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Numri i lëndës: 2018:037099 

Datë: 28.09.2018 

Numri i dokumentit:     00133627 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                                                               P.nr.131/2016 

       Gjykata Themelore Prizren - Dega në Suharekë, Gjyqtari Qemail Suka me pjesmarrjen e 

sek.jurdike Vjollca Haziraj, në lënden penale kundër të akuzuarit Sh. H. G. nga Suhareka 

Komuna e  Suharekës për  shkak të veprës  penale  asgjësimi apo damtimi i pasurisë nga 333 par. 

1 të KP, e duke vendosur sipas akakuzes së PTH në Prizren  PP/II.nr.2693/15 të dt.11.02.2016, në 

seancēn gjyqēsore të mbajtur me dt 18.09.2018, në prezencē të PSH Sahide Sefa, të akuzuarit, 

dhe mbrojtësit av.N. B. me dt. 18.09.2018,  mori dhe shpalli, ndersa me dt.28.09.2018 perpiloi me 

shkrim ketë: 

                                                               A K T G J Y K I M 

      I akuzuari Sh. G. nga i ati H., e ëma Z. e lindur B. i lindur me dt.08.11.1956, në Suharekë, 

ku edhe tani jeton, në rr.”Z. B.” p.nr. me numër personal, .............,  i martuar, baba i 5 fëmijve, ka të 

kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjës së mesme ekonomike i dënuar më parë, shqiptar, 

shtetas i Republikēs sē Kosovēs. 

ËSHTË  FAJTOR 

       Sepse me dt. 09.09.2015, rreth orës 13.10, në Suharekë, në lagjën e B., asgjëson, e 

dëmton apo e bën të pa përdorshme  pasurin e përsonit  tjetër, në atë mënyrë që i pandehuri për 

shkak të problemeve pronësore – pretendimeve të tij ndaj fabrikës “N. B.”, i dëmton rrethojat e 

fabrikës dhe fillon të gërmoi një kanal në pjesën e cila pretendohet të jetë e fabrikës “N. B.”. 

       Me këto veprime ka  kryer vepren penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni  333  par. 1 të 

KP-së. 

Gjykata në kuptim të nenit  41, 42, 46, 51, 52, 58, 73, 74  si dhe nenit  359 par. 1 dhe 2, 

nenit 365 të KPP-së, i shqipton: 

                                                            DENIM  ME KUSHT 

    

         Duke ia caktuar denimin me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muajve,  i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet në afatin e verifikimit prej një viti, nga dita e plotëfuqishmerisë së kētij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepra tjera penale. 

        Obligohet  i akuzuari qe  në emër të paushallit gjyqësor ta paguaj shumën prej 20 €, si dhe 

në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 €, pas plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

        Pala e dëmtuar udhëzohet, që kërkesën pasurore –juridike, ta realizoj në kontest të rregullt 

civil.  
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A r s y e t i m 

 

        PTH nga Prizreni me akuzen PP /II.nr. 2693/15 të dt.11.02.2016, e ka akuzuar Sh. H. G. nga 

Suhareka për  shkak të veprës  penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KP-së, 

me aktakuzen, të cilen gjatē seancēs së shqurtimit gjyqësore të dt.22.02.2018  prej fillimit  gjer nē 

mbarimin e saj  e ka pērfaqësuar  PSH nga Prizren Musli Gashi, i cili  në terësi ngel pran të dhēnave 

si nē aktakuzë, ne fjalen e fundit ka deklaruar se se nuk është kontestuese se i pandehuri ditën 

kritike ka marrë veprime me të cilat i ka dëmtuar rrethojat e metalta po ashtu ka gërmuar kanal me 

çka ka dëmtuar pronën për të cilën nuk ka dëshmi dhe prova se është e tij, ndërsa nga arkivi i 

gjykatës rezulton se i pandehuri pë të njëjtën vepër është shpall fajtor dhe është dënuar dhe at me 

aktgjykimin po të kësaj gjykate P.nr.229/08 06.05.2009, aktgjykimi, po ashtu i kësaj gjykate 

P.nr.533/15 të datës 16.03.2018, si dhe aktvendimi C.nr.169/2007 të datës 18.10.2007 me të cilin 

është vërtetuar se i padituri e ka penguar paditsin, këtu të dëmtuarin në mënyrë të kundërligjshme. 

