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Numri i lëndës: 2020:091728 
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Numri i dokumentit:     01942471 

 

                                                                                                                        P.nr.570/2020 

    NË EMËR TË POPULLIT 
     
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në çështjen penale kundër të pandehurit: 

T.I., për shkak të veprës penale: Dhunë në familje nga neni 248 par.3 të Kodit nr. 06/L-074 

Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovice PP.nr.1079/2020 (2020:0038565), të datës 30.07.2020, pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit gjyqësor, me datë 14.06.2021, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Stojanka 

Kasalovic, të dëmtuares E.H. dhe të akuzuarit T.I., të njëjtën ditë e shpalli publikisht, ndërsa 

me datë 30.06.2021 e përpiloi këtë: 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

T.I., nga i ati H., e ëma H., e vajzërisë O., “data e lindjes”..., në Mitrovicë, ndërsa tani jeton në 

Mitrovicë Veriore, pronar i një biznesi të pastrimit, i martuar, baba i gjashtë fëmijëve, ka të 

kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës   

 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (tutje: KPP), ndaj të pandehurit: 

 

     REFUZOHET AKUZA 

Se, 

Më datën 29.06.2020,, rreth orës 13:35, në Mitrovicë, në shtëpinë familjare ka kryer keqtrajtim 

fizik dhe psikik me qëllim të cënimit të dinjitetit të personit tjetër brenda familjes, dhe atë ndaj 

të dëmtuarës – bashkëshortes jashtëmartesore, E.H., ne atë mënyrë që ditën kritike ka ardhur 

deri te një grindje dhe mosmarrëveshje me të pandehurin, pasi ka kërkuar për arsye të gjendjes 

së keqe shëndetësore ta dërgojë te mjeku, e kur ai kishte refuzuar, ajo lidhur me këtë e kishte 

njoftuar Stacionin Policor në Mitrovicën Veriore, ku edhe ishte dërguar për kontroll në spital të 

Mitrovicës, ku është konstatuar gjendja e saj psikike si dhe i është përshkruar terapia, e që 

përmbahet në raportin me nr..., e kjo është si rezultat i problemeve të përditshme si dhe mënyra 

e jetesës me të pandehurin, e për këtë arsye të sigurisë ajo së bashku me tre fëmijët e saj të 

mitur është dërguar në strehimore në Mitrovicën Jugore.  
 

Me çka kishte për të kryer veprën penale: Dhunë në familje nga neni 248 par.3 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës mbesin barrë e mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Kërkesë pasurore juridike nuk pati.   
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                                                 A r s y e t i m 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.nr.1079/2020 (2020:0038565), të datës 30.07.2020, kundër të akuzuarit T.I., për shkak të 

veprës penale: Dhunë në familje nga neni 248 par. 3 të KPPK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancat e shqyrtimit gjyqësor me datë: 29.10.2020, 01.12.2020 

dhe 23.02.2021, ashtu që në këto seanca i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për vepren penale. 

Po ashtu, në këto seanca, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar Sh.M., janë administruar 

provat materiale, i pandehuri ka paraqitur mbrojtjen e tij dhe palët kanë dhënë fjalën 

përfundimatre. 

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

Në fjalën përfundimtare, në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, të datës 14.06 prokurori i shtetit 

është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të pandehurit T.I., për shkak të veprës penale: Dhunë në 

familje nga neni 248 par.3 të KPRK-së, me arsyetimin se nuk ka prova që e vërtetojnë fajësinë 

e të akuzuarit, duke pasur parasysh se e dëmtuara ka shfrytëzuar të drejtën që të mos dëshmoj.  

 

Gjetjet e gjykatës: 

Neni 52 i KPP-së ka parashikuar të drejtën e prokurorit të shtetit që të tërhiqet nga ndjekja 

penale, para gjykatës themelore në çdo kohë, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Pasi që prokuri i shtetit është tërheq nga ndjekja penale, atëherë në kuptim të nenit 363 par. 1, 

nëpar. 1.1 të KPP-së, ku është përcaktuar se gjykata merr aktgjykim refuzues në çdo rast kur 

prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza nga hapja e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, 

gjykata konstaton se, në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe 

nxjerrjen e aktgjykimit. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mbështeti në nenin 454 par.1. të 

KPP. 

 

Nga të cekurat  më  lartë, e bazuar ne nenin 363 par 1. nën par 1.3 te KPP-së, u vendos si në  

dispozitiv të këtij aktgjykimi.       

                      

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

                                                  Departamenti i Përgjithshëm 

                                               P.nr.570/2020, datë 30.06.2021 

   2020:091728, 30.06.2021 

                                                                                                                     

                                                                                                                        Gjyqtari    

 

___________________                                        

 Rrahman H. BEQIRI 

 

 

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

(pesëmbëdhjete) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


