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Numri i lëndës: 2018:030023 

Datë: 04.11.2019 

Numri i dokumentit:     00621797 

                                                                                                                   P. nr.71/2018 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit N.B. 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë, nga neni 333 par.1 të 

KPRK-ës, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshem në Gjakovë, 

PP.nr.1192/2017 të datës 30.01.2018, në shqyrtimin publik gjyqësor, të mbajtur më datën 

04.10.2018, në prani të Prokurorit të shtetit Armend Zenelaj, të akuzuarit, të dëmtuarit A.Sh., të 

njëjtën ditë mori dhe shpalli,ndërsa me dt.11.10.2019 përpiloi këtë: 

 
                                                   A K T GJ Y K I M 

 

    I akuzuari N.B., i biri i M., dhe i ëmës H., e gjinisë D., data e lindjes..., K.Gjakovë, ka 

të kryer shkollën fakultetin e edukatës fizike, profesor, i martua- atë i 3 fëmijëve, i gjendjes së 

mirë ekonomike, shqiptar-shtetas i Republikës së Kosovës.   

 

                                                              Ë sh t ë    f a j t o r: 

                
              Sepse: Me datën 07.08.2017 rreth orës 10:00 min.në Gjakovë Rr.”T.” të dëmtuarit, 

A.(S)Sh. nga Gjakova, i dëmton rrethojën e metaltë të pronës, 1(një) shtyllë elektrike dhe 

shtrojën-kockat e oborrit, ashtu që pa leje e kundërshtimin e të dëmtuarit, hynë me kran (mjet 

të rëndë) nëpër pronën e të dëmtuarit për të kryer disa punime në pronën e tij, ku sipas të 

dëmtuarit i shkakton dëm material mbi 200.-Euro. 

 

              - me çka ka kryer veprën penale, asgjësim apo dëmtim i pasurisë, nga neni 333 par.1  

të KPRK-ës 

 

     Gjykata në bazë të nenit  4,17 par.1,41,42,49,50,51,73, neni 333 par.1 të KPRK –së dhe 

nenit 365 të KPPK-së, i shqipton: 

 
                                                              DËNIM ME KUSHT 

 

   Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3(tre)muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

    Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30.oo(tridhjetë)-Euro, ndërsa për programin për kompensimin 
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e viktimave të krimit shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi 

 

               I dëmtuari A.(S.)Sh. nga Gjakova, kompensimin e dëmit mund ta realizonë në kontest 

civil. 

                                                             
                                                          A r s y e t i m 

 

              Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritë Aktakuzë PP.nr.1192/2017 të datës 

30.01.2018,  kundër të akuzuarit N.B. nga Gjakova, për shkak të veprës asgjësim apo dëmtim i 

pasurisë, nga neni 333 par.1 të KPRK-ës, dhe ka propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor, të 

dënohet sipas Ligjit dhe të obligohet në kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

                Fillimisht Gjyqtarja ka nxjerr urdhër ndëshkimor sipas propozimit të prokurorit të 

shtetit ndaj të akuzuarit N.B., për shkak ka kryer veprën penale asgjësim apo dëmtim i 

pasurisë, nga neni 333 par.1të KPRK-së, të njëjti i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 

250 euro, si dhe ka obliguar në kompensimin e shpenzimeve gjyqësore, i akuzuari N.B. në 

afatin ligjor ka parashtruar kundërshtim kundër aktgjykimit-urdhër ndëshkimor, prandaj është 

mbajtur shqyrtimi gjyqësor ndaj të akuzuarit N.B., për shkak të veprës penale asgjësim apo 

dëmtim i pasurisë, nga neni 333 par.1 të KPRK-së. 

              

                 I akuzuari N.B. në shqyrtimin gjyqësor të dt.04.10.2019 lidhur me fajësinë deklaron 

se nuk e pranoj fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohet në aktakuzë, pasi që i njëjti 

nuk e ka pranuar fajësinë shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar në fjalën hyrëse të palëve në 

procedurë.  

