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Numri i lëndës: 2020:158821 

Datë: 03.09.2021 

Numri i dokumentit:     02143315 

P.nr. 374/20 

       NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike 

F. Kabashi, në lenden penale kundër të akuzuarit  A. B. R. nga fsh. P.  K Shtime, për shkak të 

veprës penale  vjedhje e pyllit  nga neni 349 par. 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të 

PTH në Prizren PP.II.nr.2221-3/20 të dt. 16.11.2020, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

dt.01.09.2021, në prezencë të PSH Besim Susuri si dhe të akuzuarit, mori  dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datën 03.09.2021 përpiloi ketë: 

 

                                                A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari A. R., nga i ati B.,  e ëma F., i lindur  me dt........,  nga fsh. P., ku dhe tani jeton, 

i pa punë,  i martuar, i gjendjes jo të mirë ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, 

me numër  personal ............... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Se me dt.  30.09.2020  rreth orës  14,40 në njësinë menaxhuese pyjore  “Koka e ahut” 

në vendin e quajtur  “Rr.” njësia pyjore nr. . në Zonë në kompetencë  te autoritetit pyjor Komunal 

të Suharekës,  me qëllim të vjedhjes  me motor Sharr pret drujë të llojit  ahu  me diametër 17,15 

dhe 13 cm,  ne vëllim te përgjithshëm 3.22 m3, me qrast  haset  nga  rojtaret e pyllit me masën 

drunore të ngarkuar  në bagazhin e veturës  Gjip  me targ. 01-...-IL, me të cilat  veprime  autoritetit 

pyjor  Komunal në Suharekë i shkakton dëm material  që  vlerësohet 492.66 €. 

Me këto veprime ka kryer veprën penale vjedhje e pyllit  nga neni 349 par. 1 të  KP. 

 

Andaj gjykata në përputhje me nenin  38,39,40,43,69,70 dhe 349 par. 1 të KP, dhe nenet 

365,450 dhe 463 të KPP, të akuzuarin e, 

 

    GJ Y K O N  

Me dënim me gjobë , duke ia caktuar gjobën në shumë prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë 

Euro), të cilin dënim i akuzuari  duhet të paguaj nē afat prej 15 ditësh  pas plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi. Në rast se dënimi me gjobë  nuk realizohet as detyrimisht, komfor nenit 43 

paragrafi 3 të KPP, dënimi me gjobë shndërrohet me dënim me burg, duke llogaritur  20 € gjobë 

me  një ditë burg. 

Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër te paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 €,  dhe në emër të taksës  për kompensim të viktimave shumën prej 30 €, 

pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara Komuna e Suharekës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt  civil. 

A r s y e t i m 
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PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr. 2221-3/20 të dt. 16.11.2020,  ka akuzuar    A. B. 

R. nga fsh. P. K. Shtime, për shkak të veprës  penale vjedhje e pyllit  nga neni 349 par. 1 të KP, 

aktakuzën të cilin gjatë seancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e saj e ka përfaqësuar  

PSH Besim Susuri, i cili në shqyrtim gjyqësor,  në tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë,  që 

i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.  

 

I akuzuari gjatē seancës kryesore në mbrojtën e tij nuk e ka pranuar  fajsin, gjykata 

administroi provat dhe atë:  ka dëgjuar dëshmitarin B. G., ka bërë shikimin në fletëparaqitjen  e 

rojtarit të pyllit nr. ../20 të dt.  30.09.2020, si dhe foto dokumentacioni,  tē cilat  gjinden nē 

shkresat e lēndēs, si prova materiale  tē propozuara nga PTH nē Prizren. 

 

Dëshmitari  B. G. në seancë ka deklaruar se  unë jam përpilues i procesverbalit të dt. 

30.09.2020 në vendin e ngjarjes, të akuzuarin e njoh, jemi takuar  në dalje të pyllit  në afërsi të 

vendit ku është shkaktuar dëmi Rr. “B.” vendi i Rr. dhe ka pasur të prerë 19 trungje me 

diametër 17 cm, 33 trungje me diametër 15 cm dhe 29 trungje me diametër  13 cm, të gjitha të 

llojit të ahut,  bashkë me mua ka qenë edhe H. K., unë me ketë rast  edhe kam fotografuar në 

vendngjarje,  i akuzuari ka  qenë me veturë Gjip me tabela 01-...-IL, drunjtë i ka prerë me 

motor sharrë, të gjitha drunjtën  kanë qenë ah me diametër të ndryshëm, drunjtë nuk e kemi te 

lejuar ti konfiskojmë, por edhe  mia kërkuar nuk i japin. Fotot qe i ka prezantuar i akuzuari janë 

fotot të tjetrës lënde, ditën kritike ka qene me  K. H. edhe ndaj tij ka procedurë, unë e kam 

fotografuar  nga afër  K., ndërsa kerrin  e të akuzuarit e kam fotografuar nga larg, kjo ka qenë 

hera  e fundit të cilin e kam takuar, pas këtij rasti nuk ka raste tjera 

 PSh në seancë ka hekë dore nga dëgjimi i dëshmitarit  H. K. pasi që  në rrethanat në të cilat  

ai do të dëgjohet  janë sqaruar mjaftueshëm.     

