
  

P.nr.680/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, gjyqtarja e vetme gjykuese Benita Berisha, në çështjen penale 

kundër të akuzuarës R. M. me vendbanim në fshatin G.-Komuna e V. për shkak të veprës penale 

Zjarrvënia  nga neni 334 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.2380/19 të datës 05.09.2019, 

jashtë seancës gjyqësore, me datën 20.05.2022, nxjerrë ketë:  

                                                            A K T V E N D I M 

 

I. HUDHET aktakuza dhe PUSHOHET procedura penale kundër të akuzuarës R.M. nga i ati B. 

dhe e ëma S., e lindur më datë 20.01.1937, me vendbanim në fshatin G.-Komuna e . amvise, nuk 

ka vijuar shkollimin, serbe, shtetase e Republikës së Kosovës, e akuzuar për veprën penale 

Zjarrvënia nga neni 334 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së  Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.2380/19 e dt.05.09.2019, për shkak të vdekjes së 

të akuzuarës. 

 

II. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

III.Pala e dëmtuar B. Z. për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest të 

rregullt juridiko-civil. 

                                        

                                                                   A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP.nr.2380/19 të datës 05.09.2019, kundër  të akuzuarës R. M. me vendbanim në  fshatin Gracë-

Komuna e V. për shkak të veprës penale Zjarrvënia nga neni 334 par.1 të KPRK-së. 

                                                      

Gjykata ka caktuar  seancë të shqyrtimit fillestar me dt.14.06.2021, në të cilen me thirrje të rregullt 

janë ftuar Prokurori i Shtetit, e pandehura dhe e dëmtuara.  

 

Në këtë seancë e pandehura nuk ka marrë pjesë dhe në procesverbalin e shqyrtimit fillestar të 

dt.16.06.2021, është konstatuar se të pandehures është tentuar ti dërgohet thirrja, por që në këtë 

fletëkthesë të kthyer nga posta me dt.31.05.2021, është shënuar se e njëjta ka ndërruar jetë. 

Pas përfundimit të seancës, Gjykata me dt.14.06.2021 iu është drejtuar Zyrës së Gjendjes Civile 

në V. me kërkesë për dhënien e të dhënave për statusin jetësorë të të akuzuares, mirpo në këtë 

kërkesë Gjykata nuk kishe marrë përgjigje. 

 

Gjykata me dt.04.05.2022, iu është drejtuar përsëri Komunës së V.-Zyrës së Gjendjes Civile, 

përmes së cilës ka kërkuar ofrimin e të dhënave për statusin jetësor të të pandehurës, e njejta 

kërkesën e ka pranuar me dt.05.05.2022 dhe po të njëjtën datë 05.05.2022 ka paraqitur përgjigjen 

me nr.prot.22488/22, me të cilën është konfirmuar se e pandehura ka ndërruarr jetë me 

dt.02.07.2020 në fshatin Gracë-Komuna e Vushtrrisë, ku e ka pasur vendbanimin , si dhe kësaj 
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përgjigje ia ka bashkangjitur edhe çertifikatën e vdekjes me nr.ser.V 10499333 dhe nr.të 

Referencës 27/2020RV/27001 e dt.05.05.2022, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në V. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale u mor në bazë të  nenit 451 par.1 dhe 454 par.1 të 

KPPRK-së.  

 

Konform dispozitave ligjore të nenit 463 par.3 të KPPRK-së, pala e dëmtuar për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

Pas vërtetimit të kësaj gjendje faktike të sipërshënuar, gjykata konstaton se në rastin konkret 

kundër të akuzuarës duhet të pushohet procedura penale pasi që janë plotësuar kushtet ligjore nga 

neni 253 par.1 nënpar.1.3 të KPPRK-së,  andaj  u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË MITROVICË - DEGA NË VUSHTRRI  

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

P.nr.680/19, dt.20.05.2022 

 

 

                                   

          Gj y q t a r j a       
           Benita Berisha                                              

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar e drejta në ankesë, në afat prej 

3 ditësh. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të 

mjaftueshme.  