 

                I akuzuari N.B. në fjalën hyrëse deklaron, se në këtë fazë të shqyrtimit gjyqësor e 

pranoi fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohem, është e vërtetë që kam dëmtuar 

pronën e të dëmtuarit A.Sh., ashtu siç është e cekur në dispozitivin e aktakuzës dhe jam i 

gatshëm që dëmin e shkaktuar ta kompensoi. 

 

                Pasi Gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë për veprën penale, që i vihet në barrë dhe është bindur se pranimin e ka 

bërë në baza vullnetare, duke u mbështetur edhe në faktet dhe provat që i përmban Aktakuza, 

ka gjetur se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 326 par. 4, të KPPK-së, 

shqyrtimin gjyqësor e ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

                Prokurori i shtetit Armend Zenelaj në fjalën përfundimtare deklaron, se me vetë 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit N.B. u vërtetua në tërësi gjendja e plotë dhe faktike si 

në aktakuzën PP.nr.1192/17 të dt.30.012018, pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit ka 

mbështetje edhe në provat dhe faktet që i janë bashkëngjitur aktakuzës, andaj i propozoi 

gjykatës që këtu i akuzuari N.B. të shpallet fajtor dhe të dënohet në bazë të ligjit, po ashtu i 

njëjti të obligohet edhe në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

                I dëmtuari A.Sh. në fjalën përfundimtare deklaron, se i bashkëngjitëm fjalës 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, kompensimin e dëmit do ta realizoi në kontest civil. 

 

                 I akuzuari N.B. në fjalën përfundimtare deklaron, se sërish e pranoi fajësinë për 

veprën penale me të cilën ngarkohem, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se 

në të ardhmen të njëjtën nuk do ta përsërisë, shton se jam i gatshëm që dëmin e shkaktuar të 
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dëmtuarës të ia kompensoi, dhe pas këtij rasti nuk kemi pasur asnjë mosmarrëveshje këtu me të 

dëmtuarin A., shton se shprehi keqardhje këtu të dëmtuarit dhe i premtoi se në të ardhmen nuk 

do ta pengoi në pronën e tij, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh rrethanat e lartë  

cekura me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

        

             Me faktet e ofruara, me provat që bashkëngjiten në shkresat e lëndës, e sidomos me 

pranimin e fajësisë nga i akuzuari është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, andaj me veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale, 

asgjësim apo dëmtim i pasurisë, nga neni 333 par.1 të KPRK-së,për të cilën vepër i akuzuari 

është penalisht përgjegjës dhe është ndëshkuar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 
                Me rastin e matjes së dënimit, Gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, të parapara nga neni 73 të KPRK-së, të cilat ndikonin në zbutjen apo 

ashpërsimin e dënimit. Si rrethanë lehtësuese, Gjykata ka marr parasysh rrethanat personale të 

akuzuarit, është baba i tre fëmijëve, është mbajtës i familjes, pranimin e fajësisë, pendimin e 

thellë të tij, sjelljet korrekte të akuzuarit në gjykim, gatishmërinë e tij që dëmin e shkaktuar të 

dëmtuarit ta kompensoi, si rrethanë rënduese Gjykata muar parasysh intensitetin e rrezikimit 

apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, rrethanat në të cilat është kryer vepra, sjelljet e tij para 

kryerjes së veprës penale, më parë ka qenë i dënuar për një vepër të natyrës tjetër,  të gjitha 

këto rrethanat ndikuan që Gjykata të njëjtit ti shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 

dispozitën e nenit 41 të KPRK-së. 

 
            Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

            Vendimi mbi shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor është marrë 

komfor nenit 450 par.2, nën parg.2.6 të KPPK-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

              Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

             GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                                  -Departamenti i përgjithshëm- 

P. nr.71/18 më datë 04.10.2019. 

 

 

Sekretarja juridike,      Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                  Diana Sina 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa, në  afatin prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj 

Gjykate.      
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