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Numri i lëndës: 2020:020571 

Datë: 21.02.2020 

Numri i dokumentit:     00846094 

 
C.nr.105/20 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 

Besnik Feka, ne çeshtje juridike te pales se mbrojtur H.P.O. nga fsh. K./Skenderaj, te 

cilen e perfaqeson mbrojtesi I viktimave Burhan Maxhuni, kunder pales pergjegjese A. 

O. nga fsh. K./Skenderaj, per shkak te dhunes ne familje, gjykata ne seancen e 

degjimit te paleve ne mungese te pales se mbrojtur, asaj pergjegjese e ne prezence te 

mbrojtesit te viktimave dhe perfaqesuesit te QPS-se Vushtrri me dt: 21.02.2020,nxjerr 

kete: 

A K T V E N D I M 

I.Kerkesa e pales se mbrojtur H.P.-O. nga fsh. K./Skenderaj, kunder pales pergjegjese 

A. O. nga fsh. K./Skenderaj per caktimin e masave mbrojtese ndalim I shqetesimit te 

personave te ekspozuar dhune nga neni 6 ne lidhje me nenin 2 te Ligjit per Mbrojtjen 

nga Dhuna ne Familje, ne kete çeshtje juridike, KONSIDEROHET E TERHEQUR. 

A r s y e t i m 

 Pala e mbrojtur, A. O. nga fsh. K./Skenderaj, permes Zyres per Mbrojtjen e Viktimave 

te Dhunes ne Familje ne Mitrovice, ka ushtruar kerkese per caktimin e masave 

mbrojtese nga neni 6 ne lidhje me nenin 2 te Ligjit per mbrojtjen nga Dhuna ne 

Familje, kunder pales pergjegjese-bashkeshortit te saj Astrit Osmani nga fsh. 

Krasmirovc/Skenderaj. 

Gjykata, ka caktuar seancen e degjimitt e paleve ne te cilen ka munguar pala e 

mbrojtur A. O. e cila nga flekthesa e dt: 12.02.2020, konstatohet se eshte ftuar me 

rregull dhe mungesen nuk e ka arsyetuar, ndersa pala pergjegjese nga flekthesa e dt: 

12.02.2020, eshte konstatuar se ka udhetuar per ne Mal te Zi. 

Meqenese pala e mbrojtur eshte ftuar me rregull dhe nuk ka prezentuar ne séance, 

dhe pas dakordimit te mbrojtesit te viktimave dhe perfaqesueses se QPS-se Vushtrri 

qe kerkesa e te njejtes te konsiderohet e terhequr, atehere gjykata, bazuar ne nenin 

15, par.5 te Ligjit per Mbrojtjen nga Dhuna ne Familje nr. ne te cilen percaktohet 

“Kërkesa konsiderohet si e tërhequr nëse në seancën e dëgjimit nuk paraqiten 

as pala e mbrojtur e as përfaqësuesi i autorizuar i palës së mbrojtur dhe nëse 

këta individë janë thirr në mënyrën e rregullt, ndërsa nuk e kanë njoftuar 
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gjykatën për arsyet e mungesës së tyre”, keshtu qe, gjykata vlereson se jane 

plotesuar kushtet ligjore qe te veprohet si ne dispozitiv te ketij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr. 150/2020, dt: 21.02.2020 

 

 GJ Y K A T E S I 

        Besnik Feka 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktvendimi, lejohet e drejta ne 

ankese, ne afat prej 15 ditesh, nga dita vijuese pas dites se pranimit te ketij 

aktvendimi, Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 

 
 

 

 

 

 

 