              Andaj i propozon gjyqtarit gjykues që pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor administrimit 

të provave, vlersimit dhe analizimit të marrë vendim meritor sipas ligjit.    

Perfaqësusesi procedural i pales se demtuar N. B., në fjalën përfundimtare deklaroi:kërkoi 

që i akuzuari të dënohet sipas ligjit. 

            Mbrojtesi i te akuzuarit Av. N. B. ne fjalen e fundit ka deklaruar mbështesë pretendimet si 

në fillim të shënuara në këtë procesverbal dhe nga leximi i shkresave sidomos deklaratës në polici , 

fotodokumentacionit dhe shkresat e ofruara nga e dëmtuara shof se janë të njëjtat prova dhe shkresa 

si në raste të vitit 2009 dhe 2015 për të cilat është shpallur fajtor, mirëpo bazuar në rrethanën e re 

dhe gjendjen tjetër faktike të vërtetuar sipas ekspertizës dhe skicës së terenit dhe nga mbrojtja e 

dhënë nga këtu i akuzuari se prona e tij para privatizimit nuk ka pas rrethoja, rrethojat janë vendos 

në vitin 2008 nga “N. B.” konsideroj se vepra penale dëmtimi-asgjësimi i pasurisë nuk ekziston nga 

se të gjitha veprimet e të mbrojturit tim kanë qenë në drejtim të lirimit të pronës së tij, largimit nga 

prona e tij, me qëllim të kryerjes së punëve në pronën e tij, është e vërtet se këtu i akuzuari- i 

mbrojturi im në procesverbalin e datës 11.09.2015 ka pranuar gjendjen faktike si që është 

përshkruar në aktakuzën e më parshme, mirëpo deri atëherë nuk ka pasë informata të sakta mbi 

pronësinë dhe gjendjen në të cilën janë gjendë këta tela-rrethoja andaj i propozoj gjykatës që të 

gjitha këto që u potencuan ti merrë për bazë dhe bazuar në faktin që tani kemi tjetër gjendje faktike 

të argumentuar me ekspertizë  të mbrojturit tim për shkak se nuk ka prova të artikuluashme ta liroj 

nga përgjegjësia ndërsa po qëse bazuar në këtë gjendje faktike i akuzuari gjendet fajtor nga gjykata, 

me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit gjykata të merë për bazë të gjitha rrethanat lehtësuese 

sidomos faktin se i njëjti ka menduar se rrethojat janë në pronën e tij.    

 I akuzuari në mbrojtjen e tij ka deklaruar se pajtohet me deklaratën e mbrojtësit të tij dhe 

nuk ka të shtoj asgjë. 

Gjykata gjatë procedurës së provave vërtetoi këtë gjendej faktike: 

       Se me dt. 09.09.2015, rreth orës 13.10, në Suharekë, në lagjën e B., asgjëson, e dëmton apo e bën 

të pa përdorshme  pasurin e përsonit  tjetër, në atë mënyrë që i pandehuri për shkak të problemeve 

pronësore – pretendimeve të tij ndaj fabrikës “N. B.”, i dëmton rrethojat e fabrikës dhe fillon të 

gërmoi një kanal në pjesën e cila pretendohet të jetë e fabrikës “N. B.”. 

 Në Aktgjykimin P.nr. 229/08 gjykata vërtetoi se i akuzuari edhe me dt.29.03.2008 e ka 

kryer të njëjtën veper penale dhe se e ka pranuar fajësin  dhe është penduar për vepren e kryer ku 

të njëjtin gjykata e ka denuar me denim me burgim prej 2 (dy) mujve me kusht. 

Gjykata gjate shqyrtimit gjyqësor ka administruar si prove deshmine e deshmitarit 

perfaqësuesit te pales se demtuar N. B. ne cilesine e deshmitarit i cili ne pytjet e prokurorit te shtetit 

eshte deklaruar se neve si kompani nuk na kujtohet se me çka jane demtuar rrethojat mirpo nga 

fototgrafit i ka identifikuar se keto rrethoja jane demtuar ndersa nder te tjera ka deklaruar se 

rrethojat jane levizur disa centimetra kur jane vendos rrethojat mirpo ketu kemi te bejme me 

qeshtjen e kufinit sepse nese do te ishte kjo qeshtje atëher do te rregullohej. 
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Nga kjo deshmi gjykata e merr si fakt vendimtar lidhur me pergjegjsine penale te te akuzuarit sepse 

i njejti me keto veprime ka shkaktuar asgjësimin e rrethojave dhe ne kete menyre ka demtuar keto 

rrethoja. 

