
                              

Pkr.nr. 65/17 

 

       NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti për Krime të Rënda, 

me kryetarin e trupit gjykues Skender Çoçaj, me procesmbajtësen Birsen Kume - sekretare 

juridike pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve Z.H. , A.S. , S.S. , H.R. , 

M.Sh., dhe A.A. , për shkak të veprës penale punimet ndërtimore të kundërligjshëm nga 

neni 368 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-së, dhe i akuzuari B.K. për shkak të veprës penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2, nënpar.2.1 dhe 2.2 të 

KP-së, sipas aktakuzës së PTH në Prizren - PP.nr.126/2016 të datës 18.11.2016, gjatë 

seancës së shqyrtimit të dytë, në prezencën e  Prokurorit të Shtetit Genc Nixha, të 

akuzuarve, si dhe mbrojtësve të tyre av. R.B.a, av. L.B., av. O.Z., av. D.M., av. N.Q., av. 

A.B., av. D.Sh. dhe av. R.K. , me datë  25.10.2017, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

    

    A K T V E N D I M 

 

 

HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.126/2016 e datës 

18.11.2016, e ngritur kundër të akuzuarve Z.H. , A.S. , S.S., H.R., M.Sh., dhe A. A., për 

veprën penale punimet ndërtimore të kundërligjshëm nga neni 368 par.1 lidhur me nenin 31 

të KP-së dhe pushohet procedura penale. 

 

-Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza. 

 

-E dëmtuara Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

                         

 -Shpenzimet procedurale bien në llogarinë e mjeteve buxhetore. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate, ka ngritur aktakuzën 

PP.nr.126/2016 të datës 18.11.2016, kundër të akuzuarve Z.H., A.S., S.S., H. R. , M.Sh., 

dhe A.A., për shkak të veprës penale punimet ndërtimore të kundërligjshëm nga neni 368 

par.1 lidhur me nenin 31 të KP-s dhe B. K. për shkak të veprës penale keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2, nënpar.2.1 dhe 2.2 të KP-së, 

Gjatë shqyrtimit të dytë të datës 25.10.2017, Prokurori i shtetit Genc Nixha ka 

deklaruar se pas konsultimit paraprak me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në 

Prizren si dhe duke iu referuar rekomandimeve nga aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, tërhiqet 

nga ndjekja e mëtejme penale për të akuzuarit Z.H., A.S., S.S., H.R. , M.Sh. dhe A.A. të 

cilët në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale punimet ndërtimore të kundërligjshme nga 

neni 368 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-së, pasi ka ardhur në përfundim se nuk ka 

elemente të veprës penale për të cilën janë akuzuar.    

Ndërsa ka qëndruar pranë aktakuzës për të akuzuarin B.K., i cili akuzohet për 

veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2 

nënpar.2.1 dhe 2.2. 

 

Pasi që në seancën e shqyrtimit të dytë Prokurori i shtetit është tërhequr nga ndjekja 

penale kundër të akuzuarve Z.H., A.S., S.S., H.R., M.Sh., dhe A.A.,  gjykata në kuptim të 



dispozitës të nenit 253 të KPPK-së e ka hedhë aktakuzën dhe ka pushuar procedurën penale 

kundër të akuzuarve të lartcekur. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike u mor konform nenit 463 par.3 të KPP-së.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës  penale  gjykata e bazoi në dispozitën e 

nenit  454 parag. 1 të KPP-së. 

 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

   P.nr.65/17 dt. 25.10.2017 

 

Sekretrja juridike      Gjyqtari i vetëm gjykues 

Birsen Kume                  Skender Çoçaj  

  

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 5 ditësh, pas marrjes së të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

  

  

 


