhe ofron informata që përshkruajnë lartësinë 
e dënimeve të shqiptuara nga ana e gjykatave për rastet e dhunës në familje. 

Në anën tjetër, metodologjia e hulumtimit është e bazuar në trajtimin e dhunës 
në familje duke analizuar natyrën e veprës së kryer dhe aktgjykimeve të përcak-
tuara në dënimet me kusht, dënimet me gjobë dhe dënimet me burg.

2   https://www.gjyqesori-rks.org/  
3   Kodi Penal i Republikës së Kosovës - neni 248, [Dhuna në familje] 1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikolog-

jik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë 
dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet. 2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të konsid-
erohet si rrethanë rënduese. 3. Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik 
ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. 3.1. “Marrëdhënia familjare” për 
nevojat e kësaj dispozite është në përputhshmëri me përkufizimin në nenin 113 të këtij kodi. 3.2. Dhuna në familje, dhuna 
fizike, psikologjike, seksuale dhe ekonomike, për nevojat e këtij kodi do të jetë e njëjtë siç është përkufizuar ne dispozitën e 
nenit 2, nën paragrafi 1.2. të Ligjit nr. 03/L-182 për mbrojtje nga Dhuna në Familje.

4. Performanca e prokurorive 
themelore sipas rasteve/
personave

Duke u mbështetur në të dhënat e ofruara në tri grupe statistikore të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, pas analizimit dhe vlerësimit, konstatohet se numri i ras-
teve dhe kryesve të dhunës në familje në vitin 2020 është rritur në krahasim me 
vitin 2019, përfshirë rastet e pranuara gjatë vitit dhe për pasojë edhe të gjitha 
rastet që kanë pasur në punë prokuroritë, por po ashtu gjatë vitit 2020 edhe janë 
zgjidhur më shumë raste se në vitin 2019, por më pak persona, siç janë paraqitur 
në grafikonet në vijim:
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Grafikoni 1:  Rastet dhe personat e pranuar dhe zgjidhur nga prokuroria në vitet 
2019 - 2020

Për arsye se raportet statistikore të Këshillit Prokurorial lidhur me mënyrën e 
zgjidhjes së rasteve nga ana e prokurorive paraqiten vetëm për persona, atëherë 
në këtë raport do të paraqesim të dhëna të ndara të rasteve nga të dhënat për 
persona. 
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Nga këto raporte vërehet se prokuroritë nuk kanë arritur të zgjidhin të gjitha rastet 
në punë, madje as të gjitha rastet e pranuara në vitet përkatëse, duke arritur të 
zgjidhin 88% të rasteve të pranuara në vitin 2019 dhe 85% të rasteve të pranuara 
në vitin 2020, edhe pse në vitin 2020 janë zgjidhur 12% më shumë sesa në vitin 2019.

Krahasuar me numrin e paraqitur të kallëzimeve penale, numri i rasteve të 
zgjidhura lë hapësirë shqetësimi duke marrë parasysh faktin e ndjeshmërisë dhe 
urgjencës për trajtim të rasteve të dhunës në familje. 
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Grafikoni 2: Rastet (Personat) e dhunës në familje sipas prokurorive në vitin 2019

Në vitin 2019, Prokuroria Themelore në Prishtinë, nga 620 raste në punë me 707 
persona, ka zgjidhur vetëm 212 raste me 235 persona, ndërsa të pazgjidhura kanë 
mbetur 408 raste me 472 persona.  

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, nga 309 raste në punë me 362 persona, ka 
zgjidhur vetëm 94 raste me 174 persona, ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur 215 
raste me 188 persona.  

Prokuroria Themelore në Pejë, gjatë këtij viti karakterizohet me një numër shumë 
më të lartë të paraqitjes së kallëzimeve penale. Nga 634 raste në punë me 1,038 
persona, ka arritur që t’i zgjidhë 535 raste me 889 persona, ndërsa vetëm 99 ras-
te me 149 persona janë të pazgjidhura. 

Prokuroria Themelore në Prizren ka evidentuar gjithsej 286 raste me 361 persona, ka 
zgjidhur 261 raste me 298 persona, ndërsa 25 raste me 63 persona janë të pazgjidhura.

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka evidentuar gjithsej 198 raste me 228 perso-
na, ndërsa ka zgjidhur 192 raste me 221 persona, dhe të pazgjidhura kanë mbetur 
6 raste me 7 persona. 

Prokuroria Themelore në Gjilan ka performuar më së miri për nga përmbyllja e ras-
teve, ku nga 208 raste me 244 persona sa i ka pasur në punë, të gjitha i ka zgjidhur. 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, nga 161 raste me 177 persona me kallëzime pe-
nale, ka zgjidhur 109 raste me 123 persona, ndërsa 52 raste me 54 persona janë 
të pazgjidhura.

Nga këto të dhëna del se në vitin 2019, për nga numri i rasteve/personave me 
kallëzime penale, më së miri ka performuar Prokuroria Themelore në Gjilan, 
ndërsa performancën më të ulët/dobët e ka Prokuroria Themelore e Prishtinës.

Në grafikonin më poshtë janë paraqitur të dhënat për lëndët e zgjidhura dhe ato 
të pazgjidhura nga ana e prokurorive themelore gjatë vitit 2020.
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Grafikoni 3: Rastet (Personat) e dhunës në familje sipas prokurorive në vitin 2020

Mbështetur në të dhënat e paraqitura në këtë grafikon, rezulton se në vitin 2020, 
Prokuroria Themelore në Prishtinë, nga 1,038 raste në punë me 1,122 persona, ka 
zgjidhur vetëm 272 raste me 276 persona, ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur 
766 raste me 846 persona.  

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, nga 376 raste në punë me 387 persona, ka 
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zgjidhur vetëm 174 raste me 173 persona, ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur 215 
raste me 188 persona.  

Prokuroria Themelore në Pejë, nga 615 raste në punë me 881 persona, ka arritur 
që t’i zgjidhë 567 raste me 800 persona, ndërsa vetëm 48 raste me 81 persona 
janë të pazgjidhura. 

Prokuroria Themelore në Prizren ka evidentuar gjithsej 244 raste me 312 persona, ka 
zgjidhur 210 raste me 248 persona, ndërsa 34 raste me 64 persona janë të pazgjidhura. 
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka evidentuar gjithsej 195 raste me 211 persona, 
ndërsa ka zgjidhur 191 raste me 207 persona, dhe të pazgjidhura kanë mbetur 4 
raste me 4 persona. 

Prokuroria Themelore në Gjilan, edhe gjatë vitit 2022 ka perfor-
muar mjaft mirë për nga përmbyllja e rasteve, ku nga 207 ras-
te me 239 persona sa i ka pasur në punë, i ka zgjidhur 204 raste me 
236 persona, ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur 3 raste me 3 persona.  
Prokuroria Themelore në Gjakovë, nga 250 raste me 274 persona me kallëzime 
penale, ka zgjidhur 194 raste me 215 persona, ndërsa 56 raste me 59 persona janë 
të pazgjidhura.

Bazuar në këto raporte, pas analizimit dhe vlerësimit rezulton se ndjek-
ja penale e kryesve të dhunës në familje gjatë viteve 2019 dhe 2020 traj-
tohet në një ritëm pothuajse të njëjtë në të gjitha prokuroritë themelore.  
Gjatë vitit 2019, në të gjitha prokuroritë themelore, në punë kanë qenë 3,117 per-
sona me kallëzime penale, gjatë vitit janë pranuar edhe 2,402, janë zgjidhur 2,184, 
ndërsa nuk janë zgjidhur rastet për 933 persona. 

Ndërsa në vitin 2020, prokuroritë themelore në punë kanë pasur 3,426 perso-
na me kallëzime penale, gjatë vitit janë pranuar edhe 2,464, janë zgjidhur 2,155, 
ndërsa nuk janë zgjidhur rastet për 1,271 persona. 
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Grafikoni 5: Persona në kallëzime penale

4.1 Mënyra e zgjidhjes së 
kallëzimeve penale sipas 
personave  

Siç u tha edhe më lart, statistikat e Këshillit Prokurorial të Kosovës për mënyrën 
e zgjidhjes së lëndëve raportohen vetëm për persona, për shkak të specifikave 
që kanë vet këto raste. 

Në nivel të përgjithshëm të prokurorive themelore, mënyra e zgjidhjes së kallëzi-
meve penale për vitet 2019 dhe 2020 sipas personave është paraqitur në grafiko-
nin e mëposhtëm, ashtu që:
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Grafikoni 6: Mënyra e zgjidhjes së rasteve nga prokuroritë - sipas personave

Nga shënimet statistikore të paraqitura në grafikonet më sipër shihet se 
prokurorët, në rastet më të shpeshta, kanë zgjidhur rastet me aktakuza të drejt-
përdrejta pa zhvilluar fare hetime, ndërsa mënyra tjetër e zgjidhjes së rasteve që 
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është aplikuar më së shpeshti ka të bëjë me aktakuzat pas procedurës hetimore, 
fare pak ka raste të urdhrave ndëshkimorë dhe propozimeve për shqiptimin e 
masave të trajtimit të detyrueshëm. Në vitin 2019 ka pasur hedhje të kallëzimeve 
penale për gjithsej 343 persona, kurse në vitin 2020 ka pasur hedhje të kallëzi-
meve penale për 281 persona.
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Grafikoni 7: Mënyra e zgjidhjes së rasteve nga prokuroritë - sipas personave
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Grafikoni 8: Hetimet e zhvilluara nga prokuroritë themelore

4.2 Vendimet e gjykatave 
lidhur me rastet e paraqitura 
nga prokuroritë

Bazuar në shënimet statistikore të Këshillit Prokurorial të Kosovës lidhur me 
aktet akuzuese të parashtruara nga prokuroritë themelore në gjykatat kompe-
tente, të njëjtat, duke vepruar sipas kompetencës ligjore, kanë marrë vendimet 
si më poshtë:
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Grafikoni 9: Vendimet e gjykatave për aktet akuzuese të prokurorive

Siç shihet nga këto të dhëna, në të dy vitet e trajtuara nga ky raport (2019 dhe 
2020), numri më i madh i vendimeve të gjykatave kanë qenë aktgjykime fajë-
suese (83.95%) për të dy vitet, pastaj pasohet nga urdhrat ndëshkimorë dhe ma-
sat e trajtimit të detyrueshëm.

Ndërsa gjithsej për të dy vitet, vetëm 3.72% janë aktgjykime refuzuese dhe 0.93% 
e të gjitha vendimeve të marra nga gjykatat në vitet 2019 dhe 2020 janë aktgjy-
kime liruese. 
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Bazuar në gjetjet e raportit, shumica e gjykatave kompetente, gjatë trajtimit të 
rasteve të dhunës në familje sipas ligjit kanë vepruar për trajtimin e veprës penale 
kanosja, konform nenit 181 par. 2, lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 
248 par. 2 i KPRK-së, mirëpo vlerësuar nga raporti i përgatitur, trajtimi i dhunës në 
familje nga gjykatat tregon se politika ndëshkimore ka qenë e ndryshme dhe sipas 
një vlerësimi të përgjithshëm është përcjellë me dënime të buta. 

Siç shihet edhe nga të dhënat, nga numri i përgjithshëm prej 600 aktgjykimeve 
nga gjykatat janë shqiptuar vetëm 38 raste dënime me burg efektiv, 183 raste janë 
dënim me burg me kusht, 124 raste janë dënime me burg dhe gjobë të dyja me kusht 
dhe 123 raste janë dënime me burg dhe gjobë ku në shumicën prej tyre dënimi me 
burg është me kusht ndërsa dënimi me gjobë është dënim efektiv, dënime me 
gjobë me kusht janë 3 raste, 71 raste janë dënime efektive me gjobë, 23 raste janë 
dënime efektive kumulative me burg dhe gjobë, ndërsa 35 rastet tjera në kuadër të 
këtyre 600 rasteve kanë lloje tjera të dënimeve, masave apo kanë përfunduar me 
mënyra tjera të zgjidhjes apo vendosjes së rasteve4.

Derisa lartësia e dënimit për dhunën në familje është përcaktuar në Kodin Penal të 
Kosovës në nenin 248 “[...], dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet”, 
situata e paraqitur në raport tregon një pasqyrë të dënimeve të shqiptuara nga 
gjykatat e cila nuk shkon në linjë me përcaktimin ligjor, pasi që jo në të gjitha rastet 
gjykatat kanë shqiptuar dënime kumulative siç përcaktohet me ligj, por është shqip-
tuar vetëm njëri prej dënimeve – dënimi me burg ose dënimi me gjobë. 

4   Këto të dhëna janë paraqitur vetëm lidhur me rastet, e jo për personat, edhe pse brenda rasteve gjyqësore ka disa prej tyre 
që përfshijnë më shumë se një person dhe për të njëjtit janë dhënë dënime apo masa tjera.

4.3 Vendimmarrja e gjykatave 
lidhur me kryesit e veprave 
penale

Bazuar në 600 aktgjykimet e publikuara në uebfaqen zyrtare të Këshillit Gjyqë-
sor të Kosovës për rastet e dhunës në familje të cilat janë trajtuar nga ky raport, 
gjykatat themelore në vitin 2019 kanë nxjerrë gjithsej 185 aktgjykime, prej të 
cilave 123 janë dënime me kusht5, siç paraqitet në grafikonin më poshtë: 
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Grafikoni 10: Dënimet me kusht, krahasuar me numrin e përgjithshëm të 
vendimeve të gjykatave në vitin 2019

Të dhënat statistikore në këtë grafikon paraqesin numrin e përgjithshëm të ven-
dimeve gjyqësore në rastet e dhunës në familje, numrin e dënimeve me kusht 
të shqiptuara nga gjykatat si dhe shkallën e përqindjes në mes të këtyre llojeve 
të vendimeve. Për të ilustruar më mirë këtë po e shpjegojmë rastin e Gjykatës 

5   Në kuadër të dënimeve me kusht janë llogaritur dënimi me burg, dënimi me gjobë, dënimet kumulative dënimi me burg dhe 
dënimi me gjobë si dhe rastet e dënimeve kumulative ku njëri nga dënimet (zakonisht dënimi me burg) kanë qenë dënime 
të kushtëzuara.
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Themelore në Prishtinë, ku në vitin 2019 ka nxjerrë gjithsej 39 aktgjykime për 
dhunën në familje, ku në 30 raste ka vendosur për dënim me kusht, që nënkup-
ton se në 77% të rasteve ka vendosur që kryesi i dhunës të dënohet me kusht, që 
nënkupton se kryesi është gjetur fajtor, por dënimi do të bëhet efektiv vetëm nëse 
kryesi kryen vepër tjetër penale brenda një afati kohor të caktuar nga gjykata. 
Nëse nuk përsëritet rasti brenda atyre muajve të caktuar nga gjykata, kryesi nuk e 
vuan dënimin në burg apo nuk e paguan gjobën e caktuar me kusht. 

Ndërsa në vitin 2020, nga 415 aktgjykime të nxjerra, në 310 aktgjykime janë shqip-
tuar dënime me kusht, si në grafikonin në vijim:
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Grafikoni 11: Dënimet me kusht, krahasuar me numrin e përgjithshëm të vendi-
meve të gjykatave në vitin 2020
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Grafikoni 12: Mënyra e vendosjes nga gjykatat për rastet e dhunës në familje në 
vitin 2019

Siç shihet nga grafikoni më lart, gjatë vitit 2019, nga 185 aktgjykime që janë 
trajtuar nga ky raport (aktgjykime të publikuara), gjykatat kanë shqiptuar 123 
dënime me kusht (shiko fusnotën 4), 54 dënime efektive6, ndërsa në mënyra 
tjera7 gjykatat kanë vendosur për 8 raste.  

