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Numri i lëndës: 2018:045249 

Datë: 12.02.2020 

Numri i dokumentit:     00829092 

    P.nr.521/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit S.M. nga Gjakova, për shkak të veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 

333 par.1 të  KPRK-së, i akuzuar sipas akuzues të Prokurorisë Themelore në Gjakovë - 

Departamenti i përgjithshëm, me numër PP/II.nr.996/18, të datës 30.07.2018, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësorë – publik, me datën 04.02.2020, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Enis 

Gashi, të dëmtuarit P.E., të akuzuarit mori dhe publikisht shpalli këtë: 

      

A K T G J Y K I M 

I  akuzuari: 

 

S.M., nga i ati M., e ëma S., e gjinisë Sh., data e lindjes..., në Gjakovë, ku edhe banon, i 

pamartuar, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar - shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal ...   

   

 Në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP. 

 

    L I R O H E T  N G A   A K U Z A 

 Sepse me datën 15.07.2018, rreth orës 18:00 në Gjakovë, përafërsisht në afërsi të Spitalit 

Rajonal “I.G.”, në Gjakovë, të dëmtuarit P. (I.) E. nga Gjakova, në automjetin e markës “VW 

Tiguan”, me targa regjistrimi ..., ngjyrë hiri, i shkakton dëm material, në atë mënyrë që duke ecur, e 

merr një guri në tokë dhe e gjuan në xhamin e pasmë të automjetit të dëmtuarit, i cili ishte i parkuar 

në afërsi të spitalit të qytetit dhe largohet në drejtim të paditur, me ç’rast të dëmtuarit i shkakton 

dëm në vlerë prej 400€. 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale vjedhje nga neni 333 par.1 të  KPRK-së  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

     

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.996/18, të datës 30.07.2018, kundër të akuzuarit S.M. nga Gjakova, 

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

Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit Enis Gasi ka deklaruar në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se pas administrimit të provave personale dhe materiale, në këtë çështje penale gjendja 

faktike në aktakuzë dhe vepra penale me të cilën akuzohet i pandehuri u vërtetuan në mënyrë të 

plotë, dhe atyre nga administrimi i provave personale si deklarata e të dëmtuarit, sidomos deklarata 
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e vetë akuzuarit i cili në deklaratën e tij në polici, në tërësi ka pranuar kryerjen e veprës penale për 

të cilën ngarkohet, pastaj nga provat materiale si Raporti i oficerit dhe foto dokumentacioni që ia 

janë bashkangjitur aktakuzës, në tërësi vërtetohet gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë dhe 

elementet e veprës penale për të cilën ngarkohet i akuzuari. 

 

 Sa i përket pretendimeve të akuzuarit se i njëjti veprën penale në polici e ka pranuar, me 

qëllim që mos të ndalohet nga Policia për 48 orë, Gjykatës i propozoi që mbrojtjes së tillë të 

akuzuarit të mos ia fal besimin, pasi që i njëjti tenton të i shmanget përgjegjësisë penale për 

veprimet e tij. Andaj Gjykatës i propozoi që i njëjti të shpallet fajtor, të dënohet sipas Ligjit si dhe 

të obligohet në shpenzimet procedurale. 

 

  I dëmtuari P.E. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështesë në tërësi fjalën 

përfundimtare të Prokurorit të shtetit. 

 

 I akuzuari S.M. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nuk e pranoi këtë vepër penale 

për të cilën më vihet në barrë.  

 

Gjykata  gjatë shqyrtimin gjyqësorë i ka nxjerr të gjitha provat e nevojshme dhe pas 

vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari S.M. 

nuk është kryes i veprës penale që i ngarkohet me aktakuzë meqenëse nuk është provuar se i njëjti 

ka kryer veprën penale andaj konform nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP gjykata ndaj të akuzuarit 

S.M., për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par.1 të  KPRK-së, ka marr 

aktgjykim lirues. 

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësorë gjykata ka dëgjuar të dëmtuarën P.E. në cilësi të dëshmitares si 

dhe ka administruar provat materiale dhe atë: Raportit fillestar të incidentit të përpiluar nga Policia 

e Kosovës, me numër të rastit 2018 – EA-650 të dt. 15.07.2018, Deklarata e ankuesit P.E. dhënë në 

Stacionin Policor në Gjakovë, me dt.17.05.2018, Raporti i Oficerit me numër të rastit 2018-EA-650 

të dt. 15.07.2018, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dyshuarit S.M. pranë Policisë së Kosovës, 

me dt. 17.07.2018,  dy foto në formatin A4 në fotokopje bardh e zi, të dëmit në veturë. 

