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                                                P.nr.633/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, Departamenti i përgjithshëm, me Gjyqtarin e 
vetëm gjykues Bekim Veliqi, procesmbajtëse Valdete Sadiku, në çështjen penale ndaj të 
pandehurit Z.S, nga ..., për veprën penale Shkelja e urdhrave mbrojtës nga neni 25 i Ligjit për 
mbrojtjen nga dhuna në familje, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore Mitrovicë 
Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.805/2015, dt.14.09.2016, pas mbajtjes së seancës së 
shqyrtimit gjyqësor, në bazë të nenit 359, 360, 361, 362, 366, të KPP-së, me dt.21.03.2019, 
është marrë dhe shpallur publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me 
dt.25.03.2019; 
 

A K T G J Y K I M 
 
I akuzuari;  
Z.S, nga i ati A., e ëma R., i lindur me dt. ..., në fsh. ..., Komuna e ..., me vendbanim në rr. “...” 
nr.., ..., i nacionalitet Sërb, Shtetas i Republikës së Kosovës, punëtor, i shkurorëzuar, prindi dy 
fëmijëve, ka  të kryer shkollën e mesme. 
 
Gjykata në baze të 363 par.1 nën par.1.1 të KPP-së merr këtë; 
 

REFUZOHET AKUZA 
 
SEPSE: Ka thyer urdhrin për mbrojtje emergjente që i është caktuar nga ana e Gjykatës 
Themelore në Mitrovicë Divizioni Civil, me nr.C.96/2015 të dt. 23.03.2015, ku me urdhër për 
mbrojtje të pandehurit i është caktuar edhe masa për pagesën e alimentacionit palës së 
mbrojtur – të dëmtuarës M.S.,  në emër të alimentacionit për dy fëmijët (L.S dhe A.S) në 
shumë prej 80 euro nga data 01 deri me dt.05 të çdo muaji,  të cilin urdhër i pandehuri ka 
kthyer duke mos e zbatuar, kur nuk ka paguar sa i përket shumës prej 80 euro, në emër të 
alimentacionit në kohën dhe shumën siç është përcaktuar me urdhrin e Gjykatës, duke 
përkeqësuar gjendjen e ekonomike të palës së mbrojtur dhe të fëmijëve të saj. 
 
Me këtë kishtë për të kryer veprën penale Shkelja e urdhrave mbrojtës nga neni 25 të 
Ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje. 
 
Shpenzimet procedurale në këtë çështje penale bijën në barre të mjeteve buxhetore. 
 
Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontestin civilo-
juridik. 
 

A r s y e t i m 
 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë- Departamenti i Përgjithshëm, pranë Gjykatës Themelore 
në Mitrovicë Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën PP.II.nr.805/2015, 
dt.14.09.2015, ndaj të pandehurit, Z.S, nga Mitrovica, nën dyshimin për veprën penale Shkelja 
e urdhrave mbrojtës nga neni 25 të Ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor, siç konstatohet në 
procesverbalin e seancës gjyqësore, e dëmtuara M.S., gjatë seancës, pas njoftimit me të 
drejtën e saj sipas nenit 322 par.2 të KPP-së, ka deklaruar së pagesa sipas obligimit që e ka 
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pasur e ka paguar dhe atë; shumën pre 640€, përmes avokatit, ndërsa pjesën tjetër përmes 
bankës shumë e përgjithshme prej 960€ për një vit, deklarime që konstatohen edhe në 
kundërshtimin e parashtruar nga i pandehuri që gjendet në shkresat e lëndës. 
 
Prokurori i Shtetit Fikrije Sylejmani, ka deklaruar së pas deklarimit  të palës së dëmtuar e cila 
deklaroj së e ka pranuar shumën prej 960€,  nje pjesë e kam pranuar përmes avokatit në 
formën kesh,  pjesën tjetër përmes llogarisë bankare dhe sipas aktvendimit të gjykatës 
divizionit civil me C.nr.96/2015, dt.23.03.2015, i pandehuri ka qenë i obliguar që në emër të 
alementacionit për fëmijët e tij ti paguar palës së mbrojtur M.S. shumën mujore  prej 80€ , kjo 
në një kohë zgjatje prej 12 muajve siç përcaktohet në piken 7 të dispozitivit të aktvendimit dhe 
sipas llogaritjes për 12 muaj shuma e përgjithshme është prej 960 eurove që rrjedh se i 
pandehuri si palë përgjegjëse sipas aktvendimit paraprak i ka kryer obligimet andaj, tërhiqem 
nga ndjekja penale  ndaj të pandehurit Z.S, për veprën penale që i vihet në barrë. 
 
Pasi që Prokurori i Shtetit e ka tërhequr akuzën ndaj të pandehurit, çështja është vazhduar 
me shpalljen e aktgjykimit që është bërë në të njëjtën ditë, e cila shpallje ka qenë publike. 
  
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e ka marrur konform neneve 454 të 
KPP-së. 
         
Nga theksimet e theksuara si me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
                                         GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i përgjithshëm 
                                                   P.nr.633/2016, dt.25.03.2019 
Procesmbajtësja            Gjyqtari 
Valdete Sadiku                   Bekim Veliqi 
  
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj Gjykate për 
Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


