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Numri i lëndës: 2019:189765 

Datë: 10.11.2020 

Numri i dokumentit:     01260263 

 

P.nr.2920/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, gjyqtari i çështjes Avni Syla, në çështjen penale kundër të akuzuarit N. S., për shkak të 

veprës penale Dhuna në Familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, i akuzuar me aktakuzën e 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr.3178/19, të datës 28.08.2019, në shqyrtimin 

gjyqësor, publik të mbajtur më datë 05.11.2020, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Menduhi 

Kastrati, të dëmtuarës – dëshmitares V. H., dëshmitarëve F. H., D. H., N. H. dhe të akuzuarit N. 

S., në të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më dt.10.11.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari 

N. S., i biri i M. dhe nënës R. e gjinisë H., i lindur me datë ..... në P., me vendbanim në rrugën 

“..........................., i martuar, baba i një fëmiu, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes 

së mesme ekonomike, me nr. personal .................., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

Konform nenit 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPRK-së: 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 
 

Sepse: 

Me datë 03.07.2019 rreth orës 22:50 në banesën e tij në rrugën “Dardania” në Fushë Kosovë, i 

pandehuri N. S. për shkaqe xhelozie, pas mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me gruan e tij të 

dëmtuarën V. H., i njëjti me qëllim të cenimit të dinjitetit të të dëmtuarës ka ushtruar dhunë fizike 

dhe psikike ndaj të dëmtuarës.       
 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale Dhuna në Familje nga neni 248 par.1 të 

KPRK-së,  

 

Pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor përfaqësuesi i aktakuzës HOQI DORË nga aktakuza e ushtruar 

kundër të akuzuarit. 

 

Shpenzimet procedurale dhe paushalli gjyqësor bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prishtinë me aktakuzën PP.II.nr.3178/19, të datës 28.08.2019, ka 

akuzuar N. S., për shkak të veprës penale Dhuna në Familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së.   

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata me datë 22.10.2019 ka mbajtur shqyrtimin fillestar, në të 

cilën seancë Prokurori i Shtetit bëri leximin e Aktakuzës dhe pasi që i akuzuari N. S. është 

njoftuar me të drejtat e tij në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, i njëjti ka mohuar të ketë kryer 

veprën penale që i vihet në barrë, andaj meqenëse i akuzuari në këtë seancë ka deklaruar se heqë 

dorë nga shqyrtimi i dytë gjyqësor, gjyqtari i çështjes me datë 12.10.2020 dhe me datë 

05.11.2020 ka caktuar dhe mbajtur seancat e shqyrtimit gjyqësor në të cilën kanë prezantuar 

Prokurori i Shtetit Menduhi Kastrati, e dëmtuara V. H., dëshmitarët F. H., D. H., N. H., si dhe i 

akuzuari N. S..   

 

Pas dhënies së dëshmisë së të dëmtuarës dhe dëshmitarëve në shqyrtimet gjyqësore të mbajtura 

me datat e cekura më lartë Prokurori i Shtetit ka deklaruar se pas dëgjimit të dëshmitareve gjatë 

seancës së sotme si dhe dëgjimit të të dëmtuarës në seancën e kaluar u arrit të vërtetohet fakti se 

i akuzuari N. S. dhe e dëmtuara V. H. gjatë periudhës së tyre jashtë martesore kanë pasur disa 

herë raporte të përkeqësuar mes tyre, mirëpo nuk u arrite të vërtetohet se i akuzuari në ndonjë 

formë ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarës apo formë të dhunës psikike. Prokurori i Shtetit 

ndër tjera ka shtuar se e dëmtuara në dëshminë e saj i ka përmendur para kësaj gjykate se është 

përballë me një gjendje emocionale të pa përballueshme pas lindjes së vajzës së saj, një gjë e 

tillë vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitareve D. H. dhe N. H. të cilat në mënyrë konkrete 

deklaruan se e dëmtuara është përballë me probleme të natyrës psikologjike emocionale pas 

lindjes së vajzës. U vërtetua edhe se ditën konkrete me datë 03.07.2019 në banesën e tyre derisa 

kanë qenë dëshmitarët D. dhe F. H. e dëmtuara dhe i akuzuari kanë shkëmbyer fjalë për të cilat 

konsiderojmë se janë të natyrës së raporteve të përkeqësuara si bashkëshort jashtëmartesor.  

 

Në përfundim të kësaj Prokurori i Shtetit ka deklaruar se nga të gjitha dëshmitë në këtë shqyrtim 

gjyqësor nuk u arrite të vërtetojmë faktin se në ndonjë mënyrë i akuzuari ka vepruar duke e 

keqtrajtuar fizikisht dhe duke ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarës, por edhe as të asaj psikike, 

në ketë rast në mungesë të ekzistimit të dyshimit të bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale 

për të cilën është akuzuar, para kësaj gjykate konform nenit 52 të KPPRK-së - Heqim dorë nga 

aktakuza kundër të akuzuarit N. S. për veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Pasi që përfaqësuesi i aktakuzës gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke u bazuar në deklaratën e të 

dëmtuarës V.H.dhe dëshmitarëve F.H., D. H. dhe N. H. hoqi dorë nga aktakuza kundër të 

akuzuarit I. H., gjykata konform 363 par. 1 nënpar. 1.1 të KPPRK-së vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

Vendimi që shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës është 

marrë konform nenit 454 par 1 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

  

 

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2920/19, të datës 10.11.2020 
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Bashkëpunëtore Profesionale                                                      Gjyqtari  

     Bleta Gashi Rrusta                              Avni Syla 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes nëpërmes kësaj 

gjykate, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

 