Ky trend i vendosjes dhe shqiptimit të dënimeve me kusht në shkallë shumë më 
të lartë sesa dënimet tjera është i shprehur në të gjitha gjykatat themelore, me 
përjashtim të Gjykatës Themelore në Mitrovicë e cila ka një shkallë pozitive prej 
gjykatave tjera në politikën ndëshkimore edhe pse numri i vendimeve është 
mjaft i vogël krahasuar me gjykatat tjera.

Të shprehura në përqindje, këto raste paraqiten si më poshtë:

6   Në vendime efektive për qëllime të këtij raporti janë përfshirë: dënimi me burg, dënimi me gjobë dhe dënimet kumulative me 
burg dhe gjobë të cilat dënime sipas gjykatës duhet të ekzekutohen pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

7   Për qëllime të këtij raporti, në mënyra tjera të zgjidhjes së rasteve nga gjykatat janë përfshirë: vërejtja gjyqësore, masat e 
trajtimit të detyrueshëm, urdhri për punë në dobi të përgjithshme, refuzimi i akuzës dhe lirimi nga akuza. 
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Grafikoni 13: Mënyra e vendosjes së rasteve të dhunës në familje në vitin 2019, 
shprehur në përqindje

Më poshtë paraqiten të dhënat e njëjta për vitin 2020.
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Grafikoni 14: Mënyra e vendosjes nga gjykatat për rastet e dhunës në familje në 
vitin 2020

Grafikoni më sipër paraqet mënyrën e zgjidhjes së rasteve nga gjykatat gjatë 
vitit 2020 si dhe llojet e dënimeve që janë shqiptuar. Nga 415 aktgjykime që 
janë trajtuar nga ky raport (aktgjykime të publikuara), gjykatat kanë shqiptuar 
310 dënime me kusht (shiko fusnotën 4), 78 dënime efektive8, ndërsa në mënyra 
tjera9 gjykatat kanë vendosur për 27 raste. 

Ky trend i vendosjes së rasteve dhe shqiptimit të dënimeve me kusht në sh-
kallë shumë më të lartë sesa dënimet tjera është i shprehur në të gjitha gjykatat 
themelore.

Të shprehura në përqindje këto raste paraqiten si më poshtë:
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Grafikoni 15: Mënyra e vendosjes së rasteve të dhunës në familje në vitin 2020, 
shprehur në përqindje

8   Në vendime efektive për qëllime të këtij raporti janë përfshirë: dënimi me burg, dënimi me gjobë dhe dënimet kumulative 
me burg dhe gjobë.

9   Për qëllime të këtij raporti, në mënyra tjera të zgjidhjes së rasteve nga gjykatat janë përfshirë: vërejtja gjyqësore, masat e 
trajtimit të detyrueshëm, urdhri për punë në dobi të përgjithshme, refuzimi i akuzës dhe lirimi nga akuza. 
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5. Politika e dënimeve në rastet 
e analizuara në raport 

Përderisa lartësia e dënimit për dhunën në familje është përcaktuar në Kodin Pe-
nal të Kosovës në nenin 248, si në vijim: “[...], dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në 3 (tre) vjet” dhe se “[...] çfarëdo vepre në kodin penal kryhet brenda 
marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese, [...]”, situa-
ta e paraqitur në raport tregon një pasqyrë tjetër të dënimeve të shqiptuara nga 
ana e gjykatave të vendit. 

Nga numri i përgjithshëm i 600 aktgjykimeve të analizuara dhe të paraqitu-
ra edhe përmes grafikoneve si më lart, janë përzgjedhur për analizë 100 raste, 
ndërsa 30 raste nga rastet e përshkruara në vijim të tekstit do të paraqiten në 
këtë raport qoftë lidhur me lartësinë e dënimeve nga ana e gjykatave për rastet 
e dhunës në familje qoftë për kompleksitetin e vendimeve të gjykatave kompe-
tente, për dënimet e dhunës në familje me dënim me burg, dënim me kusht dhe 
dënim të kushtëzuar (me kusht me burg dhe me gjobë dhe dënim unik me burg 
dhe me gjobë).  

Nga gjithsej 100 rastet e analizuara lidhur me ashpërsinë e dënimeve të rasteve 
të dhunës në familje nga gjykatat themelore në Kosovë, janë evidentuar 3 dënime 
me burg, 4 dënime me burg dhe me gjobë, 10 dënime me gjobë, 80 dënime me 
kusht (prej të cilave 25 dënime me burg, 2 dënime me gjobë, 28 dënime me burg 
dhe gjobë dhe 25 dënime me burg dhe gjobë ku njëri dënim ka qenë me kusht e 
tjetri efektiv) si dhe 3 raste që janë zgjidhur në mënyra tjera siç është shpjeguar 
në këtë raport. Pra, nga 100 aktgjykime, vetëm 17 kanë përmbajtur dënim efek-
tiv, ndërsa 80 prej aktgjykimeve kanë vendosur për dënim me kusht dhe 3 për 
mënyra tjera.

Rastet e analizuara që kanë të bëjnë me marrëdhënien në çift rezultojnë me cen-
im të dinjitetit, cenim të dinjitetit brenda një marrëdhënie familjare, ushtrim të 
dhunës fizike dhe psikologjike, raste që kanë shkaktuar ndjenjën e frikës, ankthit 
dhe pasigurisë për jetë, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 
të armëve, shkaktim i lëndimeve trupore, ushtrim të dhunës fizike dhe psi-
kologjike duke shkaktuar ndjenjën e frikës, ankthit dhe pasigurisë për jetë, ush-
trim të dhunës fizike dhe psikologjike deri në alivanosjen e anëtarit të familjes, 
kërcënime me armë dhe ushtrim të dhunës në familje nën ndikimin e substan-
cave narkotike. 

Paralelja e vendosur gjatë trajtimit të këtyre rasteve të dhunës në familje për 
të akuzuarit nën ndikim të substancave narkotike, të alkoolit dhe të akuzuarit 
me sëmundje psikike bazuar në trajtimin dhe lartësinë e dënimeve nga ana e 
gjykatave kompetente është shqetësuese, marrë për bazë faktin e shkallës së 
ndjeshmërisë dhe rrezikshmërisë që paraqesin raste si këto, jo vetëm në relacion 
me dhunën në familje, por edhe për shoqërinë në tërësi. 

Përveç rasteve më të rënda të reflektuara me përdorim të dhunës nëpërmjet 
mjeteve që paraqesin rrezikshmëri për jetën, elementet tjera në rastet e anal-
izuara në disa prej përshkrimeve paraqesin reflektim të dhunës në familje për 
motive të ulëta, ndërsa në 6 prej rasteve, cak i sulmeve janë grupmosha e tretë 
(të moshuarit).

Në aktgjykimet e analizuara të bazuara në dispozitat e Kodit Penal të Repub-
likës së Kosovës nr. 06/L-074, përkatësisht nenit 181 (Kanosja), nenit 185 (Lëndim 
i lehtë trupor) dhe nenit 248 (Dhuna në familje) në analizën e paraqitur, vërehet 
se nga 100 aktgjykime (rastet e shqiptimit të dënimit nga gjykatat kompetente), 
mënyra e trajtimit të dhunës në familje nuk paraqitet në praktikë sikurse është 
përcaktuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës. 

Në analizën e aktgjykimeve rreth shqiptimit të dënimeve me burg, dënimeve me 
kusht dhe dënimeve me gjobë dhe rreth lartësisë së dënimeve të përcaktuara 
për situata të ndryshme paraqitet një pasqyrë e një trajtimi jodinjitoz të dhunës 
në familje nga ana e gjykatave, jo vetëm në kuptimin e zbatimit të ligjit, por edhe 
në kuptimin e njëtrajtshmërisë së dënimeve, duke krijuar paralele në shqiptim 
të dënimeve mes rasteve më pak të dëmshme dhe atyre që paraqesin rrezik jo 
vetëm për familjen por edhe për shoqërinë si tërësi. 

Kjo dukuri e veprimit nga gjykatat ka shpërfaqur edhe një mos-harmonizim të 
praktikës gjyqësore në procesin e vendimmarrjes qoftë në kualifikimin juridik të 
veprave penale e po ashtu edhe në harmonizimin e politikës ndëshkimore.



HETIMET PENALE DHE POLITIKA NDËSHKIMORE NË RASTET E DHUNËS NË FAMILJE ANALIZË E PRAKTIKËS GJYQËSORE 2019 - 202024 25

5.1 Dënimet me burg 

Në rastin e trajtimit të dënimeve me burg, marrë për bazë lartësinë e dënimeve të 
shqiptuara nga ana e gjykatave, analiza e rasteve të paraqitura tregon aplikimin e 
dënimeve minimale në raport me përcaktimin ligjor për trajtimin e dënimeve të 
dhunës në familje konform depozitave të KPRK-së, përkatësisht nenit 248 në të 
gjitha rastet dhe të neneve 181, 185 dhe 248 në raste të veçanta. 

Në analizën e rasteve të paraqitura më poshtë shfaqen situata të ndryshme të 
trajtimit të dhunës në familje nga këndvështrimi i barazisë para ligjit, trajtimit 
të lartësisë së dënimeve, shqiptimit të dënimeve të njëjta për situata më pak të 
rrezikshme deri te ato të armëmbajtjes dhe përdorimit të substancave narkotike.

1. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, në rastin P.nr.423/19, me 
aktakuzën e saj PP.II.nr.3332/19, të dt. …, ka shqyrtuar çështjen lidhur me veprat 
penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3.1 lidhur me veprën penale 
Dhuna në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-së, Kanosja nga neni 181 par.4 
lidhur me par.1 të KPRK-së, si dhe veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll 
ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së. Lidhur 
me pikën e parë dhe të dytë të aktakuzës, gjykata e 
- ka liruar nga akuza të akuzuarin për veprat penale lëndim i lehtë trupor 

dhe kanosja në mungesë të provave 
 Sepse: 
 I.  Në shtëpinë e tij i pandehuri pas mosmarrëveshjeve të vazhdueshme 

që kishte pasur me të dëmtuarën me të cilën bashkëjeton që dy vite, me 
dashje e ka keqtrajtuar fizikisht dhe i ka shkaktuar lëndime trupore, në atë 
mënyrë që deri sa e dëmtuara ishte duke biseduar në telefon me djalin e 
saj nga martesa e mëhershme, e kishte godit me grusht në kokë, pastaj e 
kishte kap për fyti duke e rrëzuar në shtrat si dhe ju ka drejtuar me fjalët se 
“a do të largohesh nga shtëpia”, me ç’rast të dëmtuarës i ka shkaktuar lën-
dime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin në formë të 
gërvishtjes në regjionin e qafës;

 II. I pandehuri e ka kanos seriozisht të dëmtuarën në atë mënyrë që pas 
një mosmarrëveshje paraprake e ka marrë një armë të gjatë të cilën ia ka 
ofruar në fyt dhe ju ka drejtuar me fjalë kërcënuese se do të vrasë atë dhe 
vajzat e saj, me ç’rast tek e dëmtuara ka shkaktuar ndenjën e ankthit, frikës 
dhe pasigurisë për vete dhe vajzat e saj;

- dhe e ka dënuar me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj për veprën penale 
armëmbajtje pa leje, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit, ku do ti llogaritet koha e qëndrimit në paraburgim....

Kronologjia: 

   Rasti ka ndodhur më 21.07.2019
   Aktakuza është ngritur më 26.07.2019
   Gjykata ka marrë vendim më 02.12.2019
    Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 5 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 129 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 134 ditësh. 

2. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda në rastin  
PKR.nr.855/20, me datë 06.10.2020 sipas aktakuzës n.PP/I.nr.302/2020, për 
veprën penale kanosje nga neni 181 par.4 të KPPK -së si dhe veprës penale 
mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, nga neni 
366, par. 1, të KPRK, e ka dënuar; 
- me burgim në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj dhe me gjobë pesëqind (500) 

euro për veprën penale dhuna në familje nga neni 248 i KPRK-së;
- me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj për veprën penale kanosje 

nga neni 184 par. 4 i KPRK-së;
- dënim me gjobë në shumë prej pesëqind (500) €, për veprën penale mba-

jtja ne pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 
par.1 te KPRK-së; 

- Duke u bazuar në nenin 80 të KPRK-së të akuzuarit i ka shqiptuar Dënim unik 
me burgim dhe me gjobë në kohëzgjatje prej një (1) viti e një (1) muaj dhe dënim 
me gjobë në shumë prej pesëqind (500) €, për të dy pikat e aktakuzës, të cilat 
dënime do të ekzekutohen pas formës së prerë të aktgjykimit.

- Sepse i pandehuri me dashje, me qëllim që ta frikësoj të dëmtuarën-bash-
këshorten e tij, fillimisht i ka thënë “mos fol se të vras”, pastaj e ka nxjerr nga 
çanta armën e kalibrit 6.35 mm..., ia ka drejtuar në balle duke i thënë, “një 
tetëshe në balle ta dha‘’ me çka te e dëmtuara ka shkaktuar frikë dhe ankthe. 

- Gjithashtu i pandehuri ... e ka mbajtë në pronësi, në posedim dhe në 
shfrytëzim të paautorizuar, armën e zjarrit – ...kalibrit 6.35 mm..., një karika-
tor dhe tre fishek. 

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 19.07.2019
   Aktakuza është ngritur më 16.09.2019
   Gjykata ka marrë vendim më 21.09.2019
    Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 59 ditëve, gjykata e shkallës së 

parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 5 ditë, ndërsa në tërësi 
rasti është zgjidhur brenda 64 ditësh. 

Duke e krahasuar kohëzgjatjen e zgjidhjes së këtij rasti me rastin paraprak kur 
për zgjidhjen e rastit është dashur 134 ditë, konstatohet se me angazhimin e 
organeve kompetente dhe të zyrtarëve kompetentë, rastet mund të zgjidhen 
edhe për kohë më të shkurtër, e që në rastin konkret është zgjidhur për 64 ditë.
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3. Gjykata Themelore në Pejë, Dega në Deçan, Departamenti i Përgjithshëm, në 
rastin P.nr.174/2019, në çështjen penale kundër të pandehurit për shkak të 
veprës penale dhunë në familje të përshkruar në aktakuzën nr.1589/2019 ..., të 
akuzuarin e gjykon me dënim me burg dhe me gjobë si në vijim;
- dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim do të ekze-

kutohet menjëherë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi;
- dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro, i cili dënim do të  ekze-

kutohet  në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi; 

 Sepse, “me dashje ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij-të 
dëmtuarës, në atë mënyrë që ditën kritike pas një fjalosje që kishin pasur në 
mes veti i pandehuri dhe e dëmtuara për shkak se e dëmtuara nuk i kishte 
dhënë të holla, i pandehuri kishte dalë nga shtëpia dhe kur ishte kthyer 
në shtëpi ishte në gjendje të dehur, ka filluar ta maltretoj të dëmtuarën 
duke e gjuajtur me shkrepsë dhe me tabull të duhanit, pastaj duke e kapur 
për flokë ku e dëmtuara nga frika i ka marrë fëmijët dhe është larguar nga  
shtëpia”, me çka ka kryer vepër penale dhunën në familje nga neni 248 par.3 
të KPRK-ës.

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 12.07.2019
    Aktakuza është ngritur më 14.08.2019
        Gjykata ka marrë vendim më 25.09.2019
        Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 33 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 42 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 75 ditësh. 

4. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, në rastin P.nr.536/19, duke 
vendosur në çështjen penale, sipas aktakuzës PP.II.nr.2525/19, për shkak të 
veprës penale dhuna në familje nga neni 248 par. 3 dhe mospërfillja e gjykatës 
neni 393 par.1 te KPRK-se, i shqipton;
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 muaj, i cilat dënim do të ekzekuto-

het pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi; si dhe 
- dënim me gjobë në shumë prej 400-€, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi;

 Sepse “në banesën e të dëmtuarës, pas mosmarrëveshjes që kishte, 
i pandehuri atë ditë i kishte kërkuar para të dëmtuarës, e cila në atë 
moment ndodhej në punë, më pas i njëjti kishte shkuar në banesën e të 
dëmtuarës edhe përkundër asaj se kishte Urdhër mbrojtje nga gjykata, dhe 
e kishte sulmuar duke e goditur me kokë në hundë me ç ‘rast i ka shkaktuar 
dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin”, me 
këtë ka kryer veprat penale dhuna në familje nga neni 248 par. 1 dhe par. 2 
dhe mospërfillja e gjykatës nga neni 393 par. 1 të KPRK-së. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 18.05.2019
  Aktakuza është ngritur më 24.09.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 19.12.2019
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 129 ditëve, gjykata e sh-

kallës së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 86 ditë, 
ndërsa në tërësi rasti është zgjidhur brenda 215 ditësh. 

Në analizën e katër rasteve më lart (1, 2, 3 dhe 4) në paralelen e trajtimit të tyre 
për veprat penale të dhunës në familje, përfshirë edhe kanosjen dhe armëmba-
jtjen pa leje e cila paraqet rrezikshmëri të lartë për familjen dhe rrethin në tërësi, 
vërehet një “trajtim i butë” i kryesve të veprave penale me shqiptimin e dënimeve 
të ulëta, jo në përputhje me dënimet e përcaktuara me Kodin Penal të Repub-
likës së Kosovës dhe qëllimin e këtyre dënimeve, që përveç tjerash ndikon në 
parandalimin e kryerjes së veprave të tilla, aq më tepër kur ka raste që shkelet 
edhe urdhri mbrojtës i gjykatës me çka vjen në shprehje edhe recidivizmi dhe 
nuk janë aplikuar rrethanat rënduese me rastin e caktimit të dënimit. 

Në rastin nr. 1, veprat penale për të cilat i është shpallur dënimi, përveç dhunës në 
familje të përcaktuar me nenin 248 të KRPK-së, dënimi për të cilën vepër është 
i përcaktuar me gjobë dhe deri në tri (3) vjet, i pandehuri akuzohet edhe për dy 
vepra të tjera penale që përcaktojnë dënimin nga 6 muaj deri në 3 vjet, i akuzuari 
gjithashtu ngarkohet edhe me akuzën e mbajtjes në pronësi, kontroll ose posed-
im të paautorizuar të armëve e cila dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e 
pesëqind (7.500) euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet. Në këtë rast, gjykata e 
liron nga akuza të akuzuarin për veprat penale që lidhen me dhunën në familje 
në mungesë të provave edhe në arsyetimin e aktgjykimit thuhet se “Nga eksper-
tiza mjeko-ligjore e ekspertit .... vërtetohet se e dëmtuara ka pasur gërvishtje në 
regjionin e qafës dhe asgjë më tepër”, ndërsa për veprën penale të armëmbajtjes 
pa leje i ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj, i cili dënim 
do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Sidoqoftë edhe dënimi 
prej një (1) muaj për armëmbajtje pa leje për të gjitha ato armë që janë gjetur tek i 
akuzuari nuk është adekuat, por meqenëse kjo vepër nuk është objekt shqyrtimi 
i këtij raporti nuk do të trajtohet më tej.   

Në rastin nr. 2, përveç veprës së dhunës në familje të përcaktuar me dispozitat 
e nenit 248 të KRPK-së, dënimi për të cilën është i përcaktuar me gjobë dhe bur-
gim deri në tri (3) vjet, i pandehuri akuzohet dhe dënohet edhe për dy vepra tjera 
penale. Dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit për veprat penale është tejet i ulët. 
Në këtë rast, përveç veprës penale të dhunës në familje të përcaktuar me nenin 
248 të KRPK-së, e lidhur me nenin 184, par. 4 të KPRK-së, e cila do të duhej të 
merrej si rrethanë rënduese siç përcaktohet në KPRK për të cilën dënimi është 
i përcaktuar prej një (1) deri pesë (5) vjet, ekziston edhe vepra penale e mbajtjes 
në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve (neni 366, par. 1)10, 
prandaj shkalla e dënimit në raport me veprimet dhe dënimin e përcaktuar me 
ligj janë në papajtueshmëri.  

10   Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, 
dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., lartësia e dënimit të shqip-
tuar nga Gjykata është në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej pesëqind (500) €.  
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Ndërsa në rastin nr. 3, gjykata kompetente, për veprën penale të dhunës në familje 
ka dënuar me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, për vepër penale dhuna 
në familje nga neni 248 par. 3 i KPRK-së, për ushtrimin e dhunës ndaj bashkëshortes 
së tij-të dëmtuarës, përderisa “në shtëpi ishte në gjendje të dehur, ka filluar ta mal-
tretoj të dëmtuarën duke e gjuajtur me shkrepës dhe me tabëll të duhanit, pastaj 
duke e kapur për flokë ku e dëmtuara nga frika i ka marrë fëmijët dhe është larguar 
nga shtëpia”, përkundër faktit se gjykata merr si rrethana rënduese “se viktima e 
veprës penale ka qenë e pa mbrojtur apo e ndjeshme sepse ne rastin konkret kemi 
pasur të bëjmë me një femër e cila është edhe bashkëshortja e tij, faktin tjetër rën-
dues se i pandehuri veprën penale e ka kryer në pranin e fëmijëve që me kryer-
jen e veprës penale ju ka shkaktuar edhe shqetësim fëmijëve, faktin tjetër se në 
Republikën e Kosovës është shtuar dhuna në familje”, megjithatë dënimi është në 
mospërputhje me veprimet e kundërligjshme të të akuzuarit siç përcaktohet në 
KPRK dhe gjithashtu edhe me rrethanat rënduese të cilat janë vlerësuar me rastin 
e shqiptimit të dënimit.

Ndërsa në rastin 4 është e pakuptueshme se si mund të ndikoj një dënim i tillë 
tek i akuzuari edhe pse është vërtetuar se i njëjti tashmë e ka shkelur urdhrin 
mbrojtës të përcaktuar nga gjykata, prandaj dënimi me kusht tre (3) muaj burg 
dhe dënimi me gjobë prej 400 euro nuk janë dënime adekuate në këtë rast.

Sidoqoftë, nga rastet e analizuara për qëllime të këtij raporti, aktgjykimet e di-
skutuara më lart janë dënime efektive me burg dhe me gjobë të cilat mund të 
konsiderohen si dënime më adekuate të shqiptuara nga gjykatat krahasuar me 
dënimet tjera të analizuara në këtë raport, ekzekutimi i të cilave shpresojmë se 
do të ndikojë të realizohet qëllimi i dënimeve.     

5.2 Dënimet me burg dhe  
me gjobë dhe dënimet  
me burg dhe me kusht 

Në kompleksitetin e trajtimit të rasteve të dhunës në familje, përkatësisht nenit 
248, janë analizuar rastet e dënimeve me burg dhe me gjobë si dhe dënimet me 
burg dhe me kusht.

1. Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin P.nr. 1111/19, 
në çështjen penale kundër të pandehurit për veprën penale, dhuna ne familje 
nga neni 248 par 2 e lidhur me par 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës PP.II.nr. 
2689/19, shqipton;
- dënim me gjobë në shumë prej 300 euro dhe 
- dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj mirëpo këto dënime nuk do 

të ekzekutohen në rast se i pandehuri brenda periudhës kohore prej 1 (një) 
viti nuk kryen ndonjë vepër të re penale.

Sepse, “në shtëpinë e tij me dashje ushtron dhunë psikike dhe fizike ndaj bash-
këshortes së tij të dëmtuarës, në atë mënyrë që pas një zënke verbale që kishin 
pasur në mes vete ... i njëjti e godet të dëmtuarën me një copë të drurit, pastaj 
e dërgon te familja e saj”. 

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 16.11.2019
   Aktakuza është ngritur më 29.11.2019
   Gjykata ka marrë vendim më 21.01.2020
    Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 13 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 53 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 66 ditësh. 

2. Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr. 1027/19, në çështjen penale kundër të akuzuarit sipas aktakuzës PP/
II.nr.1523-1/19, për shkak se ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 
248 par. 1 dhe 2 të KPRK, dhe veprën penale të kanosjes, për të dy veprat penale 
i ka shqiptuar dënim unik, duke ia vërtetuar:
- dënimin me gjobë në lartësi prej 3000 (tremijë) Euro, në të cilin do t’i llog-

aritet edhe koha e kaluar në paraburgim i cili do të paguhet në afat prej 15 
ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Sepse, “seriozisht e kanos të dëmtuarin, me fjalë se do t’i shkaktoj ndonjë të 
keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit të të dëmtuarit, në atë 
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mënyrë pas mosmarrëveshjes paraprake të përshkruar si në dispozitivin nën I, 
dhe në momentin kur i pandehurit gjatë intervistimit në St. Policor të ... prem-
ton se nuk do të shkaktojë asnjë veprim të kundërligjshëm ndaj familjarëve, 
sërish në gjendje të dehur shkon në shtëpinë e tij të përbashkët, të dëmtuarin 
– vëllain e tij e kanos seriozisht me fjalët “ kam me të vra, kam me të pre “, e të 
cilat veprime tek i dëmtuari i ka shkaktuar frikë dhe ankth”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 21.07.2019
  Aktakuza është ngritur më 07.08.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 14.08.2019
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 17 ditëve, gjykata e shkallës së 
parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 7 ditë, ndërsa në tërësi 
rasti është zgjidhur brenda 24 ditësh. 

3. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.2157/19, në çështjen penale ndaj të akuzuarit sipas aktakuzës, PP/
II.nr.2361/19, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 
par.1 pika 1.4 të KPRK-së lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 
248 par.2 KPRK-se, ka shqiptuar:
- dënim me burg në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afat prej një (1) viti, në qoftë se i pandehuri gjatë kësaj kohe 
nuk do të kryej vepër të re penale. 

Me arsyen se “i pandehuri pas një mosmarrëveshje me të dashurën e tij, me 
të cilën kanë bashkëjetuar, për shkak të xhelozisë, me dashje e ka keqtrajtuar 
fizikisht, duke e kapur për fyti e më pas e ka goditur me grushte dore në fytyrë 
dhe qafë, me ç ‘rast i ka shkaktuar dëmtime të lehta trupore”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 02.05.2019
  Aktakuza është ngritur më 28.06.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 04.11.2019
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 57 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 129 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 186 ditësh. 

4. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.2339/20, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për shkak të veprës 
penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas 
aktakuzës PP.II.nr.1034/20, shpall dënim me kusht, me të cilin i vërteton;
- dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse për kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 (një) viti nga 
dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, 
dhe

- dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro, të cilin dënim do ta pa-
guaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Me arsyen, se “me qëllim të cenimit të dinjitetit brenda një marrëdhënie famil-
jare, ka ushtruar dhunë psikologjike në vazhdimësi ndaj bashkëshortes së tij, 
tani të dëmtuarës, në atë mënyrë që për shkak se e dëmtuara ka kërkuar të 
shkurorëzohet nga i pandehuri dhe e njëjta e kishte larguar nga banesa të pan-
dehurin, ku kishte mbetur të qëndronte e dëmtuara, i ka thënë fjalët ‘’t’i s‘guxon 
të ndahesh, t’i marr fëmijët, t’i shkon me shfalera’’, me ç ‘rast të dëmtuarës i ka 
shkaktuar ndjenjë të frikës dhe pasigurisë”.

Kronologjia:

   Nuk ka informata për kohëzgjatjen e trajtimit të rastit në institucionet e dre-
jtësisë për shkak se në aktgjykim është fshirë data e kryerjes së veprës penale. 

Lartësia e dënimeve të shqiptuara nga gjykatat kompetente për rastet 1, 2, 3 dhe 
4 të paraqitura më lart përmes dënimeve minimale të shqiptuara me dënim me 
kusht dhe me gjobë nuk ka gjetur zbatim në aplikimin e dispozitave ligjore lidhur 
me ashpërsinë e dënimeve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje, ngase të 
njëjtat veprime të të pandehurve të përshkruara në aktakuzë janë të sanksionuara 
me Kodin Penal të Republikës së Kosovës si vepra që “dënohen me gjobë dhe me 
burgim deri në 3 (tre) vjet” apo “Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda 
marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese”. 

Nëse i shikojmë rastet veç e veç, shihet qartë se veprimet dhe veprat penale për 
të cilat janë dënuar nuk janë në përputhje me dënimet e shqiptuara. Në rastin 
1 kemi përdorimin e drurit nga ana e të pandehurit ndaj të dëmtuarës dhe më 
pas largim nga shtëpia, ndërsa kualifikimi juridik është vetëm për veprën penale 
dhunë në familje nga neni 248, par. 1 lidhur me par. 2 të KPRK, ndërsa dënimi është 
me 3 muaj burg me kusht dhe 300 euro gjobë.

Në rastin 2 kemi përsëritjen e veprimeve të kundërligjshme që sanksionohen nga 
ligji si dhunë në familje (pasi i pandehuri edhe më parë kishte qenë në stacionin 
policor ku kishte deklaruar se nuk do të ndërmarrë veprimet tjera të kundërlig-
jshme ndaj familjarëve) në gjendje të dehur duke e kanosur anëtarin e familjes se 
do ta vrasë. Edhe pse i njëjti dënohet për dy vepra penale – dhunë në familje dhe 
kanosje, dënimi unik i shqiptuar është vetëm 3000 euro, ndërsa nuk ka fare masë 
të trajtimit të detyrueshëm edhe pse vepra është kryer në gjendje të dehur. 

Rasti i 3-të ka të bëjë me veprën penale – lëndim i lehtë trupor dhe dhunë në 
familje, pasi i pandehuri kap për fyti dhe godet me grusht të dëmtuarën në fytyrë 
dhe qafë dhe i shkakton lëndime trupore, ndërsa dënimi i shqiptuar është dënim 
me kusht 3 muaj burg.

Ndërsa në rastin e 4-t kemi të bëjmë me veprat penale kërcënim dhe dhunë në 
familje, por dënimi i shqiptuar nga gjykata prapë është dënim me kusht, 3 muaj 
burg dhe dënim me gjobë.

5. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Gllogoc, në rastin P.nr.276/2020, 
për vepër penale dhuna në familje, të parashikuar nga neni 248 par.1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), sipas aktakuzës PP.II.nr.1541/2020, 
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mori dhe publikisht shpalli dënim të kushtëzuar me gjobë, ashtu që gjykata të 
pandehurit ia cakton:
- dënimin me gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) €, dhe në të njëjtën kohë urd-

hëron qe ky dënim me gjobë të mos ekzekutohet nëse i pandehuri në afat 
prej 2 (dy) vitesh, nuk kryen vepër tjetër penale, si dhe 

- dënim të kushtëzuar me burg, ashtu që gjykata të pandehurit ia cakton 
dënimin me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, dhe në të njëjtën kohë 
urdhëron qe ky dënim me burg të mos ekzekutohet nëse i pandehuri në 
afat prej 2 (dy) vitesh, nuk kryen vepër tjetër penale.

Sepse, “i pandehuri me qëllim të cenimit të dinjitetit brenda një mar-
rëdhënie familjare, ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj vëllait 
të tij, të dëmtuarit në atë mënyrë që, derisa i dëmtuari ishte duke punuar 
në oborr të shtëpisë, kishte vërejtur se djali 11 vjeçar i vëllait të tij, të pan-
dehurit kishte dëmtuar një gyp të ujit, dhe për këtë i kishte bërtitur, në ato 
momente ka reaguar i pandehuri duke e kapur një lopatë, me të cilën e go-
det të dëmtuarin në shpinë”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 07.04.2020
  Aktakuza është ngritur më 06.10.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 30.10.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 182 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 24 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 206 ditësh. 

6. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Gllogoc, Departamenti i Përgjithshëm 
në rastin P.nr.23/2020, në çështjen penale kundër të pandehurit, për vepër 
penale kanosje, të parashikuar nga neni 181 par.2. lidhur me vepër penale dhuna 
në familje nga neni 248 par.1. dhe par.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 
(KPRK), sipas aktakuzës P.II.nr.6085/2019, shqipton;
- dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, dhe në të njëjtën kohë urd-

hëron qe ky dënim me burg të mos ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej 
2 (dy vitesh, nuk kryen vepër tjetër penale.

