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Numri i lëndës: 2018:025208 

Datë: 13.12.2019 

Numri i dokumentit:     00713077 

 

 

  P. nr. 923/2018 

                                                                                                

 

             NE EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore-Departamenti Penal ne Prizren, me gjyqtarin gjykues Fatmir 

Krasniqin, dhe procesmbajtesen Fatime Bajraktarin – sekretare juridike e kësaj gjykate, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit M.Q nga Prizreni, dhe me mbrojtesin e tije av.F.M nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje e rende nga neni 327 par.1nenpar.1. lidhur me 

nenin 31 të KP-së, sipas aktakuzes, PP.nr. 393/18 të datës 07.06.2018, pas mbajtjes së seancës 

të shqyrtimit gjyqesor kryesor, në prezencën e prokurorit te shtetit – Shahadin Destani, të 

akuzuarit, me datë 09.12.2019 mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

     A K T G J Y K I M 

 

             

M. Q, nga i ati N., dhe e ëma F., e vajzerise J., i lindur  më dt....në Prizren, tani me 

bnaim ne lagjen ...-Prizren rr....  nr...., i pa martuar,  ka te kryer shkollen fillore, i pa pune, i 

gjendjes se dobet ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

Konform nenit 363 par.1 p.1.1 te KPPK-es, prokurori i shtetit eshte terhequr nga akuza, 

nga hapja deri ne perfundim te shqyrtimit gjyqesor 

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

     

  Se me dt.30.01.2018, rreth ores 20,00 min, ne rr...., ne Prizren,  ne afersi te restorantit te 

quajtur me emrin”...”, ne shtepine e te demtuarit T.K, ne bashkeveprim, duke thyer, kaluar apo 

depertuar me force ne hapsirat e mbyllura ose duke hequr pengesat tjera, me qellim te 

pervetsimit te pasurise se luajtshme, ne ate menyre qe shfrytezojne momentin e volitshem, 

mosprezencen e te demtuarit, i afrohen shtepis dhe me mjet te pershtatshem – qekan, dhe mjete 

tjera nxjerrin nga vendi kabllot elektrike te instaluara ne shtepi, i demtojne shkallet e 

rregulluara me granit, duke i nxjerr nga vendi me force dhe duke i marr profilet e aluminit te 

shkalleve te cilat me pas i bartin me nje karoc dore, me ç’rast te demtuarit i shkaktojne dem 

material ne vlere prej 5.000 euro,  

 

Për shkak te terheqjes nga aktakuza te prokurorit te shtetit ne shqyrtimin kryesor.  
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Shpenzimet e procedurës penale bien në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 I demtuari T.(N) Knga ... – Prizren rr.... nr..., per realizimin e kerkeses pasuroro 

juridike, udhezohet ne contest te rregullt civilo juridik. 

 

       A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuze PP.nr. 

393/2018 të datës 07.06.2018, kundër të akuzuarit M.Q nga ... - Prizren, për shkak të veprës 

penale vjedhje e rende nga neni 327 par.1 nenpar.1.1 lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 

 Në seancën e shqyrtimit kryesor ne fjalen e tije perfundimtare prokurori i shtetit 

deklaron: fjalen perfundimtare gjykates I dorezon me shkrim e cila I bashkangjitet shkresave te 

lendes dhe te njejten ne pikat e shkurtera e elaboron: ne çeshtjen penale ndaj te akuzuarit M.Q 

psh, duke u bazuar ne te gjitha faktet e kesaj çeshtje penale, pas administrimit te provave ne 

shqyrtimin gjyqesor, vlereson se ne kete çeshtje penale me asnje prove nuk eshte provuar se I 

pandehuri M. ka kryer vepren penale me te cilen akuzohet sipas aktakuzes PP.nr.393/18 te 

dt.07.06.2018, andaj ne mbeshtetje te nenit 52 te KPP-es terhiqemi nga ndjekja penale ndaj 

ketu te pandehurit M.Q, per shkak te vepres penale vjedhje e rende nga neni 327 par.1 

nenpar.1.1 lihdur me nenin 31 te KP-es. 

 

Mbrojtesi i te  akuzuarit av.F.M ne fjalen perfundimtare te tije edhepse I njejti fjalen 

perfundimtare gjykates I dorezon me shkrim, e cila fjale I bashkangjitet shkresave te lendes, I 

njejti thekson se: vetem se e perkrah ne teresi fjalen perfundimtare te prokurorit te shtetit dhe 

nuk ka asgje tjeter per te shtuar. 

 

I akuzuarit M.Q ne fjalen e tij perfundimtare deklaron: ne teresi mbeshtes fjalen 

perfundimtate te prokurorit te shtetit, dhe nuk kam asgje tjeter per te shtuar. 

Me sa u cek më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në kuptim të 

nenit 363 par. 1 p.1.1 te KPPK-së.          

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

454 par. 1 të KPPK-së. 

 

                       GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                            P.nr. 923/2018  më datë  09.12.2019 

           

        Sekretare Juridike      Gjykatesi          

         Fatime Bajraktari      Fatmir Krasniqi 
                                             

                             

 

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtijë aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate.  


