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Numri i lëndës: 2021:003482 

Datë: 03.02.2021 

Numri i dokumentit:     01472453 

 

 

P.nr.33/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, sipas gjyqtares së vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me 

bashkëpunëtoren profesionale Dafina Ymeri, në çështjen penale kundër të pandehurit F. D., për 

shkak të veprës penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 par.1 të KPRK-së (06 L-

074), duke vendosur sipas Aktakuzës se Prokurorise Themelore ne Prishtine-Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.5624/2020, të dt.23.12.2020, me kërkesë për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor, pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, me datë 03.02.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.II.nr.5624/2020, të dt.23.12.2020 dhe kjo gjykatë komfor dispozitës të nenit 495 të KPPK–

së, jep këtë:  

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

  

I pandehuri: F. D., nga i ati R. dhe e ëma H., e gjinisë S., i lindur me datë ...... në Prishtinë, ku 

edhe e ka vendbanimin në rr.’’L. B.’’, El C., kati..., nr....., shqiptar, shtetas i Republikës se 

Kosovës, me nr. personal ...... 

 

ËSHTË  FAJTOR   
 

Sepse:  
Me datë 28.11.2020, rreth orës 01:00, në rrugën ‘’A. K.’’, në garazhin e ndërtesës, për shkak se 

automjeti i tipit ‘’Audi’’ me targa të regjistrimit ...... pronë e të dëmtuarit N. M. ishte parkuar 

në mënyrë të parregullt dhe ka vështirësuar mundësinë e parkimit të automjetit të të pandehurit, 

i njëjti me qëllimin për t’i shkaktuar dëm pasurisë së tjetrit, në këtë rast të dëmtuarit N. M., 

vepron ashtu që i bën shpimin e dy gomave të automjetit me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton dëm 

material,  

 

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

KPRK-së. 
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Andaj gjykata-komform dispozitave të neneve 4, 38, 43, 69 dhe 82 të KPRK-së, si dhe  neneve 

365 dhe 495 të KPPRK-së, të pandehurin: 

 

E GJYKON 
 

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

paguaj në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi, në dy 

këste mujore. 

 

Po që se dënimi me gjobë nuk mund të realizohet konform nenit 46 të KPK-se, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim burgimi, duke llogaritur çdo 20 (njëzet) euro me 1 (një) ditë burgim. 

 

Obligohet i pandehuri që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 (njëzet) euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

I dëmtuari N. M., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

                             

                                                                      A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzën 

PP.II.nr.5624/2020, të dt.23.12.2020, kundër  të pandehurit F. D. për shkak të veprës penale 

Asgjësimi apo dëmtimi nga neni 321 par.1 të KPRK-së (06 L-074). 

 

Gjykatës në aktin akuzues i është kërkuar që kundër të pandehurit të jep Urdhrin Ndëshkimor 

me arsyetimin e besueshëm nga kallëzimi penal dhe provat e bashkangjitura lidhur me 

besueshmërinë e aktakuzës së prokurorisë së shtetit në drejtim të vërtetimit të fakteve se i 

pandehuri vërtetë e ka kryer veprën penale për te cilën akuzohet.  

 

Sipas dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës se Kosovës, për veprat  penale për të 

cilat janë parashikuar dënim me gjobe ose burgim deri  (3) tri  vite, gjykata në referim të 

kërkesës së prokurorisë mund të jep urdhër ndëshkimor, në të cilin të pandehurit do ti shqiptoj 

dënim përkatës pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor që nënkupton se në rastin konkret janë 

zbatuar dispozitat ligjore të procedurës së veçantë nga neni 495 të Kodit të Procedurës Penale 

të Republikës së Kosovës. 

 

Me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes e komfor nenit 493 dhe 494 të KPPK-se, Gjyqtarja e 

vetme gjykuese gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 493 të KPPK-së dhe konform 

dispozitave nga neni 495 par. 1 të KPPK-se, ashtu qe mori vendim që ta pranoj kërkesën për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, si deklarata e të dëmtuarit, 

deklarata e vet të pandehurit, foto dokumentacioni, dhe shkresat tjera janë prova të besueshme 

mbi bazën e të cilës vërtetohet se i pandehuri e ka kryer veprën penale për te cilën është 

akuzuar. 

 

Gjykata duke u bazuar në këto prova të besueshme vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit 

ekzistojnë elementet e veprës penale Asgjësimi apo dëmtimi nga neni 321 par.1 të KPRK-së 

(06 L-074), për këtë edhe i shqiptoi urdhrin ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Me rastin e caktimit të lartësisë se dënimit me gjobë gjykata morri parasysh rrethanat si: 

shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. 

 

Gjykata çmon se dënimi i shqiptuar është i drejte dhe i ligjshëm, se është në harmoni me 

shkallen e përgjegjësisë penale e të pandehurit dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të 

vlerës së mbrojtur. Se këndejmi me praninë e te gjitha këtyre rrethanave nuk ka pasur vend qe 

te pandehurit ti shqiptohet një dënim me i bute ose me i rëndë.  

 

Andaj, gjykata vlerësoj se edhe me këtë dënim te shqiptuar do të arrihet qellim i dënimit në 

vështrim të nenit 41 të KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprës penale në të 

ardhmen, të bëjë rehabilitimin e tij, që në të ardhmen i pandehuri të ketë kujdes të shtuar që ë 

mos bie në kundërshtim me ligjin, pasi që gjykata mundet të ashpërson dënimin kundër tij, si 

dhe me këtë dënim shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale të kryer dhe ngrit moralin dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale per paushallin gjyqësor u mor në kuptim të nenit 

450 par.2 nën paragrafi 2.6 lidhur me par. 1 të KPPK-së. 

 

Në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPRK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil 

për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Me sa u tha me lartë në kuptim të nenit 365 e 495 të KPPK-se, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI PENAL 

P.nr.33/2021, te datës 03.02.2021 

2021:003482 

 

 

 

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Lumnije Krasniqi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, i pandehuri mund te paraqes kundërshtim 

ne afatin prej 8 ditësh, nga dita e pranimit te tij, ne këtë gjykatë.  


