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Numri i lëndës: 2018:055811 

Datë: 21.06.2019 

Numri i dokumentit:     00372117 

 

     P.nr.145/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve A.G dhe M.Q, të dy nga ...., për shkak të 

veprës penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 pika 1.1. e 

lidhur me neni 31 e dhe nenin 28  të KP-ës.sipas aktakuzës të Prokurorisë themelore në Prizren, 

PP/II nr. 2416-5/16 të datës  19.01.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në pranin e 

Prokurorit të shtetit në Prizren, Milot Krasniqi, të akuzuarve me datë 19.04.2019, publikisht 

morri dhe shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

Të akuzuari:  

 

A.G, nga i ati A. dhe nëna Sh. e lindur G., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe jeton, 

rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i pa martuar, i gjendjes së mesme 

ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

M.Q, nga i ati Q. dhe nëna K. e lindur Ll., i lindur me datë ..., në fshatin ..., komuna e 

..., tani jeton në ..., rruga “....”, p.nr., ka të kryer shkollën fillore, furëtar, i pa martuar, i gjendjes 

së mesme ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

Komform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPP-së,   

 

R E F U Z O H E T   A K U Z A 

 

 Se me datë 27.07.2018, rreth orës 14:00 minuta, në ...., në lagjen “....”, saktësisht në 

shtëpinë e të dëmtuarës Sh.G, e cila gjendet në rrugën “....”, të akuzuarit në bashkëpunim të 

veprimeve në mes vete si dhe të paraqiturin e mitur A.H, me dashje qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, kishin depërtuar me forcë në hapësirat e 

mbyllura të shtëpisë për mes derës kryesore dhe pasi që kanë depërtuar në hapësirat e shtëpis 

kanë dëmtuar dy dyer të dhomave të cilat ishin të mbyllura si dhe kanë demoluar dhomat në 

kërkim të gjërave me vlerë dhe më pas largohen në drejtim të pa njohur duke i shkaktuar të 

dëmtuarës dëme të konsiderueshme materiale.  
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 Këso dore do të kishin  kryer veprën penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë në 

tentativë nga neni 327 par.1 pika 1.1. e lidhur me neni 31 e dhe nenin 28  të KP-ës. 

 

 Pasi që prokuri i shtetit në shqyrtimin gjyqësor me datë 19.04.2019, në fjalën 

përfundimtare është tërhequr nga akuza  

 

E dëmtuara Sh.( A)K, nga ...., rruga “...”, për realizimin e kërkesës pronësoro juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civilo juridik 

 

Shpenzimet e procedurës biejnë në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate  

 

    A  r   s   y   e   t   i   m   

 

Prokuroria Themelore në Prizren kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II nr. 

2416-5/16 të datës  19.01.2018,  kundër të akuzuarve A.G dhe M.Q, të dy nga ..., për shkak të 

veprës penale në bashkë kryerje të vjedhjes së rëndë në tentativë nga neni 327 par.1 pika 1.1. e 

lidhur me neni 31 e dhe nenin 28  të KP-ës. 

 

Në shqrtimin me date 19.04.2019, Prokurori i shtetit Milot Krasniqi, në fjalën e tij 

përfundimtare deklaron: pas administrimit të provave në këtë çështje penale me dëgjimin e të 

dëmtuarës Sh.K është vërtetuar se me datë 27.07.2017 personat pa njohur i kishin hyrë në 

shtëpi për të vjedhur por nuk ishin marr asgjë por me asnjë provë nuk është vërtetuar se kush 

kanë qenë personat që kanë hyrë në shtëpi. Aktakuza në fjalë është ngritur bazuar në dëshmi 

gjysmake të dëshmitarit A.H i cili për arsye i cekur në deklaratën e tij përbëjnë provë të pa 

pranueshme, sepse e njëjta nuk është marr sipas kodit të drejtësisë të mitur, përveç kësaj 

deklarate të dhënë në polici nuk ka pas asnjë provë tjetër që e provon dyshimin e bazuar mirë 

se të akuzuarit A.G dhe M.Q të kanë kryer veprën penale për cilën akuzohet, andaj bazohet në 

këtë gjendje faktike dhe në mungesë të provave prokurori i shtetit tërhiqet nga ndjekja penale 

ndaj të akuzuarve A.G dhe M.Q.   

 

Vendimin mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 

dhe 451 të KPP.   

 

Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civilo juridik gjykata e 

bazoi në kuptim te nenit  463 të KPP.   

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:055811, 19.04.2019 

  

Procesmbjatesja                                                              Gjyqtari,  

Nacis Sarani                                                                                                         Luan Berisha 

 

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

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit,gjykatës së apelit në Prishtinë,nëpërmjet 

kësaj gjykate. 