Sepse, “i pandehuri duke qenë në bashkësi familjare me të dëmtuarën, me 
të cilën ka një fëmijë të moshës 3 vjeçare, dhe pas një mosmarrëveshje të 
vazhdueshme me bashkëshorten e tij, tani të dëmtuarën, me dashje me qël-
lim të cenimit të dinjitetit të të dëmtuarës brenda një marrëdhënie familjare, 
pas fjalëve ofenduese “ti je kurvë nuk je grua”, ka përdorë dhunë fizike, në 
atë mënyrë që e godet me shuplakë në fytyrë, dhe kur e dëmtuara ia ku-
jton se nesër kanë seancë gjyqësore në gjykatë, atëherë në gjendje nervoze 
e keqtrajton edhe në aspektin psikologjik duke e kërcënuar me fjalët “veç 
fol nesër diçka kundër meje, se unë si të dalësh prej gjykate kam me të vra” 
tek e cila ka shkaktuar ndjenjën e ankthit, frikës dhe të pasigurisë, ashtu që 
e dëmtuara këtë rast e raporton në seancë para gjykatës dhe prokurorit, e 
pastaj udhëzohet që këtë të e raportoi në polici”. (gabimet drejtshkrimore 
janë të aktgjykimit, - shënim i hulumtuesit).

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 16.12.2019
  Aktakuza është ngritur më 20.01.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 04.02.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 35 ditëve, gjykata e shkallës së 

parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 15 ditë, ndërsa në tërësi 
rasti është zgjidhur brenda 50 ditësh. 

7. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, në rastin P.nr.547/19, në 
çështjen penale ndaj të pandehurës, sipas aktakuzës PP.II.nr.3686/19, për 
shkak të veprës penale dhuna në familje nga neni 248 par. 1 dhe par. 2 të KPRK-
së, në shqyrtim gjyqësor publik, shpall:
- me dënim me gjobë në shume prej 300 € dhe 
- dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 6 muajve të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen nëse e pandehura në afat prej 2 (dy) vite nuk kryen vepër 
tjetër penale. 

Sepse, “me dashje dhe në shkelje të dispozitave të Ligjit për Mbrojtje nga 
Dhuna në Familje, kryen dhunë psikologjike dhe fizike ndaj vjehrrës së saj 
– të dëmtuarës në atë mënyrë që ditën e incidentit pas një mosmarrëvesh-
je paraprake e ka kap për dy duart vjehrrën të dëmtuarën e moshës 80 
vjeçare dhe e shtrëngon fortë, e dëmtuara arrin t’i shmanget dhe del në 
oborr të shtëpisë ku e takon kunatën e saj dhe e njofton, pastaj hyn në 
shtëpi që të marr një shami për flokë mirëpo e pandehura prapë e sulmon 
derisa ndërhynë dëshmitarja kunata dhe i ndanë, duke i shkaktuar lëndime 
trupore të cilat sipas ekspertit mjeko-ligjor bëjnë pjesë ne dëmtime të le-
hta trupore me dëmtime të përkohshme për shëndetin”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 05.08.2019
  Aktakuza është ngritur më 24.09.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 20.08.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 50 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 331 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 381 ditësh, e që është afat tejet i gjatë 
duke marrë parasysh ndjeshmërinë e rasteve të dhunës në familje.

8. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, në rastin 
P.nr.193/20, në çështjen penale ndaj të akuzuarit, për shkak të veprës penale, 
lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.3 pika 3.1 lidhur me par. 1 pika 1.4 të 
KPRK-së, lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.2 të 
KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës PP.II.nr.5002/19, shpall dënim me kusht:
- dënimin me burgim në kohëzgjatje prej një (1) vit, i cili dënim nuk do të ekze-

kutohet nëse i akuzuari në afat prej dy (2) vitesh, nuk kryen ndonjë vepër 
tjetër penale.
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Me arsyen se “i akuzuari fillimisht ka pasur një mosmarrëveshje gojore me 
bashkëshorten e tij, viktimën e ndjeshme - të dëmtuarën, ku pas fjalosjes 
dhe fyerjeve që i ka bërë, i akuzuari ka ushtruar dhunë fizike dhe psikolog-
jike, ku e ka sulmuar fizikisht të dëmtuarën, duke e goditur me duar thatë 
(boksa), ku sipas ekspertizës mjeko-ligjore, të njëjtës i ka shkaktuar lën-
dime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 21.10.2019
  Aktakuza është ngritur më 27.01.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 09.03.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 98 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 42 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 140 ditësh. 

9. Gjykata Themelore në Mitrovicë, Dega në Vushtrri, Departamenti i 
Përgjithshëm në rastin P.nr.398/2020, në çështjen penale kundër të 
pandehurit, për vepër penale dhuna në familje, të parashikuar nga neni 248 
par.3 lidhur me par. 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), sipas 
aktakuzës PP.II.nr.555/2020, shqipton dënim të kushtëzuar burg dhe me gjobë 
ashtu që gjykata të pandehurit ia cakton:
- dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, dhe i cili nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 2 (dy) vitesh, nuk kryen vepër 
tjetër penale, si dhe

- dënimin me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €, i cili nuk do të ekzekutohet 
nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 2 (dy) vitesh, nuk kryen vepër 
tjetër penale, 

Sepse, “në shtëpinë familjare ka ushtruar keqtrajtim fizik dhe psikologjik me 
qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda familjes, përkatësisht 
ndaj të dëmtuarës – bashkëshortes, ashtu që në ditën kritike ka ofenduar dhe 
i ka bërtitur të dëmtuarës, për shkak të fëmijës një (1) vjeçar, të cilit i është 
ngecur një copë ushqimi në fyt, i pandehuri sillej kështu sepse ishte i frikë-
suar për fëmijën dhe këto veprime të të pandehurit kanë krijuar frikë dhe 
shqetësim tek e dëmtuara, andaj rastin e denoncon ne Stacioni Policor”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 21.04.2020
  Aktakuza është ngritur më 03.06.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 11.09.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 43 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 100 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 143 ditësh. 

Nëse i analizojmë rastet, ku rasti 5 është kualifikuar vetëm si rast i dhunës në 
familje të parashikuar nga neni 248. par. 1, por i njëjti nuk është akuzuar/dënuar 
edhe për veprën penale lëndim trupor pasi goditja me lopatë ka qenë në shpinë, 
sidoqoftë, dënimi i shqiptuar me gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) € dhe me 
burg me kusht në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj nuk është adekuat, sepse për një 
vepër të tillë do të duhej të aplikoheshin edhe rrethanat rënduese siç parashihet 
me ligj.  

Në rastin 6, vepra penale e kanosjes e parashikuar nga neni 181, par. 2, e lidhur me 
veprën penale dhuna në familje nga neni 248, par. 1 dhe par. 2, është dënuar me 
burg me kusht në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, edhe pse i pandehuri e ka goditur 
me shuplakë në fytyrë të dëmtuarën dhe e ka keqtrajtuar edhe në aspektin psi-
kologjik duke e kërcënuar me fjalët “veç fol nesër diçka kundër meje, se unë si të 
dalësh prej gjykate kam me të vra”, gjë e cila e zbeh efektin e dënimit. 

Rasti tjetër i analizuar nga ky raport që renditet me nr. 7 ka të bëjë me veprën 
penale dhuna në familje nga neni 248, par. 1 dhe par. 2, për të cilën e pandehura 
dënohet me gjobë në shumë prej 300 € dhe me burgim në kohëzgjatje prej 6 mua-
jve, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen.... Në këtë rast, e pandehura e ka kapur 
për dy duart vjehrrën (të dëmtuarën e moshës 80-vjeçare) dhe e shtrëngon fort, 
duke i shkaktuar lëndime trupore edhe pse mungon kualifikimi. Ky rast, përveç 
shkallës së dënimit, karakterizohet edhe nga lëshime në kualifikimin juridik, pasi 
në përshkrimin e veprimeve të të pandehurës në dispozitiv të aktgjykimit thuhet 
se i është shkaktuar lëndim i lehtë trupor të dëmtuarës, por mungon kualifikimi 
dhe dënimi për veprën penale lëndim i lehtë trupor e cila do të duhej të përdorej 
edhe si rrethanë rënduese në këtë rast.   

Rasti 8 ka të bëjë me dy vepra penale - lëndimi i lehtë trupor nga neni 185, par. 
3, pika 3.1, lidhur me par. 1, pika 1.4 të KPRK-së, lidhur me veprën penale dhuna në 
familje nga neni 248, par. 2. Për këto dy vepra, i pandehuri është dënuar me kusht, 
burgim në kohëzgjatje prej një (1) vit, për shkak të dhunës fizike dhe psikologjike 
ndaj të dëmtuarës të cilës i janë shkaktuar lëndime të lehta trupore.

Në rastin e 9-të bëhet fjalë vetëm për veprën penale dhuna në familje, të para-
shikuar nga neni 248, par. 3, lidhur me par. 2, për të cilën dënimi po ashtu është 
shqiptuar i kushtëzuar me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, dhe me gjobë në 
shumë prej 500 (pesëqind) €, për shkak të keqtrajtimit fizik dhe psikologjik ndaj 
të dëmtuarës – bashkëshortes.

Nga këto raste shihen dallimet edhe në kualifikimin juridik të veprës penale të 
cilat kanë tipare të njëjta apo të ngjashme, por edhe dallimet në dënimet e shqip-
tuara. Përkundër se në disa raste ka dy vepra penale në të cilat përveç dhunës në 
familje ka edhe lëndime të lehta trupore, e përbashkëta e të gjitha këtyre dëni-
meve është – dënimi me kusht. 
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5.3 Rastet specifike të dhunës 
në familje 

1. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, në rastin 
P.nr.212/20, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për shkak të veprës 
penale sulm nga neni 184 par. 3 pika 3.1, lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, 
lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragrafi 2 të KPRK-
së, sipas aktakuzës PP.II.nr.6016/19, gjykon të akuzuarit me dënim me kusht, 
duke i vërtetuar:
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër 
tjetër penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Sepse, “pas një mosmarrëveshje me bashkëshorten e tij, viktimën e 
ndjeshme, të dëmtuarën ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike, ku të 
dëmtuarën fillimisht e ka fyer me fjalë banale dhe pastaj e ka sulmuar 
duke e goditur me shuplak në fytyrë, kurse vajzës së tij, të dëmtuarës, i 
kishte hyrë në dhomë dhe duke e shtypur në trup ia kishte lënduar plagën 
që e kishte nga operacioni i bërë më parë dhe e ka kërcënuar me fjalët “kam 
me të mbyt”, kurse të nesërmen i pandehuri me qëllim të frikësimit të tyre 
ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj të dëmtuarave, duke ju ndërprerë en-
ergjinë elektrike në dhomën ku atë jetojnë-banojnë”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 13.12.2019
  Aktakuza është ngritur më 28.01.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 21.09.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 46 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 237 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 283 ditësh. 

2. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.253/20, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për shkak të veprës penale 
Kanosje nga neni 181 par 4 të KPRK-së, dhe veprën penale Dhuna në familje nga 
neni 248 par. 1 të KPRK-së, i akuzuar me aktakuzën PP.II.nr.2616/19, i cakton:
- për veprën penale Kanosje, nga neni 181 par 4 të KPRK-së të përshkruar si 

në pikën 1 të dispozitivit të akuzuarit i cakton dënim me kusht duke i vër-
tetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj i cili dënim 
nuk do të ekzekutohen në periudhën prej 1 (një) viti nëse i njëjti nuk kryen 

vepër tjetër penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
- për veprën penale Dhuna në familje, nga neni 248 par 1 të KPRK-së të për-

shkruar si në pikën 2 të dispozitivit të akuzuarit i cakton dënim me kusht 
duke i vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, si dhe 

- dënim me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) euro të cilat dënime nuk do 
të ekzekutohen në periudhën prej 1 (një) viti nëse i njëjti nuk kryen vepër 
tjetër penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Sepse, “I. në banesën ku jeton se bashku me familjaret e tij, pas një zën-
ke paraprake i njëjti duke përdorur thikën e ka kanosur seriozisht tani të 
dëmtuarën nënën e tij, ashtu që të njëjtës i drejtohet me fjalët “ose ki me ma 
nënshkruar kontratën ose kam me ju myt krejtve” me ç’rast tek e dëmtuara 
ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe të ankthit për jetë. II. ...i dyshuari pasi që 
paraprakisht kishte konsumuar sasi të konsiderueshme të alkoolit, i njëjti 
kishte sulmuar tani të dëmtuarën nënën e tij në atë mënyrë që të njëjtën e 
kishte shtyrë me duar duke e rrezuar në dysheme”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 23.05.2019
  Aktakuza është ngritur më 29.01.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 29.06.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 251 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 152 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 403 ditësh. 

3. Gjykata Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.721/2019, në çështjen penale kundër të akuzuarit sipas aktakuzës PP/
II.nr.1472/2019, për shkak të veprës penale të sulmit nga neni 184 paragraf 1 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës, gjykon me:
- dënim me gjobë në shumën 800 (tetëqind) euro, në të cilën do ti llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data ....., ndërsa pjesën e mbetur e 
gjobës në shumë prej 200 euro është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 
ditësh, pasi që aktgjykimi të merr formë të prerë e nën kërcënim të përm-
barimit me dhunë.

Sepse, “pikërisht në shtëpinë e tij, shkakton dhunë në familje, respektivisht 
keqtrajtim fizik ndaj bashkëshortes së tij, të dëmtuarës, në atë mënyrë që 
pas një mosmarrëveshje dhe konflikti verbal, duke kërkuar nga e dëmtuara 
se “ ku e ke lënë pagën mujore që e ke marrë” edhe përkundër faktit që e njëj-
ta mundohet të arsyetohet, i akuzuari e fyen me fjalët “kurvë, lavire, e më pas 
e kap për flokësh duke e goditur me grushta në kokë dhe e nxjerr me forcë 
nga shtëpia, duke i shkaktuar kështu të dëmtuarës dhembje”.
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Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 08.11.2019
  Aktakuza është ngritur më 17.12.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 12.02.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 39 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 57 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 96 ditësh. 

4. Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.982/2019, në çështjen penale kundër të pandehurit për shkak të veprës 
penale dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 3, pikat 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së, 
sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan me numër PP.II.nr.1657/19, 
shqipton:
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditëve dhe 
- dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro), të cilat dënime nuk 

do të ekzekutohen nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 2 (dy) 
viteve nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. Në bazë të nenit 79 të KPRK-
ës të pandehurit të lartcekur, koha e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak 
nga data 08.10.2019 deri me datë 05.11.2019, do ti llogaritet në dënimin e 
kushtëzuar me burgim. 

Për arsye se “i pandehuri me dashje dhe me qëllim të dëmtimit të integrite-
tit trupor ka ushtruar dhunë në familje ndaj anëtarëve të familjes së ngushtë 
përkatësisht bashkëshortes së tij dhe djalit, në atë mënyrë që pas mosmar-
rëveshjeve të vazhdueshme për motive xhelozie nga ana e të dëmtuarës, atë 
mbrëmje pasi e dëmtuara i kërkon shpjegime të pandehurit, pason një debat 
verbal mes tyre me ç’rast i pandehuri acarohet dhe në shenjë revolte e godet 
të dëmtuarën me grusht në kokë, me ç’rast ndërhyjnë dy djemtë e tyre, për të 
penguar babanë e tyre që të mos e godas nënën e tyre mirëpo i pandehuri e 
godet edhe të dëmtuarin me grushte në kokë dhe fytyrë ndërsa djalin e mitur 
e kap për krahu dhe e shtyen, me ç’rast si pasojë e veprimeve të tij të dëmtuarit 
i shkakton lëndime të lehta trupore në formë të ndrydhjes së kokës, qafës dhe 
gjoksit me pasoja të përkohshme për shëndetin”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 08.10.2019
  Aktakuza është ngritur më 29.10.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 05.11.2019
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 21 ditëve, gjykata e shkallës së 
parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 7 ditë, ndërsa në tërësi 
rasti është zgjidhur brenda 28 ditësh. 

