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Numri i lëndës: 2021:265401 

Datë: 17.06.2022 

Numri i dokumentit:     03145674 

 

 P.nr.514/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtsën  

Egzona Hoxha praktikante e kësaj gjykate, në lënden penale kundër të akuzuarit A. E. nga fshati 

S. komuna Suharekë,  për shkak të veprës penale asgjesim apo dëmtimi i pasurisë nga neni 

321parag. 1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II. nr.2322-4/2021 të dt. 24.11.2021, në 

shqyrtimin në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt. 15.06.2022, në prezencë të 

Prokurorit të Shtetit  Labinot Jetishi, të dëmtuarit përfaqsuesit ligjor të palës se dëmtuar Komuna 

e Suharekes avokati publik Afrim Bytyqi, dhe të akuzuarit, mori dhe publikisht shpalli ndërsa 

me datë 17.06.2022 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 
I akuzuari A. E.  i biri i A.  dhe nënës N.  e gjinisë K., i lindur më ........  me numër të 

letërnjoftimit .........., me vendbanim në fshtatin S. komuna  Suharekë, i gjendjes së mesme  

ekonomike, ka të kryer fakultetin, i martuar, shqiptar, shtetas  i  Republikës  së  Kosovës, i pa 

dënuar më parë. 

 

ËSHTË  FAJTOR  

Sepse, 

 

Me datë 10.10.2021, rreth orës 12:30 në Suharekë, rr. “B. ...”, dëmton pasurinë e personit tjetër, 

këtu të dëmtuarës – Komuna e Suharekës/Drejtoria e Shërbimeve Publike, në atë mënyrë që pasi 

i pandehuri e kishte parkuar veturën e tij të tipi “VË Golf” me targa të regjistrimit 04-...-HQ 

pranë një shtylle elektrike, është larguar nga aty dhe ka shkuar në një lokal, mirëpo vetura ka 

lëvizur para duke e goditur shtyllën elektrike, për çka i pandehuri është njoftuar nga një shok i 

tij dhe me të kuptuar për këtë, i pandehuri e merr veturën dhe largohet nga vendi i ngjarjes, duke 

i shkaktuar kështu të dëmtuarës – Komunës së Suharekës, dëm material në shumë prej rreth 250 

€ (dyqind e pesëdhjetë) euro.  

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 

par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 
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      Gjykata Themelore në Prizren dega Suharekë  në  bazë  të  neneve 4, 7,17, 21, 81, 82, neni 

321,  parag.1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074,  neneve  365,  498, 

450, 463 të KPPRK-së, i shqipton: 

VËREJTJE GJYQËSORE 
 

1.Me të cilën të akuzuarit A. E.  i bëhet me dije dhe qortohet se ka kryer vepër të dëmshme dhe 

të rrezikshme që përbën vepër penale dhe nese kryen përsëri vepër penale të tillë penale, gjykata 

do t’i shqiptoj sanksion më të rënd penal. 

  

2.Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 € (njëzetë euro), dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  

shumën prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit te detyrueshem ligjor. 

 

3.Obligohet që të dëmtuarës Drejtoria e Shërbimeve Publike-komuna Suherekë lidhur me 

këkesën pasurore juridike, për dëmin e shkaktuar t’ia paguaj shumën prej 250 € (dyqind e 

pesëdhjetë euro) pas plotëfuqishmërisë së këtij aktygjikimi, nën kërcënim të përmbarimit te 

detyrueshem ligjor. 

                                  

                                                 A r s y e t i m 

 

              Prokurori i shtetit i Prokurorisë Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me 

aktakuzen PP/II.nr.2322-4/2021 të dt. 24.11.2021, ka akuzuar A. E., për shkak të veprës penale 

asgjesimi apo demtimi i pasurise nga neni 321 paragrafi 1  të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

             Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 15.06.2022  ku ka ftuar Prokurorin e 

Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren, dhe të akuzuarin  A. E., ku aktakuzën në ketë seancë 

e ka përfqësuar prokurori i shtetit Labinot Jetishi. 

 

             Prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzen PP/II.nr.2322-4/2021 të dt. 24.11.2021 të 

Prokurorisë Themelore në Prizren , ku i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzen. Pasi 

qe gjyqtari është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të akuzuarit i ka ofruar mundesinë 

të pranoj fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. 

 

             I akuzuari ka deklaruar se e pranon  fajësinë, kërkon nga gjykata që pasi qe veprën penale 

e ka kryer për herë të parë kerkon që t’i shqiptohet një dënim më i butë dhe i premton gjykatës 

se do të ketë kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla.  

 

             Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  ka deklaruar se 

nuk  e  kundërshton  pranimin  e  fajësisë  për  faktin se gjykata  paraprakisht   është  siguruar   

që i  njejti  të kuptoj  natyrën   dhe  pasojat  për  pranimin  e  fajësisë,  i  pandehuri   me  vullnet  

të plotë  dhe   pa  u ndikuar   ka  pranuar  fajësinë, andaj   meqenëse  ky  pranimi  i  fajësisë   

është  bërë  konform  dispozitave  të   nenit  248 KPRK-së,  si  të  tillë  nuk e kundërshton. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës Drejtoria për Shërbime Publike komuna Suharekë avokati 

publik Afrim Bytyqi deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë por kërkoj nga gjykata 

që lidhur me çështjen e dëmtimit të  pasurisë publike, vlerës së saj të përcaktuar nga inxhinieri i 
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Drejtorisë për Shërbime Publike kërkoj që të kryhet kompensimi siç është cekur nga deklarta e 

inxhinierit. 

