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Numri i lëndës: 2018:063175 

Datë: 11.06.2019 

Numri i dokumentit:     00352998 

 

 

P.nr.1620/18 

NË EMËR TË POPULLIT  
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtari Fidan Hoxha, me bashkëpunëtorin profesional Shqipron Sedolli, në 
çështjen penale ndaj të akuzuarit Xh.Sh nga fshati ..., Komuna e Kaçanikut, 

për shkak të veprës penale Asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 
par.1 të  KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – 
Departamenti i Përgjithshëm, nën numrin PP/II.nr.2395-5/18 të datës 

11.10.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prezencën e prokurorit të 
shtetit Ramadan Koro dhe të akuzuarit, me datë 28.05.2019, publikisht mori 

dhe shpalli, ndërsa me datë 10.06.2019 përpiloi këtë:     
 
 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari:  
 
 XH.SH, nga i ati A., e ëma M., i vajzërisë M., lindur më datë ..., i lindur 

në fshatin ..., Komuna e Kaqanikut, ku edhe tani jeton, i martuar – baba i ... 
fëmijëve, ka të kryer shkollën e lartë, i pa punë, i gjendjes së dobët 
ekonomike, me numër personal : ..., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 
 

 
ËSHTË FAJTOR 

  

Se me datë 14.09.2018, rreth orës 14:20 min, në rrugën magjistrale 
Prizren-Gjakovë saktësisht te varrezat e dëshmorëve në fshatin Landovicë, 

Komuna e Prizrenit, i akuzuari me dashje dhe në mënyrë të kundërligjshme 
ia asgjëson pasurinë personit tjetër të dëmtuarit A.M, pronar i firmës “...” në 
atë mënyrë që, deri sa vozitësi D.B ka qenë duke e drejtuar kombin “...”, 

ngjyrë e bardhë, me targa të regjistrimit ...pronë e firmës “...” i pandehuri pasi 
sheh kombin në fjalë të ndalur, fillimisht e përshëndet vozitësin, e më pas me 
një mjet të mprehtë-skallper i prenë gomat e automjetit dhe largohet në 

drejtim të Gjakovës, me ç ‘rast të dëmtuarit i shkakton dëme materiale. 
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Me këto veprime ka kryer veprën penale Asgjësimi apo dëmtimi i 
pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së. 

 
Gjykata në bazë të nenit 7, 8, 9, 10, 38, 43, 69 dhe nenit 321 par.1 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i shqipton dënimin dhe 

atë: 
 

 
DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) euro, i cili dënim do të 
paguhet në afatin brenda 15 ditësh nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 
 

Nëse i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me 

gjobë, gjykata të njëjtit do të ia zëvendësojë dënimin me gjobë në dënim me 
burgim ashtu që për 20 (njëzetë) euro të gjobës ia llogaritë 1 (një) ditë burgim. 
 

I dëmtuari A. M nga Ferizaj për realizimin e kërkesës pasurore juridike 
udhëzohet në kontest civilo-juridik. 

 
 Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas 
llogarisë së gjykatës, paushallin gjyqësor të paguaj shumën prej 20 euro, si 

dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit  ta paguaj 
shumën prej 30 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 
 

A r s y e t i m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka 

parashtruar aktakuzë nën numrin PP/II.nr.2395-5/18 të datës 11.10.2018, 
ndaj të akuzuarit Xh.Sh nga fshati ..., Komuna e Kaqanikut, për shkak të 

veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë së huaj nga neni 333 par.1  
KPRK-së, vepër penale e kualifikuar nga Prokurori i Shtetit në seancën e 
shqyrtimit fillestar duke pasur parasysh se me Kodin e ri Penal nr.6 L-074 

parasheh dënim alternativ dhe është më i favorshëm për të akuzuarin. 
 

Gjykata në këtë qështje penale e ka caktuar shqyrtimin fillestar në të 

cilin i akuzuari pasi që është deklaruar lidhur me aktakuzën e Prokurorisë 
Themelore në Prizren PP/II.nr.2395-5/18, të datës 11.10.2018, ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet sipas kësaj aktakuze. 
 
Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provave 

materiale nga shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se me datë 
14.09.2018, rreth orës 14:20 min, në rrugën magjistrale Prizren-Gjakovë 

saktësisht te varrezat e dëshmorëve në fshatin Landovicë, Komuna e 
Prizrenit, i akuzuari me dashje dhe në mënyrë të kundërligjshme ia asgjëson 
pasurinë personit tjetër të dëmtuarit A.M, pronar i firmës “...” në atë mënyrë 
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që, deri sa vozitësi D.B ka qenë duke e drejtuar kombin “...”, ngjyrë e bardhë, 
me targa të regjistrimit ... pronë e firmës “...” i pandehuri pasi sheh kombin 

në fjalë të ndalur, fillimisht e përshëndet vozitësin, e më pas me një mjet të 
mprehtë-skallper i prenë gomat e automjetit dhe largohet në drejtim të 
Gjakovës, me ç ‘rast të dëmtuarit i shkakton dëme materiale. 

 
Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i 

fajësisë nga ana e të akuzuarit Xh.Sh në shqyrtimin fillestar, i cili ka pranuar 
fajësinë, për veprën penale për të cilën akuzohet. Gjykata sipas detyrës 
zyrtare nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, po ashtu në 

tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë, dhe ky pranim 

është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i fajësisë 
mbështet në fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza, dhe se 
aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 
Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet 

e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të 

përshkruara si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që i 
akuzuari  të shpallet  fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit, e më parë duke 

vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 
 
Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 
69 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. 
Si rrethana lehtësuese për të akuzuarit gjykata ka vlerësuar pranimin e 

fajësisë nga ana e tij. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata 
ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i dënimit dhe se  me këtë dënim të tillë të shqiptuar sipas bindjes së 
gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat 
personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se në të ardhmen dënimi i tillë i  

shqiptuar do të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave penale. 
 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në pajtim 
me nenin 453 të KPPK.  

 

 Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimin e të viktimave 
të krimit, është marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për 
Kompensimin e Viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 

 
Vendimi mbi kërkesën pasurore – juridike është marrë konform nenit 

463 par.2 të KPPK-së. 
 
 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
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2018:063175, 10.06.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Fidan Hoxha 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


