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Numri i lëndës: 2019:283648 

Datë: 09.09.2021 

Numri i dokumentit:     02159233 

 

 

P.nr.458/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-DEGA KAÇANIK, Departamenti I Përgjithshem, 

Divizioni Penal, gjyqtarja Zajrete Muhaxheri me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor- praktikantit 

Driton Rudi,  në lëndën penale ndaj të pandehurit M.B nga fshati ..., Komuna Kaçanik, i 

akuzuar për veprën penale, Vjedhja e pyllit nga neni 349 paragrafi 3 lidhur me par 1 të KPRK-

së, sipas aktakuzes së Prokurorisë Themelore në Ferizaj: PP.II.nr.2102-11/2019 të dt. 

29.11.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, më datë 07.09.2021 në prezencë të Prokurores 

së Shtetit Ajtene Zoni dhe  të pandehurit , me dt. 09.09.2021 mori dhe  shpalli, dhe te njejten 

datë përpiloi këtë: 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

 

I  pandehuri   M.B nga fsh. ...,  Komuna Kacanik , i lindur më  datë ..., nga i ati  B...  dhe e ëma 

Rr.. e gjinisë M.., Shqipëtar, shtetas i Republikës së Kosoves , i martuar, prind i 3 fëmijëve, ka 

të kryer shkollën e mesme, punëtor privat, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr.personal: ... 

 

 

   ËSHTË FAJTOR 

 

 

Me dt.30.08.2019 rreth ores 17:00 ,ne Parkun Kombetar “Sharri “ njesia menaxhuese Ahishta 

në vendin e quajtur “Te Guri I Zi “ me të cilin menaxhon Drejtoria për Administrimin e Parkut 
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Kombetar “Sharri “ , I pandehuri me qëllim të vjedhjes së trungjeve në parkun e mbrojtur ,ka 

prerë me sharrë motorrike drunjë të llojit të ahut , me vëllim të përgjithshem prej 2.00 m3, te 

cilat ka qene duke i transportuar me automjetin kombi te tipit “... ‘ ngjyrë të bardhë, me targa te 

regjistrimit ..., me q’rast të dëmtuares Agjencise per Mbrojtjen e Mjedisit te  Kosoves i ka 

shkaktuar dëm në vlerë prej 180.00 €. 

 

Me këto  veprime i pandehuri  ka kryer veprën  penale, vjedhja e Pyllit   nga neni 349  par. 3 

lidhur me par. 1   te  të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 2,7,38,42,43,44,70  të KPRK-se,  si dhe nenit 359,360,361 dhe 

365 të KPP-se  e , 

 

GJ Y K O N  

 

Me dënim me gjobë në shumë prej 200.00 €( dyqind euro ) dhe me dënim me burgim ne 

kohezgjatje pre 180 ditesh . 

 

Konfor nenit 44 te KPRK-se, dënimi me burgim  i gjykuar si me lartë, me pëlqimin e të 

pandehurit i  zevendesohet  me  dënim me gjobë ne shume prej 450.00 €. 

 

I pandehuri është i  obliguar që denimin  me gjobë t’a paguajë  brenda afatit prej 15 ditesh, por 

jo me gjatë se dy muaj pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë dhe ate në 3 këste. 

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan gjobën , gjykata do t’a zevendesoje dënimin me gjobë me 

dënim me burgim duke llogaritur shumen prej 20 € për çdo ditë burgu.   

  

Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve procedurale të paguajë pranë kësaj gjykate 

shumën prej 20,00 € në emër të paushallit gjyqësor  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

Detyrohet i  pandehuri që te dëmtuarës t’i kompenzojë dëmin ne vlerë prej 180.00 €. 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP.II.nr.2102-11/19 të dt. 29.11.2019, të 

pandehurin M.B,  e ka  akuzuar për veprën penale, Vjedhja e pyllit nga neni 349 par 3 lidhur 

me par 1 të KPRK-së. 

  

Në bazë te kesaj aktakuze, gjykata ka caktuar dhe mbajtur  shqyrtimin fillestar, më dt. 

07.09.2021. 

