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Numri i lëndës: 2019:077638 

Datë: 04.10.2022 

Numri i dokumentit:     03490521 

 

P.nr.279/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

        GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Fatmir Krasniqi me bashkëpunëtorin profesional Ali Kosova, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit A.G., nga fsh.Gërçin, Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale 

vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren nr. PP/II.nr.2560-8/18 të datës 27.02.2019, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prezencën e Prokurorit të Shtetit Shpend Binaj dhe të akuzuarit 

me datë 14.07.2022 publikisht mori dhe shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

 

A.G.,, nga i ati ......,  e ëma ......, e vajzërisë ......, i lindur më datë ......në fsh. ......, Komuna e 

Gjakovës, ku edhe jeton, i martuar, furrtar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës me nr.personal ....... 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Nga data 01.07.2018 e deri me datën 16.10.2018, në fshatin Kushnin të Hasit, Komuna e 

Prizrenit, në vendin e quajtur tek lapidari i “......”, njësia menagjuese “Pashtriku 1” i pandehuri 

në vazhdimësi me qëllim të vjedhjes, gjatë kontrollës në terren nga rojtarët e pyllit është hasur 

duke prerë dhe bartur drunjë të llojit të “ahut, frashër. pajë dhe qershi” të cilët i kishte prerë me 

motorsharrë, e më pas i ka bartur të njëjtat gradualisht me kombi, me targa 04-841-AC, me vëllim 

të përgjithshëm prej 25 m³, me ç’rast, Autoritetit Komunal Pyjorë në Suharekë, i ka shkatuar 

dëm të kosiderueshëm material. 

 

    -Këso dore ka kryer veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2 të KPK-së. 

 

       

       Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 69, 70, 71 e 72  

nenit 358 par.2 të KPK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së. të akuzuarit i shqipton: 

 

  DËNIMIN ME GJOBË 
 

      Në shumë prej 400.00 (katërqindë) euro, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse dënimi me gjobë nuk mund 
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të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim duke llogaritur 20 

€ për një ditë burgim, përkatësisht 15 (pesëmbëdhjetë) ditë burgim. 
 

                                                           DËNIMIN ME KUSHT   
 

      Duke ia vërtetuar dënimin me  burgim  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen vepër 

të re penale. 
 

       Obligohet i akuzuari që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë  në emër 

të shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej 30.00€, në emër të kompensimit për viktimat 

e krimit shumën 30.00€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Përfaqësuesi i Autoritetit Pyjor Komunal në Suharekë, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo-juridik  
 
 

A r s y e t i m 

 

        Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.2560-8/18 të datës 27.02.2019, kundër të akuzuarit A.G., nga 

fsh.Gërçin, Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale vjedhja e pyllit  nga neni 358 par.2 

të KPK-së. 

 

 

       Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk 

ka administruar provat.Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme, gjatë pranimit të fajësisë gjykata konstatoi se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezentuara nga Prokurori 

i shtetit dhe çdo provë tjetër, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me kohë në pajtim me nenin 

248 par.1 nën par.1.1, 1.2, 1.3 dhe par.2 të KPPK-së, ku nga të cekurat më lartë gjykata ka ardhur 

në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale vjedhja 

e pylli nga neni 358 par.2 të KPK-së dhe për këtë gjykata e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin 

me gjobë dhe me kusht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penale juridike 

 

      Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, si rrethanë lehtësuese është marrë 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, në kuptim të nenit 70, 71 dhe 72 të KPK-së gjykata 

morri bazë  bashkëpunimin e të akuzuarit me gjykatën ky bashkëpunim ka të bëjë me hetimin 

dhe ndjekjen e kryesve të veprave penale, po ashtu gjykata morri për bazë qëndrimin korrekt të 

akuzuarit ndaj gjykatës, pendimi i tij për kryerjen e veprës penale, i gjendjes së dobët ekonomike, 

andaj gjykata i shqiptoi dënimin me gjobë dhe me kusht, duke menduar se dënimi i shqiptuar i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që 

në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e tilla.    
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           Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 të KPPK-ës. 

 

           Vendimin mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim 

të nenit 450 dhe 451 të KPPK-së. 

           

            Vendimin mbi kompensimin e viktimave të krimit, gjykata e mori në kuptim të nenit 39 

para.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.279/19 të datës 14.07.2022                                                                                                                                                                                        

 

B.profesional.                            Gjyqtari  gjykues   

Ali Kosova                                                                            Fatmir Krasniqi    

       

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditëve pas pranimit të së njëjtës, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj 

gjykate. 


