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Numri i lëndës: 2020:031922 

Datë: 10.03.2023 

Numri i dokumentit:     04065256 

P.nr.226/20 

NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

përgjithshëm- Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykuese Agron Maxhuni, me  bashkëpunëtoren 

profesionale Valbona Tahiri, në çështjen penale ndaj të pandehurës D. K.  nga fshati N. komuna 

V. nën dyshimin për veprën penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të  KPRK-se, sipas aktakuzës se 

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.II nr.1863/18, te dt:13.02.2020, pas mbajtjes se 

shqyrtimit gjyqësor me dt.06.03.2023,  në praninë e Prokurorit te Shtetit,  Zef Prendrecaj, si dhe 

të pandehurës D.K. pas shpalljes së aktgjykimit me dt.08.03.2023, nxjerrë këtë: 

                                                              A K T G J Y K I M 

 

E PANDEHURA: D. K.  nga i ati H. e ëma Rr. e gjinisë Rr. e lindur me ..., me vendbanim në 

fshatin N. - Komuna e V.  ku dhe jeton, me numër personal ... e martuar, e pa punësuar, ka te 

kryer shkollën e mesme, e gjendjes se mesme ekonomike, Shqiptare, shtetase e Republikës se 

Kosovës. 

 

Ne baze te nenit 362 par.1 nenpar.1.1 te KPP-ës, (Kodit nr. 08/L-032);  

 

REFUZOHET AKUZA 

 

SEPSE: Ekziston dyshimi mire i bazuar se me 28.03.2018, rreth orës 15:23, ne fshatin N. 

Komuna V. ne shtëpinë familjare te  dëmtuarit U. Sh. ka marre pasurinë e personit tjetër me 

qellim qe për vete te siguroi dobi  te kundërligjshme pasurore ne shumen prej 50€, ne atë mënyrë 

qe e dyshuara është ngjitur ne katin e dyte te shtëpisë, ka hyre ne dhomën e fjetjes, ka hapur 

dollapin, e nga kutia për stoli e cila ka qene ne dollap ka marre stoli ari dhe atë një zingjirë, një 

pale vathe, një unaze dhe 5 lira te arit, tere kjo ne vlerën prej rreth 5000 €, e qe pastaj ka bere 

hallakatjen e gjerave neper dhome ne mënyrë qe te fitohet përshtypja se dikush ka plaçkitur, 

është larguar nga dhoma dhe ka shkuar ne katin e pare ne sallon ku edhe e kane gjetur 

bashkëshorti dhe vjehrra 

  

- Me çka do të kryente veprën penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të  KPRK-se,  

 

Shpenzimet e procedurës penale mbesin në barrë të gjykatës. 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore ne Mitrovicë Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj Gjykate, ka 

parashtruar Aktakuzën PP.II nr.1863/18, te dt:13.02.2020, ndaj të pandehurës D. K.  nga fshati 

N. komuna V. nën dyshimin për veprën penale Vjedhje nga neni 313 par.1 të  KPRK-se.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor lidhur me këtë çështje penale, përkatësisht në seancën e datës, 

06.03.2023, Prokurori i Shtetit, ne Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, është tërhequr nga 

ndjekja penale dhe ka tërhequr akuzën PP.II nr.1863/18, te dt:13.02.2020, ndaj të pandehurës 

dukë deklaruar  se,  pasi qe kemi ardhur ne fazën e përfundimit te këtij shqyrtimi gjyqësor, duke 

marre për baze provat dhe faktet e dëshmitareve, dëshmitë e te dëmtuarave si dhe provat tjera, 

pas një konsultimi me eprorin, ne mungesë te provave dhe fakteve qe dëshmojnë përtej dyshimit 

te bazuar mire se e pandehura e ka kryer veprën penale tërhiqem nga akuza. Po ashtu ne rastin 

konkret prokurori i shtetit nuk ka arritur deri me tani te gjejë nëse ka ndonjë person tjetër te 

dyshuar qe lidhet me vjedhje ne rastin konkret, andaj edhe njëherë mbetem pranë tërheqjes nga 

aktakuza.  

 

Gjykata, pasi ka pranuar tërheqjen e akuzës PP.II nr.1863/18, te dt:13.02.2020, nga Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë, gjegjësisht nga prokurori i rastit, ndaj të pandehurës D. K. vlerëson se 

prokuroria ka te drejtë ligjore në çdo kohë të tërhiqet nga ndjekja penale deri në përfundimin e 

shqyrtimin gjyqësor, nga këto arsye gjyqtari i vetëm gjykuese  konsideron se në tërësi janë 

plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe nxjerrjen e aktgjykimit refuzues ne 

mbështetje me nenin 362 par.1 nenpar.1.1 te KPP-ës, te Kodit të Procedurës Penal të Kosovës, 

(Kodit nr. 08/L-032);  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata konform neneve 449 par.1. e 2. pika 2.2, 

2.6, 2.7, 2.9,  të KPPK-ës. 

         

Nga të cekurat  më  lartë, e bazuar 362 par 1 pika 1.1 të KPPK-së, u vendos si në  dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.                                          

      GJYKATA THEMELORE MITROVICË DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.226/20, dt:08.03.2023 

     

Bashkëpunëtore Profesionale                                                                       Gjyqtari      

Valbona Tahiri                                                            Agron Maxhuni 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Kosovë, në afat prej tridhjete (30) ditë, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën 

 

 