Me aktvendimin C.nr.167/2007, gjykata ka vërtetu se i akuzuari e ka penguar të dëmtuarën 

IGK” B.”  në posedim të lirë dhe të njëjtin gjykata e ka obligu që ti tërheq të gjitha gjësendet si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

  Nga kopja e planit gjykata ka vërtetuar se rrethojat metalike nuk kanë ekzistuar në kufirin 

në mes të parcelave 2398/1 dhe 2398/2 në një gjatësi prej  36.7m. 

Nga fotodokumentacioni gjykata vërtetoi se ktu i akuzuari i ka dëmtuar rrethojat. 

Edhe nga marrja ne pytje e te akuzuarit gjykata ne baze te deklarates se tij ka vertetuar se i 

njejti është fajtor ngase i njejti ka deklaruar se e ka demtuar rrethojen duke iu pergjigjur ne pytjen e 

prokurorit se rrethoja e demtuar a ka qene ne pronen tuaj apo te IGK Ballkan nga kjo gjykata e 

nxjerri perfundimin se i njejti ka konsumuar elementet e vepres penale. 

Lidhur me propozimin e mbrojtësit të akuzuarit që të administrohet si provë në këte 

shqyrtim gjyqsore  ekspertiza së bashku me skicën e terenit të dt 20.11.17.të lëndës kontestimore që 

është duke u zhvilluar në këte gjykatë, PSH. e kundërshton në tërsi propozimin që e njëjta të 

administrohet si provë me qense kjo gjendje faktike është konstatu me dt,20.11.2017, kurse vepra 

penale ka ndodhur me dt,21. 05.2015, si dhe nuk kemi ndonjë aktgjykim të formës së prer lidhur 

me vërtetimin e pronës prandaj kjo gjykate me te drejte ia ka refuzuar marrjen e proves. 

Gjykata pas shqyrtimit të shkresave të landës vërtetoi këte gjendje faktike, më gjersisht si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi duke pasur parasysh provat e administruara gjate shqyrtimit gjyqësor. 

  Nga  nje  gjendje  e tille  faktike të vërtetuar, gjykata vendosi qe  të akuzuarin tëa shpall  

fajtor  dhe ta denoi  si ne  dispozitiv të  aktgjykimit, me bindje  se  me denimin e shqiptuar  do te 

arrihet  qëllimi i denimit, duke ndikuar te kryesi në prandalimin e perseritjes së kësaj  vepre penale 

dhe veprave të tjera si dhe  në  personat  të tjerë, gjithashtu  denimi i shqiptuar  do te  ndikoi  

pozitivisht  tek i akuzuari, për respektimin e  ligjit. 

       Gjykata me rastin e marrjes se vendimit  mbi denimin pati parasysh rrethanat   nga neni 73 dhe 

74  të KP, në rrethanat  në   të cilat vepra  është kryer, shkallen e  përgjegjësis  penale të kryerjes, 

vleren e të mirës  së mbrojtur dhe dëmit të shkaktuar.  

       Gjykata  si rrethanë letësuese pati parasyshe se i akuzuari  ka pas qendrim korrekt  ndaj  

gjykates,  i gjendjes jo të mirë ekonomike, mbajtes i familjes, kurse si rrethanë rënduese pati 

parasysh  përsëritjen e të njëjtës vepër penale me aktgjykim te formes se prer P.nr.299/08 dt. 

06.05.2009. 

      Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP-së. 

      Vendimi mbi shpenzimet e procedures u muarrë në kuptim të nenit 453  të KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKE, 

P.nr.131/16 tē dt. 28.09.2018 

         Sek. Juridike                                                                                Gjyqtari 

        Vjollca Haziraj                                                                           Qemail Suka 

 

KESHILLE JURIDIKE; 

 Kunder  ketij aktgjykimi pala e pa knaqur  ka të drejtë ankese  ne afat  prej 15 ditesh Gjykatës së 

Apelit  në Prishtinë, përmes  kësaj  Gjykate. 

 

 

 

 


