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Numri i lëndës: 2018:060762 

Datë: 18.07.2019 

Numri i dokumentit:     00416479 

 

P.nr. 195/12 

 
    NË EMER TË POPULLIT 

 
 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Qemail Suka,  

me pjesëmarrjen e Sek. Juridike Vjollca Haziraj, në lëndën penale sipas P.Th. nga Prizreni,  
aktakuzës PP/II  nr.3510/11 të datës  20.02.2012 ndaj të pandehurit R. Z. nga fsh.S. komuna 

Malishevës dhe Xh. S. nga fsh. T. komuna e Lipjanit  për shkak të dyshimit të bazuar se kanë 

kryer veprën penale vjedhje e rendë nga neni 253 par.1 nënparagrafi.1 lidhur me nenin 23 të 

KPK-së, në prezencë të prokurorit te PTH-së,  nga Prizreni Shpend Binaj dhe te  akuzuarit, 
në seancën  e shqyrtimit  gjyqësor,  te mbajtur me dt.09.07.2019,  mori, publikisht shpalli 
dhe me date 17.07.2019  përpiloi këtë:  
  

A K T GJ Y K I M 
 

Kundër të akuzuarve:R. Z. i lindur me dt.01.12.1949 ne fshatin S. komuna Malishevë, 

nga i ati Rr.  e ëma Z. e vajzërisë A., me vendbanim ne fsh.S. komuna Malishevë, shqiptar 

shtetas i Republikës se Kosovës,  

   Xh. S. i lindur me dt.01.03.1979 në fshatin T. komuna Lipjan, nga i ati B. e ëma F. e 

vajzërisë A., me vendbanim ne fsh.T. komuna Lipjan, shqiptar shtetas i Republikës se 

Kosovës. 

  

Konform nenit 363 par. 1. Pika 1. 1 të KPP-së  

 

 REFUZOHET AKUZA 

Sepse me dt.13.07.2011,ne orët e vona te mbrëmjes, nga shkolla fillore “I. J.”ne 
fshatin J. komuna Suharekës se bashku me te miturin A. G., me qellim te përvetësimit te 
kundërligjshëm te pasurisë për te, nga objekti ne fjale vjedhin stufa dhe karrika,në atë 
mënyre, qe pas planifikimit te tyre paraprak, duke shfrytëzuar orët e vona te mbrëmjes 
dhe mos prezencën e ndonjë personi ne objekt, shkojnë te tre se bashku, me një veture-
kombi, parkohen afër shkollës, dhe përmes një dritareje, duke vepruar me forcë te njëjtën 
e hapin dhe hyjnë ne objektin e shkollës se vjetër, prej nga vjedhin 5 (pesë) stufa dhe 30 
(tridhjetë) karrika,të cilët i ngarkojnë ne kombin e përgatitur me pare për bartje,dhe 
largohen nga vendi i ngjarjes. 
 
            Me këtë kishin për të kryer veprën penale vjedhja e rëndë nga neni 253 par.1 
nenpar.1 lidhur me nenin 23 te KPK-së. 
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               I dëmtuari Sh. (H.) K.-drejtor i shkollës fillore “I. J. në fsh. J. komuna Suharekë, 

udhëzohet që kërkesën pasurore-juridike ta realizoi në kontest të rregullt publik 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

A r s y e t i m 
 

                    PTH-e me aktakuze,  PP/II  nr. 3510/11 të datës 20.02.2018, ndaj të pandehurit R. 

Z. nga fsh.S. komuna Malishevë dhe Xh. S. nga fsh.T. komuna Lipjan për shkak të dyshimit të 

bazuar se ka kryer veprën penale vjedhja e rende nga neni 253 par.1 nenpar.1 lidhur me 
nenin 23 te KPK-së, te cilin gjatë seancës se shqyrtimit gjyqësor e  ka përfaqësuar PSH 
nga Prizreni Shpend Binaj,  i cili ne fund te shqyrtimit gjyqësor në mungesë të provave  ka 

hequr dorë nga akuza.     
                 Meqenëse  prokurori i shtetit në mungesë të provave, ka hequr dorë nga akuza në 

funde të shqyrtimin gjyqësor, gjykata konform nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPP-së, vendosi si 

në dispozitiv të aktgjykimi. 

                  Në përputhje me nenin 454 par.1 të KPP-së, është vendosur që shpenzimet e 

procedurës penale të ngelin në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil është i mbështetur në nenin 463 par.3 të 

KPPK-së.    

                            

 GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKE 

 

                                                                                                                   Gj y q t a r i 

                                                Qemail  Suka 

                                                                         

 

 

KESHILLE   JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka  të drejtë ankese në 

                                             afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  

                                         në Prishtine, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


