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Numri i lëndës: 2019:278395 

Datë: 21.05.2021 

Numri i dokumentit:     01803529 

P.nr.259/19 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Gjilan- dega në Kamenicë, përmes gjyqtarës së vetme Valbonë 

Dërvodeli, me sekretaren juridike Emine Zubaku, në çështjen penale kundër të pandehurit D. D. nga 

......., për shkak të veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 parag. 1 të KPRK-së -

së, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së nga Gjilani, PP.nr.1830/2019 i dt.25.11.2019, në 

shqyrtimin e hapur gjyqësor, më datë 20.04.2021 komunikoi, ndërsa më dt. 17.05.2021 përpiloi  këtë: 

 

                                                        A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

           

          I pandehuri, 

          D. D., me pseudonim D., nga i ati Z., e ëma S., mbiemri i vajzërisë Zh., i lindur më datë ......., në 

.........., serb, shtetas i Republikës së Kosovës, në bashkëjetesë, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i 

gjendjes së varfër ekonomike, në bazë të evidencës që disponon kjo gjykatë i dënuar më parë për vepër 

penale,. 

 

Në pajtim të nenit 364 parag. 1 nën parag. 1.3 i KPPRK-së, 

 Lirohet nga akuzat 

 

Sepse më dt. 01.11.2019 rreth orës 14:30 min, në ......, pikërishtë në ndërtesen kolektive  

përballë banesës së tij në banesën e të dëmtuarës J. I., i pandehuri ka dëmtuar pasurinë e laujtshme të të 

dëmtuarës, në atë mënyrë që pas një mosmarveshje me I. e cila për momentin ishte duke qëndruar në 

banesën e të dëmtuarës J. I., i pandehuri D. nga hidhërimi del në koridor të ndërteses kolektive, përballë 

banesës së tij me anë të forcës godet derën e të dëmtuarës, e thyen atë hyn brenda të grindet me I., me 

çka të dëmtuarës J. I. i dëmton derën e hyrjes së banesës, duke i shkaktuar dëm material në vlerë të 

papërcaktuar.  
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- Me çka kishte për të kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 

parag.1 të KPRK-së. 

 

E dëmtuara J. I. nuk parashtroi kërkesë pasurore juridike.                                     

 

 Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate  

 

A r s y e t i m 

 

              Prokuroria Themelore në Gjilan, me aktakuzën PP.II.nr.1830/2019 prej datës 25.11.2019, ka 

akuzuar D. D., nga ...... për shkak të veprave penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 

parag. 1 të KPRK-së, pranë të cilës akuzë ka mbetur edhe në fjalën përfundimtare me propozim që i 

akuzuari të deklarohet fajtor dhe të dënohet në përputhje me ligjin. 

            E dëmtuara J. I. nuk iu ka bashkangjitur ndjekjes penale dhe nuk ka parashtruar kërkesë 

pasurore – juridike. 

I akuzuari  D. D. gjatë paraqitjes së mbrojtjes në seancën për shqyrtim gjyqësor, mohon në 

tërësi faktin që ta ketë dëmtuar derën e të dëmtuarës, me arsyetimin se ka pas qelsin nga banesa e të 

dëmtuarës dhe nuk ka pas nevojë ta dëmtoj derën, pasi që gjatë qendrimit të saj në spitalin e psikiatrisë 

në Gjilan 15 ditë dhe 15 ditë në Spitalin e Vrajës është kujdesur për djalin e saj dhe pas ardhjes nga 

spitali të të dëmtuarës është kujdesur edhe për te në banesën e tij, gjë të cilën e pohon edhe e dëmtuara . 

Në fjalën përfundimtare i akuzuari nuk e ndien veten fajtor për kryerjen e veprës penale për të 

cilën ngarkohet, kërkon nga gjykata që t’i shqyrtoj sa më drejt të gjitha provat që disponon dhe ta liroj 

nga përgjegjësia penale. 

 Gjykata në procedurën provuese ka dëgjuar të dëmtuarën në cilësi të dëshmitarës J. I., 

dëshmitarët, J. F. dhe D.P. si dhe ka shikuar foto dokumentacionin bashkangjitur lëndës. 

 

Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarës vërtetoi faktin se, ditën konkrete i akuzuari vetëm ka 

trokitur në derën e të dëmtuarës, dera ka qenë e dëmtuar më heret nga ish bashkëshorti i saj i ndjer, i 

akuzuari nuk e ka  dëmtuar derën ai vetem ka trokitur në derë dhe është rrëzuar, i akuzuari për shkak të 

sëmundjes së saj është kujdesur për te dhe djalin e saj. Me rastin e dhënjes së deklaratës në polici ka 

qenë e sëmur nuk i kujtohet se çka ka thënë. 

