
   

P.nr. 1482/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN - DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, përmes gjyqtarit të vetëm Islam Thaçi, me sekretaren 

juridike Rafete Syla, në çështjen  penale kundër të pandehurit, Sh. G., për shkak 

të  veprës penale, vjedhje, nga neni 325 paragrfi 2 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore,  

Departamenti për Krime të Përgjithshme në Gjilan dhe kërkesës për dhënien e 

urdhërit ndëshkimor - vërejtje gjyqësore (PTHDP), PP.II.nr.2208/16, të datës  

15.12.2016,  më 07.06.2017, hartoi këtë: 

 

  

 A K T GJ Y K I M 

 

            

          PRANOHET kërkesa e PTH në Gjilan, PP.II.nr. 2208/2016 e dat. 

15.12.2016,për dhënien e urdhërit ndëshkimor,ndaj të pandehurit, 

Sh. G., nga babai  S.  dhe nëna H., e lindur G., i lindur më … në P.,tani 

me vendbanim në fshatin Ll., komuna e N., rr. e …, punëtor fizik në 

ndërmarrjen “…” në F. K., me numër të tel…, shqiptar, shtetas i Republikes së 

Kosovës, i cili 

 

ë sh t ë    f a j t o r  

    

 

Sepse  më ...2016,rreth orës … minuta, në Gj. , në rrugën “…” në 

qendrën tregtare “…” me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, ka 

marrë një xhemper të meshkujve në vlerë prej 14.99€, në atë mënyrë që hyp në 

katin e dytë të qendrës tregtare shkon te sektori i veshmbathjeve, e mer 

xhemperin dhe e futë ndër jakne dhe tenton të largohet pa e paguar të njejtin, 

me ç’rast hetohet nga punëtori i sigurimit të kësaj qendre, ndalohet, kontrollohet 

dhe në atë rast i gjindet xhemperi i vjedhur, i cili i merret dhe kthehet e 

vendoset prapë në raftin nga është marur. 

Me çka ka kryer veprën penale, vjedhje nga neni 325 paragrafi 2 lidhur 

me paragrafin 1 të KPRK-së. 

         Andaj , gjykata duke u bazuar në dispozitën e sipërtheksuar ligjore dhe 

neneve  4, 7, 85, 86, paragrafi 1 dhe 2 të KPRK-së, e në lidhje me nenin 365 të 

KPRK-ës të pandehurit, i shqipton 

 

                               

 

 

          Vërejtje Gjyqësore 



   

 

 

Ashtu që të pandehurit Sh. G., 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. 

 

Detyrohet i pandehuri që kësaj gjykate të ia paguaj shpenzimet e 

procedurës penale, gjegjësisht paushallin gjyqësor në shumë prej 20 € ( njëzet ) 

Euro, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm . 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

PTH.DP në Gjilan ka paraqitur aktakuzën  PP.II.nr. 2208/16 të dates 

15.12.2016, dhe kërkesën për dhënien e urdhërit ndëshkimor, vërejtje 

gjyqësore, kundër të pandehurit Sh. G., për shkak të veprës penale, vjedhje nga 

neni 325 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

           Gjykata, pasi shqyrtoi, aktakuzën e PTH në Gjilan me  kërkesën për 

dhënien e urdhërit ndëshkimor – vërejtje gjyqësore si dhe shkresat tjera të 

lëndës, konstatoi se duhet të pranohet kërkesa e PTH për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor- vërejtjës gjyqësore, ndaj të pandehurit  Sh. G.. 

 

Gjykata konsideron se provat e bashkangjitura: aktakuza, kërkesa për 

dhënien e urdhërit ndërshkimor – vërejtje gjyqësore, raporti i oficerit me numër 

të rastit ...,deklarat e dëshmitarëve: A.. G..  e dat. ...2016, A. M. e dat..2016, F. 

A., deklarate e të pandehurit  Sh. G.  si dhe  vërtetimi mbi konfiskimin e pronës  

më datën 16.11.2016- nr. rastit ., ofrojnë bazë të mjaftueshme për dhënien e 

urdhrit ndëshkimor – vërejtjes gjyqësore, me bindje se edhe ky dënim i 

shqiptuar do të ndikojë pozitivisht te i pandehuri  dhe se me këtë dënim do të 

arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPPRK-së, prandaj e miratoi kërkesën e 

PTH nga Gjilani  dhe të pandehurin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi urdhër 

ndëshkimor – vërejtje gjyqësore. 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin 

gjyqësor është marrë në bazë të nenit 453 paragrafi 1 të KPPRK-së.  

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

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Sipas bindjes  së kësaj gjykate  dënimi vërejtëje gjyqësore, sipas 

dispozitivit   të këtij aktgjykimi   është i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprës  penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale  të të  pandehurit , duke 

vlerësuar se edhe  me vërejtëje gjyqësore do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 

41 të KPRK-ës, dhe se vërejtëja gjyqësore do të ndikoj në të  pandehurin  dhe 

tjerë, që në të ardhmen të përmbahen nga  kryerja e veprave tjera penale.   

 

 

 



   

Shpenzimet e procedurës  gjykata ka vendosur  në kuptim të nenit 453 

par. 1  e lidhur me nenin 450 par. 1 nëpar. 2.6 të KPRK-ës . 

Nga të cekurat më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

                                 GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN 

Departamenti i pergjithshëm 

P.nr 1482/16, më 07.06.2017 

 

Sek.juridike,                                                       Gjyqtari  i vetëm gjykues 

Rafete Syla ,d.v.                               Islam Thaçi, d.v.                                                                                                                                                                   

  

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi , mund të paraqitet ankesë 

në Gjykaten e Apelit në Prishtinë,departamenti i pergjithshem në afat prej  

pesmbëdhjetë  (15) diteve, nga data e pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje te 

mjaftueshme i dorëzohet kesaj Gjykate Themelore .     
 


