
P.nr. 59/2014 

   NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, përmes 

gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, me zyrtaren ligjore, Hikmete Veliu-Pajaziti, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit Xh.G,  për shkak të tri veprave penale, Vjedhja e Pyllit, nga neni 358, paragrafi 1 të 

KPRK-së sipas aktakuzave të Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, PP.II. nr. 

151/14, të datës 17.01.2014,  PP. II.nr.  910/14, të dt. 25.04.2014 dhe PP.II. nr. 2226/15, të dt. 21.12.2015, në 

bazë të nenit 35, par.8 të KPPRK-së  lidhur me bashkimin e lëndëve,  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik, më datën  27.05.2017, mori dhe në prezencë të palëve publikisht shpalli, ndërsa, më dt. 29.05.2017, 

përpiloi këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

          I akuzuari  Xh. G, nga babai  A dhe nëna H e lindur O,  i lindur më datë ..në fsh. S, i E, K. e Gjt, jeton  

në F, në lagjen “V.G”, rr.“, i martuar, baba i pesë fëmijëve, i papunë, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

varfër ekonomike, i dënuar edhe më parë për vepra të ngjashme penale, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës,    

                                        

                                            

                                                                Ë SH T Ë    F A J T O R  

                              
         I. Sepse, më datë 01.01.2014, rreth orës 17.20, në territorin e fsh. C, K. e Gj,  në pyllin e pronës 

shtetërore, në vendin e quajtur “J”, me qëllim vjedhje, me sharrë motorike, ka prerë 83 copa trungje të 

bungut, me dm. lartësi  cm dhe gjatësi  m. me vëllim të përgjithshëm 2.37 m.3, me çka të dëmtuarin AKP-zyra 

në Gjilan, e ka dëmtuar në shumën prej 231.00 €,    

 

         II.  më datë 12.04.2014, rreth orës.., në territorin e fsh. C, K. e Gj,  në pyllin e pronës shtetërore, në 

vendin e quajtur “Rr, me qëllim vjedhje, me sharrë motorike, ka prerë 86 copa trungje të bungut, me dm. 10-

cm., lartësi  cm dhe gjatësi 5 m. me vëllim të përgjithshëm 2.15 m.3, me çka të dëmtuarin AKP-zyra në Gjilan, 

e ka dëmtuar në shumën prej 275.20 €,    

 

         III.  më datë 06.12.2015, rreth orës 17.00, në territorin e fsh. P, K. e G,  në pyllin e pronës shtetërore, në 

vendin e quajtur “L”, me qëllim vjedhje, me sharrë motorike, ka prerë 60 copa trungje të bungut, me dm. 12-

cm., lartësi cm dhe gjatësi 7 m. me vëllim të përgjithshëm 2.32 m.3, me çka të dëmtuarin AKP-zyra në Gjilan, e 

ka dëmtuar në shumën prej 296.96 €,    

 

- me çka ka kryer tri vepra penale,  Vjedhje Pylli,  nga neni 358, par.1 të KPRK-së, andaj, bazuar 

dispozitat e neneve 7,17,21,51,69, 73,114, të KPRK-së, dhe nenit 365, 453   të KPPRK-ës.  

 

             

                                                      E   G J Y K O N  

 

     Për veprën penale nën dispozitivin  I, me  Dënim Gjobe, në shumën prej 150 (njëqindepesëdhjetë)  €,  

    Për veprën penale nën dispozitivin  II, me  Dënim Gjobe, në shumën prej 150 (njëqindepesëdhjetë)  €,  

   Për veprën penale nën dispozitivin  III, me  Dënim Gjobe, në shumën prej 150 (njëqindepesëdhjetë)  €,  

        

        Në bazë të nenit 80 të KPRK-së të akuzuarit i shqiptohet Dënim Unik Gjobe, në shumën prej 450 

(katërqind e pesëdhjetë) €,  të cilën gjobë i akuzuari duhet ta paguajë  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën Gjykata do t’ia zëvendësojë edhe gjobën me dënim burgu, 

ashtu që do të i llogaritet shuma prej 20 € për një ditë burgimi.   

  

        Obligohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 30 (tridhjetë) €, si dhe 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës,  të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh  nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

                



                                     

                                                  A r s y e t i m 
            

         Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur 3 Aktakuza, PP.II. nr. 

151/14, të datës 17.01.2014,  PP. II.nr.  910/14, të dt. 25.04.2014 dhe PP.II. nr. 2226/15, të dt. 21.12.2015, 

dhe ka kërkuar që të njëjtin ta shpallë  fajtor dhe ta  dënojë  sipas ligjit. 

         

       Prokurorja e shtetit, Bahtie Ademi, në fund të procedurës deklaroi se në shqyrtimin e sotëm 

gjyqësor, i akuzuari e pranoi fajësinë, për kryerjen e veprës penale, Vjedhja e pyllit, nga neni 358, 

paragrafi 1 të KPRK-ës i akuzuari fajsinë e pranon me vetëdije të plotë dhe vullnet të lirë, pasi që 

nga gjykata u njoftua lidhur me favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë, kështu që me pranimin e 

fajësisë, rezulton se u vërtetua në tërësi gjendja faktike ashtu siç është përshkruar në dispozitivët e 

aktakuzës, andaj, mbetet pranë aktakuzave dhe propozimeve të cilat ato i përmbajnë dhe kërkon nga 

gjykata që të akuzuarin, ta shpallë fajtor dhe t’ia shqiptojë sanksionin e paraparë ligjor, andaj, 

propozon që para se të përcaktohet për llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata t’i vlerësojë të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese, e pastaj të akuzuarit t’ia shqiptojë sanksionin e paraparë 

ligjor, në mënyrë që me shqiptimin e sanksionit adekuat të arrihet qëllimi i dënimit dhe njëherit, 

dënimi i shqiptuar të jetë si preventivë për të akuzuarin, por edhe për personat dhe rrethin ku jeton i 

akuzuari që në të ardhmen mos të kryejë vepër të ngjashme penale.  

 

         I akuzuari Xh. G, në fjalën përfundimtare deklaroi se  pendohet për këto vepra të kryera dhe 

nuk do të përsërisë më këto vepra dhe kërkon nga gjykata që t’ia shqiptojë një dënim sa më të butë. 
 

       Me rastin e caktimit dhe llojin e lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e 

parapara me nenin 73 të KPRK-së, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari pati sjellje 

korrekte në Gjykatë, se është penduar për veprat në fjalë, gjendjen e vështirë ekonomike, mbajtës i 

familjes shtatë anëtarëshe, ndërsa, si rrethanë rënduese, mori faktin se i njëjti është përsëritës i 

këtyre veprave penale, peshën e kësaj  vepre penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale, me bindje 

se një dënim të tillë është për përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë shoqërore të veprës, duke qenë e bindur se edhe  me një dënim të tillë do të arrihet 

qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit  41 të KPRK-së.  

         

        Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.                           

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

 

                   GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 

         DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                      P.nr.  59/14,  më datë  29.05.2017 

 

       Zyrtare ligjore,                                                                                              Gjykatësja e vetme gjykuese,   
  Hikmete Veliu-Pajaziti                                                                                                Luljete Shabani   

 

                                             

          

          KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy 

ekzemplar përmes kësaj Gjykate.    

  