5. Gjykata Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.1005/19, si gjykatë e shkallës së parë penale, për shkak të veprës penale 
kanosje nga neni 181 par. 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës PP/II nr.1605-4/19, mori 
dhe publikisht shpalli:

- dënim me burg në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj, i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti nga 
dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale.

Sepse, “i pandehuri ka shkaktuar dhunë në familje, ashtu që me qëllim të 
frikësimit dhe shkaktimit të ankthit e ka kanosur seriozisht të dëmtua-
rin-vëllain e tij duke ju drejtuar me fjalët “se ka me të ngulur në tërfurk, ju 
jeni pisa dhe ka me ju ba hakaret”, me ç’rast kjo kanosje tek i dëmtuari ka 
shkaktuar frikë dhe pasiguri”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 16.08.2019
  Aktakuza është ngritur më 20.09.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 11.03.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 35 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 173 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 208 ditësh. 

6. Gjykata Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.719/2019, sipas aktakuzës PP.nr.1632/2019, për shkak të veprës penale 
dhuna në familje nga neni 248 paragraf 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës pas shqyrtimit fillestar shqipton:
- dënimin dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, si dhe me 
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditësh, të 

cilat dënime nuk do të ekzekutohen, nëse i akuzuari brenda kohës së veri-
fikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk do të kryen vepër tjetër penale.

Sepse, “në gjendje të dehur, pasi fillimisht bërtet dhe ofendon bashkëshort-
en e tij, duke tentuar ta sulmoj, në moment ndërhynë djali i tyre, duke i thënë 
babait se “më nuk guxon me përdor dhunë në nënën time”, kështu i revoltuar 
i akuzuari merr tabllën e duhanit, të materialit qelq dhe e gjuan në drejtim të 
bashkëshortes së tij, duke u munduar që ta godas, por që nuk arrin, duke sh-
kaktuar kështu tek e njëjta dhunë psikologjike, të vërtetuar edhe nga Raporti 
Mjekësor i Spitalit Rajonal “ I.G.” në Gjakovë”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 28.11.2019
  Aktakuza është ngritur më 12.12.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 06.03.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 14 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 85 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 99 ditësh. 
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7. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.730/2019, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për shkak të veprave 
penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 lidhur me par 1 të KPRK-së, 
si dhe veprën penale Shkelja e Urdhrave Mbrojtës nga neni 25 par 1 të Ligjit 
për Mbrojtje nga Dhuna e Familje nr.3/L-182, duke vepruar sipas aktakuzës 
PP.II.nr.3970/2018, e precizuar me datë ... pas shqyrtimit fillestar mori dhe 
publikisht shpalli:
- për veprën penale nga dispozitivi I, i shqipton dënim me burg në kohëzg-

jatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në 
periudhën verifikuese prej një (1) viti, nuk kryen vepër tjetër penale. 

- për veprën penale nga dispozitivit II, i shqipton dënim me gjobë në shumë 
prej 500 (pesëqind) €, të cilin dënim me gjobë do ta paguaj brenda afatit 
prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Sepse, “i pandehuri, fillimisht e ka thirr në telefon dhe ka sharë bash-
këshorten e tij të dëmtuarën..., e cila bashkë me djalin kishte qenë te një 
shoqe e saj dhe me tu kthyer në banesë me dashje që ti shkaktoi lëndime 
trupore e ka sulmuar fizikisht duke ja kapur dorën dhe duke i rënë shuplakë 
në fytyrë dhe më pas e ka mbyllë në dhomë, me ç’rast e dëmtuara ka pë-
suar gërvishje në parakrah, në qafë dhe në shuplakën e dorës së majtë e 
të cilat paraqesin lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 
shëndetin. Gjithashtu me datë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin “I”, i pan-
dehuri, ka shkelur Urdhrin Mbrojtës të lëshuar nga Gjykata Themelore në 
Prishtinë”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 02.07.2018
  Aktakuza është ngritur më 25.02.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 12.03.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 238 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 381 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 619 ditësh. 

Shtatë rastet e dhunës në familje të përshkruara më lart janë të përcjella me 
keqtrajtim fizik, kërcënime, dhunë psikologjike, pasiguri, përdorim të mjeteve të 
rrezikshme, kërcënim dhe elemente tjera të veprës penale të dhunës në familje. 

Në rastin nr. 1, i akuzuari, përveç dhunës ndaj viktimës (bashkëshortes), ka shtypur 
në trup vajzën e tij dhe i shkakton lëndime në plagën që e kishte nga operacioni 
i bërë më parë duke e kërcënuar me fjalët “kam me të mbyt”, ndërsa dënohet me 
dënim me kusht, duke i vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 
muaj edhe pse bëhet fjalë për kryerjen e veprës penale dhunë në familje dhe ve-
prës penale sulm, gjë e cila paraqet përputhshmëri të veprimeve të të pandehurit 
me dënimin e shqiptuar në raport me dënimin e paraparë me kod. 

Ndërsa tek rasti nr. 2, në aktin e dhunës në familje i akuzuari kishte përdorur 
thikën duke e kanosur seriozisht tani të dëmtuarën nënën e tij dhe i dyshuari 

përsërit sjelljet e tij të dhunës nën ndikim të alkoolit, e sulmon të njëjtën duke e 
shtyrë dhe rrëzuar në dysheme. Për këto veprime gjykata kompetente e dënon 
me dënim me kusht duke i vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 
(gjashtë) muaj, ndërsa për veprën e dytë i shqipton dënim me burg prej katër (4) 
muaj dhe dënim me gjobë prej dyqind (200) euro, të cilat dënime po ashtu nuk do 
të ekzekutohen në periudhën prej 1 (një) viti nëse i njëjti nuk kryen vepër tjetër 
penale nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Sikurse edhe rasti nr. 3, ku si pasojë e dhunës psikike të vazhdueshme, fyerjeve 
dhe dhunës fizike të shkaktuar nga bashkëshorti i saj, i cili duke e goditur e nx-
jerr nga shtëpia, për çka gjykata të pandehurit i shqipton dënim të kushtëzuar 
me burg prej gjashtë (6) muaj dhe dënim me gjobë prej treqind (300) euro. Edhe 
në këtë rast, edhe pse i pandehuri është akuzuar dhe shpallur fajtor për veprën 
penale sulm, e lidhur me veprën penale dhuna në familje, nuk aplikohen rre-
thanat rënduese gjatë matjes dhe caktimit të dënimit, duke mos dhënë dënimet 
adekuate në përputhje me ligjin.  

Tek rasti nr. 4, gjithashtu paraqiten veprimet e të pandehurit dhe efekti i tyre, 
që paraqesin veprën penale të lëndimit të lehtë trupor e cila lidhet me nenin 
248, siç theksohet edhe në vet dispozitivin e aktgjykimit, pasi gjatë ushtrimit 
të dhunës së burrit ndaj gruas i cili e godet me grushte në kokë, dhe pas ndë-
rhyrjes së djemve të tyre, i akuzuari e kap për krahu djalin e mitur dhe të njëjtin 
e godet me grusht në kokë dhe fytyrë, duke i shkaktuar lëndime të lehta tru-
pore në formë të ndrydhjes së kokës. Për këto veprime, gjykata kompetente të 
pandehurit i shqipton dënim me kusht, burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqind 
e tetëdhjetë) ditëve dhe dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro), gjë 
për të cilën e lë të hapur diskutimin nëse dënimi i shqiptuar ka qenë adekuat 
apo jo. 

Në rastin nr. 5 i pandehuri ka shkaktuar dhunë në familje, ashtu që me qëllim të 
frikësimit dhe shkaktimit të ankthit e ka kanosur seriozisht të dëmtuarin-vëllain 
e tij, duke iu drejtuar me fjalët “se ka me të ngulur në tërfurk, ju jeni pisa dhe ka 
me ju ba hakaret”, dhe për të njëjtin, gjykata kompetente ka shqiptuar dënim të 
kushtëzuar me burg në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj. Edhe në këtë rast nuk ap-
likohen rrethanat rënduese me rastin e caktimit të dënimit pasi vepra penale e 
kanosjes e kryer në familje do të duhej të merrej si rrethanë rënduese. 

Edhe në rastin nr. 6, dhuna në familje paraqitet në marrëdhëniet bashkëshortore 
ku i pandehuri kryen veprën penale të dhunës në familje në tentim për ta goditur 
me mjet të fortë duke e gjuajtur me mjet, me çka i shkakton dhunë psikologjike 
të vërtetuar edhe nga raporti i mjekut, por prapë dënimi me burg është me kusht 
edhe pse dënimi me gjobë është efektiv. 

Ndërsa në rastin e 7-të kemi të bëjmë me veprën penale lëndim i lehtë trupor 
lidhur me dhunën në familje si dhe veprën penale shkelja e urdhrave mbrojtës, 
për çka i pandehuri dënohet me dënim me kusht, me burg dhe dënim me gjobë e 
cila duhet të paguhet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në këtë rast, shkelja 
e urdhrit mbrojtës të caktuar nga gjykata nuk e ka bindur gjykatën për të shqip-
tuar dënim efektiv. 
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8. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.4993/19, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për veprën penale dhuna 
në familje nga neni 248 par. 1 lidhur me par. 3 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës, sipas aktakuzës PP/II.Nr.4827/19, shqipton:
- dënim me burg në kohëzgjatje prej tre (3) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në periudhën verifikuese prej një (1) viti nuk kryen vepër 
tjetër penale, si dhe 

- dënim me gjobë në lartësi prej 200€ (dyqind) euro, të cilin dënim me gjobë 
është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 
aktgjykimi.

Sepse, “i pandehuri pas një mosmarrëveshje të mëparshme me djalin e tij, 
tani të dëmtuarin, me dashje ka përdorur dhunë psikike, duke e kanosur me 
qëllim të cenimit të dinjitetit të dëmtuarit, në atë mënyrë që pasi i dëmtuari 
është kthyer në shtëpi me motrën e tij dhe pa hyrë brenda e kishte dëgjuar 
babin e tij duke biseduar me dikë në telefon dhe duke i thënë se “me duhen 
disa plumba për armë për njëzet minuta”, ashtu që i dëmtuari nuk ka pasur 
guxim për të hyrë në shtëpi sepse i pandehuri mund t’i shkaktoj ndonjë të 
keqe, me ç ‘rast tek i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e ankthit, shqetësimit 
dhe pasigurisë”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 15.06.2019
  Aktakuza është ngritur më 21.11.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 15.01.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 159 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 55 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 214 ditësh. 

9. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.2112/2019, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për shkak të veprës 
penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, duke vepruar sipas 
aktakuzës PP.II.nr.2659/2019, mori dhe publikisht shpalli:
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj si dhe me 
- dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në periudhën verifikuese prej një (1) viti, nuk kryen vepër 
tjetër penale.

Sepse, “ka kryer dhunë fizike brenda marrëdhënies familjare, me qëllim të 
cenimit të dinjitetit të familjarit të tij gjegjësisht djalit të tij të mitur tani 
të dëmtuarit, në atë mënyrë që pas mosmarrëveshjes të vazhdueshme në 
mes tyre, fillimisht e ka ofenduar me fjalët drogirash, shko bani analizat se 
sje djali jem, nuk e di i kujt je, je kopil, e më pas e ka goditur me grushte në 
kokë dhe në fytyrë, ku i dëmtuari rastin e ka paraqitur në polici”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më datë 14.05.2019
  Aktakuza është ngritur më 19.06.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 09.03.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 36 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 264 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 300 ditësh. 

10. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.718/2019, në çështjen penale kundër të pandehurit, i akuzuar sipas 
aktakuzës PP/II.nr.6942/2018, për shkak të veprës penale Shkelja e Urdhrit 
Mbrojtës nga neni 25 par.1 të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, duke 
vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për 
dhënien e urdhrit ndëshkimor, 03 07,2019, shqipton urdhrin ndëshkimor me:
- dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind) euro, të cilën mund ta paguan 

me 2 këste mujore, duke filluar nga data e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Sepse, “i pandehuri ka shkelur Aktvendimin për Urdhrin Mbrojtës, të lësh-
uar nga Gjykata Themelore në Prishtinë, me nr. C.nr.2091/2018, me të cilin 
në bazë të këtij Aktvendimi për Urdhër Mbrojtës, nën dispozitivin e këtij 
Aktvendimi, të përcaktuar nën pikën IV, është urdhëruar pala përgjeg-
jëse ku në këtë rast është i pandehuri, që palës mbrojtëse, për ushqimin e 
fëmijëve të mitur të paguajë shumën prej 200 € që do të thotë për secilin 
fëmijë nga 100€, duke filluar nga muaji korrik i vitit vijues dhe pagesa 
të bëhet me datë 16 të çdo muaji, deri sa të zgjatë urdhri mbrojtës, i cili 
sipas këtij urdhri, kohëzgjatja ka qenë deri me datë 30.10.2018 si dhe pala 
ka qenë i njohura nën pikën IX të këtij dispozitivit, në qoftë se nuk zba-
tohet ky urdhër nga pala përgjegjëse, është njoftuar se do të kryej vepër 
penale, e i cili nuk i ka përmbushur obligimet e përcaktuara sipas këtij 
Aktvendimi”. 

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 12.07.2018
  Aktakuza është ngritur më 21.02.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 03.07.2019
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 224 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 132 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 356 ditësh. 

11. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.1010/20, në çështjen penale ndaj të akuzuarit, për shkak të veprës penale 
dhuna në familje nga neni 248 par.1 lidhur me par.2 të KPRK-së, i akuzuar sipas 
aktakuzës PP/II.nr.1227/2020, shpall dënim me kusht ashtu që i vërteton:
- dënimin me burgim në kohëzgjatje prej një (1) vit, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (1) viti, nuk kryen ndonjë vepër 
tjetër penale, dhe 

- dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €, të cilin dënim i akuzuari 
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duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së formës së prerë 
të këtij aktgjykim.

Sepse, “i pandehuri për shkak të mosmarrëveshjeve me të dëmtuarën-bash-
këshorten e tij, i njëjti ka ushtruar dhunë fizike me qëllim të cenimit të din-
jitetit të saj, në atë mënyrë, pasi që kishte lexuar një mesazh në telefonin e të 
dëmtuarës nga një person, për të i panjohur, ka përdorur forcën fizike duke 
e goditur të dëmtuarën me grusht në fytyrë dhe në anën e djathë të shpinës, 
dhe si pasojë e këtyre veprimeve, të njëjtës ia ka shkaktuar lëndime të lehta 
trupore dhe ndjenjën e frikës, ankthit dhe pasigurisë për jetë”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 25.02.2020
  Aktakuza është ngritur më 08.05.2020
  Gjykata ka marrë vendim më 29.09.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 44 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 144 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 188 ditësh. 

Në rastet 8, 9 dhe 11, të pandehurit dënohen për veprën penale të dhunës në 
familje, pasi me veprimet e tyre kanë shkaktuar ndjenjën e ankthit, shqetësim-
it dhe pasigurisë për jetë si dhe kanë ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarve, 
në disa raste duke shkaktuar lëndime të lehta trupore. Në të gjitha këto raste 
gjykata ka shqiptuar dënim kumulativ me burg dhe me gjobë, ku dënimi me burg 
është me kusht ndërsa dënimi me gjobë në dy raste është efektiv dhe në një rast 
tjetër është po ashtu me kusht.  

Ndërsa në rastin nr. 10 bëhet fjalë për veprën penale shkelja e urdhrit mbrojtës 
nga neni 25, par. 1 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, për çka i pandehuri 
dënohet me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro), të cilën mund ta paguajë 
me 2 këste mujore. 