 

I dëmtuari P.E. nga Gjakova, në cilësi të dëshmitarit gjatë shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar 

se:  i njëjti ka deklaruar se vetura është në emër timin, bashkëshortja ime ka qenë për vizitë në 

Spitalin Regjional I.G. në Gjakovë dhe automjetin e ka parkuar në rrugën afër spitalit, ku pas vizitës 

bashkëshortja më ka thirre në telefon dhe më ka ftuar të shkoi ku më ka njoftuar që xhami i 

prapsëm i automjetit është thyer. Pastaj e kemi thirre policinë dhe e kanë përpiluar raportin. Ka 

shtuar se kur ka ndodhur rasti jam mbledhur disa persona aty afër të cilët i kanë dyqanet dhe ata më 

njoftuan se janë dy tre persona që konsumojnë drogë, ndërsa nuk e kanë ditë se kush është personi 

konkret. Por kanë njoftuar se dy tre persona pe bëjnë dëme për rreth spitalit. Në pyetjen e Prokurorit 

se i akuzuari a ka qenë personi që e ka thyer xhamin e veturës, i njëjti ka deklaruar se jo vetëm kur 

kam dëgjuar prej Gjykatës. Duke shtuar se bashkëshortja ka dyshuar në një person me kapele, 

mirëpo nuk ja ka parë fytyrën dhe nuk ka mundur ta identifikoi. 

 

Nga Raporti fillestar i incidentit të përpiluar nga Policia e Kosovës, me numër të rastit 2018 

– EA-650 të dt. 15.07.2018, e njëjta është procedurë standarde e Policisë së Kosovës  me rastin e 

paraqitjes së rastit, si koha e paraqitjes, koha e kryerjes, i dëmtuar, vepra penale e të dhëna të tjera. 

 

Nga Deklarata e ankuesit P.E. dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë, me dt.17.05.2018,  i 

njëjti e ka përshkruar rastin dhe ka theksuar se nuk mungon asnjë gjë tjetër në veturë përveç 

thyerjes së xhamit, ka shtuar se nuk dyshoj në askënd mirëpo ka njoftuar Policinë se disa lokale 
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kanë kamera aty afër dhe nëpërmes tyre të shikohet se kush e ka thyer xhamin, ka theksuar se vlera 

e dëmit është rreth 400 €. 

 

Nga Raporti i Oficerit me numër të rastit 2018-EA-650 të dt. 15.07.2018, është konstatuar se 

me dt.15.07.2018 kemi pranuar informatën se afër Emergjencës një veture iu ishte thyer xhami, pasi 

është intervistuar viktima ku kishte deklaruar se në ora 18:00 e kishte lenë veturën në atë lokacion, 

kur ishte kthyer rreth orës 20:00 e kishte vërejtur se xhami ishte i thyer dhe nuk mungonte asgjë në 

veturë. Persona të dyshimtë nuk ka, vlerë e dëmit është rreth  400€. 

 

Nga Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dyshuarit S.M. pranë Policisë së Kosovës, me 

dt.17.07.2018 nga ana e zyrtarëve policor P.B. dhe A.D., i akuzuari ka deklaruar se lidhur me rastin 

për te cilin ju me keni njoftuar qysh në fillim deklaroj se data dhe koha nuk më kujtohet veç unë 

gjatë tërë ditës rri duke u shëtitur në afërsi të spitalit, ka shtuar se kam qenë edhe përdorues i 

narkotikëve por tani jam duke u mundur që ta lë, duke u shëtitur kam marr një guri në tokë dhe e 

kam gjuajtur në një veturë në xhamin e mbrëmë, unë nuk kam marr asgjë në atë veturë, pastaj kam 

shkuar në shtëpi. I njëjti ka shtuar se kam qenë vetëm, as vet nuk e din se pse e kam ndërmarr këtë 

veprim, vetura nuk e ka ditë se e kujt ka qenë, është përdorues i narkotikëve – heroin dhe e blej në 

Gjakovë emrin e shitësit nuk ja di se kush është. kur e kam kryer veprën kam qenë nën ndikim të 

drogës pasi që përdori shumë. 

 

Nga dy foto në formatin A4 në fotokopje bardh e zi, të dëmit në veturë me targa ..., shihet se 

xhami i prapmë i veturës është thyer. 

 

I akuzuari S.M., në mbrojtje të tij duke mos e pranuar fajësinë, ka deklaruar se nuk e ndien 

vetën  fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohem i njëjti ka deklaruar se me datën 15.07.2018 

rreth orës 18,00, nuk më kujtohet ku kam qenë, po ashtu ka cekur se kam dhënë një deklaratë në 

Polici, se e vërteta është se unë e kam pranuar veprën penale në polici, mirëpo kam qenë në ndikim 

të narkotikëve dhe kam menduar se në rast se pranoi vepër penale, nuk do të mbahem në mbajtje 48 

orë, duke shtuar se Polici i cili më ka marrë në pyetje, po atë ditë mi ka dhënë 2 € në formë 

lëmoshe, ka qenë një zyrtar me mbiemrin B., ndërsa tjetri nuk më kujtohet. Prokurori Shtetit ka pyet 

të akuzuarin se a qëndroi shpesh në afërsi të spitalit I.G., i njëjti ka deklaruar se po kam qëndruar, 

pasi që kam qenë përdoruesi i narkotikëve, ndërsa në kohen kur është kryer vepra penale, se jo nuk 

më kujtohet. Prokurori ka pyet të akuzuarin se a keni gjuajtur ndonjëherë me ndonjë mjet të fortë në 

veturë, i njëjti ka deklaruar se jo asnjëherë e as për këtë rast. - I dëmtuari nuk ka pyetje për të 

akuzuarin. 

