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Numri i lëndës: 2018:049860 

Datë: 22.09.2021 

Numri i dokumentit:     02198973 

P.nr.696/17 

 

NË EMËR TË  POPULLIT 

 

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

Juridike Fitnete Kabashi, në çështjen penale kundër të akuzuarit L. T. K. nga fshati B., për shkak 

te veprës  penale  të vjedhjes së pyllit nga neni 358 paragrafi 1 të KP, i akuzuar me aktakuzën 

PP.nr.2576-3/17 të dt.18.10.2017, në seancën e  mbajtur, në prezencë të PSH Atnor Skoro, dhe 

të akuzuarit, me dt.21.09.2021, mori dhe publikisht shpalli ,ndërsa me datën 22.09.2021 përpiloi  

ketē: 

 

                                                             A K T GJ Y K I M  

 

 Ndaj tē akuzuarit  L.  K. nga fshati B., i lindur me datën .......,nga i ati T. e ema Rr. e 

lndur B. ,i martuar,baba i 3 fëmive ,ka të maruar aesimin fillor ,i pa punë kategori sociale 

,shqiptar ,shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 Në përputhje me nenin 363 par.1 pika 1.3 të KPP-së 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

 Se me datën 06.07.2017 rreth orës 18,30 në njësinë menaxhuese “koka e Ahut” tek 

vendi i quajtur “rr. e xh.” është hasur duke prerë dru të llojit ahu me sharre motorike në vëllim 

të përgjithshëm 2.92 m3,duke i bartur me pikap , me q rast të dëmtuarës drejtoria për zhvillim 

,bujqësi dhe pylltari në Suharekë i shkakton dëm material. 

 

Me qka kishte për të kryer veprën penale vjedhje pylli nga neni 358 par.1 të KP-së 

 

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

në kontestin e rregullt civil. 

 

Shpenzimet e procedurës bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate.                

                                                  

                                                                 A r s y e t i m 

 

PTH nga Prizreni me aktakuzën PP.nr.2576-3/17 të dt. 18.10.2017,  ka akuzuar L. T. K.  

nga fshati  B., për shkak të veprës  penale të vjedhjes se pyllit  nga neni 358 par. 2 lidhur  me 

par. 1 të  KP-së. Pas leximit te aktakuzës PSH ka deklaruar  se nga përshkrimi dhe provat 

materiale të bashkangjitura akuzës  rezulton se sasia e druve  të prerë është  më e vogël  se  5 m3 
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, andaj edhe në ketë drejtim  bëjë rikualifikimin e veprës penale, nga  vepra penale vjedhje e 

pyllit  nga neni 358 par. 2  lidhur  me par. 1,  në veprën penale të vjedhjes se pyllit  nga neni  358 

par. 1 të  KP. 

 

Pasi që vepra penale është kryer me datën 06.07.2017 ,ndërsa me ligj për veprën penale 

vjedhje pylli nga neni 358 par.1 të KP ,është paraparë dënim me gjobë ose burgim deri në një 

vite gjykata konstaton  se  vepra penale është përfshire  me parashkrim absolut të ndjekjes  në 

kuptim të nenit  106 par. 1 pika 1.6 e lidhur me nenin 107 par. 8 te KP. 

Me nenin 106 par.1 pika 1.6 të KP ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë 

kaluar më shumë se dy vite nga dita e kryerjes së veprës penale, ndërsa sipas nenit 107 par.8 të 

KP-së ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur kalon dyfishi i afatit të parashkrimit.  

Pasi në këtë rast kanë kaluar më tepër se 4 vite nga kryerja e veprës penale ,ndjekja penale 

nuk mund të ndërmerret për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes. 

 

Gjykata   duke vepruar  ne  përputhje  me neni 363 paragrafi 1 pika 1.3 të KPP vendosi 

si ne  dispozitiv të aktgjykimit. 

 

 Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike u murrë komfor nenit 463 paragrafi 3 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet  e procedurës  u murrë në kuptim të nenit 454 paragrafi 1 të 

KPP. 
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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. 