 

Nga deklarata e dëshmitares J. F. u vërtetuan faktet se, banon në ndërtesën kolektive ku banojn 

i akuzuari dhe e dëmtuara, nuk ka parë – nuk ka njohuri se kush e ka dëmtuar derën e të dëmtuarës, e 

dëmtuara ka qenë në depresion psiqik ku pas vdekjes së bashkëshortit është shëruar në Spitalin e 

Gjilanit dhe gjatë kësaj kohe i akuzuari është kujdesur për të dëmtuarën dhe djalin e saj. Ndërsa 

dëshmitari D. P. - zyrtar policor njoftoi gjykatën se rasti është lajmëruar në polici për shkak se është 
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dëgjuar zhurmë në banesën e të dëmtuarës, në vendin e ngjarjes kanë dalur menjëherë , kanë vërtetuar 

se dera është e dëmtuar mirëpo se dera a ka qenë e dëmtuar më herët apo ditën konkrete nuk kanë 

mundur këtë fakt ta vërtetojnë. 

                

         Gjykata vlerësoi dhe analizoi provat në shqyrtimin kryesor edhe ate një nga një dhe të gjitha së 

bashku në kuptim të nenit 8 dhe 361 të KPPRK-ës dhe erdhi në përfundim se nga këto prova nuk u 

vërtetua se i akuzuari ka kryer veprën penale asgjësimi, apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 parag. 1 i 

KPRK-së ashtu siç ngarkohet me aktakuzën e PTH-ës nga Gjilani. 

          

          Gjykata analizoi deklaratën  e të dëmtuarës në cilësi të dëshmitarës dhe dëshmitarëve mirëpo nga 

këto deklarata  vërtetoi – nuk ishte kontestuese se dera e të dëmtuarës ka qenë e dëmtuar , mirëpo nga 

asnjë dëshmitar nuk u vërtetua se i akuzuari ka dëmtuar derën e të dëmtuarës dhe gjithashtu nuk u 

vërtetua fakti se kur është dëmtuar kjo derë, dmth ditën konkrete apo jo.  U tha nga i akuzuari e u pohua 

nga e dëmtuara se i akuzuari për shkak gjendjes psikike të të dëmtuarës është kujdesur për të dëmtuarën 

dhe djalin e saj, i akuzuari ka poseduar çelësin nga banesa e të dëmtuarës dhe është kujdesur për të 

njejtit andaj lind pyetja cila kish me qenë arsyeja e dëmtimit të derës të të dëmtuarës !!! 

 

Gjykata në këtë çështje penalo-juridike me asnjë provë të vetme nuk mundi të vërtetoi faktin–

tezën e akuzës se i akuzuari kishte kryer veprën penale për të cilën  ishte ngarkuar, i akuzuari nuk është 

parë nga askush duke e dëmtuar derën  e banesës të të dëmtuarës, faktin se i akuzuari e ka dëmtuar 

derën e mohon në tërsi e dëmtuara duke deklaruar se derën e banesës e ka dëmtuar ish bashkëshorti i saj 

tani i ndjer gjithashtu nuk është vërtetuar as fakti se kur është dëmtuar dera e të dëmtuarës.  

 

         Gjykata vlerëson se përgjegjësia penale duhet të provohet, askush nuk mund të shpallet fajtor në 

bazë të supozimeve pa pasur prova të drejtëpërdrejta të cilat do ta përshkruanin me saktësi ekzistimin e 

fakteve përkitazi me kryerjen e veprës penale, prandaj edhe në të drejtën penale vlenë parimi”Indubio 

Pro Reo”, pra mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen interpretohen në 

favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij në mbështetje të nenit 3 parag. 2 të KPPRK-së. 

         E dëmtuara J. I. nuk parashtroi kërkesë pasurore juridike.   

          Për shpenzimet e procedurës penale gjykata ka vendosur që ato të bien në barrë të mjeteve 

buxhetore të kësaj gjykate, në kuptim të nenit 454 parag. 1 i KPPRK-së.  

                         

                                                                                 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS KAMENICË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:278395, 17.05.2021 
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                                                                                                                             Gj y q t a r j a,                              

                                                                                                                      Valbonë Dërvodeli,d.v. 

        

               

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej  

 15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykatës së  

                                    Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 