5.4 Kompleksiteti: dënimi 
unik: dënim me burgim me 
kusht dhe dënim me gjobë

1. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.2559/19, në 
çështjen penale kundër të pandehurit për shkak të veprës penale lëndim i lehtë 
trupor neni 185 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, sipas aktakuzës PP.II.nr.3642/2019 
mori vendim që për veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.2 lidhur 
me par.1 dhe veprën penale Lëndim i lehtë trupor neni 185 par.1 pika 1.4 të 
KPRK-ës, i shqipton:
- dënim me gjobë në shumën prej 1000 (njëmijë) Euro, të cilin dënim i 

akuzuari do ta paguaj, në afat prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi merr 
formën e prerë.

Sepse, “i pandehuri pas mosmarrëveshjeve gojore me bashkëshorten e tij, 
tani e dëmtuara, me dashje e ka keqtrajtuar në atë mënyrë që e ka gjuaj-
tur me cigare të ndezur në trup, konkretisht në krahun e majtë, si dhe të 
njëjtën e ka shty me duar ashtu si dhe djalin e tij të mitur, me çka e ka cen-
uar dinjitetin e të dëmtuarës brenda marrëdhënies familjare, me ç ‘rast e 
dëmtuara ka pësuar lëndim të lehtë trupor”.

Kronologjia:

  Rasti ka ndodhur më 03.08.2019
  Aktakuza është ngritur më datë 03.08.2019
  Gjykata ka marrë vendim më 10.04.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 1 dite, gjykata e shkallës së 

parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 251 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 251 ditësh. 

2. Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm në rastin P.nr.191/20, 
në çështjen penale kundër të pandehurit për shkak të veprës penale dhunë në 
familje nga neni 248 paragrafi 1, lidhur me paragrafin 3 nënparagrafi 3.1 dhe 
3.2 të KPRK-ës, sipas aktakuzës PP.II.nr.368/20, shqipton:
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej 60 (gjashtëdhjetë) ditëve dhe 
- dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind) euro, të cilat dënime nuk do 

të ekzekutohen nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti 
nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
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Sepse, “në shtëpinë familjare, i pandehuri, me qëllim të ushtrimit të 
pushtetit dhe kontrollit, cënimit të dinjitetit ndaj fëmijëve të tij të mitur, 
ka ushtruar dhunë në familje përmes keqtrajtimit fizik dhe psikologjik, në 
kundërshtim me nenin 2, nën paragrafi 2 të Ligjit për Dhunë në Familje në 
atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje verbale rreth kërkesës për para 
nga të dëmtuarit dhe insistimit të tyre, përfshihen në konflikt verbal me 
të bërtitura e të shara të dyanshme, me çrast i pandehuri revoltohet pasi 
të dëmtuarit vërsulen në drejtim të tij duke insistuar, mirëpo i pandehuri 
merr një thikë dhe mban në dorë duke i frikësuar me fjalë, revoltohet tej 
mase dhe ngritet në këmbë ku me një shishe qelqi e gjuan në drejtim të 
dëmtuarve, me çrast të dëmtuarin H. e godet në këmbë e pastaj e godet 
dy-tri here me grushte në duar, ndërsa të dëmtuarin F. e kap për duar me 
qëllim që ta ulë me dhunë ku edhe e gërvish, që si pasojë e veprimeve të 
tij tek të dëmtuarit pos që ka cënuar rëndë dinjitetin e tyre, u ka shkaktuar 
frikë, dhembje dhe shqetësim të madh emocional”.

Kronologjia:

   Nuk ka informata për kohëzgjatjen e trajtimit të rastit në institucionet e dre-
jtësisë për shkak se të dhënat në aktgjykim nuk janë të sakta (sipas shëni-
meve, vepra penale është kryer më 3 qershor 2020, aktakuza është ngritur 
më 16 mars 2020 gjë e cila nuk ka logjikë dhe e bën të pamundur llogaritjen 
e kohës për zgjidhjen e rastit).

3. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.4951/19, në çështjen penale të akuzuarit, sipas aktakuzës PP/II.nr.4480/19, 
për shkak të veprës penale dhunë në familje nga neni 248 par.3 lidhur me 
par.3.2 të KPRK-së, i shqipton:
- dënim me burg në kohëzgjatje prej një (1) vit e gjashtë (6) muaj, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet në afat prej tre (3) viteve, në qoftë se i pandehuri 
gjatë kësaj kohe nuk do të kryej vepër të re penale dhe 

- dënim me gjobë në shumën prej treqind (300) €, i cili dënim duhet të pa-
guhet në afat prej 15 ditësh, por jo më gjatë se tre muaj, pasi ky aktgjykim 
të marr formën e prerë.

Sepse, “me dashje dhe në shkelje te nenit 2 paragrafi 1.2 nën-paragrafi 
1.2.5 të ligjit Nr.03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje ushtron dhunë 
në familje ashtu që e ka sulmuar fizikisht gruan e tij të dëmtuarën, në atë 
mënyrë që ditën e incidentit, pas një mosmarrëveshje bashkëshortore, fil-
limisht e sulmon fizikisht të dëmtuarën e më pastaj e merr dhe e dërgon 
jashtë fshatit, në një zonë malore dhe e lidhë për një lis, duke ja lidhur duart 
dhe gojën me një shirit lidhës, e lenë në atë gjendje prej orës 19:00 deri 
në orën 23:00 duke e torturuar në mënyrë të vrazhdë verbale, për shkak 
të xhelozisë, pastaj e kthen në shtëpi dhe sërish e torturon psiqikisht dhe 
fizikisht”. 

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 22.09.2019
   Aktakuza është ngritur më 26.11.2019
   Gjykata ka marrë vendim më 19.12.2019
    Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 65 ditëve, gjykata e shkallës 

së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 23 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 88 ditësh. 

Në rastin nr. 1 konstatohet se përkundër faktit që i pandehuri është dënuar për 
veprën penale dhuna në familje nga neni 248, par. 2 lidhur me par. 1 si dhe veprën 
penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185, par. 1, pika 1.4 e KPRK-së, për shkak se ka 
përdorur cigaren e ndezur në trup të të dëmtuarës dhe ka shtyrë me duar bash-
këshorten dhe fëmijën e mitur, gjykata i ka shqiptuar vetëm dënimin me gjobë në 
shumën prej 1000 (njëmijë) euro, të cilin dënim i akuzuari do ta paguajë në afat 
prej 15 ditësh nga dita kur aktgjykimi merr formën e prerë.

Në rastin e 2-të, edhe pse në veprimet e të pandehurit ka elemente që mund të 
kualifikohen përtej veprës penale të dhunës në familje, gjykata i ka shqiptuar 
dënime me kusht - burg 60 ditë dhe gjobë 200 euro.  

Ndërsa në rastin e 3-të përsëri kemi të bëjmë me veprime të sanksionuara 
edhe me dispozita tjera përveç veprës penale të dhunës në familje pasi në 
këto veprime përfshihet edhe sulmi fizik dhe keqtrajtimi fizik e psikologjik i të 
dëmtuarës, mirëpo dënimi shqiptohet vetëm për veprën penale dhunë në familje, 
nuk aplikohen rrethanat rënduese dhe për pasojë kemi dënim me burg prej 1 vit e 
6 muaj me kusht dhe dënim me gjobë prej 300 euro.  
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6. Shqiptimi i dënimeve 
dhe masave për trajtim të 
detyrueshëm 

1. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.1899/2020, në lëndën penale kundër të pandehurës për shkak të veprës 
penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur 
me aktakuzën PP/II.nr.3388/2020, shqipton dënimin me kusht duke i vërtetuar:
- dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, si dhe 
- dënim me gjobë në shumën prej 100 (njëqind euro), i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e akuzuara në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër 
penale, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, Konform nenit 79 
par.1 të KPRK-së, koha e kaluar në masën e paraburgimit do t’i llogaritet 
dënimin e shqiptuar.

- Ndërsa të akuzuarës i shqiptohet “Masa për trajtim të detyrueshëm per-
sonave të varur nga droga dhe alkooli” të realizohet në Klinikën e Psikia-
trisë në Prishtinë.

Sepse, “me qëllim të cenimit të dinjitetit brenda një marrëdhënie famil-
jare, ka kryer dhunë në familje ndaj prindërve të saj-të dëmtuarve, duke 
u shkaktuar ankth dhe frikë, në atë mënyrë që mbrëmjen e incidentit, e 
akuzuara ka filluar t’i dëmtoj gjësendet në sallon ku ishin duke qëndruar 
dhe ka ushtruar dhunë psikike duke u thënë prindërve citon: “do të ju mbys” 
e me pastaj i ishte vërsulur babait të saj duke tentuar që ta kap për fyti, në 
ato momente të dëmtuarit kanë arritur të largohen e më pas kanë thirr 
policinë, me ç ‘rast të dëmtuarve u ka shkaktuar ankth dhe frikë për jetën 
e tyre”. 

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 20.08.2020
   Aktakuza është ngritur më 13.10.2020
   Gjykata ka marrë vendim më 26.10.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 54 ditëve, gjykata e shkallës së 
parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 13 ditë, ndërsa në tërësi 
rasti është zgjidhur brenda 67 ditësh. 

2. Gjykata Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.792/20, në çështjen penale kundër të akuzuarit, për shkak të veprës 
penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1, lidhur me par.2 të KPRK-së  sipas 
aktakuzës PP/II.nr.1308/2020, me propozimin për shqiptimin e masës së 
trajtimit me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur nga 
droga ose alkooli, shpalli:
- dënim me burgim prej 6 (gjashtë) muajve si dhe 
- dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro, të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen nëse nuk kryen vepër tjetër penale për kohën e verifikimit në 
kohëzgjatje prej 1 viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të 
cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim,

- Gjithashtu gjykata i shqipton: II. Masën e trajtimit të detyrueshëm psiki-
atrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor-në QKUK-Klinika 
e Psikiatrisë-Reparti i Varësisë në Prishtinë. Masën e shqiptuar si nën II të 
këtij aktgjykimi gjykata do ta pushoj kur të vërteton se ka pushuar nevoja 
për trajtim në institucionin e kujdesit shëndetësor.

Me arsyen se “i pandehuri, për shkak të mosmarrëveshjeve me të dëmtua-
rin, babain e tij dhe me të dëmtuarën nënën e tij, i njëjti ka ushtruar dhunë 
fizike ndaj të njëjtëve, me qëllim të shkaktimi të lëndimeve trupore dhe 
cenimit të dinjitetit të tyre, në atë mënyrë, kur është zgjuar nga gjumi, ishte 
mjaftë agresiv, duke bërtitur e sharë, e pastaj ka shkuar në kuzhinë ku e ka 
marrë një thikë, me të cilën e ka goditur të dëmtuarën në gishtin tregues të 
dorës së djathtë, ndërsa në ato momente kur i dëmtuari, në përpjekje që t’ 
ia largojë thikën nga dora, i pandehuri e goditi të njëjtin në këmben e majtë, 
ndërsa vajza e tyre 10 vjeçare ishte alivanosur nga frika dhe derisa e dëmtu-
ara është afruar ti japi ndihmë, i pandehuri përsëri e ka sulmuar”. 

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 10.04.2020
   Aktakuza është ngritur më 29.04.2020
   Gjykata ka marrë vendim më 08.05.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 19 ditëve, gjykata e shkallës së 

parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 9 ditë, ndërsa në tërësi 
rasti është zgjidhur brenda 28 ditësh. 

3. Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm në rastin 
P.nr.1665/2020, në çështjen penale kundër të pandehurit për shkak të veprës 
penale Shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 i Ligjit 03/1-182 për mbrojtje nga 
dhuna në familje, duke vendosur lidhur me aktakuzën e PP.II.nr.415/2020, me 
propozim për shqiptimin e trajtimit me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i 
personave të varur nga droga ose alkooli shpalli:
- dënim me kusht duke i vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

katër (4) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat 
prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale, nga dita e plotfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi. Të akuzuarit në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha 
e kaluar në arrest shtëpiak dhe paraburgim.
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- Gjithashtu gjykata i shqipton Masën e trajtimit të detyrueshëm psiki-
atrik në institucionin e kujdesit shëndetësor-në QKUK-Klinika e Psiki-
atrisë-Reparti i Varësisë në Prishtinë. Masën e shqiptuar gjykata do ta 
pushoj kur të vërteton se ka pushuar nevoja për trajtim në institucionin e 
kujdesit shëndetësor.

Sepse, “nën ndikimin e substancave narkotike, ka shkelë detyrimin sipas Ak-
tvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë për urdhër mbrojtje sipas të 
cilit është ndaluar që tani të dëmtuarës, që t’i afrohet vendbanimit ku jeton 
e njëjta në distancë 100 metra afër banesës, duke trokitur për të tentuar që 
të hynte në banesë si dhe përmes telefonit disa herë i kërkon nga e dëmtu-
ara që t’ ja hapte derën e banesës me këtë të dëmtuarës i ka shkaktuar nd-
jenjën e frikës, shqetësimit dhe pasigurisë”

Kronologjia:

   Rasti ka ndodhur më 27.01.2020
   Aktakuza është ngritur më 17.09.2020
   Gjykata ka marrë vendim më 06.11.2020
   Prokuroria ka arritur ta zgjidhë rastin brenda 234 ditëve, gjykata e shkallës 
së parë e ka zgjidhur rastin nga pranimi i aktakuzës për 50 ditë, ndërsa në 
tërësi rasti është zgjidhur brenda 284 ditësh. 

Në tri  rastet e mësipërme, në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, të 
pandehurit kanë kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248, par. 1 i Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. Dënimet e shqiptuara janë dënime me kusht dhe 
janë të ulëta në raport me veprimet e tyre dhe përcaktimin ligjor për shkallën e 
dënimit. Gjithashtu, masat e trajtimit të detyrueshëm në dy raste janë caktuar në 
liri megjithëse janë nën kërcënimin e ndalimit në institucionin përkatës në rast 
të mosrespektimit të vendimit të gjykatës. Situatat e paraqitura në tri rastet e 
lartshënuara, të varësisë së të akuzuarve nga substancat narkotike dhe alkooli, 
paraqesin rrezik të nivelit të lartë të dhunës për anëtarët e familjes dhe vetë 
shëndetin e të akuzuarve, veçmas në rast të përdorimit të mjeteve të rrezikshme 
me kanosje për jetën, të cilat mund të përfundojnë me fatalitet brenda familjeve. 

7. Minimizimi i shqiptimit të 
dënimeve nga gjykatat
 

Mospërfillja e shkallës së dënimeve të përcaktuar me ligj nga ana e gjykatave me 
rastin e caktimit të dënimit për rastet e dhunës në familje konform nenit 248, par. 
2 dhe nenit 181, par. 2 lidhur me veprën penale dhuna në familje të Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës do të krijojë situata të rënduara të trajtimit të dhunës 
në familje duke krijuar motiv për kryesit e veprave penale të dhunës në familje 
lidhur me qasjen e trajtimit nga ana e institucioneve të zbatimit të ligjit. Ndër të 
tjera, politika ndëshkimore e ulët e aplikuar nga gjykatat siç paraqiten në anal-
izën e rasteve të trajtuara nga ky raport tregon një shkallë të lartë të mungesës 
së qasjes së trajtimit të barabartë të grupeve të margjinalizuara siç janë gratë, 
fëmijët dhe të moshuarit, gjë e cila e vështirëson edhe më shumë pozitën e tyre 
në shoqëri.  

Rastet e dhunës në familje, të analizuara në raport, nuk janë të përshkruara 
vetëm me keqtrajtim fizik të viktimave të dhunës nga kryerësit e veprës, mirëpo 
ato janë të paraqitura edhe me dhunë psikologjike dhe emocionale të cilat mund 
të lënë pasoja afatgjate në zhvillimin e familjes së shëndoshë. 