           I akuzuari në seancë ka deklaruar  se  nuk është e vërtet  që  jam hasur ditën kritike, fotot 

që janë bërë në vendngjarje mund të jenë fotografi që tregojnë krejt vend tjetër të ngjarjes,  mund 

të jetë edhe  në teren të Ferizajt, pasi që ditën kritike  unë nuk jam hasur në rojtar. Rojtarin e 

pyllit  e njoh pasi qe  i njëjti me ka ndal në pyll edhe herëve tjera dhe është prezantuar  se  jam 

B. G..  

   

 Nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

 Këtë gjendje faktike  gjykata me pa mëdyshje e ka vërtetuar   me dëgjimin e  dëshmitarit 

B. G. i cili në dëshminë e tij ka provuar faktin se i akuzuari është hasur në vend ngjarje në afërsi 

të vendit ku janë prerë drunjtë me automjetin e tij xhip së bashku me K. H.. Dëshmitari ka 

provuar edhe faktin se drunjtë e prerë  janë prerë në pyllin publik me moto sharr dhe se i akuzuari 

nuk ka pasur  leje për prerjen e tyre. Ky dëshmitar  për gjykatën  ka qenë  bindës, ka arritur  të 

provoi  të gjitha faktet rreth kryerjes së kësaj vepre  dhe dëshmia  e tij është mbështetur  edhe me 

prova materiale si fotot nga vendi i ngjarjes, ku janë fiksuar  si provë  drunjtë e prerë në trungje 

dhe  automjetet  që kanë përdorur për transportin e tyre nga i akuzuari  . Ky dëshmitar  ka arrite 

që  të identifikoi  të akuzuarin në vendngjarje  dhe automjetin e tij  të llojit Gjip,  ka përcaktuar  

saktë  vendin, kohën ,mjetin dhe mënyrën e kryerjes se  veprës penale, si e tillë kjo dëshmi është 

e plotë bindëse  për gjykatën. 

 

 Me provat materiale si  fletëparaqitja e rojtarit të pyllit nr. ../20 të dt.  30.09.2020 me pa 

mëdyshje vërtetohet se ditën kritike  i akuzuari është hasur në njësinë menagjuese “Koha e Ahut” 

në vendin e quajtur “Rr.” Zone autoritetit pyjor Suharekë, me dru ahu dhe atë  19 trungje me 

diametër 17 cm, 33 trungje me diametër  15 cm dhe  29 trungje me diametër  13 cm, në vëllim 

prej  3.22 m3, duke i transportuar me automjetin Gjip  me tabela 01-...-IL. Nga  foto 
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dokumentacioni bashkangjitur shkresave te lendes provohet fakti se në vendngjarje janë prerë 

dru të llojit  ahu, me motor sharrë si dhe prezenca e automjetit  Gjip  që i përket  te akuzuarit.  

 

Pjesërisht gjendjen faktike si ne  aktakuze  gjykata e ka vërtetuar  edhe me mbrojtjen e të 

akuzuarit i cili  ka pohuar  faktin se  Gjipi me targa  si me lartë është pronë e tij, gjithashtu ka 

pohuar faktin se  në pyll është hasur  nga  rojtari B. G. dhe se me  atë rast edhe janë fotografuar  

trungjet  dhe vetura e tij, mirëpo për atë rast  është  gjykuar, duke shtuar se  fotot  në shkresat e 

lendes nuk  kanë të bëjnë me ditën kritike  por  mund të janë marr  edhe me ndonjë rast krejt 

tjetër qe  bie ne përgjegjësi te  Komunes  se Ferizajit. 

 

Nga  një gjendje e tillë faktike e vërtetuar gjykata ka gjetur se  me veprimet e te  akuzuarit  

qëndrojnë  te gjitha  elementet qenësore te veprës  penale  vjedhje e pyllit   nga neni  349 par. 1 

te KP, për  qka edhe te  akuzuarin  e shpalli fajtor  dhe  dënoi si ne dispozitiv te aktgjykimit. 

 

 Gjykata gjatë marrjes së vendimit  mbi dënimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69  dhe  70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë lehtësuese  pati parasysh se i akuzuari  është  familjar, i gjendjes jo të 

mirë ekonomike, kurse  rrethanë   rënduese faktin se edhe  më parë disa herë është gjykuar me 

aktgjykim të plotfuqishëm të kësaj gjykate për vepra të natyrës së njëjtë ( P.nr.420/19; 

P.nr.325/19 etj.)  

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike u murr në kuptim të nenit 463  të KPP, pasi që 

të dhënat në ketë procedurë nuk japin bazë të sigurt  për gjykimin e plotë apo pjesshëm të saj. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u murr në kuptim të nenit 452 par. 1 të KPP.  

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompensimin e viktimave të 

krimit  është marr komfor nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit për kompensimin e viktimave të 

krimit. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:158821, 03.09.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


