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Numri i lëndës: 2022:110764 

Datë: 30.06.2022 

Numri i dokumentit:     03188733 

P.nr.88/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

               GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA KAMENICË, përmes gjyqtarit  

Sadri Krasniqi, me sekretaren juridike Tevide Thaqi, në lëndën penale kundër të pandehurit S. 

I. nga ......, për shkak të veprës penale, vjedhja  nga neni 313, paragrafi 2 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.II.nr.802/2022 të datës 26.05.2022, duke 

vendosur sipas kërkesës së P.TH - në Gjilan, për dhënien e urdhërit ndëshkimor, më datën 

30.06.2022, hartoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET kërkesa e PTH - në Gjilan, PP.II.nr.802/2022 e datës 26.05.2022, për 

dhënien e urdhërit ndëshkimor ndaj të pandehurit, 

  S.I., nga babai I., nëna Z., e . L., i lindur më datë ......., në ........,   me nr. personal 

........, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Ë sh t ë    f a j t o r 

 

Më datë  06.05.2022, rreth orës 12:10, në fshatin Crep, K.Ranillukut, i pandehuri S. I. 

me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, ka kryer vjedhje, në dëm të të 

dëmtuarit Q. I., në atë mënyrë që deri ishte në marketin “Nisi Com”, ka mare një USB-

mbushës për telefon dhe muzikë-model RCC230-4.8A, e ka vendosur në xhep dhe ka dalë nga 

marketi pa e paguar, që sipas të dëmtuarit  vlera e USB është rreth 19 euro, duke i shkaktuar 

dëm të dëmtuarit në vlerën e caktuar. 
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              -me çka ka kryer veprën penale, vjedhja, nga neni 313 paragrafi 2 të KPRK-së.  

 

Andaj, në bazë të nenit 4, 38, 69,70 dhe 81e 82 të KPRK-së, si dhe neni 495 dhe 498  të 

KPPRK-së të pandehurit i shqipton, 

                     

          Vërejtje Gjyqësore 

 

  Ashtu që të akuzuarit S.I., i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të 

rrezikshme, që përbën vepër penale për të cilën nëse ai sërish kryen vepër të tillë gjykata do t’i 

shqiptojë sanksion më të rëndë penal.  

 

I dëmtuari Q. I. nga ......., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 

Obligohet i  pandehuri që ta paguajë paushallin gjyqësor, në shumë prej 20 €, në afat 

prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim ta merr formën e prerë. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.802/2022, të parashtruar më 26.05.2022, ka kërkuar që ndaj të pandehurit S. I. nga 

......., të fillohet dhe shtjellohet procedura penale, për shkak të veprës penale: vjedhja nga neni 

313 paragrafi 2 të KPRK-së, tё shpallet fajtor dhe tё dënohet sipas ligjit. Së bashku me 

aktakuzë, Prokuroria  ka paraqitur edhe kërkesën për dhënien e Urdhrit ndëshkimor dhe ka 

kërkuar që të pandehurit ti shqiptohet vërejtje gjyqësore, pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor 

ngase janë plotësuar kushtet ligjore sipas nenit 493 parag. 2, lidhur me parag.1 të KPPRK-së. 

 

Gjykata pasi që shqyrtoi dhe analizo Aktakuzën dhe kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor, si dhe shkresat e tjera të lëndës, konstatoi se duhet të pranohet kërkesa e 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, për dhënien e urdhrit ndëshkimor ndaj të pandehurit dhe të 

njëjtit ti shqiptohet vërejtje gjyqësore. 

              Gjykata konsideron se provat e bashkangjitura në aktin e akuzës siç janë: Raporti 

fillestar i incidentit, me nr. të rastit 2022-CL-023 i datës 06.05.2022, deklarata e të dëmtuarit 

Q. I., deklarata e dëshmitarit Sh. I., deklarata e të pandehurit S.I., një CD, vërtetimi për 
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sekuestrimin e përkohshëm të sendit, vërtetimi për kthimin e sendit të sekuestruar përkohësisht, 

raporti i oficerit A. K., si dhe shkresat e tjera në lëndë, ofrojnë bazë të mjaftueshme për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor me bindje se edhe ky dënim i shqiptuar do të ndikojë te i 

pandehuri dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 të KPPRK-së, 

prandaj gjykata e aprovoi kërkesën e P.TH.- së në Gjilan dhe të pandehurin e shpalli fajtor dhe 

i shqiptoi  vërejtje gjyqësore.  

I dëmtuari Q.I.nga ......., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

Vendimi mbi paushallin gjyqësor është bazuar në nenin 450 parag. 2 pika 2.6 e 

KPPRK-së. 

  Nga të cekurat më lartë dhe në bazë të nenit 495 të KPPRK-së, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                                                                                    

     GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS KAMENICË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

                                                            P.88/2022, më datë 30.06.2022 

 

 

                                                                                                                        G j y q t a r i, 

    _____________ 

                                                                                              Sadri Krasniqi,d.v    

  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi- urdhrit ndëshkimor ushtrohet kundërshtim  

                                             kësaj gjykate në afat prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit. 


