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Numri i lëndës: 2022:042005 

Datë: 15.04.2022 

Numri i dokumentit:     02924999 

 

                                                                                                             P. 2022:042006 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, gjyqtarja e vetme gjykuese Hakile Ilazi, me 

zyrtarin ligjor Gazmend Bytyqi, në lëndën penale kundër të pandehurit L.S., i akuzuar 

sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/II.nr.1942/21, te datës 

25.02.2022, për veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 par 1  të 

KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e PTH në Ferizaj, për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor dënim me gjobë, gjykata me dt. 21.03.2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET kërkesa e PP/II.nr.1942/21, te datës 25.02.2022, dhe kjo gjykatë jepë këtë: 

  

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

I pandehuri: L.S., me vendbanim në rr. “....” – Ferizaj , i lindur më 22.09.2022,  me 

numer personal.., nga babai N., nëna B., e gjinisë H., ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

  

ËSHTË FAJTORË 

 

Më datë 15.04.2021 rreth orës 18:00, në rr. “...”, Ferizaj, saktësisht në objektin e pa shfrytëzuar të 

dëmtuarës M. K. i pandehuri L.S. me forcë e dëmton  braven e derës të lokalit duke e hapur dhe ka 

hyrë brenda në lokal i cililokal ishte i pa shfrytëzuar me një shok për të pirë cigare, pas përfundimit 

të cigares kishin dalur nga lokali me ç’rastë të dëmtuarës i shkakton dëmë material, 
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asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 par 1  të KPRK-së, 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4,7,17,23,41,46,73 të KPRK-së, si dhe nenit 495 të KPPK-

së.     

                               

GJ Y K O N 

 

Me dënim në gjobë në shumë prej 200 (dyqind) €, të cilin dënim është i obliguar ta 

paguaj në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse i akuzuari nuk mundet apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti në 

pajtim me nenin 43 par 3.të KPRK-së, do të zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që 

për 20 € të pa paguara i akuzuari do të vuaj një /1/ ditë burgim. 

 

E dëmtuara M.  K. nga Ferizaj, rr. “... ”, Lamella... kati ..,  për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike  juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor te paguaj shumën prej 20 €, si dhe 

konform nenit 39 par 3. Pika 3.1 të Ligjit  Nr.05/L-036, për kompensimin viktimave të 

krimit, të paguaj shumën prej 30 €, brenda afatit prej 30 ditë  nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

 

 

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, me PP/II.nr.1942/21, te datës 25.02.2022, ka akuzuar të 

akuzuarin L.S., për veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 par 1  të 

KPRK-së, 

,dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor me arsyetim se ka prova të 

mjaftueshme  dhe të besueshme nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre 

penale nga i akuzuari. 
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Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të aktakuzës dhe kërkesës për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore për aprovimin e kërkesës për dhënien e 

urdhrit ndëshkimor, në vështrim të nenit 495 par 1.të KPPK-së. 

 

Gjykata pasi shqyrtoj provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës si: leximi i 

raportit të oficerit  i datës 15.04.2021, deklarata e dyshuarit e datës 10.06.2021, deklarata 

e dëmtuarit e datës 15.04.2021 fotografitë si dhe shkresat tjera të cilat gjinden në lëndë. 

 

 Andaj, gjykata  vërteton se këto prova janë bindëse dhe të bazuara dhe njëkohësisht 

vërteton se i akuzuarit e ka kryer veprën penale për  të cilën akuzohet,dhe gjykata të 

njëjtin e shpall fajtor dhe i shqipton dënim me gjobë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Konfrom nenit 458-459  e  dëmtuara M. K. nga Ferizaj, rr. “... ”, Lamella . kati ..,  për 

realizimin e kërkesës pasuroro-juridike  juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

Konform nenit 450 dhe 451 të  KPPK-së gjithashtu obligohet i pandehuri që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumen prej 20 € dhe Vendimi për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit konform nenit 39 par. 3 pika 3.1, Nr. 05/L-036 në afatin prej 30 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

            

Nga arsyet e sipër cekura,  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                         GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

2022:042006, me datë 21.03.2022 

 

Gjyqtarja e vetme gjykuese  

Zyrtari Ligjore 

Gazmend Bytyqi                                                              Hakile Ilazi 

                                  

 

KËSHILLË  JURIDIKE: 

Kudër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtim në afatin prej  

8 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit të njëjtës gjykatë. 


