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P.nr.170/2016 

 

    NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Luljeta Luboteni,  

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit I.M, nga ..., për shkak të veprave penale 

të vjedhjes nga neni 325 par.1 të KP sipas aktakuzës të Prokurorisë themelore në Prizren, 

PP.II.nr 188/15 të datës  26.01.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pranin e Prokurorit 

të shtetit në Prizren, Shpend Binaj, të akuzuarit dhe të dëmtuarës A.R, me datë 02.05.2019, 

publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

                   A K T G J Y K I M  

 

I akuzuari:  

 

I.M, nga i ati A. dhe nëna Sh. e lindur B., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe jeton, rruga 

“...”, lam ... nr.... ka të kryer shkollëne mesme, tregëtar,  i martuar, baba i ... fëmijëve, i 

gjendjes së dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

Komform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPP 

 

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

 

 Se me datë 07.09.2014, rreth orës 12:30 minuta, në ..., në rrugën “...”, me qëllim të 

përitimit të kundërligjshëm për vehte ia merr pasurinë e të dëmtuarës A. R, në atë mënyrë që 

shfrytëzon momentin e volitshëm, pakujdesin e të dëmtuarës, meqenëse kishte një rast vdekje 

në familje dhe nga tavolina në katin e parë të shtëpis merr telefonin e markës “....”, ngjyrë të 

bardhë dhe largohet nga vendi i ngjarjes, por më vonë e kupton që telefoni të cilin e kishte 

vjedhur është i motrës së tij të dëmtuarës A.R. 

 

Këso dore do të kishte kryer veprën penale të të vjedhjes nga neni 325 par.1 të KP 

  

Pasi që prokuri i shtetit në shqyrtimin gjyqësor me datë 02.05.2019, është tërhequr nga 

ndjekja e mëtutjeshme penale,  

 

Shpenzimet e procedures bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate 
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    A  r   s   y   e   t   i   m   

 

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

188/15 të datës  26.01.2016,kundër të akuzuarit I.M, nga ...., për shkak të veprës  penale të 

vjedhjes nga neni 325 par.1 të KP  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 02.05.2019, Prokurori i shtetit në fjalën e tij 

përfundimtare deklaron: pasi që gjatë këtij shqyrtim gjyqësor si dhe nga provat në të cilët 

mbështetet aktakuza nuk u provua fajësia e të pandehuri I.M, për shkak të veprës penale 

vjedhje e rëndë nga neni 325 par.1 të KP-së tërhiqem nga aktakuza PP.II.nr.188/15 të dt. 

26.01.2016, me arsyetimin se nga provat respektivisht deklarata e të dëmtuarës A. R  u vërtetua 

se këtu i akuzuari nuk ka të bëjë me vepër penale dhe se është e vërtetë se ditën kritike i njëjti 

ka qenë në pritje të ceremonisë së varrimit por sa i përket vjedhjes së telefonit nga se të njëjtin 

e kam vëlla, po ashtu nga provat të cekura në propozimin e aktakuzës të operatorit ... nuk 

vërtetohet fakti se i akuzuari mund të ketë përdor ndonjë numër të tij në këtë aparat telefonik. 

Andaj në asnjë provë nuk u provua se i akuzuari ka kryer veprën penale që i vihet në barrë , 

andaj në mungesë të provave ne si prokurori i shtetit tërhiqemi nga aktakuza e lartë cekur.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedures  gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 dhe 451 

të KPP.   

 

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

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.170/2016 me datë 02.05.2019 

 

Procesmbjatesja                                                              Gjyqtari,  

Luljeta Luboteni                                                                                                    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. 

 