Nga rastet e analizuara, vërehet se disa raste të dhunës në familje që kanë ndod-
hur në kontekst familjar janë zhvilluar në prani të fëmijëve, ku fëmijët kanë qenë 
dëshmitarë të dhunës, madje në dy nga rastet janë përfshirë edhe fëmijët në një 
situatë të tillë. Natyrshëm që në një situatë të tillë viktimat e dhunës në familje 
nuk janë të ekspozuar vetëm ndaj dhunës momentale në familje, por dhuna e 
përshkruar në rastet e analizuara paraqet rrezik serioz në paraqitjen dhe zhvil-
limin e problemeve emocionale që reflektojnë frikë, pasiguri, rrezik për jetën dhe 
të njëjtat mund të ndikojnë në zhvillimin dhe edukimin e gjithmbarshëm të famil-
jeve që u janë ekspozuar akteve të dhunës në familje. 
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8. Përfundimi 

Në zhvillimin e një shoqërie të shëndoshë dhe demokratike, trajtimi i barabartë 
është shtylla kryesore, veçanërisht si e drejtë kjo e garantuar me aktin më të 
lartë të vendit, Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në rastin e shkeljes së kësaj 
të drejte, përkatësisht trajtimin e rasteve të dhunës në familje, qoftë si fenomen 
apo edhe si raste konkrete për të cilat vendoset nga gjykatat kompetente, kërko-
het trajtim urgjent dhe shumë më serioz dhe më i përgjegjshëm i këtyre rasteve 
në respektim të të drejtave të njeriut. 

Treguesi kryesor i këtij raporti për trajtimin e dhunës me familje me standar-
det minimale të aplikimit të lartësisë së dënimeve janë rezultatet e raportit të 
paraqitura me lart, se nga gjithsej 600 aktgjykime të analizuara, konstatohet se 
vetëm në 38 raste janë nxjerrë aktgjykime me të cilat janë përcaktuar dënime me 
burg efektiv, e që është numër shumë i vogël në krahasim me fenomenin në rritje 
të dhunës në familje si dhe sanksionimin ligjor të dënimit të kësaj vepre penale 
sipas KPRK-së.

Po ashtu konstatohet se nga numri i përgjithshëm i 600 aktgjykimeve të 
analizuara, kemi gjithsej 183 raste kur me aktgjykim është përcaktuar dënim 
me burg me kusht, kemi 124 raste kur me aktgjykim janë përcaktuar dënime me 
burg dhe gjobë të dyja me kusht dhe 123 raste janë dënime me burg dhe gjobë ku 
në shumicën prej tyre dënimi me burg është me kusht ndërsa dënimi me gjobë 
është dënim efektiv.

Nga numri i përgjithshëm i 600 aktgjykimeve vërehet se në 3 raste janë dhënë 
dënime me gjobë me kusht kurse në 71 raste janë dënime efektive me gjobë.

Nga numri i përgjithshëm prej 600 aktgjykimeve të trajtuara mund të konstato-
het se vetëm në 23 raste janë dhënë dënime efektive kumulative me burg dhe 
gjobë, ashtu siç përcaktohet edhe dispozitat e KPRK-së, gjegjësisht nenit 248 të 
KPRK-së që përcakton dënimin kumulativ me gjobë dhe burg pikërisht për shkak 
të domosdoshmërisë së sanksionimit më të ashpër të kësaj dukurie negative nga 
ligjdhënësi.

Po ashtu, nga analiza e të gjitha aktgjykimeve të publikuara, është konstatuar se 
kemi një dukuri të theksuar kur i njëjti veprim i kryer nga i pandehuri është kualifi-
kuar si vepër e ndryshme penale. Përderisa në një gjykatë themelore është sanksio-
nuar me dënim për vepër penale të kualifikuar si lëndim i lehtë trupor, i njëjti veprim 
në gjykatën tjetër është kualifikuar si vepër penale e dhunës në familje.

Po ashtu është konstatuar që në disa raste veprimet e dhunës në familje janë 
trajtuar si vepra të ndërlidhura njëra me tjetrën, si p.sh. vepra penale lëndim i le-
htë trupor e ndërlidhur me veprën penale dhunë në familje, përkundër faktit që 
vepra penale dhunë në familje duhet të trajtohet si vepër penale e ndarë, ashtu 
si ka vendosur edhe Gjykata Supreme e Kosovës.

Pavarësisht infrastrukturës ligjore të Republikës së Kosovës që ka përcaktuar 
lartësinë e dënimeve për dhunë në familje si dhe dokumentet tjera mbështetëse 
për zbatimin e legjislacionit në fuqi lidhur me politikën ndëshkimore, dënimet 
minimale të shqiptuara nga gjykatat krijojnë pasiguri juridike edhe më të mad-
he të viktimave të dhunës në familje, jo vetëm në aspektin e raportimit të rastit, 
por edhe në aspektin e trajtimit nga vetë institucionet e zbatimit të ligjit. Men-
taliteti patriarkal i ndërtuar ndër vite në Kosovë ka krijuar klimën që dhuna në 
familje të trajtohet si një normalitet i jetës dhe për këtë përgjegjësia kryesore 
bie mbi gjykatat kompetente në mostrajtimin profesional dhe meritor të dhunës 
në familje konform legjislacionit në fuqi, përkatësisht Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës. 
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9. Rekomandimet 
      Rekomandohen Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Policia e Kosovës që të 

ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me zbatimin e dispozitave 
ligjore për kualifikimin e saktë të veprave penale dhe ndjekjen penale në rastet e 
dhunës në familje në pajtim me legjislacionin përkatës;

 
      Rekomandohet që Këshilli Prokurorial të përgatisë për publikun të dhëna për 

rastet e dhunës në familje të ndara në kategori sipas gjinisë, për të paraqitur më 
mirë situatën e dhunës mes partnerëve apo bashkëshortëve në krahasim me 
dhunën në familje mes anëtarëve tjerë të familjes;

      Rekomandohet Këshilli Gjyqësor i Kosovës që t’i ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme lidhur me zbatimin e dispozitave sanksionuese për lartësinë e dënimeve 
në rastet e dhunës në familje, gjegjësisht shkallën e lartë të dënimeve me kusht;

      Harmonizimi i praktikës gjyqësore lidhur me politikën ndëshkimore me qëllim të 
ashpërsimit të dënimeve;

      Rekomandohet Këshilli Gjyqësor i Kosovës për ndërmarrjen e veprimeve të 
nevojshme për unifikimin e praktikës së vendosjes nga gjykatat në lidhje me 
kualifikimin e veprës penale të dhunës në familje; 

      Përgatitja e analizës nga ana e institucioneve përgjegjëse për lartësinë e dënimeve 
të dhunës në familje, efikasitetin dhe pasojat e dënimeve të ulëta të shqiptuara 
nga gjykatat;  

      Sensibilizimi i institucioneve të zbatimit të ligjit, përkatësisht policisë, prokurorisë dhe 
gjyqësorit, për zbatimin e praktikave më të mira për ndjekjen penale dhe gjykimin e 
rasteve të dhunës në familje në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi;

      Ngritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve për trajtimin e 
rasteve të dhunës në familje për rastet e margjinalizuara, ku të akuzuarit janë nën 
ndikimin e substancave narkotike, alkoolit ose me sëmundje psikike; 

       Profilizimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje;  

      Aktivizimi i shoqatave dhe organizatave joqeveritare për të trajtuar politikën 
ndëshkimore të dhunës në familje nga ana e institucioneve kompetente; 

      Monitorimi i seancave gjyqësore të shpalljes së dënimeve për dhunën në familje 
nga ana e mediave dhe organizatave joqeveritare;  

      Institucionet kompetente të zhvillojnë masa dhe politika efektive parandaluese 
dhe sanksionuese të parandalimit të dhunës në familje;  

      Lansimi i fushatave informuese për të siguruar informim të drejtë dhe të plotë për të 
gjitha të drejtat e garantuara për qytetarët që janë subjekt i dhunës në familje. 

10. Referencat dhe anekset
1.     Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës (rks-gov.net)

2. Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës 
Kundër Grave dhe Dhunës në Familje 
Convention Albanian version (coe.int)

3. Kodi Penal i Republikës së Kosovës, nr. 06/L-074,  
Kodi nr. 06/L-074 Kodi penal i Republikës së Kosovës (rks-gov.net)

4. Kodi i Procedurës Penale Kuvendi i Republikës së Kosovës  
Kodi nr. 04/L-123 i procedures penale (rks-gov.net)

5. Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
Ligji nr. 03/l-182 për mbrojtje nga dhuna në familje (rks-gov.net)

6. Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

7. Këshilli Prokurorial i Kosovës 
Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës (prokuroria-rks.org)

8. Gjykata Themelore Prishtinë 
Gjykata Themelore Prishtinë – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

9. Gjykata Themelore Prishtinë 
Gjykata Themelore Mitrovicë – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

10. Gjykata Themelore Pejë 
Gjykata Themelore Pejë – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

11. Gjykata Themelore Prizren 
Gjykata Themelore Prizren – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

12. Gjykata Themelore Ferizaj 
Gjykata Themelore Ferizaj – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

13. Gjykata Themelore Gjilan 
Gjykata Themelore Gjilan – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

14. Gjykata Themelore Gjakovë 
Gjykata Themelore Gjakovë – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (gjyqesori-rks.org)

15. Policia e Kosovës 
Policia e Kosovës – Republika e Kosovës (kosovopolice.com)
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10.1 ANEKS 1 – Numri i 
aktgjykimeve të analizuara 
(100 aktgjykime) 

1 P.Nr.2240/19 34 P.NR.730/2019 67 P.NR.982/2019

2 P.NR.4327/19 35 P.NR.789/2020 68 P.NR.248/2019

3 P.NR.4553/19 36 P.NR.792/20 69 P.NR.191/2020

4 P.NR.5014/19 37 P.NR.888/20 70 P.NR.282/2020

5 P.Nr.2619/19 38 P.NR.897/20 71 P.NR.291/2020

6 P.Nr.4052/19 39 P.NR.4993/19 72 P.NR.499/2020

7 P.NR.401/2019 40 P.NR.1010/20 73 P.NR.719/2019

8 P.NR.525/2019 41 P.NR.1607/20 74 P.NR.290/2020

9 P.NR.423/19 42 P.NR.1644/20 75 P.NR.721/2019

10 P.NR.536/19 43 P.NR.1665/2020 76 P.Nr.430/2016

11 P.NR.718/2019 44 P.NR.1895/20 77 P.NR.309/2020

12 P.NR.2157/19 45 P.NR.1899/2020 78 P.NR.956/2019

13 P.NR.4951/19 46 P.NR.2112/2019 79 P.NR./66/2020

14 P.NR.392/2019 47 P.NR.2134/20 80 P.NR.398/20

15 P.NR.223/19 48 P.NR.2158/19 81 P.NR.174/2019

16 P.NR.699/2019 49 P.NR.2249/19 82 P.NR.99/20

17 P.NR.948/2019 50 P.NR.490/2019 83 P.Nr.195/19

18 P.Nr.26/2019 51 P.NR.2559/19 84 P.NR.78/20

19 P.NR.712/19 52 P.NR.3089/2019 85 P.NR.285/20

20 P.NR.23/2020 53 P.NR.4233/19 86 P.NR.308/20

21 P.NR.40/2020 54 P.NR.4392/19 87 P.NR.295/20

22 P.NR.276/2020 55 P.NR.4588/2019 88 P.NR.956/19

23 P.NR.324/2019 56 P.NR.4807/19 89 P.NR.1041/19

24 P.NR.547/19 57 P.NR.4833/19 90 P.NR.1111/19

25 P.NR.603/20 58 P.NR.4903/19 91 P.Nr.648/19

26 P.NR.63/2020 59 P.NR.5000/19 92 P.NR.515/20

27 P.NR.88/20 60 P.NR.5159/19 93 P.NR.749/20

28 P.NR.193/20 61 P.NR.5466/19 94 P.NR.1027-19

29 P.NR.212/20 62 P.NR.311/2019 95 P.NR.1395-19

30 P.NR.213/2020 63 P.NR.411/2020 96 P.NR.768/20

31 P.NR.248/20 64 P.NR.855/20 97 P.NR.503/20

32 P.NR.253/20 65 P.NR.1349/2019 98 P.NR.615/19

33 P.NR.431/20 66 P.NR.1005/19 99 P.NR.685/19

100 P.NR.520/2019

10.2 ANEKS 2 – Numri i aktgjykimeve të 
analizuara (30 aktgjykime)

1 P.Nr.982/2019 11 P.Nr.730/2019 21 P.Nr.276/2020

2 P.Nr.719/2019 12 P.Nr.536/2019 22 P.Nr.547/2019

3 P.Nr.721/2019 13 P.Nr.423/2019 23 P.Nr.212/2020

4 P.Nr.1111/2019 14 P.Nr.1027/2019 24 P.Nr.253/2020

5 P.Nr.174/2019 15 P.Nr.193/2020 25 P.Nr.718/2019

6 P.Nr.2157/2019 16 P.Nr.23/2020 26 P.Nr.792/2020

7 P.Nr.4993/2019 17 P.Nr.2339/2020 27 P.Nr.1010/2020

8 P.Nr.2559/2019 18 P.Nr.398/2020 28 P.Nr.1665/2020

9 P.Nr.4951/2019 19 P.Nr.191/2020 29 P.Nr.1899/2020

10 P.Nr.1005/2019 20 PKR.Nr.855/2020 30 P.Nr.2112/2019
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10.3 ANEKS 3 – Numri i 
aktgjykimeve të publikuara 
që janë marrë nga gjykatat  
në periudhën 2019-2020  
të trajtuara në raport  
(600 aktgjykime)