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të akuzuarit, prokurorit të shtetit, dhe  

përfaqësuesit ligjor të palës së dëmtuar, rreth pranimit të fajsisë për aktakuzën që ngarkohet, ka 

marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajësisë duke 

vlerësuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë sipas nenit 248 të Kodit 

Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, pasi që gjyqtari ka vlerësuar 

dhe konstatuar se i akuzuari kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë 

bëhet vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit mbështete në faktet e çështjes që përmbajnë 

aktakuzat dhe se aktakuzat nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, dhe se 

provat në shkresat e lëndeve nuk mbështetën në prova të pa pranueshme konform nenit 257 

parag. 3 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK) 04/L-123. 

 

             Nga pranimi i fajësisë së të pandehurit dhe nga provat përsonale dhe materiale që 

përmban aktakuza në tërësi është vërtetuar nga gjykata se i akuzuari: 

 

             Me datë 10.10.2021, rreth orës 12:30 në Suharekë, rr. “B. ...”, dëmton pasurinë e personit 

tjetër, këtu të dëmtuarës – Komuna e Suharekës/Drejtoria e Shërbimeve Publike, në atë mënyrë 

që pasi i pandehuri e kishte parkuar veturën e tij të tipi “VË Golf” me targa të regjistrimit 04-...-

HQ pranë një shtylle elektrike, është larguar nga aty dhe ka shkuar në një lokal, mirëpo vetura 

ka lëvizur para duke e goditur shtyllën elektrike, për çka i pandehuri është njoftuar nga një shok 

i tij dhe me të kuptuar për këtë, i pandehuri e merr veturën dhe largohet nga vendi i ngjarjes, 

duke i shkaktuar kështu të dëmtuarës – Komunës së Suharekës, dëm material në shumë prej rreth 

250 (dyqind e pesëdhjetë) euro.  

 

            Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga  vetë pranimi i fajësisë nga ana e të 

pandehurit si dhe nga provat dhe faktet që i përmban aktakuza si: deklarata e përfaqësuesit te 

komunes së Suharekës – L. B., e dhënë me datë 03.11.2021 në Stacionin Policor Suharekë; 

deklarata e të dyshuarit A. E., e dhënë me datë 10.10.2021 në Stacionin Policor në Suharekë; 

raporti i oficerit, me datë 10.10.2021; foto dokumentacioni, si dhe shkresat e tjera në lëndë.            

          

            Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit A. E. 

përmbushën të gjitha elementet e veprës penale  asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 

par.1 të KPRK-së , të cilën e ka kryer  me dashje  duke e dëmtuar pasurinë e të dëmtuarës këtu 

Drejtoria e Shërbimeve Publike-komuna Suherekë.  

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK-së, andaj si rrethana 

lehtësuese për të akuzuarin mori faktin se e ka pranuar fajsinë, gjykatës i ka premtuar se në të 

ardhmen do të ketë kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla, është penduar për këtë vepër 

penale, si dhe për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin,  ndërsa rrethana rënduese gjykata muk 

gjeti. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë dënimi  me gjobë ose burgim deri në një (1) vit, të 

njejtit iu shqiptua Vërejtja Gjyqësore, sepse duke pasur parasysh të gjitha rrethanat  në lidhje me 

veprën dhe kryesin duke e kryer veprën në mos sigurisë teknike të automjetit të tij, Vërejtja 

Gjyqësore është e mjaftueshme  për të arritur qëllimin e dënimit duke u bazuar në nenin 81 nenit 

82 parg.1 lidhur me parg.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, të 

akuzuarit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, që përbën vepër 
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penale, dhe nëse kryen vepër të tillë gjykata do t’i shqiptoj sanksion më të rëndë, me bindjen se 

shqiptimi i Vërejtjes Gjyqësore është në përputhshmëri  me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore 

të veprës penale dhe i përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe se i njejti dënim do të ndikoj që të 

parandaloj të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin 

e tij si dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 dhe 81 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e  procedurës penale të paushallit gjyqësor gjykata e bazoi ne 

nenin 450 parag.3 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK) 04/L-123 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit bazuar ne nenin 39 parag.3 të ligjit 

mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 

 

              Vendimin që të dëmtuarës lidhur me kërkesat pasurore juridike për t’ia dëmin e 

shkaktuar, gjykata e bazoi në nenin 463 parag. 2 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së 

Kosovës  (KPPRK), pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale  paraqesin bazë të sigurtë 

për gjykim të plotë të  kësaj kërkese. 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr. 514/2021 të datës 15.06.2022 

 

 

   Procesmbajtësja                            G j y q t a r i  

   Egzona Hoxha                                    Lavdim Bajraktari 

 

__________________           __________________ 

 

                                                                                                

 

 

 

 

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. 