   

 Prokurorja e shtetit  ne fjalën e saj  me rastin e prezentimit te aktakuzës , deklaroi se mbetet ne 

tërësi pranë aktakuzës se parashtruar me shkrim pranë kesaj gjykate.  

 

I pandehuri, në fjalën  e tij, pas prezentimit te aktakuzes, e  ka pranuar fajesine per veprën 

penale per të cilën e ngarkon aktakuza. 

 

I njejti më tutje ka shtuar  faktin se tani e ndien veten të penduar për veprimin e tij dhe duke i 

premtuar gjykatës se veprime të tilla nuk do të përsërisë në të ardhmen , njeherit kërkon nga 

gjykata  që me rastin e marrjes së vendimit t’i  shqiptohet një dënim sa më i ulët që të jetë e 

mundur, meqë nuk e konsideron veten dëmtues të pyllit dhe se  drunjët  ka patur për qëllim që 

t’i shfrytëzojë për nevoja të ekonomisë familjare. 

 

Prokurorja e shtetit ne fjalën e saj është dakorduar me  pranimin e fajësise nga ana e të 

pandehurit. 

 

Gjykata ka konstatuar se janë përmbushur kushtet nga neni 248 par. 1 të KPK pasi që formoi 

bindjen se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i 

fajësise është bërë vullnetarisht , se pranimi i fajit mbështetet ne faktet e çështjes që përmban 

akuza, se akti akuzues nuk përmban asnje shkelje te qartë ligjore apo gabime teknike, andaj me 

këtë  gjykata vertetoi gjendjen  faktike si ne dispozitivin e aktakuzes. 

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar në procedurë gjykata gjeti se ne veprimet e të pandehurit 

manifestohen të gjitha tiparet e veprës penale, Vjedhja e pyllit nga neni 349 par 3 lidhur me par 

1  të KPRK-së.  

 

Me rastin e matjes dhe caktimit te dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese konform nenit 70 te KPRK-se, kështu që si rrethane lehtësuese gjykata mori 

faktin se i pandehuri e  ka  pranuar fajesinë për veprën penale për te cilen e ngarkon aktakuza 
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në tërësi në shqyrtimin fillestar,  i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërise 

veprime të tilla,  ndërsa si rrethanë te posaçme renduese, gjykata gjeti se i njejti, bazuar ne 

evidencën penale, raporti i te cilës i eshte bashkangjitur shkresave te lendes,  ka patur edhe 2 

(dy) raste te tjera penale për vepren  penale vjedhje pylli, per  te cilat eshte shpallur fajtor me 

vendim te plotefuqishem te gjykates, dhe atë sipas aktgjykimit P.nr.195/18 i plotfuqishëm me 

datën 30.12.2019 me te cilin eshte gjykuar me dënim me gjobe ne shume prej 400.00 €,  dhe 

sipas aktgjykimit P.nr.559/18 i plotfuqishëm me datën 12.01.2021, me te cilin eshte gjykuar 

me dënim me gjobe ne shume prej 500.00€ dhe dënim me kusht.  

 

Andaj, për këto arsye gjykata të pandehurin,  për veprën penale,  Vjedhja e pyllit nga neni 349 

par.3 lidhur me par 1 të KPRK-së, e gjykoi me dënim si në dispozitiv, duke vlerësuar se dënimi 

i caktuar është ne proporcion me veprën si dhe sjelljen e te pandehurit, dhe se  dënimi i 

shqiptuar është adekuat me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura, personalitetin e te 

pandehurit, andaj edhe konsideron se ky dënim  do të ndikojë pozitivisht tek i pandehuri dhe 

personat e tjerë qe te mos kryejnë vepra te tilla penale dhe se me këtë do të arrihet ne tërësi 

qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 te KPRK-së. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në dispozitën e nenit 450 par 2 të KPPK-

se. 

Vendimi per kompenzimin e demit  u mor konform nenit 463 te KPP-se . 

Nga të cekurat e mësipërme u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

     DEGA KAÇANIK 

P. nr. 485/19  datë 09.09.2021 

 

Zyrtari ligjor-praktikanti                                                          Gjyqtarja,   

Driton Rudi                                                                                                     Zajrete Muhaxheri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 


