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Numri i lëndës: 2018:053411 

Datë: 17.01.2020 

Numri i dokumentit:     00766757 

 

 

P.nr.105/2018 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË,  Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari, në lëndën penale 

kundër të pandehurve Sh. A. dhe F. A. me vendbanim në fshatin M.  komuna  Suharekë, për 

shkak të veprës penale vjedhje e pyllit në bashkëkryerje nga neni 358 parag. 1 lidhur me nenin 

31 të KPK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr. 372-9/18 të datës 

20.02.2018, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore në Prizren dt. 20.02.2018 

për dhënien e urdhërit ndëshkimor, jashtë seancës, me datën 19.06.2019 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

1. I akuzuari 

Sh. A. nga i ati Xh., i lindur me dt.10.11.1993 në në fshatin M.  komuna  Suharekë, ku edhe tani 

jeton, bujk, i gjendjës së varfër ekonomike, me nr. të letërnjoftimit .................., shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës. 

2. I akuzuari 

F. A. nga i ati Xh., i lindur me dt.23.11.1996 në në fshatin M.  komuna  Suharekë, ku edhe tani 

jeton, bujk, i gjendjës së varfër ekonomike, me nr. të letërnjoftimit ................., shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës. 

 

 

 

JANË FAJTOR 

 

Sepse, 

 

Me datë 09.01.2018, rreth orës 14.30 në fshatin M. komuna  Suharekë në pyllin e njësisë 

mëenagjuese ”Rr.” në vendin e quajtur “G. i K.”, të akuzaarit në bashkëkryerje me qëllim të 

vjedhjës prejnë me sharrë motorrike  drunjë të llojit Ahu  3 copë me diametër 45 cm.dhe me  

lartësi 21 m, dhe 1 copë me diametër 40 cm. dhe me  lartësi 18 m,  me vëllim të përgjithshëm 
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4.62 m3 dhe të njetat i bartin me traktor të tipit “Rakovica” me çka të dëmtuarës Drejtoria për 

Planifikin, Zhvillim, Bujqësi dhe Pyllatri në Suharekë i ka shkaktuar dëm  material në vlerë rreth 

706.86 € (shatëqind e gjashtë e tetëdhjetë  e gjshtë euro). 

 

   -me këto veprime në bashkëkryerje kanë  kryer veprën penale vjedhje e pyllit nga neni 

358 parag.1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 

  

                                                                                                                                                                              

Andaj,  gjykata me aplikimin e dispozitave të nenit 4,7, 41, 43 par. 1 pika 1.3, nenit 46, 73, 358 

parg. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së dhe neni 495 të KPPK-së jep: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.Nr. 372-9/18 të dt. 

20.02.2018. 

 

 1.Të akuzuarit, 

 Sh. A. i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 150 € (njëqind e pesëdhjetë euro), i cili 

dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh pas  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i 

akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë dhe dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet, i njëjti do të zëvendësohet me 7 ditë dënim me burg, duke e llogaritur për 

çdo 20 euro një ditë burg. 

2.Të akuzuarit, 

 F. A. i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 150 € (njëqind e pesëdhjetë euro), i cili dënim 

do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh pas  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari 

nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë dhe dënimi me gjobë nuk mund të 

ekzekutohet, i njëjti do të zëvendësohet me 7 ditë dënim me burg, duke e llogaritur për çdo 20 

euro një ditë burg. 

 

Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajnë secili vec e 

vec shumën prej 20 euro, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor, dhe secili vec vec  në 

shumë prej 30 euro, në emër të taksës për viktimat e krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnim të përmbarimit të detyruar. 

 

E dëmtuara Drejtoria për plnifikim dhe zhvillim bijqësi dhe pylltari , njësia menagjuese e AKP, 

komuna Suharekë për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontest të rregullt 

civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Pas shqyrtimit të kërkesës të PTH-së në Prizren, PP/II.nr.372-9/18  të dt. 20.02.2018  në bazë 

të provave të propozuara të bashkangjitura shkresave të lëndës për të akuzuarit për të cilin u 
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vërtetua se kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen, vjedhje e pyllit në bashkëkryerje 

nga neni 358 parag. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së , andaj gjykata ia shqiptoi dënimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit, që ndaj të 

akuzuarve në kuptim të nenit 493 të KPP-së, ti ipet urdhëri ndëshkimor dhe ti shqiptohet dënim 

me gjobë pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor. 

 

Gjyqtari individual me rastin e shqyrtimit paraprak të cështje konform nenit 494  të KPPRK- ka 

konstatusr se janë plotësuar kushtet nga neni 493 Te KPPRK-së dhe konform nenit 495 pargraf 

1,2 dhe 3 të KPPRK-së, konstatoi se ka të prova dhe fakte të mjaftueshme të cilat ofrojnë bazë 

për dhënien e urdhërit ndëshkimor siç janë: kallzimi penal i Drejtorisë për plnifikim dhe zhvillim 

bujqësi dhe pylltari , njësia menagjuese e AKP, komuna Suharekë me numër ./2018 dhe ../2018 

të datës 31.01.2018, fletëparaqitjet e rojtarit të pyllit me numër ./18 dhe /18 të datës 09.01.2018, 

dhe shkresat tjera të lëndës,  andaj gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore dhe  mori vendim që të 

pranoj propozimin për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, 

pasi në veprimet e tyre formohen elementet e veprës penale vjedhje pylli nga neni 358 parag.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së të përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi të cilat veprime 

i kanë kryer me dashje direkte me qëllim të vjedhjës në pyllin publik kanë prerë dru  në mënyrë 

të kundërligjshme. 

  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe paushallit gjyqësor  është marrë në kuptim tē 

nenit 453   të KPP-së, ndërsa taksën për viktimat e krimit gjykata e bazoi në nenin 39 të parag.3 

të ligjit mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036.  

  

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë në bazë të nenit 463 paragrafi 1 të KPPK-

së. 

 

Me sa u tha më lart, në kuptim të nenit 495 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

   

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti Pergjithshëm- Divizioni Penal 

P.nr.105/2018, dt.19.06.2019 

 

 

                                                       G J Y Q T A R I 

                                             Lavdim Bajraktari    

  

 

 

                       

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në afat prej 

8 ditëve, nga dita e pranimit, në këtë gjykatë. Po qesë i pandehuri nuk 

ushtron kundërshtim në afatin e paraparë ligjor, aktgjykimi merr 

formën e prerë. 