Gjykata pasi që ka analizuar të gjitha provat në rastin konkret ka konstatuar se nuk është 

kontestues fakti të dëmtuarit P.E., iu kishe thyer xhami  pasme i automjetit, mirëpo gjykata me 

asnjë provë nuk ka mundur të vërtetoj faktin se i akuzuari kishte kryer veprën penale pasi që nga i 

dëmtuari dhe bashkëshortja e tij të njëjtit nuk e kanë parë të akuzuarin të ketë kryer veprën penale, 

po ashtu nuk kemi ndonjë dëshmitar të rastit i cili ka mundur të dëshmoj se i akuzuari të ketë kryer 

veprën penale, po ashtu nuk janë siguruar prova filmike lidhur me kryejnë e vepre penale pasi që i 

dëmtuari P., ka deklaruar se për rreth ka dyqane të cilat kanë kamera të sigurisë, pra nga deklarimi i 

të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit i njëjti ka deklaruar se nuk dyshon në askënd po ashtu të 

akuzuarin nuk e ka parë të ketë kryer veprën penale. Andaj gjykata me asnjë provë nuk ka mundur 

të vërtetojë faktin se i akuzuari kishte qenë ditën kritike në vendin e ngjarjes.  

 

Gjykata konsideron se e vetme provë e cila e inkriminon të akuzuarin është deklarata e tij e 

dhënë në Polici me dt.17.07.2018, dy ditë pas ndodhjes së veprës penale ku i njëjti është marrë në 

pyetje nga dy zyrtarët policor P.B. dhe A.D., i cili gjatë tërë kohës ka deklaruar se jam në ndikim të 

narkotikëve dhe i njëjti është marrë në pyetje pa prezencën e mbrojtësit, i cili kishte pohuar veprën 
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penale, mirëpo kjo Gjykatë nuk mund ta marrë për bazë për faktin se prova  është marrë në 

kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale pasi që i njëjti ka qenë nën ndikim të narkotikëve dhe 

se i njëjti është marrë në pyetje pa prezencën e mbrojtësit – avokatit, për çka kjo është e vetmja 

provë e cila e inkriminon të akuzuarin ku gjykata nuk mund ta shpall fajtor për veprën penale me të 

vetmen provë për të cilën e ka inkriminuar vetveten në kuptim të nenin 123 parg.5 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. Po ashtu gjatë këtij shqyrtimi i akuzuari në mbrojtjen 

e vet ka deklaruar se me datën 15.07.2018 rreth orës 18,00, nuk më kujtohet ku kam qenë, po ashtu 

ka cekur se kam dhënë një deklaratë në Polici, se e vërteta është se unë e kam pranuar veprën 

penale në polici, mirëpo kam qenë në ndikim të narkotikëve dhe kam menduar se në rast se pranoi 

vepër penale, nuk do të mbahem në mbajtje 48 orë, duke shtuar se Polici i cili më ka marrë në 

pyetje, po atë ditë mi ka dhënë 2 € në formë lëmoshe.  

 

Duke pas parasysh të gjitha këto rrethana, faktet të shqyrtuara dhe me provat e vërtetuara, 

Gjykata morri aktgjykim lirues për faktin se aktakuza ka mbetur në nivelin e dyshimit të arsyeshëm 

dhe jo të bazuar mirë në prova të artikulueshme dhe të besueshme se i akuzuari të ketë kryer veprën 

penale për të cilin ngarkohet, pasi që në fjalën përfundimtare prokurori ka theksuar se  gjendja 

faktike në aktakuzë dhe vepra penale me të cilën akuzohet i pandehuri u vërtetua në mënyrë të 

plotë, por nga të gjitha provat e administrua gjykata nuk ka mundur të vërtetoj faktin se i akuzuari 

kishte thyer xhamin, ngase me asnjë provë qoftë direket apo indirekte por edhe me dëgjimin e 

dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit nuk ka mundur të vërtetoj faktin se i akuzuari kishte qenë i ditën 

kritike në kohen dhe vendin e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, andaj gjykata në mungesë të 

provave duke u bazuar në nenin 364 par.1 pika 1.3 të KPP, të akuzuarin S.M.e ka liruar nga akuza 

për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par.1 të  KPRK-së, të përshkruar 

si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Në bazë të nenit 454 par. l të KPP është vendosur që shpenzimet e procedurës penale ti bijën 

në mjetet buxhetore të gjykatës. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 364 par.1 

nënpar.1.3 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.521/18, me datë 04.02.2020 

 

Procesmbajtësja,                                Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                   Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 


