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Numri i lëndës: 2018:059651 

Datë: 23.06.2021 

Numri i dokumentit:     01913725 

P.nr.308/2012 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bashk. profesional në çështjen penale 

ndaj të akuzuarit A. V. K. nga Suharekë, për shkak të veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 253 

par. 1 nën par. 1 të KPPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë komunale në Prizren, PP.nr.406/12, 

të datës 03.05.2012, me datë 23.06.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Ndaj të akuzuarit: 

A. K., me nofkën “L.” nga i ati V. e ëma Xh. e lindur Gj. i lindur me dt.18.07.1974 në Suharekë, 

ku dhe tani jeton në rruga “S.” p.n.,  i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa dënuar. 

 

Në bazë të nenit 389 par. 4 të  KPPPK-së, 
 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse me datë 01.06.2011 në kohë të pa përcaktuar, gjatë orëve të natës në lagjen “G.” rruga “B. 

...” në Suharekë i a merre pasurinë e luajtshme tjetrit  me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm 

për vete, në atë mënyrë me forcë duke e thyer derën hyrëse të lokalit afarist për servisimin e 

kompjuterëve “E.”, pronar i së cilës është A. C., hap derën depërton brenda dhe merr dy 

kompjuter të llojit “Llaptop” , njëri i modelit “Dell” dhe tjetri i modelit “NSI” dhe pa u vrenjtur 

largohet nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur me ç, rast të dëmtuarit i shkakton dëme 

material në vlerën e kompjuterëve në shumën prej (njëmijenjëqind) 1100 €. 

  

-Me këto veprime kishte për të kryer veprën penale vjedhja e rëndë  nga neni 253 par. 1  të 

KPPK-së. 

  

I dëmtuari: A. C. nga fsh. G. komuna Suharekë, udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta 

realizoj në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria komunale në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP.nr.406-/2012 të 

datës 03.05.2012, me të cilën e ka akuzuar,  A. K. nga Suhareka se ka kryer veprën penale vjedhja 

e rëndë nga neni 253 par. 1 nën par. 1 të KPPK-së. 

Me datë 28.05.2012 me aktvendim KA.nr.26/12 është konfirmuar aktakuza ndaj të akuzuarit A. 

K.. 



 Numri i lëndës: 2018:059651 
 Datë: 23.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01913725 
 

2 (2)  

   
2
0
1
8
:0
5
9
6
5
2

 

Ndërsa shqyrtimi gjyqësor është caktuar dhe mbajtur disa herë, ku në cilësi të dëshmitarit janë 

dëgjuar i dëmtuari A. C., dëshmitari-polici B. Z., dhe dëshmitarja B. K., ndërsa i akuzuari ka 

deklaruar se Llap topin e markës MSI e ka blerë prej personit të quajtur Xh. A. nga fsh. P. 

komuna Shtimje, dhe të njëjtin e ka propozuar që të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit, me qëllim 

të dëgjimit i  njëjti është ftuar në adresën e lartë cituar ndërsa nga flet kthesa është vërtetuar se i 

njëjti është jashtë vendit, ku ndaj dëshmitarit Xh. A. është lëshuar dhe disa herë përsëritur 

urdhëresa me qëllim të kapjes dhe dëgjimit në cilësi të dëshmitarit, mirëpo nga policia stacioni 

policor në Shtimje në njoftimin për mos zbatimin e urdhëresës “se nuk kemi mundur ta 

identifikojmë personin-dëshmitarin.  

Gjykata ka vërtetuar se vepra penale për të cilën akuzohet A. K., vjedhja e rëndë nga neni 253 

par. 1 të KPPK-së, parashihet dënimi me burgim prej (6) gjashtë muajve deri në (5) pesë vjet, ku 

sipas nenit 90 par. 1 pika 4 të KPPK-së, ndjekja penale nuk mundë të ndërmerret nëse kanë 

kaluar pesë (5) vite nga dita e kryerjes së veprës penale, ndërsa sipas nenit 91 par. 6 të KPPK-

së, ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit 

(ndalesa absolute mbi ndjekjen penale) 

  

Meqenëse ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit nga dita e kryerjes se veprës 
penale, vjedhja e rëndë nga neni 253 par. 1 të KPPK-së, sipas kësaj lënde, nuk mund të 
ndërmerret ndjekja penale duke u mbështetur në nenet e sipërcituara nga se në rastin 
konkret është bërë parashkrimi absolut i ndjekjes penale.  
Andaj gjykata në përputhje me nenin 389 par. 4 të  KPPPK-së, vendosi si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi.   
Në përputhje me nenin 103 par.1 të KPPK-së, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale 

të ngelin në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Në përputhje me nenin 112 par. 3 të KPPK-së, është vendosur për kërkesën pasurore-juridike. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.308/2012 të dt. 23.06.2021  

Bashk.Profesional                    Gjyqtari 

    Feim Bytyqi               Qemail Suka 

 

 

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

prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit - Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


