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Numri i lëndës: 2019:179629 

Datë: 28.01.2020 

Numri i dokumentit:     00791344 

 

 

P.nr. 5603/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

             GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, me gjyqtaren Fatbardha Uka Ibrahimi, 

në çështjen penale kundër të pandehurit L.T. i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Prishtinë P.II.nr.7320/18 të dates 27.12.2018, për shkak të veprës penale Vjedhje nga neni 

325 par 2 të KPRK-së, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

dhënien e urdhërit ndëshkimorë : Vërejtje gjyqësore më datë 30.12.2019 merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

                

             PRANOHET KËRKESA E PROKURORIS THEMELORE-DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM në Prishtinë PP.II.nr. 7320/18 e dates 27.12.2018 dhe gjykata jep këtë: 

 

 

URDHËR NDËSHKIMOR       

                 

               I PANDEHURI L.T., i biri i A. dhe nënës E., e gjinisë G., i lindur me ............ në 

Prishtinë, me vendbanim në P., Lagjja V., Rr. “...”, nr. 15, me nr. personal ......., shqiptar shtetas 

i Republikës së Kosovës 

 

ËSHTË FAJTOR   

                 

                SEPSE: më datë 01.12.2018 rreth orës 16, në Rr. “....”, në Prishtinë, i pandehuri-me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për përsonin tjetër, nga shtëpia, prone e të 

dëmtuarit B.R., e cila ishte në ndërtim e sipër, ka marrë disa copa të armaturës, I ka vendosur në 

një karrocë, por nuk ka arritur ti marr, pasi që është zënë nga I dëmtuari, I cili e ka ndalur dhe e 

ka njoftuar policinë 

 

             -me këtë ka kryer veprën penale Vjedhje nga neni 325 par 2 të KPRK-së. 

  

Andaj gjykata në bazë të nenit, 7,17,41, 43, 73,85,86, 325 të KPRK-ës dhe nenit 495 dhe 

365 të  Kodit Procedurës Penale, i shqipton:              

 

VËREJTJE GJYQËSORE 
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           Ku të pandehurit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, 

që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë,gjykata do të shqiptojë sanksion më 

të rëndë penal. 

 

            I dëmtuari B. R., për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohet në 

kontest juridiko – civil. 

           Obligohet i pandehuri që të paguaj shpenzimet procedurale aq sa do të bëhen sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe paushallin në shumë prej 20 € nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

A r s y e t i m 

 

              Prokuroria Themelore në Prishtinë-Deparatamenti i Përgjithshëm,me aktakuzën 

PP.II.nr.7320/18, të dt.27.12.2018, ka akuzuar L. T., se ka kryer vepër penale Vjedhje nga neni 

325 par 2 të KPRK-së dhe ka ushtruar kërkesë që të pandehurit ti shqiptoj urdhër ndëshkimor pa 

mbajtjën e shqyrtimit gjyqësor, vërejtje gjyqësore, me arsyetim se ka prova të mjaftueshme dhe 

të besueshme nga kallëzimi penal që e vërtetojnë kryerjen e kësaj vepër penale nga i pandehuri. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të aktakuzës dhe kërkesës për dhënjën e urdhërit  

ndëshkimorë, gjeti se janë plotësuar kushtet  ligjore për pranueshmerinë për dhënjën e urdhërit  

ndëshkimor  pa mbajtjën e shqyrtimit gjyqësor,në vështrim të nenit  495 par. 1 të KPP-së. 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, kallëzimit penal 

të dt. 03.12.2018, deklarata e të dëmtuarit e datës 01.12.2018, deklaratat e dëshmitarëve Q. G. 

dhe V. M. te datës 01.12.2018, deklarata e të pandehurit e datës 01.12.2018 janë prova të 

besueshme mbi bazën e të cilave vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet. 

              Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës në emër të paushallit gjyqësor 

u mor konform nenit 450 të KPPK.  

 

Vendimin për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest juridiko – civil, gjykata e mori në bazë 

të nenit 463 par. 2, të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë në bazë të neneve 365 dhe 495 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

P.nr.5603/18, të dt. 30.12.2019 

 

             G j y q t a r j a 

                      Fatbardha Uka Ibrahimi   

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi i pandehuri apo 

mbrojtësi i tij mund të paraqesin kundërshtim në 

afatin prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të tij, në 

këtë gjykatë.                                                                                                                                                                                   

 

 