Gjykata Themelore Prishtinë

1 P.Nr.333/2019 72 P.Nr.437/19 143 P.Nr.1895/20

2 P.Nr.372/2019 73 P.Nr.547/19 144 P.Nr.1899/2020

3 P.Nr.380/2019 74 P.Nr.603/20 145 P.Nr.1900/20

4 P.Nr.437/2019 75 P.Nr.604/19 146 P.Nr.1901/20

5 P.Nr.438/2019 76 P.Nr.637/19 147 P.Nr.2112/2019

6 P.Nr.459/2019 77 P.Nr.641/19 148 P.Nr.2125/20

7 P.Nr.492/2019 78 P.Nr.2/2020 149 P.Nr.2134/20

8 P.Nr.30/2019 79 P.Nr.63/2020 150 P.Nr.2158/19

9 P.Nr.2240/19 80 P.Nr.88/20 151 P.Nr.2249/19

10 P.Nr.3003/19 81 P.Nr.128/20 152 P.Nr.2524/2016

11 P.Nr.3055/19 82 P.Nr.154/2020 153 P.Nr.2559/19

12 P.Nr.3067/19 83 P.Nr.156/20 154 P.Nr.2632/2019

13 P.Nr.4169/19 84 P.Nr.193/20 155 P.Nr.2877/19

14 P.Nr.4186/19 85 P.Nr.212/20 156 P.Nr.2920/19

15 P.Nr.4327/19 86 P.Nr.213/2020 157 P.Nr.3089/2019

16 P.Nr.4328/19 87 P.Nr.215/20 158 P.Nr.4025/2019

17 P.Nr.4362/2019 88 P.Nr.216/2020 159 P.Nr.4149/19

18 P.Nr.4551/2019 89 P.Nr.233/2020 160 P.NR.4174/19

19 P.Nr.4553/19 90 P.Nr.248/20 161 P.Nr.4233/19

20 P.Nr.4705/19 91 P.Nr.253/20 162 P.Nr.4292/19

21 P.Nr.4749/19 92 P.Nr.266/20 163 P.Nr.4331/19

22 P.Nr.5014/19 93 P.Nr.300/20 164 P.Nr.4332/19

23 P.Nr.2619/19 94 P.Nr.431/20 165 P.Nr.4392/19

24 P.Nr.2633/19 95 P.Nr.435/2020 166 P.Nr.4465/2019

25 P.Nr.2712/19 96 P.Nr.451/20 167 P.Nr.4522/2019

26 P.Nr.4052/19 97 P.Nr.496/2020 168 P.Nr.4588/2019

27 P.Nr.4277/2017 98 P.Nr.638/2019 169 P.Nr.4625/2019

28 P.Nr.273/2019 99 P.Nr.1720/20 170 P.Nr.4691/2018

29 P.Nr.401/2019 100 P.Nr.730/2019 171 P.Nr.4703/2019

30 P.Nr.431/2019 101 P.Nr.766/2020 172 P.Nr.4706/19

31 P.Nr.525/2019 102 P.Nr.789/2020 173 P.Nr.4734/2019

32 P.Nr.524/2019 103 P.Nr.792/20 174 P.Nr.4758/19

33 P.Nr.423/19 104 P.Nr.794/20 175 P.Nr.4808/19

34 P.Nr.536/19 105 P.Nr.796/20 176 P.Nr.4833/19

35 P.Nr.718/2019 106 P.Nr.802/20 177 P.Nr.4903/19

36 P.Nr.2157/19 107 P.Nr.803/20 178 P.Nr.4950/19

37 P.Nr.4009/19 108 P.Nr.814/20 179 P.Nr.4976/19

38 P.Nr.4221/19 109 P.Nr.858/20 180 P.Nr.4977/19

39 P.Nr.4704/19 110 P.NR.866/2020 181 P.Nr.5000/19

40 P.Nr.4807/19 111 P.NR.867/20 182 P.Nr.5159/19

41 P.Nr.4951/19 112 P.NR.872/20 183 P.Nr.5186/2019

42 P.Nr.5187/19 113 P.NR.888/20 184 P.Nr.5188/19

43 P.Nr.5195/19 114 P.NR.897/20 185 P.Nr.5190/2019

44 P.Nr.5483/19 115 P.NR.1327/20 186 P.Nr.5466/19

45 P.Nr.392/2019 116 P.NR.945/20 187 P.Nr.5479/19

46 P.Nr.14/2020 117 P.NR.962/20 188 P.Nr.17/2020

47 P.Nr.19/2020 118 P.NR.990/20 189 P.Nr.113/2020

48 P.Nr.23/2020 119 P.NR.4993/19 190 P.Nr.130/2020

49 P.Nr.40/2020 120 P.NR.1010/20 191 P.Nr.142/2020

50 P.Nr.43/2020 121 P.NR.1061/2020 192 P.Nr.143/2020

51 P.Nr.45/2020 122 P.NR.1062/20 193 P.Nr.157/2020

52 P.Nr.49/2020 123 P.NR.1088/20 194 P.Nr.158/2020

53 P.Nr.52/2020 124 P.NR.1108/20 195 P.Nr.177/2020

54 P.Nr.101/202 125 P.NR.1135/20 196 P.Nr.214/2020

55 P.Nr.107/2020 126 P.NR.1224/20 197 P.Nr.217/2020

56 P.Nr.129/2020 127 P.NR.1225/20 198 P.Nr.226/2020

57 P.Nr.133/202 128 P.NR.1227/20 199 P.NR.293/2019

58 P.Nr.159/2020 129 P.NR.1277/20 200 P.NR.311/2019

59 P.Nr.226/2020 130 P.NR.1379/20 201 P.NR.349/2019

60 P.Nr.276/2020 131 P.NR.1382/2020 202 P.NR.411/2020

61 P.Nr.324/2019 132 P.NR.1423/2017 203 P.NR.604/2019

62 P.Nr.490/2019 133 P.NR.1454/20 204 P.NR.626/2019

63 P.Nr.527/2019 134 P.NR.1469/20 205 P.NR.855/20

64 P.Nr.537/2019 135 P.NR.1470/20 206 P.nr.218/2020

65 P.NR.349/2020 136 P.NR.1481/20 207  P.nr.229/2020

66 P.NR.57/20 137 P.Nr.1540/20 208  P.nr.255/2020

67 P.NR.142/20 138 P.Nr.1607/20 209  P.nr.165/2020

68 P.NR.169/20 139 P.Nr.1638/2020 210  P.nr.1625/2020

69 P.Nr.222/20 140 P.Nr.1644/20 211  P.nr.1939/18

70 P.Nr.360/19 141 P.Nr.1665/2020 212  P.nr.2402/09

71 P.Nr.419/19 142 P.Nr.1786/2020 213  P.nr.220/2020

214  P.nr. 330/2020
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Gjykata Themelore Prizren

1 P.NR.119/18 23 P.NR.1451/2019 45 P.NR.751/20

2 P.NR.402/19 24 P.NR.1635/2019 46 P.NR.752/20

3 P.NR.1027-19 25 P.NR.1667/2019 47 P.NR.765/20

4 P.NR.1119-19 26 P.NR.141/18 48 P.NR.768/20

5 P.NR.1131-19 27 P.NR.274/19 49 P.NR.912/20

6 P.NR.1137-19 28 P.NR.275/18 50 P.NR.954/20

7 P.NR.1395-19 29 P.NR.450/20 51 P.NR.1004/20

8 P.NR.1477-19 30 P.NR.849/17 52 P.NR.1193/2019

9 P.NR.1498-19 31 P.NR.53/20 53 P.NR.1295/19

10 P.NR.646/19 32 P.NR.73/2020 54 P.NR.1296/2019

11 P.NR.50/19 33 P.NR.187/20 55 P.NR.1394/19

12 P.NR.388/18 34 P.NR.204/20 56 P.NR.1553/2019

13 P.NR.437/18 35 P.NR.276/20 57 P.NR.1610/2019

14 P.NR.87/2019 36 P.NR.515/20 58 P.NR.1685/19

15 P.NR.908/2019 37 P.NR.545/20 59 P.NR.1697/19

16 P.NR.944/19 38 P.NR.655/20 60 P.NR.1708/2019

17 P.NR.1118/19 39 P.NR.656/20 61 P.NR.1746/19

18 P.NR.1155/2019 40 P.NR.724/20 62 P.NR.18/20

19 P.NR.1156/2019 41 P.NR.729/2020 63 P.NR.156/20

20 P.NR.1331/19 42 P.NR.735/20 64 P.NR.355/18

21 P.NR.1392/19 43 P.NR.741/20 65 P.NR.423/18

22 P.NR.1446/2019 44 P.NR.749/20

Gjykata Themelore Pejë

1 P.Nr.95/19 23 P.NR.83/20 45 P.NR.672/19

2 P.Nr.145/19 24 P.NR.99/20 46 P.NR.763/19

3 P.Nr.195/19 25 P.NR.102/20 47 P.NR.847/19

4 P.Nr.132/2019 26 P.NR.104/20 48 P.NR.848/19

5 P.NR.194/19 27 P.NR.127/20 49 P.NR.850/19

6 P.Nr.144/19 28 P.NR.39/20 50 P.NR.855/19

7 P.Nr.149/19 29 P.NR.213/19 51 P.NR.867/19

8 P.Nr.171/19 30 P.NR.16/20 52 P.NR.872/19

9 P.Nr.955/19 31 P.NR.57/20 53 P.NR.874/19

10 P.Nr.648/19 32 P.NR.62/20 54 P.NR.954/19

11 P.Nr.687/19 33 P.NR.78/20 55 P.NR.956/19

12 P.Nr.769/19 34 P.NR.84/20 56 P.NR.958/19

13 P.Nr.509/19 35 P.NR.116/20 57 P.NR.986/19

14 P.NR.174/2019 36 P.NR.172/20 58 P.NR.991/19

15 P.NR.181/2019 37 P.NR.175/20 59 P.NR.1041/19

16 P.NR.185/2019 38 P.NR.208/20 60 P.NR.1086/19

17 P.NR.282/19 39 P.NR.285/20 61 P.NR.1093/19

18 P.NR.206/19 40 P.NR.295/20 62 P.NR.1109/19

19 P.NR.712/19 41 P.NR.298/20 63 P.NR.1111/19

20 P.NR.969/18 42 P.NR.308/20 64 P.NR.1116/19

21 P.NR.999/19 43 P.NR.321/20 65 P.NR.1125/19

22 P.NR.39/20 44 P.NR.496/20 66 P.NR.1184/19

Gjykata Themelore Mitrovicë

1 P.Nr.352-2018 11 P.NR.304/2020 21 P.NR.1230/2019

2 P.Nr.415-2017 12 P.NR.307/2020 22 P.NR.1383/2019

3 P.Nr.439-2017 13 P.NR.309/2020 23 P.NR.1438/2019

4 P.Nr.919-2019 14 P.NR.392/2020 24 P.NR./29/2018

5 P.Nr.947-2018 15 P.NR.435/2020 25 P.NR./66/2020

6 P.Nr.26/2019 16 P.NR.573/2020 26 P.NR./520/2019

7 P.NR.639/2019 17 P.NR.632/2020 27 P.NR.103/20

8 P.NR.40/2020 18 P.NR.955/19 28 P.NR.398/20

9 P.NR.169/2020 19 P.NR.956/2019 29 P.NR.1151/2019

10 P.NR.251/2020 20 P.NR.1224/19 30 P.NR.1196/19

31 P.NR.1349/2019

Gjykata Themelore Gjilan

1 P.NR.395/2019 21 P.NR.984/2019 41 P.NR.499/2020

2 P.NR.581/2019 22 P.NR.1016/2017 42 P.NR.500/2020

3 P.NR.600/2019 23 P.NR.1031/2019 43 P.NR.503/2020

4 P.NR.69/2019 24 P.NR.522/2019 44 P.NR.588/2019

5 P.Nr./167/2019 25 P.NR.746/2019 45 P.NR.601/2020

6 P.NR.339/2018 26 P.NR.6/2020 46 P.NR.602/2020

7 P.NR.504/2018 27 P.NR.18/2020 47 P.NR.611/2019

8 P.NR.75/2019 28 P.NR.34/2019 48 P.NR.695/2019

9 P.NR.114/2019 29 P.NR.13/2020 49 P.NR.769/2020

10 P.NR.208/2019 30 P.NR.132/2020 50 P.NR.789/2020

11 P.NR.452/2019 31 P.NR.165/2020 51 P.NR.807/2019

12 P.NR.528/2019 32 P.NR.174/2020 52 P.NR.1042/2019

13 P.NR.573/2019 33 P.NR.185/2020 53 P.NR.1073/2019

14 P.NR.610/2019 34 P.NR.191/2020 54 P.NR.1076/2019

15 P.NR.685/2019 35 P.NR.201/2020 55 P.NR.1152/2019

16 P.NR.772/2019 36 P.NR.282/2020 56 P.NR.1177/2019

17 P.NR.904/2019 37 P.NR.291/2020 57 P.NR.172/2020

18 P.NR.944/2019 38 P.NR.383/2020 58 P.NR.213/2019

19 P.NR.948/2019 39 P.NR.427/2020 59 P.NR.248/2019

20 P.NR.982/2019 40 P.NR.486/2020

Gjykata Themelore Gjakovë

1 P.Nr.12/2019 33 P.Nr.23/2019 65 P.NR.273/2020

2 P.Nr.101/2019 34 P.Nr.394/2018 66 P.NR.289/2020

3 P.Nr.371/2018 35 P.Nr.430/2016 67 P.NR.290/2020

4 P.Nr.449/18 36 P.NR.133/2019 68 P.NR.291/2020

5 P.Nr.455/18 37 P.NR.78/2020 69 P.NR.301/2020

6 P.Nr.244/2019 38 P.NR.257/19 70 P.NR.355/2020

7 P.Nr.249/2019 39 P.NR.269/19 71 P.NR.380/2020

8 P.Nr.340/19 40 P.NR.2/2020 72 P.NR.383/2020

9 P.Nr.362/19 41 P.NR.12/2020 73 P.NR.395/2020

10 P.Nr.363/19 42 P.NR.32/2020 74 P.NR.402/2020

11 P.Nr.365/2019 43 P.NR.35/2020 75 P.NR.403/2020
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12 P.Nr.453/2019 44 P.NR.37/2020 76 P.NR.414/2020

13 P.Nr.469/2019 45 P.NR.64/2020 77 P.NR.534/2019

14 P.Nr.471/2019 46 P.NR.99/2020 78 P.NR.626/2019

15 P.Nr.477/2019 47 P.NR.105/2020 79 P.NR.631/2019

16 P.Nr.498/2019 48 P.NR.122/2020 80 P.NR.632/2019

17 P.Nr.513/2019 49 P.NR.125/2020 81 P.NR.670/2019

18 P.Nr.527/2019 50 P.NR.126/2020 82 P.NR.701/2019

19 P.Nr.532/2019 51 P.NR.127/2020 83 P.NR.719/2019

20 P.Nr.540/2019 52 P.NR.128/2020 84 P.NR.721/2019

21 P.Nr.552/2019 53 P.NR.129/2020 85 P.NR.729/2019

22 P.Nr.564/2019 54 P.NR.132/2020 86 P.NR.736/2019

23 P.Nr.575/2019 55 P.NR.146/2020 87 P.NR.744/2019

24 P.Nr.589/2019 56 P.NR.147/2020 88 P.NR.758/2019

25 P.Nr.600/2019 57 P.NR.168/2020 89 P.NR.43/19

26 P.Nr.662/19 58 P.NR.193/2020 90 P.NR.91/2020

27 P.Nr.667/2019 59 P.NR.194/2020 91 P.NR.375/2019

28 P.Nr.677/18 60 P.NR.221/2020 92 P.NR.45/2020

29 P.Nr.699/2019 61 P.NR.228/2020 93 P.NR.111/2020

30 P.Nr.169/2019 62 P.NR.247/2020 94 P.NR.128/2020

31 P.Nr.239/2019 63 P.NR.260/2020 95 P.NR.131/2020

32 P.Nr.393/2018 64 P.NR.271/2020 96 P.NR.251/2019

97 P.NR.266/2018

Gjykata Themelore Ferizaj

1 P.NR.223/19 24 P.NR.225/2018 47 P.NR.729/20

2 P.NR.285/18 25 P.NR.226/18 48 P.NR.747/19

3 P.NR.77/2018 26 P.NR.25/20 49 P.NR.769/20

4 P.NR.683/2019 27 P.NR.68/20 50 P.NR.810/19

5 P.NR.719/18 28 P.NR.79/20 51 P.NR.812/20

6 P.NR.728/19 29 P.NR.82/20 52 P.NR.839/20

7 P.NR.746/19 30 P.NR.83/20 53 P.NR.862/20

8 P.NR.766/19 31 P.NR.90/20 54 P.NR.988/19

9 P.NR.797/19 32 P.NR.113/20 55 P.NR.1005/19

10 P.NR.896/19 33 P.NR.128/20 56 P.NR.1105/19

11 P.NR.991/19 34 P.NR.145/20 57 P.NR.1119/19

12 P.NR.1014/19 35 P.NR.151/20 58 P.NR.1171/19

13 P.NR.1066/19 36 P.NR.212/20 59 P.NR.1188/19

14 P.NR.1068/19 37 P.NR.216/20 60 P.NR.1245/19

15 P.NR.1085/19 38 P.NR.246/20 61 P.NR.1276/19

16 P.NR.1086/19 39 P.NR.331/20 62 P.NR.1279/17

17 P.NR.1087/2018 40 P.NR.503/20 63 P.NR.1311/19

18 P.NR.1156/19 41 P.NR.505/20 64 P.NR.1401/19

19 P.NR.1164/19 42 P.NR.506/20 65 P.NR.1465/19

20 P.NR.1199/19 43 P.NR.508/20 66 P.NR.1466/19

21 P.NR.1275/19 44 P.NR.561/19 67 P.NR.1467/19

22 P.NR.21/20 45 P.NR.615/19 68 P.NR.1468/19

23 P.NR.43/20 46 P.NR.685/19




