REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS
OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA
К.бр.798/18

У ИМЕ НАРОДА

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ - КРИВИЧНИ
ОДСЕК, и то судија Бранка Семенов, као судија појединац, са записничарем Весном
Ђорђевић, у кривичном предмету против окривљеног Ф. И. из
, због кривичног дела
Претња из чл.185 став 2 КЗРК, по оптужници Основног тужилаштва у Митровици Општи
Департамент КТ.II.бр.2597/18 од 20.09.2018.године, коју је заступао Државни тужилац
Наташа Радовић, а након одржаног првог јавног саслушања, дана 19.02.2019.године,
донео је и истог дана јавно објавио следећу:
ПРЕСУДУ
Окривљени Ф.И., од оца , мајке , девојачко
рођен
.године, у
, где и сада живи у ул
бр.
, држављанин Републике Косово, ожењен,
отац четворо деце, завршио Средњу школи, возач, тренутно незапослен, сиромашног
имовног стања, са личним бројем
На основу чл.363 став 1 подстав 1.1. ЗКП.
ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА
Да је дана
.године у
у ул
, озбиљно запретио речима да ће
другом нанети повреде у циљу изазивања страха или немира код оштећене Е. С., на тај
начин што је након претходне свађе са оштећеном, озбиљно запретио речима „Ако одеш
узећу ти и ћерку и убићу ти браћу“, што је додатно узнемирило и створило осећај страха,
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-Чиме би учинио кривично Претња из чл.185 став2 КЗРК.
Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.
Образложење

Основно Тужилаштво у Митровици - Општи Департамент, поднело је Основном
суду у Митровици - Опште одељење - кривични одсек оптужницу КТ.II.бр.2597/18 од
20.09.2018.године, против окривљеног Ф.И. из
за кривично дело Претња из чл.185
став 2 КЗРК.
На првом саслушању одржаном дана 19.02.2019.године на којем су присуствовали
Државни тужилац Наташа Радовић, судски преводилац Енис Крама, окривљени Ф.И. и
оштећена Е. С.
Након читања оптужнице од стране Државног тужиоца судија је на основу чл.246
став 4 ЗКП даје могућност окривљеном да призна кривицу или да се изјасни да није крив.
Окривљени се изјашњава да у потпуности разуме оптужницу за кривично дело које му се
ставља на терет, додајући да не признаје кривицу за извршење овог кривичног дела којим
се терети према овој оптужници, да нису тачни наводи изнети у оптужници и да он никада
жени није изговорио те речи које стоје у оптужници.
Оштећена Е. С. која је присутна на првом саслушању, иначе супруга окривљеног
изјавила је да није тачно то што пише у оптужници, да он њој никада није претио речима,
да ће ако оде да јој узме ћерку и да јој убије браћу, да као и у сваком браку некада дође до
мањих несугласница, али никада није било оваквих претњи. Даље, је навела да је и у
Полицији изјавила да су се често свађали, јер је тада била љута али ни у полицији није
изјавила да је он изговорио речи које стоје у оптужници. Не терети свог супруга, није
учинио то што му се ставља на терет, желела бих да се он данас овде ослободи из разлога
што он то није учинио.
Након што се окривљени изјаснио да није крив и да није учинио криично дело које
му се ствља на терет, а то исто је потврдила и супруга Е. С. Државни тужилац Наташа
Радовић изјављује да с обзиром на изјаву оштећене да се не придружује кривичном
гоњењу као и да нису изречене те речи претње, а како је за кривично дело Претња из
чл.185 став 2 КЗРК потребна сагласност оштећене да одустаје од даљег кривичног
гоњења.
Судија имајући у виду да је Државни тужилац одустао од оптужнице против
окривљеног Ф. И. на основу чл.363 став 1 подстав 1.1. ЗКП одлучио је као у диспозитиву
ове одлуке.
Одлука о трошковима поступка донео је на основу чл.454 ЗКП.
На основу напред изнетог одлучено је као у изреци ове пресуде.
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ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ
- Опште Одељење - Кривични одсек К.бр.798/18 од 19.02.2019.године

Правна секретарица,
Весна Ђорђевић

С У Д И Ј А,
Бранка Семенов

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом суду у
Приштини – Одељење у Митровици у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема исте, а
преко овог суда.
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