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Numri i lëndës: 2019:163417 
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Numri i dokumentit:     00689774 

 

P.nr. 453/2019 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Departamenti i përgjithshëm- Divizioni Penal, me   
gjyqtaren e vetme gjykuese Besarta Doli dhe me zyrtaren ligjore Shkendije Halilosmani, në 
lëndën penale kundër të akuzuarit M.B., Komuna e Gjakovës, për shkak  të  vepres penale dhuna 
në familje  nga neni 248 paragraf 3  të KPRK-së, i akuzuar   sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore  në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.881/2019 të datës 23.07.2019, e 
parashtruar në gjykatë më datë 30.07.2019,  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor më datë 
22.11.2019, në pranin e prokurorit të shtetit Ali Uka, të akuzuarit,  si dhe mbrojtësit të viktimave 
A.P., të njëjten ditë mori dhe shpalli, ndërsa përpiloj më datë 03.12.2019 këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari  M.B., Komuna Gjakovë, i biri i Gj. dhe i D. e gjinisë D., data e lindjes...,, 
Komuna e Gjakovës, ka të kryer pesë vite të shkollës fillore, punëtor, i martuar, baba i katër 
fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i dënuar, shqiptar,  shtetas i Republikës së 
Kosovës, numer personal ... 
 

Gjykata duke vepruar   në kuptim të  nenit 363 parag.1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës 
Penale të Kosovës , i: 

REFUZOHET  AKUZA 
 

Sepse me datë 04.07.2019 rreth orës 18:00/h, në fshatin M., Komuna Gjakovë, me dashje 
ushtron dhunë psiqike ndaj të  dëmtuarit Gj.B., gjegjësisht  babait të tij, në atë mënyrë që pas 
një mosmarrëveshje lidhur me vozitjen e rrezikshme të akuzuarit,  i cili  me automjetin e tij para 
të dëmtuarit kishte bërë shllajf,  ashtu që i dëmtuari fillimisht ia kishte tërhequr vërejtjen, më 
pastaj i akuzuari fillon ta ofendoi babanë e tij duke e sharë me fjalë të ndryshme, gjithashtu 
përpiqet që ta sulmoi, por pengohet nga familjarët, me çka me këtë veprim i njëjti ndaj të 
dëmtuarit babait të tij, vazhdimisht ka ushtruar dhunë të përcjellë me keqtrajtim fizik, 
psikologjik ndaj prindit brenda për brenda familjes, 
 

-me çka kishte për të kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par. 3 të KPRK-
së. 
 

Për shkak të tërheqjes së prokurorit të shtetit  nga ndjekja penale. 
 

I dëmtuari Gj.B., Komuna e Gjakovës, për realizimin  e kërkesës pasurore juridike,  
udhëzohet në kontest civil. 
 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore në Gjakovë -Departamenti i përgjithshëm më datë 30.07.2019,  ka 

ngritur aktakuzën PP.nr.881/2019 të datës 23.07.2019, kundër të akuzuarit M.B., Komuna e 
Gjakovës, për shkak  të vepren dhuna në familje nga neni 248 paragraf 3  të KPRK-së. 
 

Prokurori shtetit Ali Uka, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datë 22.11.2019,  në 
fjalën e tij hyrëse ka deklaruar se  pas vlerësimit të shkresave të lëndës dhe atë dëshminë e të 
dëmtuarit Gj.B., deklaratës së të akuzuarit M.B. dhe njëkohësisht konstatimeve të eksperti Z.K. 
të psikiatrisë,  i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se duke qenë se nuk kanë informata se e 
kanë pasur ndonjë herë dhunë fizike dhe sa kohë ka zgjatur ajo, vetëm me një rast nuk mund të 
konstatojmë si dhunë fizike,  sepse ajo ka qenë në afekt, nga ndonjë shkaktar i cili ka mund të 
jetë nga një person që bënë dhunë apo nga ai që i nënshtrohet dhunës, si dhe nga pika II e 
raportit të tij, ashtu që në bazë alkool testit është e konstatuar se i akuzuari ka qenë nën 
ndikimin e alkoolit dhe nuk ka qenë i vetëdijshëm për sjelljet e veta, andaj nuk mund të llogaritet 
si dhunë psikologjike e paramenduar, po ashtu edhe duke ku mbështetur edhe në deklarimet e 
të akuzuarit se veprime të tilla më herët nuk ka pasur nga ana e tij drejtuar prindit të tij, andaj 
konsiderojmë se në veprimet e të akuzuarit nuk qëndrojnë elementet qenësore të veprës penale 
të dhunës në familje nga neni 248 par. 3 të KPRK-së, e po ashtu duke u nisur nga rrethanat se 
ndaj të dëmtuarit nuk është ushtruar dhunë nga ana e të akuzuarit, ashtu që nga të gjitha të 
lartë cekurat deklaroi se heki dorë nga aktakuza kundër këtu të akuzuarit M.B.,  meqenëse me 
asnjë provë nuk është arritur që të provohet se në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë elementet 
e veprës penale nga aktakuza. 

 
Duke i vlerësuar të gjitha pretendimet e lartcekura,  si dhe  meqë prokurori  i shtetit gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, hjeku dorë nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit M.B., gjykata konform 
dispozitave ligjore të nenit 363 parag. 1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës penale, vendosi që të 
refuzohet akuza si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil, për realizimin e kërkesës së tij 
juridiko-pasurore, është marr konform nenit 463 paragraf 3 të KPPK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar konform nenit 454 parag. 1 të Kodit të 
Procedurës Penale. 
              Nga sa u  tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 
Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.453/2019 të datës 22.11.2019 
 
Zyrtaren ligjore                                                                                               Gjyqtarja e vetme gjykuese 
Shkendije Halilosmani                                                                                        Besarta Doli 
 
KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita 

e  marrjes së të njëjtit Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë,  përmes 
kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 


