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P.nr.303/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarene vetme gjykuese 

Lumnije Krasniqi, me zyrtarin ligjor Leutrim Hoti, në çështjen penale, kundër të pandehurit A.R., për 

shkak të veprës penale Vjedhje pylli nga neni 358 par.1 të KPRK-së,i akuzuar sipas Aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.256/18, të dt.19.01.2018, 

duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor,më dt.22.02.2018, jashtë seancës gjyqësore, mori këtë: 

 

 A K T GJ Y K I M  
 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.II.nr.256/18, të dt.19.01.2018dhe kjo gjykatë jep këtë: 
 

URDHËR  NDËSHKIMORË 
 

I pandehuri: A.R.,i biri i F. dhe M., e vajzërisë S., data e lindjes..., me vendbanim në Rr. “V.F” në P., 

me nr. ID ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  
 

ËSHTË  FAJTORË 
 

S e p s e: 

Me datë20.12.2017, rreth orës 15:30, në pyllin në pronësi publike të administruar dhe menaxhuar nga 

Agjencia Pyjore e Kosovës, Sektori i Pylltarisë së Prishtinës, në vendin e quajtur “Rrogat Grashticë”, 

Njësia Menaxhuese Pyjore Prishtina I, Rajoni Pyllor Grashticë,  Zona Kadastrale Grashticë, i pandehuri 

me qëllim të vjedhjes në pyll ka prerë 168 copë dru, të llojit bung, me dimensione të gjata 5-6m, me 

diametër mesatar 8 cm, vëllim të përgjithshëm prej 4.032 m3, me ç’rast të dëmtuarës Agjencisë Pyjore 

të Kosovës, Sektorit të Pylltarisë së Komunës së Prishtinës, i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 516.096 

euro,- 

 

- me këtë ka kryer veprën penale Vjedhje pylli nga Neni 358 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të neneve  41, 43, 46, të KPRK-së, si dhe  neneve 365 e 495, të KPPRK-së, të 

pandehurit i shqipton: 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 200 (dyqind euro) €,të cilin dënim, është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata të njëjtin do ta ekzekutoj duke i 

caktuar nga një ditë burgimi për 20 (njëzet)€ të gjobës. 

 

Obligohet që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale aq sa do të jenë sipas llogarisë së kësaj gjykate, 

dhe në emër të paushallit gjyqësorë do të paguaj shumën prej 20 (njëzet) €,në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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E dëmtuara, Agjencia Pyjore e Kosovës – Sektori i Pylltarisë i Komunës së Prishtinës, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 
 

A r s y e t i m i 

 

ProkuroriaThemelore në Prishtinë-Departamenti i përgjithshëm, me AktakuzënPP.II.nr.256/18, të 

dt.19.01.2018, e ka akuzua A.R., për shkak të veprës penale Vjedhje pylli nga Neni 358 par.1 të KPRK-

së, dhe njëherësh, nga gjykata ka kërkuar dhënien e urdhrit ndëshkimorë, me arsyetimin se ka prova të 

besueshme nga kallëzimi penal, lidhur me arsyeshmërinë e akuzës së propozuar në drejtim të vërtetimit 

të fakteve, se i pandehuri vërtetë e ka kryer veprën penale, për të cilën akuzohet. 
 

Gjyqtarja e vetme gjykuese, me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493, të KPPRK-

së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495, të KPPRK-së, dhe pranoi kërkesën për dhënien e 

urdhërit ndëshkimorë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, dhe atë: kallëzimi penal, nr.09-

322/01-0007576/18   i dt. 10.01.2018, fletëparaqitja e rojës se pyllit, si dheshkresat e tjera të lëndës janë 

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

është akuzuar.   

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale, është marr në bazë të nenit 450të 

KPPRK-së. 
 

Në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPRK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 
 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 365 e 495, të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.303/18, i dt.22.02.2018 

 

 

Zyrtari Ligjor                                                                    Gjyqtarja, 

Leutrim Hoti                        Lumnije Krasniqi 

 

 

KËSHILLË 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. 


