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Numri i lëndës: 2019:100222 

Datë: 26.06.2020 

Numri i dokumentit:     00991781 

 

P.nr.2580/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, me Gjyqtaren e vetme gjykuese Lumnije Krasniqi dhe bashkëpunëtoren profesionale 

Dafina Ymeri, duke vendosur në çështjen penale kundër të pandehurit A.S.për shkak të veprës 

penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së (Kodi Nr.06/L-074), 

duke vendosur lidhur me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.6049/2017, dt.28.05.2018, të cilën e përfaqëson Prokurori i Shtetit Besart 

Mustafa, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 10.06.2020, në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Musa Mehaj, të akuzuarit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

26.06.2020 përpiloi, këtë:   

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I pandehuri:  A.S., i biri i N. dhe e ëma R., e vajzërisë Q., i lindur me datë ... , në Prishtinë, 

me vendbanim në rr. “Gj.S.”, nr...– ... i vjetri, ka të kryer shkollën fillore, i papunë, i fejuar, 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal të i 

letërnjoftimit ... . 

 

ËSHTË  FAJTOR 
 

Sepse:  
Me datë 30.08.2017, rreth orës 02:10 në rr.I.K., në Prishtinë, i pandehuri  A.S., pas një 

mosmarrëveshje me tani të dëmtuarin M.J.për shkak se ky i fundit nuk e kishte lejuar të hynte 

në kompleksin e  lokaleve të zejtarisë , me dashje ka dëmtuar pasurinë e të dëmtuarit 

gjegjësisht ka thyer xhamin e derës së hyrjes së lokaleve, me ç ‘rast të dëmtuarit i ka shkaktuar 

dëm material, 

 

-me këtë ka kryer veprën penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të 

KPRK-së. 

                                                                                                                                                       

Andaj gjykata në kuptim të neneve 2, 3, 7, 17, 21, 38, 43, 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe nenit 

297, 359, 361, 365, 366, 450 dhe 463 të KPPRK-së, e gjykon me: 

 

                                                      DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 100 (njëqind) Euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguajë në afatin prej 

15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të  paguaj gjobën, Gjykata do t’ia 

zëvendësoj  dënimin me gjobë me dënim me burgim, duke ia llogaritur 1 (një) ditë burgim, me 

njëzet (20) Euro të gjobës.  

 

Obligohet të akuzuarit që ti paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë  në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 30 (tridhjetë) Euro,  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari M.J., me vendbanim në rr. ”K.“, nr...., në Prishtinë, për realizimin  e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.6049/2017 dt.28.05.2018, e ka akuzuar të pandehurin   A.S.për shkak se ka kryer 

veprën penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 

10.06.2020, në të cilën kanë prezantuar prokurori i shtetit Besart Mustafa dhe i pandehuri, në të 

cilën prokurori i shtetit fillimisht bëri ri-cilësimin e veprës penale nga vepra penale Asgjësimi 

apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPRK-së, në veprën penale Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së, duke aplikuar nenin 3 të Kodit Nr.06/L-

074, si ligj më të favorshëm për të akuzuarin, më pas e lexoi aktakuzën dhe menjëherë të 

pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm, dhe i 

akuzuari në shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi, me vullnet të 

plotë, dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, e ka pranuar në tërësi fajësinë për 

veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës, duke theksuar se i vjen keq për atë që ka 

ndodh, i ka premtuar gjykatës se nuk do ta përsërisë një vepër të tillë.  

 

Prokurori i shtetit, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri, ka deklaruar se pajtohet me 

pranimin e fajësisë, sepse pranimi i fajësisë është në përputhje të plotë me dispozitën ligjore 

nga neni 248 të KPPK-së, dhe i bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës bazuar në 

të cilat është mbështetur aktakuza, si dhe i propozon gjykatës që me rastin e matjes së lartësisë 

së dënimit pranimin e fajësisë ta vlerësoj. 

  

Me që i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore 

apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të 

KPPRK-së, që të pranohet deklarata e të pandehurit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj 

vepre penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të 

vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetuar se ai me datë, kohë dhe vend 

si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë deklarata e të dëmtuarit –

dëshmitari M.J., deklarata e dëshmitarit R.J., deklarata e të pandehurit, foto-dokumentacioni si 

dhe shkresat e tjera të lëndës, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit A.S., formësohen të 

gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së. 



 Numri i lëndës: 2019:100222 
 Datë: 26.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00991781 
 

3 (3)  

   
20
19
:1
00
22
3 

 

Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në bazë të nenit 69 dhe 70  të KPRK-së, 

në rastin konkret gjykata mori parasysh minimumin dhe maksimumin e dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale dhe vlerësoi se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës 

penale, si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e ka pranuar fajësinë në seancën e shqyrtimit 

fillestar për veprën penale e cila i vihet në barrë, se më parë nuk ka qenë i dënuar, se është 

penduar dhe i vjen keq, si dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do të përsëris veprën penale, 

ndërsa rrethanë rënduese nuk gjeti.  

 

Andaj, konform nenit 43 të KPRK-së, Gjykata i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, me bindje se dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri të plotë me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësisë penale, dhe se i njëjti  do të 

ndikojë në riedukimin dhe risocializimin e të akuzuarit dhe parandalimin e të njëjtit për 

kryerjen e veprave të tilla a të ngjashme penale, si dhe në përmbajtjen e personave tjerë nga 

kryerja e veprave penale, çka është edhe qëllimi i përgjithshëm i dënimit konform nenit 38 të 

KPPRK-së. 

 

Ky dënim është risocializim i të pandehurit me anë të pezullimit të dënimit. Me anë të këtij 

dënimi kryesit i tërhiqet vërejtja seriozisht dhe i bëhet me dije se nëse kryen vepër tjetër penale 

dënimi i suspenduar për një kohë të caktuar do të ekzekutohet. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par.2 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest 

civil është marrë në bazë të nenit 463 të KPPK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 365 të KPPRK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

     P.nr.2580/18 dt.26.06.2020 

2019:100222 

 

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Lumnije Krasniqi 

 

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. 


