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Numri i lëndës: 2019:109676 

Datë: 08.07.2019 

Numri i dokumentit:     00397011 

 

 
P. nr. 448/2019 

          

NË EMËR TË POPULLIT 

  

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjykatëses së 

vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale kundër të akuzuarit B.GJ nga .... , për veprën penale 

Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 3 lidhur me par. 1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti i Përgjithshëm, PP.II. nr. 716/19, të 

datës 14.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 13.06.2019, bie dhe në 

prezencë të palëve mori dhe shpalli, ndërsa më 05.07.2019,  përpiloi këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

           I akuzuari B.GJ. , me .... , nga babai ....  dhe nëna .... , e lindur .... , i lindur më ....  në .... , jeton 

në .... , i pa martuar, ka të kryer shkolën fillore, i pa punë, i gjendjes se varfër ekonomike, Shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më parë dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj tij,  

     

                                  

                                      Ë SH T Ë   F A J T O R 

           

          Sepse, më datë 13.05.2019, rreth orës 19:08 min. në rr. “Bulevardi i Pavarësisë”, në objektin e 

Kuvendit Komunal  në Gjilan, me dashje ka dëmtuar pasurinë e personit tjetër, pronë e Komunës së 

Gjilanit, në atë mënyrë që fillimisht ka shkuar te zyrja  e kryerarit të komunës së Gjilanit dhe në derën e 

hyrjes ka vendosur  një çantë spotive me rroba dhe vegla të punës dhe ka shkuar në shtëpi, pastaj, 

përsëri është kthyer , ka provuar ta hapë derën e hyrjes së Kuvendit Komunal, por, ajo ishte e mbyllur, 

ka qëndruar rreth katër minuta para këtij objekti dhe me një guri që e kishte marrë para kafiteriasë .... , 

afër soliterit, ka gjuajtur në drejtim të derës së hyrjes, me ç’rast, e ka thyer xhamin e derës, ku gjendet 

zyra e kryetarit të komunës, vend ky i cili shërben përdorim publik, duke i shkaktuar dëm të dëmtuarës, 

Komunës së Gjilanit, në vlerë të papërcaktuar,  

             -me çka ka kryer veprën penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 3 

lidhur me par.1 të KPRK-së, andaj, Gjykata, në bazë të dispozitave të neneve  7, 17, 21, 51, 73, 114 të 

KPRK-së dhe nenit 365, 453 dhe 463 të KPPRK-së,   

                                                     

                                                             

                                                                   E  G J Y K O N 

                                                           ME DËNIM ME KUSHT 

 

                       Dënim Burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve  dhe 

                      Dënim me gjobë, në shumën prej 150 (njëqind e pesëdhjetë)€, 

  i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në kohën prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër 

penale, në të kundërtën gjykata dënimin me kusht do ta revokojë.   
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            Obligohet i akuzuari që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 15 (pesëmbëdhjetë) €, si 

dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

            Pala e dëmtuar, udhëzohet në kontest juridiko-civil, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike.       

                                                       

 

A r s y e t i m 

        

  Prokuroria  Themelore  në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzë  PP. II 

nr. 716/2019, të datës 14.05.2019, kundër të akuzuarit B.GJ. , për shkak të veprës penale Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë nga neni 321, par.3 lidhur me par. 1 të KPRK-së dhe ka kërkuar që i akuzuari të 

shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 

                     

            Meqenëse i akuzuari B.GJ.  kohë pas kohe ka probleme emocionale, gjykata ftoi ekspertin 

psikiatër, .... , i cili deklaroi se i akuzuari B.GJ. është individ tek i cili funksionimi i tij psiqik 

karakterizohet brenda normës, ndërsa, i akuzuari e pranoi fajsinë për veprën penale e cila i vihet në 

barrë,  gjyqtaraj e mori  si pranim të vetëdijshëm, pa presion, i njoftuar nga ana e gjykatës lidhur me 

pasojat dhe benefitet e pranimit të fajsisë, për çka, nuk pati nevojë të administrojë prova të tjera.   

           Me rastin e caktimit dhe llojin e lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e parapara 

me nenin 73 të KPRK-së dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari pati sjellje korrekte në Gjykatë, 

se është penduar për veprën në fjalë, ndërsa, si rrethanë rënduese, mori  shkallën e përgjegjësisë 

penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale,e cila vepër është kryer në vend publi, ku 

qarkullojnë shumë njerëz, me bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në 

kuptim të nenit 41 të KPRK-së.    

         

          Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK-së.  

                          

          Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

                    

GJYKATA  THEMELORE NË  GJILAN 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

     P.nr. 448/19, më datë 05.07.2019 

 

   

                                                                                            Gjykatësja e vetme gjykuese,  

                                                                                                                  Luljete Shabani 

            

     

 

          KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa 

dorëzohet në dy ekzemplarë, përmes kësaj Gjykate.   

 

 

 

 

 


