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P.nr. 189/16 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN DEGA  NË DRAGASH, si gjykatë 

penale e shkallës së parë nga gjyqtari Sabaheta Kurteshi, me sekretaren juridike Senida 

Nuri - punëtore e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të  pandehurit Y. B. nga fsh..., 

Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e 

instalimeve publike nga neni 366. par.2/1  të KP-së, sipas  aktakuzës së PK-së në 

Prizren, PP.nr.2275-7/16 të dt. 15.12.2016, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor më dt. 

12.04.2017, në pranin e Prokurorit te Shtetit Zejnullah Gashi, Prokuror nga Prizreni dhe 

të akuzuarit, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
Kundër të akuzuarit : 

 

Y. B., nga fsh..., Komuna e Prizrenit, i lindur me dt..., nga i ati A., i martuar, 

babai i 1 fëmijë, ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar në firmën “Ylli D.” si drejtor,  

me përkatësi  Kombëtare  Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me  numrin personal 

..., leshuar ngaMPB Prishtinë. 

 

 

REFUZOHET AKUZA 
 

 Se me dt. 07.09.2016, rreth orës 17:45 min. në K., Konuna e Dragashit, i 

asgjëson, dëmton apo heq pajisjet apo instalimet e përçuesve elektrik – kabllon kryesore 

të rrjetit publik të televizionit të kompanisë “S. TV”, në atë mënyrë që duke punuar në 

anën e majtë të rrugës punëtorët e kompanis “Ylli D.” gjatë kryerjes së punimeve nga 

pakujdesia kishin këputë kabllon e instalimit e rrjetit publik të Televizionit, me ç’rast të 

dëmtuariti i shkakton dëm material. 

 

 Sepse Prokurori i Shtetit  heq dorë nga aktakuza konform nenit  231 par.1 pika 1.2 

të KPP-ës , pasi që këtu i akuzuari ka kompensuar dëmin e shkaktuar. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të Gjykatës. 
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A r s y e t i m 

 
 

 Prokurori i Shtetit –Prokuroria Themelore ne Prizren  ka paraqitur  ndaj të  

pandehurit Y. B. nga fsh..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e instalimeve publike nga neni 366. par.2/1  të KP-së, sipas  aktakuzës 

së PK-së në Prizren, PP.nr.2275-7/16 të dt. 15.12.2016. 

 

 Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 12.04.2017. 

 

I pandehuri  në shqyrtimin fillestar  deklaron: se e ka kuptuar përmbajtjen e 

aktakuzës,  e pranon fajësinë për veprën penale me të cilin ngarkohet. Ka kompensuar  

dëmin e shkaktuar – me të holla dhe atë në shumë prej 40.00 € siç ka kërkua vetë i 

dëmtuari. 

 

I dëmtuari J. S. deklaron: është e vërtet që këtu i pandehuri Y. B. e ka kompensuar 

dëmin e shkaktuar në shumë pre 40.00 €, nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk 

parashtroj kërkesë pasurore juridike meqenëse i njëjti e ka kompensuar dëmin .  

 

Prokurori i shtetit deklaron: duke marr parasysh peshën e veprës penale 

kompensimin e dëmit të shkaktuar për të cilën deklaron dhe vet i dëmtuari në seancën e 

sotme prokurori i shtetit konform të dispozitave të nenit 231/1/1.2 të KPP –së heqë dorë 

nga ndjekja penale pasi që vepra penale e kryer nga ana e të pandehurit ka ndaluar 

pasojën e dëmshme pasi që ka bërë kompensimin e dëmit material andaj prokurori i 

shtetit çmon se aspekti i rrethanave të çështjes të sanksionit penal nuk do të ishte i 

arsyeshëm. 

 

 Pasi qe paditësi Prokurori i shtetit i Prokurorisë Themelore ne Prizren  është 

tërhequr nga akuza  ndaj të pandehurit  Y. B. nga fsh..., Komuna e Prizrenit, për shkak të 

veprës penale, asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike nga neni 366 par. 2/1  

të KP-së, sipas  aktakuzës së PK-së në Prizren, PP.nr.2275-7/16 të dt. 15.12.2016,andaj 

gjykata vendosi si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 450. par. 

2. lidhur me pikën 2.6 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN DEGA NE DAGASH 

P.nr. 189/16 të dt. 12.04.2017 
 

Sekretare juridike :     Gj y q t a r i : 

Senida Nuri      Sabaheta Kurteshi 
 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të Aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në Prishtine, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 


